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قال تعاىل:

{ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ
قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ولَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}
صدق اهلل العظيم
(سورة الكهف )109 :

ب

إهــــــــداء
إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار
إلى من علمني العطاء بدون انتظار
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار
أرجو اهلل أن يمد في عمره ليرى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى
كلماته أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى األبد..
والدي العزيز.
إلى مالكي في الحياة
إلى معنى الحب
إلى معني الحنان والتفاني
إلى بسمة الحياة وسر الوجود
إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
أمي احلبيبة.
إلى من تْحـّلوا باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء..
إلى ينابيع الصدق الصافي
إلى من معهم سعدت ..وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت
إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير والحب
إخوتي (آمال ،منال ،جنالء ،مرفت ،حممد ،أمحد)
إلى كل األهل واألصدقاء ..إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل..
شكري الجزيل وامتناني
إلى من زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي المساعدات والتسهيالت واألفكار
والمعلومات ،ربما دون أن يشعروا بدورهم بذلك فلهم مني
كل الشكر والتقدير واالمتنان


إليكم مجيعا أهدي هذا البحث املتواضع راجيًة من املوىل عز وجل أن جيد القبول والنجاح

ج

شكر وتقدير
قالاهللتعالى":وَقَالَ رَبِّأَوْزِعْنِيأَنْأَشْكُرَنِعْمَتَكَالَّتِيأَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى َوالِدَيَّ َوأَنْأَعْمَلَ صَالِحًا
حنيَ"(النمل .)19:
كفِي عِبَاِدَك الصَّالِ ِ
رحْمَتِ َ
تَرْضَاُه َوَأ ْدخِلْنِيبِ َ
صدقاهللالعظيمالرحمنالرحيم الوهابالكريم الحليمالعليم والحمدهللربالعالمين

والصالةوالسالمعلىسيدالمرسلينسيدنامحمدوعلىآلهوصحبهوسلمومناهتدىبهديهإلى
يومالدينوبعد ...
أسجد هلل حمدا وشك ار وعرفانا وتعظيما الذي هداني ويسر لي أمري ومنحني العزم

والصبروأعاننيعلىإنجازهذاالعملالعلميالمتواضعوماتوفيقيإالباهللالذيعلمبالقلم
علماإلنسانمالميعلم.واهتداءبهدىالنبيصلىاهللعليهوسلمفيقوله"مناليشكرالناس

اليشكراهلل"(الترمذي .)281،1985/

فمنهناأغتنمالفرصةكيأتقدمبجزيلالشكرواالمتنانوالعرفانإلىكلمنأفاض

عليدعمهوعلمهفأثمرذلكوساهمفيغرسبذورهذاالعملالمتواضعحتىظهرإلىالنور
وأخص بالشكر والتقدير والعرفان والدي العزيز رمز الرجولة والتضحية الذي مهد لي الطريق

بكلالسبلالماديةوالمعنويةودفعنيإلىالعلم وبهأزدادافتخار ،ووالدتيالحبيبةالتيأمدتني

بالحبوالحنانووافرالدعاءفيكلصباحومساء،فأسألاهللعزوجلأنيجعلهمادائماسندا
ليوأنيمداهللفيعمرهما،ويمنحهماالصحةوالعافية .
كمااليسعني إال أنأتقدمبالشكرواالمتنانوالعرفانلمشرفيالدكتور /محمد عليان،

عميد كلية التربية علىتفضلهبقبولاإلشرافعلىهذهالرسالة،ومابذلهمنجهدمخلصفي
كلمراحلإعدادهذهالرسالة،وماقدمهليمنإرشادات،وتوجيهات،ومالحظاتقيمة،ولسعة

صدرهنحوكل ماصدرمنيمنخطأأوتقصير .فلوالاهلل،ثمتوجيهاتهالقيمةلماكانت
ورمز من رموز العلم وأنعم عليك بالصحة والعافية ،كما
ا
هذه الرسالة .جعلك اهلل لنا فخرا،

يسعدنيأنأتقدمبالشكروالعرفانلعضويلجنةالمناقشةالدكتور /جميل الطهراوي ،والدكتور/

باسم أبو كويك ،علىتفضلهما بقبولمناقشةالرسالة وابداءمالحظاتهمالتيستسهمفيإثراء
وتقويمالدراسة .

د

كماوأتقدمبجزيلالشكروالتقديرلجامعةاألزهرمتمثلةفيعمادةالدراساتالعلياالتي

أتاحت لي الفرصة إلكمال دراستي العليا ،كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة
المحكمينالذينبذلواجهداطيبافيتحكيمأدواتالدراسة .
كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى أختي األستاذة /منال حسين يونس،
مديرفياإلدارةالعامةللشئونالمالية/بو ازرةالتربيةوالتعليم ،علىإلهاميلعنوانالدراسةهذه

والتيكانتنصائحهاوتوجيهاتها؛لهاأثربليغفينفسيوعمليودراستي،والشكرموصولإلى

الزميل /موسى قنديل ،لما قدمه لي من مساعدة في إنجاز هذه الدراسة وفي تطبيق أدوات
الدراسةعلىعينةطالبجامعةاألزهرفلهممنيكلالشكروالتقدير .
كماوأتقدمبالشكروالعرفانألختي /آمال يونس وزوجها ،بجمهوريةمصرالعربيةلما
قدموهليمنتوفيرالمراجعمنالمكتباتالمصريةفيظلهذهالظروفالصعبةفلهممنيكل

التقدير .

وال أنسى أن أشكر إخوتي على دعمهم المعنوي المتواصل ،الذين ما قصدتهم إال
وجدتهم،سنداوع ونالي،فيكل ٍ
وقتوحين .
واليفوتنيأنأتقدمبجزيلالشكرإلىاألختديما الشطلي لماقدمتهليمنمساعدة
فيترجمةاللغةاالنجليزية .
وفيهذاالمقاماليسعنيإالأنأتقدمبالشكروالعرفانإلىكلمنمدلييدالعونفي

مساعدتيإلنجازهذهالدراسةوكانتلهفيهامساهمةولو بسيطةفللجميع منيخالصالشكر
والتقدير .
وأخي ار..أسألاهللالعلىالقديرذوالعرشالعظيمأنيرحماألستاذالدكتور/عبد العظيم

المصدربرحمتهالواسعة،الذيتوفاهاهللخاللإعداديلهذهالدراسةويجزيهخيرالجزاءلماقدم
منتسهيالتلهذهالدراسة .

واهلل ولى التوفيق

ه

ملخص الدراسة

تهدفالدراسةالحاليةإلىالتعرفإلىالعالقةبينإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعي
واالضطرابات النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة ومعرفة الفروق في درجة إدمان شبكات

التواصل االجتماعي واالضطرابات النفسية وأبعادها لدى طلبة جامعة األزهر بغزة وفقا إلى

المتغيرات الديموغرافية التالية( :نوع الجنس ،المستوى الدراسي ،نوع التخصص ،عدد ساعات
استخداممواقعالتواصلاالجتماعي ،منخفضيومرتفعيدرجاتاإلدمان)،واستخدمتالباحثة

المنهجالوصفي ،وتكونتعينةالدراسةمن()619طالبا وطالبة منجامعةاألزهربغزةبنسبة
( )0.05من المجتمع األصلي تم اختيارها بالطريقة العشوائية للعام 2016/2015م،
واستخدمت الباحثة األدوات اآلتية :مقياس إدمان شبكات التواصل االجتماعي من إعداد:

الباحثة،ومقياسقائمةاالضطراباتالنفسيةمنإعداد :ليونارد ديروجيتش ،رونالدس ،ليمان،

ولينوكوفيوترجمةللعربيةعبد الرقيب البحيري(،)1984ولتحليلالبياناتومعالجتهاإحصائيا

تم استخدام :برنامج الرزم اإلحصائية ( ،)spssبإجراء المعالجات اإلحصائية التالية،
إحصاءاتوصفيةمنها:النسبةالمئويةوالمتوسطالحسابي ،المتوسطالحسابيالنسبي(الوزن

النسبي)،معاملألفاكرونباخ ،معاملالثباتبطريقةالتجزئةالنصفية ،معاملارتباطبيرسون،
اختبار(ت)لعينتينمستلقتين،تحليلالتبايناألحادي،اختبارشيفيه.

وتوصلللتالد ارسللةإلللىالنتللائجالتاليللة:وجللودعالقللةطرديللةذاتداللللةإحصللائيةعنللد

المس للتوى()0.05ب للينإدم للانمواق للعالتواص لللاالجتم للاعيوب للينالدرج للةالكلي للةلالض للطرابات
النفسليةوأبعلادهالتاليللة(األعلراضالجسللمانية،الوسلواسالقهلري،الحساسلليةالتفاعليلة،االكتئللاب،

القلللق،العللداوة،قلللقالخلواف،البارانويللاالتخيليللة،الذهانيللة)لللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزة،كمللا
وأوضحتالنتائجعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندالمستوى()0.05فيالدرجةالكلية

لإلدمللانعلللىشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةتعللزىلنللوعالج لنس

(ذكللور،إنللا )ونللوعالتخصللص(أدبللي،علمللي)،ووجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية
()0.05فلليدرجللاتإدمللانشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغلزةتعللزى
للمسللتوىالد ارسللي(األول،الثللاني،الثال ل ،ال اربللع)لصللالوالمسللتوىاألول،كمللاأظهللرتالنتللائج
وجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.01فيالدرجاتالكليلةلالضلطراباتالنفسلية

وادملانشللبكاتالتواصلللاالجتملاعيلللدىطلبللةجامعلةاألزهللربغلزةتعلزىلعللددالسللاعاتالتللي
تقضليهاعلللىمواقلعالتواصلللاالجتملاعي(")"9-7"،"6-4"،"3-1لصللالو("،)"6-4"،"9-7
وعللدموجللودفللروقذاتداللللةإحصللائيةعنللدمسللتوى()0.05فلليأبعللاداالضللطراباتالنفسللية
و

التاليل للة(األع ل لراضالجسل للمانية،الوس ل لواسالقهل للري،الحساسل لليةالتفاعليل للة،االكتئل للاب،البارانويل للا

التخيلية،الذهانية)لدىطلبةجامعةاألزهربغزةتعزىلنوعالجنس(ذكور،إنا )،بينماوجلدت
فلروقذاتداللللةإحصللائيةعلنمسللتوي()0.05فلليدرجلات(القلللق،وقلللقالخلواف)لللدىطلبللة
جامعللةاألزهللربغلزةتعللزىلنللوعالجللنس(ذكللور،إنللا )لصللالواإلنللا ،كمللالللوحظوجللودفللروق

ذاتداللللةإحصللائيةعنللدمسللتوى()0.05فلليدرجللاتالعللداوةلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزة
تعللزىلن للوعالج للنس(ذك للور،إن للا )لص للالوالللذكور،وأظه للرتالنت للائجأيض للاع للدموج للودف للروق
جوهريل للةذاتداللل للةإحصل للائيةعنل للدمسل للتوى()0.05فل لليأبعل للاداالضل للطراباتالنفسل لليةالتاليل للة

(األعل لراضالجس للمانية،الوسل لواسالقه للري،االكتئ للاب،القل للق،الع للداوة،قل للقالخ للوف،البا ارنوي للا
التخيلي للة،الذهاني للة،أعل لراضأخ للرى)ل للدىطلب للةجامع للةاألزه للربغللزةتع للزىللمس للتوىالد ارس للي

(األول،الث للاني،الثالل ل ،ال ارب للع)،بينم للال للوحظوج للودف للروقجوهري للةذاتدالل للةإحص للائيةعن للد
مسلتوى()0.05فلليدرجللاتالحساسلليةالتفاعليللةلللدىطلبلةجامعللةاألزهللربغلزةتعللزىللمسللتوى
الد ارسللي(األول،الثللاني،الثالل ،ال اربللع)لصللالوالمسللتوىالثالل ،وعللدموجللودفللروقذاتداللللة
إحصللائيةعنللدمسللتوى()0.05فلليأبعللاداالضللطراباتالنفسلليةالتاليللة(األع لراضالجسللمانية،

الحساسيةالتفاعلية،االكتئاب،القلق،العداوة،قلقالخوف،البا ارنوياالتخيلية،الذهانيلة،أعلراض

أخرى)لدىطلبةجامعلةاألزهلربغلزةتعلزىلنلوعالتخصلص(علملي،أدبلي)،بينملاللوحظوجلود
فروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.05فيدرجاتالوسلواسالقهلريللدىطلبلةجامعلة
األزهللربغلزةتعللزىلنللوعالتخصللص(علمللي،أدبللي)لصللالوتخصللصالعلمللي،وأظهللرتالنتللائج
أيضللاوجللودفللروقذاتداللللةإحصللائيةعنللدمسللتوى()0.01فلليدرجللاتالكليللةلالضللطرابات

النفسلليةلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةتعللزىلللدرجاتاإلدمللان(منخفضلليالللدرجات،مرتفعللي
الدرجات)،الفروقكانتلصالومرتفعيالدرجات .
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Abstract
This study aims to identify the relationship between the social media and the
psychological disorder of Al-Azhar university students in Gaza. And to be aware of
the addiction to social media’s differences and its psychological sides. These sides of
Al-Azhar university students in Gaza are because of the following demographic
variables: (sex, academic level, specialization, how much time is spend for social
media, the level of addiction of social media). The study used the descriptive
method; The study population consisted of 619 students of both male and female of
the Al-Azhar students estimating 0,05 of the original population which was chosen
by using the stratified random sample of 2015-2016. The study employed the
following methods: social media’s addiction scale prepared by the researcher,
symptoms scale prepared by Leonard Diorgitch, Ronalds, Liman, Lwinfky and Abed
Alrageeb Al Beheree translated it into Arabic (1984). Statistical software packages
were used to analysis and process the data by using these statistics moves:
descriptive statistics like, percentage and arithmetic, arithmetic average of the
relative (relative weight), Cronbach's alpha coefficient, reliability coefficient way
spilt half, Pearson correlation coefficient, t-test for two independent samples,
analysis of variance, Scheffe’ test, and multiple linear regression analysis. The
findings of the study are as follows: there is a positive relation, which has a statistical
significant at 0,05 level, between the addiction to social media of Al Azhar
university students in Gaza and the high level of the following psychological
symptoms (Psychosomatic, obsessive-compulsive disorder, interpersonal sensitivity,
depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid Ideas, psychoticism). Also,
the findings show that there is no statistic differences at point 0.05 of the whole
measure of social media’s addiction to Al Azhar University in Gaza due to sex
(male- female) and specialization (literary - scientific).
The study, also, shows significant differences with statistic references (0, 05)
at Al Azhar university students' addiction to social media in Gaza referring to first
year level’s win over other academic levels. The study also clarifies that there is
statistic differences at point (0.01) for the total grades of psychological symptoms
and social media addiction of al Azhar university students of Gaza. Social media’s
spending hours are estimating as (1-3, 4-6, 7-9) to let (4-6, 9-7) wins. There are no
ح

statistic significant differences at (0.05) at the following psychological symptoms
dimensions:

(physical symptoms, obsessive-compulsive disorder, interpersonal

sensitivity, depression, paranoia imaginative, psychotic) to Al Azhar university
students of Gaza due to sex (male- female) while statistic significant differences at
(0.05) were found in degrees of (anxiety, phobic anxiety) letting the females win
other males of Al Azhar university students. It was, also, observed that there are
statistically significant differences at the (0.05) level in the degree of hostility at AlAzhar University in Gaza students due to gender (male, female) in favor of males. It
also showed no statistically significant fundamental differences at the (0.05) level in
the dimensions of these psychological and physical symptoms such as: (obsessivecompulsive disorder, depression, anxiety, hostility, anxiety-fear, imaginary paranoia,
psychosis, and other symptoms) at Al-Azhar University students. These differences
were attributed to the level of study the student is at: first, second, third or fourth
year. The presence of statistically substantial significant differences was observed, as
well, at the (0.05) level in the levels of interactive sensitivity at Al-Azhar University
students. It can be attributed to the attributed to the level of study the student is at:
first, second, third or fourth year wherein the third years were the highest of these
levels. There were no statistically significant differences at the (0.05) level in the
dimensions of these psychological and physical symptoms such as: (interactive
allergies, depression, anxiety, hostility, anxiety fear, Paranoia, psychosis, and other
symptoms) at Al-Azhar University students in terms of the student's specialization
(scientific or literary). Meanwhile, no statistically significant differences were
observed at the (0.05) level in the levels and intensity of obsessive-compulsive
disorder at Al-Azhar University students due to the type of specialization (scientific,
literary) especially the scientific specialization. The results showed, as well, no
statistically significant differences at the (0.01) level in the college degrees of
psychiatric symptoms in Al-Azhar University students with regards to the degree of
addiction (low grades, high grades), and any notable differences were for the benefit
of those who had high grades. At the (0.05) level in the degree of hostility at AlAzhar University in Gaza is attributed to the gender of students (males and females)
wherein males were the most hostile. In addition, no statistically significant
differences at the (0.05) level were found in the dimensions of these psychological

ط

and physical symptoms such as: (obsessive-compulsive disorder, depression, anxiety,
hostility, anxiety fear, Paranoia, psychosis, and other symptoms) at Al-Azhar
University students which might be attributed to the level of study (first, second,
third and fourth). While no statistically significant differences were observed at the
(0.05) level in the levels of interactive sensitivity at Al-Azhar University students
due to the level of the level of study, some differences were found that favored the
third year students. There was a lack of statistically significant differences at the
(0.05) level in the following psychological and physical symptoms dimensions:
(interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, anxiety fear, Paranoia,
psychosis, and other symptoms) at Al-Azhar University students due to the type of
specialization (scientific, literary). In addition, no statistically significant differences
at the (0.05) level in the degree of obsessive-compulsive disorder at Al-Azhar
University in Gaza students was attributed to the type of specialization (scientific,
literary) for the benefit of scientific specialization, and the results showed also no
statistically significant differences at the (0.01) level in the college degrees of
psychiatric symptoms in Al-Azhar University in Gaza students due to the degree of
addiction (low grades, high grades) and any differences found were for the benefit of
those who had high grade.
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الفصـــل األول
خلفيــــة الدراســـــة

 المقدمة.

 مشكلة الدراسة.
 أهمية الدراسة.
 أهداف الدراسة.
 مصطلحات الدراسة.
 حدود الدراسة

الفصل األول

خلفيـــة الدراســــة
المقدمة:

معالتطورالتاريخيالتيوصلتإليهوسائلالتواصلاالجتماعيبشكلعاموالتي

بدأتبرسائلتحملهاالطيورمنمكانإلىآخروالتيكانتتعكسحالالشعوبسواءفرحا

أوحزناحرباأوسلمافهيحاالتصادقةاليتدخلبهامزاجالشخصالذييكتبهاحتىوصلنا
إلى يومنا هذا ،حي أدى تسارع التطور التكنولوجي إلى حدو طفرة على كافة المستويات
العلمية وانطالق ثورة حقيقية في عالم االتصال االفتراضي حي انتشرت شبكات التواصل

االجتماعيفيأرجاءالعالمالتيربطتالعالمكلهبأجزائهالمتراميةوأصبومثلقريةصغيرة،
وأصبحتتتحكمأوعلىاألقلتتدخلفيشتىسلوكياتاإلنسانونشاطاتهالمختلفة.
وساهمت مواقع شبكات التواصل االجتماعي في إضافة الكثير من النضج على

تعامالتوتصرفاتمستخدميهاوعلىالرغممناستخدامتلكالمواقعفي البدايةللدردشةواقامة
الصداقاتوتفريغالشحناتالعاطفية ،إالأنهمعمرورالوقتتطورتالعالقةبينالمستخدمين

ومواقعالتواصلاالجتماعيفبدأوايستخدمونهافيتبادلوجهاتالنظر ،وكمانجحتفينقل

األحدا لحظة بلحظة ويمكن تبادل المعلومات ومشاركتها مع دائرة المعارف داخل مواقع

التواصل االجتماعي ،وساعدت تلك المواقع الكثير ممن يعانون من المشكالت النفسية من

التعامل مع اآلخرين على التغلب على هذه المشاكل واستخدام مواقع التواصل االجتماعي
وعالجهاوهذاإذااستخدمتهذهالمواقعبأسلوبإيجابيومعتدل،إالأنهقديتخذمنحىآخر
غيرذلكإذازاداستخدامهذهالمواقععنالمعدلالمقبولوتحولإلىاإلفراطفياالستخدامأو

إذا أُسئ استخدام هذه المواقع أو استخدامهم بأسلوب سلبي مبالغ فيه ولغير األغراض التي

أُنشئ من أجلها وهنا يتحول استخدام شبكات التواصل االجتماعي إلى سلوك مرضي وتكون

بصدد ظاهرة سلبية خطيرة على حياة اإلنسان واتزانه وصحته النفسية( .مجلة نداء الوطن،

 .)2015
فمع سهولة التواصل عبر هذه المواقع فإن ذلك سيقلل من زمن التفاعل االجتماعي
على الصعيد الشخصي لألفراد والجماعات المستخدمة لهذه المواقع ،وكما هو معروف فإن

مهارات التواصل الشخصي تختلف عنمهارات التواصل االلكتروني ،ففي الحياة الطبيعيةال

تستطيعأنتخلقمحادثةشخصمافوراوأنتلغيهمندائرةتواصلكبكبسةزر( .فضلاهلل،
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 ،)20 :2011وأنكثرةاستخدامهذهالمواقعتؤديإلىنوعمنأنواعاإلدمانالذييقودإلى
نفسيةحي تكسبمستخدميهافرصةللهروبمنمجتمعهموالعيشفيعالماألحالم،
مشكالت ٍ
ٍ
ويؤثر التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي أيضا على رؤية المستخدم لنفسه وليس فقط
لمجتمعهحي تضعتلكالمواقعمستخدميهاتحتالمجهر ،وتجعلهمفيمحاولةدائمةللظهور
بصورة مثالية وتقديم أنفسهم للعالم االفتراضي بصورة مغايرة للواقع عن طريق نشر صورهم
وأخبارهمومايحد بحياتهممنأحدا هامةوينتظرونالحكمعليهامنقبلأصدقائهموهوما
يؤدي إلى تزايد القلق والترقب الدائم للحكم الذي يحكمه األصدقاء على ما هو منشور على

الصفحةالشخصيةللمستخدموهومايشعرهباألمانواألهميةالوهمية(.نداءالوطن )2015،
ولقد تناولت العديد من الدراسات العربية منها واألجنبية شبكات التواصل االجتماعي

وربطهابمتغيراتأخرىمتعددةومنهادراسةالطهراوي()2015التيتناولتالحاجاتالنفسية
المشبعةلدىمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعي(الفيسبوك)  ،ودراسةفانسون()2010
التي تناولت أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية وغيرها من

الدراساتالتيركزتعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيوعالقتهابالمتغيراتالمختلفة .
ولكن لم يتطرق أحد من الدراسات السابقة إلى االستخدام المفرط لشبكات التواصل

االجتماعي(إدمان شبكات التواصل االجتماعي) وعالقتهابالصحةالنفسيةللفردوالتيقدتؤثر

سلبا على صحته النفسية من خالل إصابته باالضطرابات النفسية ،في حين وجدت الباحثة
بعض الدراسات عن إدماناإلنترنت وعالقتها ببعضالمتغيرات ومنها دراسة عمار()2014

والتيتطرقتإلىإدمان اإلنترنتوعالقتهببعضالمتغيرات،ودراسةالخواجة()2014تناولت
اإلدمان على اإلنترنت وعالقته بالتوافق النفسي ،ودراسة القرني ( )2011وتناولت إدمان

اإلنترنت وعالقته باالضطرابات النفسية ،ودراسةزيدان( )2008التيتناولت إدماناإلنترنت
وعالقتهبالقلقواالكتئابوالوحدةالنفسيةوالثقةبالنفس .
لذا فإن الباحثة وجدت من خالل التقصي والبح عن الدراسات السابقة والموضوع
نفسهأنشبكاتالتواصلاالجتماعيأصبحتلألسفتحققرغباتوأحالمالعديدمنالشباب

الضائع،فهيتخلقلهمعالماافتراضيايسجلونعبرهكلتفاصيلحياتهم ،وأنالجلوسعلى

شبكاتالتواصلاالجتماعييؤدىإلىالشعوربحالةأفضلمهماطالالوقت،وهذايعدإدمانا،
واإلسراففي الوقتعلىتلكالمواقعيؤدىإلىاالنفصالالتامعنالعالمالخارجيمعمرور
الوقت ،باإلضافة إلى إهمال التواصل الواقعي مع المقربين كاألهل واألصدقاء ،األمر الذي

يصيبمدمن تلك المواقع بحالةمناالنطواء ،فضال عناألمراض العضويةمثل “الصداع،
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وآالمالعمودالفقري،والعصبية،وذلكنتيجةللضغطعلىالمراكزالعصبيةبالجسم( .أبوالوفا

وموسى)2014،

ونظ ارللنقصفيدراسةمتغيراتالد ارسلةالحاليلةعللىحلدعللمالباحثلة،أسلهمذللككلله

فيدفعالباحثةللقيامبهذهالدراسة،وانطالقامنهذاالعجزجاءتهذهالدراسةالحاليةلسلدهلذا
الللنقصوزيللادةالللوعيبمخللاطرإدمللانشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيوالللذيهللوالعنصللرالجللوهر
والرئيسيحولنشوءاالضطراباتالنفسليةللدىفئلةالشلبابوالطلبلةالجلامعين،كملاأنالباحثلة

ومنخاللمعايشتهاألرضالواقعوأنكلمنحولهايقومباستخداممواقعالتواصللاالجتملاعي
بشكلمفرطفقدالحظتالباحثةالتأثيراتالسللبيةالتليسلببهاهلذاالعلالماالفت ارضليوفصللكلل

فللردعللنواقعللهوأهلللهومجتمعلله،وبصللفتهاأنهللاأحللدأفلرادهللذاالمجتمللع،فقللدأحسللتبأهميللةهللذه

الد ارسللةفلليكونهللاإضللافةجديللدةإلللىرصلليدالد ارسللات.لهللذاارتللأتالباحثللةالقيللامبهللذهالد ارسللة
والتيتبح "إدمانشبكاتالتواصلاالجتملاعيوعالقتهلاباالضلطراباتالنفسليةللدىعينلةملن

ليةواالضلطراباتالنفسليةواالضلطرابيةالناتجلة
طلبةجامعلةاألزهلربغلزة"ومعرفلةالتلأثيراتالنفس 
ع للناالس للتخدامالمف للرط(إدم للانش للبكاتالتواص لللاالجتم للاعي)،م للنأج لللالس للعيإل للىوض للع
توصياتومقترحاتربماتساعدفيعالجإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعي،وبذلكقدتكلون

الباحثل للةاسل للتطاعتأنتقل للدمشل لليئامهمل للافل لليزيل للادةالل للوعيوالمعرفل للةلل للدىالطل للالبوالشل للباب
ومساعدتهمعلىالتخلصمنهذاالعالماالفت ارضليالمسليطرعللىحيلاتهمالحقيقيلةمملايسلاهم
فيذواتهمااليجابية.

مشكلة الدراسة :
 تساؤالت الدراسةتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :

ما العالقة بين إدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة واالضطرابات

النفسية ؟

ولقد انبثق عن هذا السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:
 .1مامستوىاإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيلدىطلبةجامعةاألزهربغزة؟
 .2مامستوىاالضطراباتالنفسيةوأبعادهالدىطلبةجامعةاألزهربغزة؟

 .3هل توجد عالقة ارتباطيه بين اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي وبين
االضطراباتالنفسيةوأبعادهالدىطلبةجامعةاألزهربغزة؟
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 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدمان شبكات التواصل االجتماعي

واالضطرابات النفسية وأبعادها لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى للمتغيرات

الديموغرافية (نوع الجنس ،المستوي الدراسي ،نوع التخصص ،عدد ساعات استخدام
مواقعالتواصلاالجتماعي،منخفضيومرتفعيدرجاتاإلدمان)؟

أهمية الدراسة:
تستمدالدراسةالحاليةأهميتها منمشكلتهاوأهدافها ومتغيراتهاوكذلكموضوعهاالذي

يعتبرحدي فيالميدانالنفسيولعلذلكيتضوممايلي :

األهمية النظرية:

 .1أن إدمان شبكات التواصل االجتماعي أصبو ظاهرة لدى جميع المستويات العمرية
وخاصةطالبالجامعة.

 .2إلقاء مزيدا من الضوء على ظاهرة نفسية جديدة وهي إدمان شبكات التواصل
االجتماعي.

 .3يعدموضوعإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيوعالقتهباالضطراباتالنفسيةاليزال
فيمهدهوالدراساتوالبحو فيهتكادتكونمنعدمةأوعلى األكثر تقديرنادرةعلى

المستويينالعالميوالمحليوانكانتبدأتأولىخطواتهاعلىالمستويالعالمي.

 .4تسليط الضوء على الجوانب السلبية الستخدامات التكنولوجيا بما فيها مواقع شبكات
التواصلاالجتماعيحي أنهاالتلقىاالهتمامالكافيأوالمناسببماتستحقه ،نظ ار

لقوة جاذبيتها التي ال تقاوم وتجددها وتطورها المذهل ي وم بعد يوم وتخطيها لحواجز
المكانوالزمانوالقيودوالبروت وكوالت.

 .5تبرز أهمية الدراسية  في أن اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي ما زال في
مرحلة االكتشاف وهذا يتطلب تكثيف الجهود لفهمه والتصدي له بالعالج واإلرشاد
وخاصة أن أعداد المستخدمين ومن ثم أعداد المستخدمين الذين أصبحوا يعانونمن

مشكالتنفسيةبسبباالستخدامالمفرطلشبكاتالتواصلاالجتماعيتتزايدكليوم.
 .6إمدادالمكتبةالنفسيةبمقياسجديدلقياسإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعي.

 .7يمكن أنتفتوهذه الدراسة آفاق جديدة للباحثين إلجراءالمزيدمن الدراسات ،لمعرفة
عالقةإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيبالمتغيراتالنفسيةواالجتماعيةلدىالشباب

وعواملأخرى.
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األهمية التطبيقية:
 .1يمكن أن يستفيد من نتائج الدراسة المتخصصون في المجاالت النفسية في تخطيط
وعمل البرامج الوقائية والعالجية لمواجهة ظاهرة إدمان شبكات التواصل االجتماعي

وللتغلبعلىاآلثارالمترتبةعليها.

 .2التقدمببعضالتوصياتواتخاذالتدابيرالالزمةالتييمكنمنخاللهاالحدمنانتشار
ظاهرةإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيخاصةبينفئةالشبابمنطالبالجامعة.

 .3يمكن أن تفيد الدراسة الحالية في إعداد دورات تدريبية تهدف إلى تثقيف الشباب
وارشادهم إلى اآلثار السلبية المترتبة على إدمان شبكات التواصل االجتماعي
واالستخداماألمثلللتعاملمعشبكاتالتواصلاالجتماعي.

 .4يمكنأنتفيدنتائجالدراسةفيلفتأنظارأولياءاألموروالمربيينلخطورةإدمانمواقع
التواصلاالجتماعيعلىالتنشئةالنفسيةألبنائهم.

 .5قدتفيدهذهالدراسةفيزيادةالوعيلدىالشبابالجامعيحولإدمانشبكاتالتواصل
االجتماعي التي قد تسبب لهم بعض االضطرابات النفسية والعمل على تفاديها

وتعديلها.

 .6يتوقعأنتسهمالنتائجالتيستتوصلإليهاالدراسةالحاليةومنخاللالتوصياتفي
زيادة االستخدام اإليجابي لمواقع التواصل االجتماعي والحد من اإلفراط واالستخدام

السلبيلمواقعالتواصلاالجتماعي.

 .7قدتفيدنتائجالدراسةالمؤسساتالمدنيةوالمحليةفينشرالوعيوبيانمخاطراإلدمان
علىمواقعالتواصلاالجتماعي.

أهداف الدراسة:

تسعىالدراسةالحاليةإلىمحاولةتحقيقمايلي :

 .1التعرف إلى مستوى اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي واالضطرابات النفسية
لدىعينةالدراسة.

 .2الكشف عن نوع وطبيعة واتجاه العالقة بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي
واالضطراباتالنفسية.

 .3معرفة الفروق في درجة إدمان شبكات التواصل االجتماعي واالضطرابات النفسية
وأبعادها لدى طلبة جامعة األزهر بغزة وفقا إلى المتغيرات الديموغرافية التالية( :نوع
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الجنس ،المستوى الدراسي ،نوع التخصص ،عدد ساعات استخدام مواقع التواصل
االجتماعي،منخفضيومرتفعيدرجاتاإلدمان) 

مصطلحات الدراسة
.1

إدمان شبكات التواصل االجتماعي:

تُعرف الباحثة إدمان شبكات التواصل االجتماعي أنها الرغبة التي ال يمكن السيطرة

عليهافيتقليلاستخداممواقعالتواصلاالجتماعي،واإلفراطفياستخدامهذاالعالماالفتراضي
وعدمالشعوربهدرالوقتأمامهذهالمواقعاالجتماعيةمعتجاهلواالستغناءعنأداءأعمال

أخرىفيحياةالفرد .

التعريف اإلجرائي إلدمان شبكات التواصل االجتماعي:
هيزيادةالساعاتفياستخدامشبكاتالتواصلاالجتماعيوعدمالشعوربهدرالوقت
معاالستغناءعنأداءأعمالأخرىلدىطلبةجامعةاألزهربغزةويقاسبالدرجةالكليةالتي

يحصل عليها عينة من طلبة جامعة األزهر بغزة على قائمة مقياس إدمان شبكات التواصل
االجتماعيالمعدللدراسة .

.2

االضطرابات النفسية

تتبن للىالباحث للةتعري للفاالض للطراباتالنفس لليةحس للبتعري للفالجمعي للةاألمريكي للةللط للب

النفس ل ل ل ل للي،ال ل ل ل ل للدليلالتشخيص ل ل ل ل لليواإلحص ل ل ل ل للائيلالض ل ل ل ل للطراباتالنفس ل ل ل ل للية"اإلص ل ل ل ل للدارال ارب ل ل ل ل للع
0626:"DSM.IVهللونمللطأومتالزم للةسلللوكيةأونفس لليةذاتداللللةإكلينيكي للةت لرتبطسل لواء
بأعراضمؤلمةأوبقصورفيواحدأوأكثرمنالمجاالتالهامةفيالحياة.

التعريف اإلجرائي لالضطرابات النفسية:

هياألعراضالسلوكيةوالنفسيةوالعقليةغيرالسويةوالتيتؤثرعلىحياةالفردوتؤثر

على صحتهالنفسيةوالعقليةوالشعوربالنقصوعدمالرضاويقاسبالدرجةالكليةالتييحصل
عليهاعينةمنطلبةجامعةاألزهربغزةعلىقائمةمقياساالضطراباتالنفسيةالمعدللدراسة .

حدود الدراسة :

تتكونمحدداتالدراسةمنمايلي :

 .1محددات موضوعية :تتناول الدراسة الحالية عالقة إدمان شبكات التواصل االجتماعي
باالضطراباتالنفسية.
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 .2محددات بشرية :هي فئة طلبة جامعة األزهر بغزة  وهذا يشمل (الطالب ،الطالبات)
الفرعاألدبيوالعلميمنكلالمستويات .

 .3محددات مكانية:جامعةاألزهربغزة .
 .4محددات زمنية :سيتم العمل على توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة في الفصل
الدراسياألوللعام(.)2016-2015
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظــــــري
 المبحث األول :إدمان شبكات التواصل االجتماعي
 المبحث الثاني :االضطرابات النفسية

الفصل الثاني

اإلطــــــــــار النظــــــــري
تمهيد:
سللوفتتنللاولالباحثللةفلليهللذاالفصلللأهللممتغيلراتالد ارسللةللتعللرفعلللىطبيعتهللاوقللد
قامتالباحثةبتقسيمالفصلإلىقسمينقسميتناولإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيفيحين
القسمالثانيسيتناولاالضطراباتالنفسيةعلىالنحوالتالي :

المبحث األول :إدمان شبكات التواصل االجتماعي
تعللرضالباحث للةفلليه للذاالجللزءمفه للوماإلدم للانبشللكلع للام،وادمللانش للبكاتالتواص للل

االجتماعيوأسبابهوأعراضه .

أوال :شبكات التواصل االجتماعي:

تمهيد:

يواجللهالعللالماليللومالعديللدمللنالتطللوراتالمختلفللةالتلليلهللااألثللرالكبيللرعلللىالمجتمللع

بصللورةعامللةوعلللىالشللباببشللكلخللاصومللنأهللمهللذهالتطللوراتفلليعللالماالنترنللتالمواقللع
االجتماعيةالتيتطورتبشكلكبيرحيل انتشلرتالشلبكاتاالجتماعيلةفلينهايلةعلام2007

هلليمواقللعتسللتخدمللتواصلللوالتشللبيكاالجتمللاعيوأشللهرهاالفلليسبللوك،Facebookوتميللزت
بسرعةنقلالخبروتدعيمهبالصورةالحيةوالمعبلرة،وسلرعةمواكبلةاألحلدا عللىملدارالسلاعة

ونقله للامباشل لرةم للنمك للانح للدوثهاوه للذهالش للبكاتمكن للتالن للاسم للنالتعبي للرع للنطموح للاتهم

ومطللالبهمفلليحي للاةح لرةم للنخللاللمش للاركتهمفلليتغذي للةهللذهالش للبكاتباألخبللاروالمعلوم للات
وجعلتهمأكثرتفاعلومشلاركةفليمختللفالقضلايا.وأصلبحتالشلبكاتاالجتماعيلةهليالبلديل

الماثلألنشطةالماضيالتقليدية،وحالةالتفاعلبينمجتمعاتاليوممعالبيئةوالمجتمعالمحيط
هيالتيتسيطرعلىالنظاماالتصاليبدرجةالفتةللنظر .

تعريف شبكات التواصل االجتماعي:

هلليعمليللةالتواصلللمللععللددمللنالنللاس(أقللارب،زمللالء،أصللدقاء،)...،عللنطريللق

مواقللعوخللدماتالكترونيللة،تللوفرسللرعةتوصلليلالمعلومللاتعلللىنطللاقواسللع،فهلليمواقللعال
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تعطيللكمعلومللاتفقللط،بلللتت لزامنوتتفاعلللمعللكأثنللاءإمللدادكبتلللكالمعلومللات،وبللذلكتكللون
أسلوبالتبادلالمعلوماتبشكلفوريعنطريقشبكةاإلنترنت(.المقدادي )24:2013،

ش للبكاتالتواص لللاالجتم للاعيه لليمواق للعإلكتروني للةاجتماعي للةعل للىاإلنترن للتوتعتب للر

الركي لزةاألساسلليةلإلعللالمالجديللدأوالبللديل،التلليتتلليولألف لرادوالجماعللاتالتواصلللفيمللابيللنهم
عبرالفضاءاالفتراضي(.صادق .)218:2008،

وتعل للرفشل للبكاتالتواصل لللاالجتمل للاعيأيضل للابأنهل للا:شل للبكاتاجتماعي للةتفاعليلللةتتل لليو

التواص للللمس للتخدميهاف لليأيوق للتيش للاءونوف لليأيمك للانم للنالع للالم،ظه للرتعل للىش للبكة
االنترنللتمنللذسللنواتوتمكللنهمأيضللامللنالتواصلللالمرئلليوالصللوتيوتبللادلالصللوروغيرهللامللن
اإلمكاناتالتيتوطدالعالقةاالجتماعيةبينهم(.الدليمي )183:2011،

ويعرفهلاالباحثلانبويلدواليسلون()Boyd, D. M. & Ellison, N. Bأنهلاعبلارةعلن
خللدماتتوجللدعلللىشللبكةالويللبتتلليولألفلرادبنللاءوانشللاءشخصلليةعامللةأوشللبةعامللةضللمن
نظاممحدد،ويمكنهموضعقائمةلمنيرغبونفيمشاركتهماالتصالورؤيةقوائمهمأيضابهم
وتلكالقوائمالتييصنعهااآلخرونخاللالنظام( ) 2013،Boyd, D. M
وشل للبكاتالتواصل لللاالجتمل للاعيهل لليمنظومل للةمل للنالشل للبكاتاإللكترونيل للةالتل لليتسل للمو

للمشللتركفيهللابإنشللاءحسللابخللاصبللهومللنثللمربطللهمللنخللاللنظللاماجتمللاعيإلكترونلليمللع
أعضللاءآخ لرينلللديهمنفللساالهتمامللاتوالهوايللاتأوجمعللهمللعأصللدقاءالجامعللةأوالثانويللة.

(فضلاهلل )2010:6،

تصللنفهللذهالمواقللعضللمنمواقللعالجيلللالثللانيللويللب(ويللب)2.0وسللميتاجتماعيللة

ألنهاأتتمنمفهومبناءمجتمعاتبهذهالطريقةيستطيعالمستخدمالتعرفإلىأشخاصلديهم
اهتماماتمشتركةففيشبكةاإلنترنتوالتعرفعلىالمزيدمنالمواقعفيالمجاالتالتيتهمله

ومشاركةصورهومذكراتهوملفاتهمعالعائلةواألصدقاءوزمالءالعمل(.مرجعسابق )6:
مواقعالشبكاتاالجتماعيةهيصفحاتالويبالتييمكنأنتسهلالتفاعلالنشطبين
األعضللاءالمشللتركينفلليهللذهالشللبكةاالجتماعيللةالموجللودةبالفعلللعلللىاإلنترنللتوتهللدفإلللى
تللوفيرمختلللفوسللائلاالهتمللاموالتلليمللنشللأنهاتسللاعدعلللىالتفاعلللبلليناألعضللاءبعضللهم

بع للضويمك للنأنتش للمله للذهالميل لزات(الم ارس لللةالفوري للة،الفي للديو،الدردش للة،تب للادلالملف للات،
مجموعاتالنقاش،البريداإللكتروني،المدونات)(.فضلاهلل )6:2010،
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نشأة شبكات التواصل االجتماعي وتطورها:

المرحلة األولى:

بللدأتمجموعللةمللنالمواقللعاالجتماعيللةفلليالظهللورفلليأواخللرالتسللعيناتمثللل(كللالس
ميتس)عام1995للربطبينزمالءالدراسة،وموقع(دجريلزس)علام1997حيل ركلزالموقلع
عللىاللروابطالمباشلرةبليناألشللخاصوكانلتتقللومفكرتلهأساسلاعلللىفكلرةبسلليطةيطللقعليهللا

الللدرجاتالسللتلالنفصللال،وظهللرتفلليتلللكالمواقللعالملفللاتالشخصلليةللمسللتخدمينوخدمللة
إرسللالالرسللائلالخاصللةلمجموعللةمللناألصللدقاء،وظهللرأيضللاعللدةمواقللعأخللرىمثللل(اليللف

جورنال)وموقع(كايوورلد)الذيأُنشئفيكورياسنة،1999وكانأبلرزملاركلزتعليلهمواقلع
التواصلاالجتماعيفيبدايتهاخدمةالرسائلالقصيرةوالخاصةباألصدقاء .
()http://.eleagypt.com/downloads/2009/amina heba.doc.2013/1/3
المرحلة الثانية:
ويشيرشبكاتالتواصلاالجتماعيإلىمجموعلةملنالتطبيقلاتعللىالويلب(ملدونات،

مواقعالمشاركة،الوسائطالمتعددةوغيرها )..

اهتمللتبتطللويرالتجمعللاتاالفت ارضلليةمرك لزةعلللىدرجللةكبي لرةمللنالتفاعلللواالنللدماج
والتعللاون،ولق للدارتبط للتهللذهالمرحل للةبش للكلأساسلليبتط للورخ للدماتشللبكةاالنترن للت،وتعتب للر

مرحلةاكتمالالشبكاتاالجتماعية،ويمكنأننؤرخلهذهالمرحلةبانطالقةموقع–مايسبايس

وهوالموقعاألمريكيالمشهور،ثمموقعالفيسبوك،وتشهدالمرحلةالثانيةملنتطلورالشلبكات

االجتماعيلةعلللىاإلقبللالالمت ازيللدمللنقبلللالمسلتخدمينلمواقللعالشللبكاتالعالميللة،ويتناسللبذلللك
معت ازيلدمسلتخدمياإلنترنلتعللىمسلتوىالعلالم.وأنالمليالدالفعلليللشلبكاتاالجتماعيلةكملا

نعرفهااليومكانمعبدايةعام،2002حي ظهلرموقلعفرندرسلتر()Friendsterاللذيحقلق

نجاحللادفللع(جوجلل)Googleإلللىمحاولللةشلرائهسللنة،2003وفلليالنصللفالثللانيمللنالعللام
ظهلرفليفرنسلاموقلعسلكايروك()sky rockتحقيلقكمنصلةللتلدوينثلمتحلولبشلكلكاملل
إلىشبكةاجتماعيةسنة،2007وقداستطاعموقعسكايروكتحقيقانتشارواسعليصلفي

جانفي2008إلىالمركزالسابعفيترتيبالمواقعاالجتماعيةوفقالعددالمشتركين،ومعبداية
2005ظهللرموقللعمللايسللبايساألمريكلليالشللهيرالللذيتفللوقعلللىجوجللفلليعللددمشللاهدات

صفحاته،ويعتبرموقعمايسبايسملنأوائللالشلبكاتاالجتماعيلةوأكبرهلاعللىمسلتوىالعلالم
ومعهمنافسةالشهيرفيسبوك()Facebookوالذيكانقدبدأفياالنتشارالمتوازيمعماي
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سبايس،حتىقامفيسبوكفي2007بإتاحةتكوينتطبيقاتللمتطلورين،وهلذاأدىإللىزيلادة

أعدادمستخدميالفيسبوكبشكلكبير،وعلىمستوىالعالم،ونجوبالتفوقوفيعام،2008
أيضاظهرتعدةمواقعأخرىتويتر(،)Twitterيوتيلوب(،)YouTubeلتسلتمرظلاهرةمواقلع
الشبكاتاالجتماعيةفيالتنوعوالتطور(.رامي )23:2003،

أنواع مواقع التواصل االجتماعي:

تمهيد:

منللذالظهللوراألوللمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيتعللددتوتنوعللتبللينشللبكاتشخصللية

وعامللةتطمللولتحقيللقأهللدافمحللددةتجاريللةمللثالومنللذبللدايتهااختلفللتالمواقللعالتلليتتصللدر
القائمةبينسنةوأخرى،ومعتطورمواقعالتواصلاالجتماعيأصبوتصنيفهايأتيبالنظرإلى
الجماهيريةحي تتصدرالقائمةعددمنالشبكاتوأهمها:الفيسبوك،تويتر،يوتيوب،وجوجل

بلللس،وال لواتسأب،األنسللتقراموهلليالمواقللعالتللينتحللد عنهللاباعتبارهللاأهللممواقللعالتواص لل
االجتماعيفيالوقتالحاليوكذلكبالنظرإلىاختالفتخصصكلموقع.وسلتتناولالباحثلة

بشيءمنالتفصيللهذهالمواقعاالجتماعيةالمختلفة.



أوال :الفيس بوك :Facebook
يعدالفيسبوكFacebookموقعويبللتواصلاالجتملاعييمكلناللدخولإليلهمجانلا

وتديرهشركةفيسبوكمحدودةالمسئوليةكملكيلةخاصلةلهلا.فالمسلتخدمونبإمكلانهماالنضلمام
إلىالشبكاتالتيتنظمهاالمدينةأوجهةالعملأوالمدرسةأواإلقليم،وذلكمنأجلاالتصال
باآلخرينوالتفاعلمعهم.كذلكيمكنللمستخدمينإضافةأصدقاءوارسالالرسائلإليهم،وأيضا
تحدي ملفاتهمالشخصيةوتعريفاألصدقاءبأنفسهم،ويشيراسمالموقعإلىدليلالصورهيئلة

التدريسوالطلبةالجدد،والذييتضمنوصفاألعضاءالحرمالجامعيكوسيلةللتعرفإليهم .
وقدقامماركزوكربيرجبتأسليسالفليسبلوكباالشلتراكملعكللملنداسلتينموسلكوفيتز
وكريسهيوزالذينتخصصافيدراسةعلومالحاسبوكانارفيقيزوكربيلرجفليسلكنالجامعلة
عندماكانطالبافيجامعةهارفارد.كانتعضويةالموقعمقتصلرةفليبدايلةاألملرعللىطلبلة

جامعةهارفارد،ولكنهاامتدتبعدذلكلتشملالكلياتاألخرىفيمدينةبواشنطنوجامعةآيفي
لتانفورد.ثللماتسللعتدائ لرةالموقللعلتشللملأيطالللبجللامعي،ثللمطلبللةالمللدارس
للليجوجامعللةسل 

الثانوية،وأخي ارأيشخصيبلغمنالعملر13عاملافلأكثر.يضلمالموقلعحاليلاأكثلرملن350
مليونمستخدمعلىمستويالعالم(.عامر )204-203:2011،
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ثانيا :اليوتيوب :You Tube
اختلفللتاآلراءحللولموقللع(يوتيللوب)ومللاإذاكللانهللذاالموقللعشللبكةاجتماعيللةأوال،

حي تميلبعضاآلراءإلىاعتبارهموقعمشاركةالفيديو،إنتصنيفهكنوعملنمواقلعالتواصلل
االجتملاعينظل ارالشللتراكهمعهللافليعللدةمللنالخصللائصجعلنللانتحلد عنللهكللأهمهللذهالمواقللع
نظرالألهميةالكبيرةالتييقومبهافليمجلالنشلرالفيلديوهاتواسلتقبالالتعليقلاتعليهلاونشلرها

بشكلواسع .

أيأناليوتي للوبموق للعالكترون للييس للموب للدعمنش للاطتحمي لللوتنزي لللومش للاركةاألف للالم

بشللكلعللامومجللاني،وهللويسللموبالتللدرجفلليتحميلللوعللرضاألفللالمالقصلليرةمللنأفللالمعامللة
يستطيعالجميعمشاهدتهاإلىأفالمخاصةيسموفقطلمجموعةمعينةبمشاهدتها .

(ساري )302:2008،

وهوأحدأشهرالمواقعاإللكترونيةعلىشبكةاإلنترنت،وتقومفكرةالموقععلىإمكانية
إرفاقأيملفاتتتكونمنمقاطعالفيديوعلىشبكةاإلنترنتدونأيتكلفةماليلة،فبمجلردأن

يق للومالمس للتخدمبالتس للجيلف لليالموق للعي للتمكنم للنإرف للاقأيع للددم للنالملف للاتلي اره للامالي للين
األشخاصحولالعالم،كمايتمكنالمشاهدونملنإدارةحلوارجملاعيحلولمقلاطعالفيلديوملن
خاللإضافةالتعليقاتالمصاحبة،فضالعنتقييمملفالفيلديوملنخلاللإعطائلهقيملةنسلبية
مكونهمنخمسدرجاتلتعبرعنمدىأهميةملفالفيديومنوجهةنظرمستخدميالموقع .

(حسونة )7:2014،
وقلدتأسلسهللذاالموقلعسللنة2005بواسلطةثالثللةملوظفينسللابقينفليشللركةبلايبللال
()Pay Palوهمتشادهيرلي،وستيفتشين،وجاودكريمفيمدينةكاليفورنيا،ويستخدمالموقع
تقني للةاألدوب لليف للالشلع للرضالمق للاطعالمتحرك للة،حيل ل أنمحت للوىالموق للعيتن للوعب للينمق للاطع

األفالم،والتلفزيون،ومقاطعالموسيقى،والفيديوالمنتجمنقبلالهواةوغيرها .

ويعدالفيديوالمرفوعمنقبلجلاودكلريمبعنلوان(أنلافليحديقلةالحيلوان)أولفيلديويلتم

رفعهعلىموقعاليوتيوب،وكانبتاريخ23ابريل2005وتبلغمدته()0:19ثانية،ومنلذذللك
الوقتتمرفعالملياراتمناألفالمالقصيرة،وشاهدهاالماليينمنأبناءالمعمورةوبكلاللغلات،

ليصللبوالموقللعاألكثللرمشللاهدةعلللىاإلنترنللتولتشللتريهشللركةجوجللعللام2006وتضللمهلهللا،

وقدأصبواليوتيلوباليلومموقعلارئيسلياللفنلانينوالسياسليينوللهلواةعللىحلدسلواءلبل مقلاطع
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األف للالمالخاص للةبت للرويجأفالمه للم،وأغ للانيهم،ومنتج للاتهمللعام للةومجان للا،ب لللتط للوراليوتي للوب
لتستخدمهالجامعاتالحكوميةلب برامجالنوعيةأوالحصصاإللكترونيةعبره .

(ساري )302:2008،
ثالثا :جوجل بلس ( :)Google+
يعتبرموقعجوجلبلسمنافساقويلالشلبكاتالتواصللاالجتملاعيالشلهيرةبحيل يحتلل

مكانةرفيعةبينشبكاتالتواصلاالجتماعياألخرىمثلالفيسبوكوتويترولكنلهفليحقيقلة
األمرمختلفعنها .
أطلقللتشللركةجوجلللموقللعجوجلللبلللسرسللميافللييونيللو،2011ومنللذبدايللةانطالقلله
تخطىعددمستخدميها25مليونشخصخلاللشلهرهاألولوذللكللميحققلهموقلعالفليسبلوك

فيبدايةانطالقه(.فتحي )2014،
رابعا :إنستقرام :Instagram

ه للوتطبي للقمج للانيلتب للادلالص للوروالفي للديوومش للاركتهاإم للاعلن للاأوسل ل اروه لليش للبكة
اجتماعيةأيضا،أطلقفيأكتوبرعلام،2010ويتليوللمسلتخدمينالتقلاطصلورة،واضلافةفلتلر
رقميإليها،ومنثممشاركتهافيمجموعةمتنوعةمنخدماتالشبكاتاالجتماعيةمثلالفليس
بللوكوالتللويتروشللبكةإنسللتقرامنفسللها.وتضللافالصللورعلللىشللكلمربللع،علللىغ لراركللوداك
وصوربوالرويدوتستخدمعادةبواسطةكاميراتالهاتفالمحمولففيالبدايةكلاندعلمإنسلتق ارم

عل للىاآليف للونواآليب للاد،واآليب للودت للاتشف لليأبري للل2012إض للافةإنس للتقرامدع للملمنص للة
األندرويد،وفييونيو2013جرىوضعتطبيقتصويرالفيديوبالشكلالمتقطعللمستخدمين .

(إنستقرام )https://ar.wikipedia.org/wiki/

خامسا :الواتس آب :WhatsApp
هوتطبيقتراسلفوري،محتكرومتعددالمنصاتللهواتفالذكيةويمكنباإلضلافةإللى
الرسائلاألساسيةللمستخدمينإرسالالصور،الرسائلالصوتيةوالوسائط .
تأسسالواتسآبفيعام2009منقبلاألمريكيبريانأكتلونواألوك ارنليجلانكلوم
(المديرالتنفيذيأيضا)،وكالهمامنالموظفينالسابقينفليم وقلعيلاهو،ويقلعمقرهلافليسلانتا

كللال ار،كاليفورنيللا،كمللازادتمليللارينفللينسلليان2012ومليللارفلليأكتللوبرالماضللي،وفللي13
منيونيو،2013أعلنتواتسآبعلىتوتيرأنهاقدوصلتسجالتهماليوميةالجديلةإللى27

ملياررسالة .
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وقللدقامللتشللركةالفلليسبللوكبشلراءاللواتسآبفللي19فب اريللرمللنالعللام2014بمبلللغ

19مليللاردوالرأمريكللي،واللواتسآبمتللاحلكلللنظللاماألندرويللد،ويتلزامنمللعجهللاتاالتصللال
فيالهاتفلذلكاليحتاجالمستخدمإلضافةاألسماءفيسجلمنفصل .

( )https://ar.m.wikipedia.org/wiki/whatsapp

سادسا :شبكة تويتر :Twitter
وكلمةتويترTwitterتعنيباإلنجليزية(مغرد)وهوملايظهلرفليشلكلالطلائراألزرق
واتخذمنالعصفورةرمزاله،وهوخدمةمصغرةتسلموللمغلردينإرسلالرسلائلنصليةقصليرةال
ليلكثيل ل ٍرة،
تتعللدى140حرفللاللرسللالةالواحللدة،ويجللوزللش للخصأنيسللميهانصللامكثفللالتفاصل ٍ
ويمكنلمنلديهحسابفيموقعتويترأنيتبادلمعأصدقائهتللكالتغريلداتأوالتلويتراتملن

خللاللظهورهللاعلللىصللفحاتهمالشخصلليةأوفلليحالللةدخللولهمعلللىصللفحةالمسللتخدمصللاحب

الرسللالة،وتتلليوشللبكةتللويترخدمللةالتللدوينالمصللغر،وامكانيللةالللردودوالتحللديثاتعبللرالبريللد
اإللكتروني(.رابحي )2012،
ق للدظه للرالموق للعف لليأوائ لللع للام2006كمش للروعبحث لليقام للتب للهش للركةObvious
األمريكيةوذلكعلىنطاقضيقوغيرمتاحللجميع،لكنبعدذلكتمإطالقهرسميافيأكتوبر
،2006وفلليعللام2009أصللدرتجمعيللةاللهجللةاألمريكيللةقائمتهللاالسللنويةللكلمللاتالجديللدة،
وقللداختللارتكلمللةتللويتروضللمنتهابمعنللىجديللديختلللفعللنالمعنللىالحرفلليالمعللروفوه للو

التغريلدوالمعنليالجديلدباللغلةاالنجليزيلةهلو( the ability to encapsulate human

)thought in 140 charactersوباللغلةالعربيللة(القللدرةعلللىاحتلواءخلواطراإلنسللانفللي

140حرفا)،ولعلالمعنيالجديدللكلمةبعبرعنالدورالمتزايدوالخطيرفيتطوردورالموقع
علىمستوىالعالم(.ريان .)50:2012،

لللميتوقللفالموق للععنللداللغ للةاالنجليزيللةفقللط،فف لليإبريللل2008ق للامالموقللعب للإطالق
نسللختهاليابانيللةوذلللكلكث لرةعللددالمسللتخدمينمللناليابللانونشللاطهمالبللارزعلللىالموقللعولقيللت

النسخةاليابانيةاستحسانالمستخدمينفياليابان،وتفوقتبشلكلأكبلرعللىالنسلخةاالنجليزيلة
حي أصبوفياإلمكانوضعإعالناتفيالنسخةاليابانيةعلىعكسالنسخةاالنجليزيةالتي

التدعمنظاماإلعالناتحتىاآلن،كماتمإطالقالموقعبلغاتأخرىبينهاالعربية .

(شمسالدين )78:2013،
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خصائص مواقع التواصل االجتماعي:
.1

تشتركالمواقعاالجتماعيةفيخصائصأساسيةأبرزها :

الملفات الشخصية أو الصفحات الشخصية (:)Profile page
ومللنخللاللالملفللاتالشخصلليةيمكللنالتعللرفعلللىاسللمالشللخص،ومعرفللةالمعلومللات

األساسيةعنهكالجنس،وتاريخالمليالد،واالهتماملاتوالصلورالشخصلية،باإلضلافةإللىغيرهلا
م للنالمعلوم للات،ويع للدالمل للفالشخص لليبواب للةال للدخوللع للالمالش للخص،فم للنخ للاللالص للفحة
الرئيسلليةللملللفالشخصللييمكللنمشللاهدةنشللاطالشللخصمللؤخ ار،ومعرفللةمللنهللمأصللدقاؤهومللا
هيالصورالجديدةالتيوضعهاإلىغيرذلكالنشاطات(.جرار )37:2012،

.2

المشاركة:
وسللائلالمواقللعاالجتماعيللةتشللجعالمسللاهماتوردودالفعلللمللناألشللخاصحي ل أنهللا

تطمسالخطالفاصلبينوسائلاإلعالموالجمهور(.المقدادي)27-2013:26،
.3

االنفتاح (:)Openness
معظموسائلاإلعالمعبرمواقعالتواصلاالجتماعيتقدمخدماتمفتوحةلردودالفعلل

والمشللاركة،أواإلنشللاءوالتعللديلعلللىالصللفحاتحيل أنهللاتشللجعالتصللويتوالتعليقللاتوتبللادل

المعلومات،بلنادراماتوجدأيةحواجزأمامالوصولواالستفادةمنالمحتوي .
.4

(المقدادي)27-2013:26،

المحادثة (:)Conversation

حيل تتميللزمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيووسللائلاإلعللالماالجتمللاعيعللنالتقليديللةمللن
خلاللإتاحتهللاللمحادثلةفللياتجلاهين،أيالمشللاركةوالتفاعللعللنالحلد أوالخبللرأوالمعلومللة

المعروضة(.مرجعسابق)27-26:
.5

األصدقاء  /العالقات (:)friends / connections
وهيبمثابةاألشخاصالذينيتعرفعليهمالشخصلغرضمعين،حيل تطللقالمواقلع

االجتماعيةمسمى(صديق)علىالشخصالمضافلقائمةاألصدقاءبينماتطلقبعضالمواقلع

االجتماعيةالخاصةبالمحترفينمسمىاتصالأوعالقةعلىالشخصالمضافللقائمة .
.6

(جرار)42-41:2012،

إرسال الرسائل:

تتيوهذهالخاصيةإمكانيةإرسالرسائلمباشرةللشخصسواءكانفيقائمةاألصدقاء

أملميكن(.مرجعسابق)41:
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.7

ألبومات الصور:
تتليوالشلبكاتاالجتماعيلةلمسلتخدميهاإنشلاءعلددالنهلائيملناأللبوملاتورفلعمئللات

الصورعليها،واتاحةمشاركةهذهالصورمعاألصدقاءلالضطالعوالتعليقعليها .
.8

(مرجعسابق)42:

المجتمع ):)community

وسائلاإلعلالماالجتماعيلةتسلموللمجتمعلاتالمحليلةلتشلكيلمواقعهلاالخاصلةبسلرعة
والتواص لللبش للكلفع للال،وم للنث للمتل لرتبطتل للكالمجتمع للاتف لليالع للالمأجم للعحل لولمص للالوأو

اهتمام للاتمش للتركةمث لللحلللبالتص للويرالفوت للوغرافي،أوقض لليةسياس لليةأوبرن للامجتلفزيلللوني
مفضل،ويصبوالعالمبالفعلقريةصغيرةتحويمجتمعاإلكترونيامتقاربا .
.9

(المقدادي)27:2013،

المجموعات (:)Groups

تتيوالكثيرملنالمواقلعاالجتماعيلةخاصليةإنشلاءمجموعلةاهتملام،حيل يمكلنإنشلاء
مجموعةبمسمىمعينوأهلدافمحلددة،ويلوفرالموقلعاالجتملاعيلماللكالمجموعلةوالمنضلمين

إليهللامللنسللاحةأشللبهمللاتكللونبمنتللدىح لوارمصللغروألبللومصللورمصللغر،كمللاتتلليوخاصللية
تنس لليقاالجتماع للاتأواألح للدا ودع للوةأعض للاءتل للكالمجموع للةل للهوتحدي للدع للددالحاضل لرين

والغائبين(.مرجعسابق)
.10

الترابط (:)connecteness
تتميزمواقعالتواصللاالجتملاعيبأنهلاعبلارةعلنشلبكةاجتماعيلةمترابطلةبعضلهاملع

بعللض،وذلللكعبللرالوصللالتوالللروابطالتلليتوفرهللاصللفحاتتلللكالمواقللعوالتلليت لربطبمواقللع

أخللرىللتواصلللاالجتمللاعيأيضللامثلللخبللرمللاعلللىمدونللةفيعجبللكفترسلللإلللىمعارفللكعلللى
الفيسبوك،وهكذاممايسهلويسرعمنعمليةانتقالالمعلومات(.المقدادي )27:2013،
.11

الصفحات (:)Pages
ابتدعهذهالفكرةموقعالفليسبلوك،واسلتخدمهاتجاريلابطريقلةفعاللة،حيل يعمللحاليلا

علللىإنشللاءحمللالتإعالميللةموجهللة،تتلليوألصللحابالمنتجللاتالتجاريللةأوالفعاليللاتتوجيلله
صفحاتهمواظهارهالفئةيحددونهاملنالمسلتخدمين،ويقلومالفليسبلوكباسلتقطاعمبللغعلنكلل
نقرةيتمالوصوللهامنقبلأيمستخدمقامبالنقرعلىاإلعالن،إذتقومفكرةالصفحاتعلى

إنشاءصفحةيتمفيهاوضعمعلوماتعلنالمنلتجأوالشخصليةأوالحلد ،ويقلومالمسلتخدمون
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بعدذلكبتصفوتلكالصفحاتعنطريقتقسيماتمحددة،ثمإنوجدوااهتمامايتلكالصلفحة

يقومونبإضافتهاإلىملفهمالشخصي(.جرار )2012:42،

دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي:

توجدعدةدوافعتجعلالفردينتقلمنالعالمالواقعيإلىالعالماالفتراضيوينشلأحسلابا

واحداللهعللىاألقللفليإحلدىمواقلعالتواصللاالجتملاعي،وملنأهلماللدوافعالتليتلدفعاألفلراد
وخصوصاالشبابالستخدامهذهالمواقعمايلي :

.1

المشاكل األسرية:
تشللكلاألس لرةالللدرعال لواقيللفللردحي ل تللوفرلللهاألمللنوالحمايللةواالسللتقراروالمرجعيللة،

ولكنفيحالةافتقادالفردلهذهالبيئةالمتكاملةينلتجلديلهنلوعملناالضلطراباالجتملاعياللذي

يجعلللهيبح ل عللنالبللديللتعللويضالحرمللانالللذيقللديظهللرمللثالفلليغيللابدورالوالللدينأو
أحدهمابسببمشاغلالحياةأوالتفككاألسري(مرسي)157:2012،

.2

الفراغ:

يعدالفراغالذيينتجعنسوءإدارةالوقتأوحسناستغاللهبالشكلالسليمالذييجعل

الفرداليحسبقيمتهويبح عنسبيليشغلهذاالوقلتملنبينهلامواقلعالتواصللاالجتملاعي
حيل أنعللددالتطبيقللاتالالمتناهيللةالللذيتنتجللهشللبكةالفلليسبللوكمللثاللمسللتخدميهاومشللاركة

كلمجموعةأصدقاءبالصوروالملفاتالصوتيةيجعلالفيسبلوكخاصلةوشلبكاتالتواصلل
االجتماعيعامةأحدالوسائلملءالفراغوبالتالييصبوكوسيلةللتسليةوتضييعالوقتعند

البعضمنهم(.مرجعسابق) 
.3

البطالة:

تعبرعنعمليةاالنقطاعوعدماالندماجالمهنيالذييؤديلدعماالنلدماجاالجتملاعي
والنفس لليومن للهإل للىاإلقص للاءاالجتم للاعيال للذيه للونتيج للةتل لراكمالعوائ للقواالنقط للاعالت للدريجي

للعالقاتاالجتماعيةوهيمنأهمالمشاكلاالجتماعيةالتييعانيمنهاالفردوالتيتدفعهلخلق
حلولللخروجمنهذهالوضعيةالتييعيشهاحتىوإنكانتهذهالحلولافتراضية،فهناكملن

تجعلمنهالبطالةواستم ارريتهاشخصاناقماعلىالمجتملعاللذييعليشفيلهباعتبلارهللميلوفرلله


اتهوأيديولوجياتلهكلربطعالقلاتملعأشلخاصافت ارضليينملناجلل
فرصةللعملوالتعبيرعنقدر 
االحتيالوالنصب .

( )http://www.kankji.com/figh/fhles//c.d/7830/doc2013/3/12h
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.4

الفضول:
تشكلمواقعالتواصلاالجتماعيعالماافتراضيامليئاباألفكاروالتقنيلاتالمتجلددةالتلي

تس للتهويالف للردلتجريبه للاواس للتعمالهاسل لواءف لليحيات للهالعلمي للةأوالعملي للةأوالشخص للية،فمواق للع

التواصلاالجتماعيتقومعلىفكرةالجذبواذاماتوفرتثنائيةالجذبوالفضولتحققاألمر.
.5

(الطيب )2013،

التعارف وتكوين الصداقات:

سللهلتمواقللعالتواصلللاالجتم للاعيتكللوينالصللداقاتحي ل تجم للعهللذهالشللبكاتب للين

الصللداقاتالواقعيللةوالصللداقاتاالفت ارضلليةفهلليتللوفرفرصللةل لربطعالقللاتمللعأف لرادمللننفللس
المجتمعأومنمجتمعاتأخرىمختلفةبينالجنسينأوبينأفرادالجنسالواحد(.مرجعسابق) 

التأثيرات اإليجابية والسلبية لمواقع التواصل االجتماعي:
أوال :التأثيرات االيجابية:
الشللكأنتكنولوجيللاالشللبكاتاالجتماعيللةومواقللعالتواصللللهللابعللداإيجابيللافلليحيللاة

الماليللينمللنالبشللروفلليإحللدا التغيي لراتالثقافيللةواالجتماعي لةوالسياسلليةوالنفسلليةفلليحيللاة
األفرادوالمجتمعاتومنأهمهذهاآلثارااليجابية :

 نافذة مطلة على العالم:حي وجدالماليينمنأبناءالشعوباألجنبيةوالعربيةبشكلخللاصفلليالشللبكاتاالجتماعيللةنافللذةح لرةلهللملالطللالععلللىأفكللاروثقافللاتالعللالم

بأسره.

 فرصة لتعزيز الذات:فمناليملكفرصةلخلقكيانمسلتقلفليالمجتملعيعبلربلهعلنذاته،فإنهعندالتسجيلبمواقعالتواصلاالجتماعيوتعبئةالبياناتالشخصية،يصبو

لككيانامستقالوعلىالصعيدالعالمي.

 أكثر انفتاحـا علـى ارخـر:إنالتواصللملعالغيلر،سلواءأكلانذللكالغيلرمختللفعنلكفيالدينوالعقيدةوالثقافةوالعاداتوالتقاليد،واللونوالمظهروالميلول،فإنلكقلداكتسلبت
صديقاذاهويةمختلفةعنكوقديكلونبالغرفلةالتليبجانبلكأوعللىبعلدآالفاألميلال

فيقارةأخرى.

 منبــر لل ـرأي و ال ـرأي ارخــر:إنمللنأهللمخصللائصمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيسللهولةالتعل للديلعلل للىصل للفحاتها،وكل للذلكحريل للةإضل للافةالمحتل للوىالل للذييعبل للرعل للنفكل للركو

معتقللداتك،والتلليقللدتتعللارضمللعالغيللر،فالمجللالمفتللوحأمللامحريللةالتعبيللرممللاجعللل
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مواقل للعالتواصل لللاالجتمل للاعيأداةقويل للةللتعبيل للرعل للنالميل للولواالتجاهل للاتوالتوجهل للات

الشخصيةتجاهقضايااألمةالمصيرية(.معتوقوكريم)2012،

 التقليل من صراع الحضارات:فقلدتعلززمواقلعالتواصللاالجتملاعيملنظلاهرةالعولملةالثقافيللة،ولكنهللافللياآلنذاتللهتعملللعلللىجسللرالهللوةالثقافيللةوالحضللارية،وذلللكمللن
خاللثقافةالتواصلالمشتركةبينمستعمليتلكالمواقعوكذلكتبيانوتوضيوالهموم

العربيلةللغلرببللدونزيلفاإلعلالمونفللاقالسياسلة،ممللايقضليفليالنهايللةعللىتقللارب
فكريعلىصعيداألشخاصوالجماعاتوالدول.

 تزيد من تقارب العائلة الواحدة:فاليومومعتطورتكنولوجياالتواصللفإنلهأصلبوأيسلرعلىالعائالتمتابعةأخباربعضهمالبعضعبرمواقعالتواصلاالجتماعي،خاصةو

أنهاأرخصمننظيراتهااألخرىمنوسائلاالتصالالمختلفة.

 تقدم فرصة رائعة إلعادة روابط الصداقة القديمة:حي بإمكانكمنخلاللهلذهالمواقلعأنتبح عنأصدقاءالدراسةأوالعملممناختفتأخبارهمبسببتباعدالمسلافاتأو
مشاغلالحياة،وقدساعدتهذهالمواقعفيبعضالحاالتعائالتفقلدتأبناءهلاإملا
بسللببالتبنلليأواالختطللافأوالهج لرةالس لرية،فيللتمالعثللورعلللىاألبنللاء(.الموسللومي

وآخرون)47:2011،
ثانيا  /التأثيرات السلبية:

لقللدذكرنللاإيجابيللاتاسللتخدامشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيفمثلمللايوجللدإيجابيللاتفللي
المقابللهآثارسلبيةفإنهسالحذوحدين،ومنأهمهذهالسلبيات :

 يقلل مـن مهـارات التفاعـل الشخصـي:فملعسلهولةالتواصللعبلرهلذهالمواقلعفلإنذللكسلليقللمللنزمللنالتفاعلللعلللىالصللعيدالشخصلليلألف لرادوالجماعللاتالمسللتخدمةلهللذه
المواقع،وكماهومعروففإنمهاراتالتواصلالشخصيتختلفعنمهاراتالتواصل
اإللكترونللي،ففلليالحيللاةالطبيعيللةالتسللتطيعأنتخلللقمحادثللةشللخصمللافللو اروأن
تلغيهمندائرةتواصلكبكبسةزر(.فضلاهلل)20:2011،

 إضاعة الوقت:حي أنهامعخدماتهاالترفيهيةالتيتوفرهاللمشتركين،قدتكلونجذابلةجدالدرجةتنسىمعهاالوقت.

 اإلدمـــان علـــى مواقـــع التواصـــل:إناسللتخدامهاخاصللةمللنقبلللالشللباببسللببالف لراغيجعلهأحدالنشاطاتالرئيسيةفيحياةالفرداليومية،وهومايجعلتركهذاالنشلاطأو
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استبدالهأم ارصعباللغايةخاصةوأنهاتعدمثاليةملنناحيلةالترفيلهلمللءوقلتالفلراغ

-

الطويل.

قلة استخدام مواقع التواصل االجتماعي لغير الترفيه من قبل مجتمعاتنا العربية.

 ضياع الهوية الثقافية العربية و استبدالها بالهوية العالمية لمواقع التواصـل:حيل أنالعولمةالثقافيةهيمناآلثارالسلبيةلمواقعالتواصلاالجتماعيبنظرالكثيرين.

 انعــدام الخصوصــية:تواجللهأغلبيللةالمواقللعاالجتماعيللةمشللكلةانعللدامالخصوصلليةممللاتتسللبببللالكثيرمللناألض لرارالمعنويللةوالنفسلليةعلللىالشللبابوقللدتصلللفلليبعللض
األحيانألضرارمادية،فملفالمستخدمعللىهلذهالشلبكةيحتلويعللىجميلعمعلوماتله

الشخصيةإضافةإلىمايبثهمنهموم،ومشاكلقدتصللبسلهولةإللىيلدأشلخاصقلد

يستغلونهابغرضاإلساءةوالتشهير.

 الصداقات قد تكون مبالغا فيها أو طاغية في بعض األحيـان:فجميلعاألشلخاصاللذينتعرفهمعبلرمواقلعالتواصللاالجتملاعينضليفهمكأصلدقاءوهلولقلبغيلردقيلق،ألن
الصداقةتتشكلمعالزمنوليسفو ار،ففيهنوعمنالنفاق.

 انتحال الشخصيات:تبقلىمجهوللةالمصلدرالحقيقليخللفمسلتخدميشلبكاتالتواصللاالجتماعيدافعاأحياناإلىمستخدميهافياالبتزازوانتحالالشخصيةونشرالمعلومات
المضللةوتشويهالسمعة،أوفيالجريمةكالدعارةأوالسرقةأواالختطاف.

(عجم )12:2011،

ثانيا :إدمان شبكات التواصل االجتماعي:

جوهرأيإدملانخطيلرهلوالسلعيوراءالمتعلة،والبحل علن(عللو)التسلتطيعالحيلاة

العاديةأنتعطيناإياه.إنمايثيرالقلقبحقهوعدمالقدرةعلىالقيلامبالعمللملندونالملادة
المسببةلإلدمان،واعتملادالجسلمعللىتجربلةمعينلةوالعجلزالمت ازيلدعلنممارسلةالعمللبصلورة
طبيعيةمندونها،ويختلفاإلدمانالخطرعنالسعيغيرالمؤذيفيطللبالمتعلةملنحيل 

جوانبللهالمللدمرةبصللورةواضللحة.فمللدمنوالهيللروين،مللثال،يعيشللونحيللاةمحطمللة:إنحللاجتهم

المت ازيللدةإلللىالهيللروينبجرعللاتأكبللرتعللوقهمعللنالعمللل،واالحتفللاظبالعالقللات،والتطللورفللي

اتجاهاتإنسانية(.الصبحى )36:1999،

تعريف اإلدمان:

يعرفاإلدمانعلىأنهعادةقهريةلالنخلراطفليأنشلطةعديلدةمثللاسلتخدامالعقلاقير،

بصرفالنظلرعلنملردودذللكعللىحيلاةالفلرداالجتماعيلة،والروحيلة،والعقليلة،وعللىالسلعادة
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الشخصللية،فبللدالمللنمجابهللةمشللكالتالحيللاةوضللغوطهاوالللتخلصمللنأحللدا الماضلليفللإن
المدمنيسلتجيبلهلذهاألحلدا اسلتجابةغيلرتوافقيلةملنخلاللاللجلوءإللىميكانزملاتمواجهلة

زائفة(.أبوحمزةوهالل.)19:2014،

واإلدمــان هللوالمداومللةعلللىتعللاطيملوادمعينللةأوالقيللامبنشللاطاتمعينللةلمللدةطويلللة

بقصلدالللدخولفلليحاللةمللنالنشللوةأواسللتبعادالحلزنواالكتئللابولللميقتصلرعلللىتعللاطيملواد
بعينهابليشملإدماناتأخرىغيرالعقاقير(.عزب .)117:2003،

واإلدمانهوعدمقدرةاإلنسانعللىاالسلتغناءعللىشليءملا،بصلرفالنظلرعلنهلذا

لىالمزيلدملنهلذاالشليءبشلكلمسلتمر

الشيءطالمااستوفىبقيةشروطاإلدمان،ملنحاجلةإل
حتىيشبعحاجتهحينيحرممنه(.نجم )117:2012،

واإلدمـــانه للوتجاه لللاألنش للطةوالمناس للباتومس للؤولياتالعم لللوالد ارس للةوالرياض للةأو

شكوىالمقربينمنهمنقضائهالوقتالطويلأماماإلنترنلت،وأصلبوملنالمسلتحيلتقليللوقلت
متابعلةاإلنترنللت،أوتحديللدوقللت،مللعأعلراضانسللحابهعنللدمايكللونالشللخصبعيللداعللنجهللاز

الكمبيللوتر،ويصلللمعهللالمرحلللةتللركالواجبللاتواألعمللالالمهمللة،وتفضلليلالحللدي مللعالنللاس
علىاإلنترنتبدالمنالمواجهةوجهالوجه(.مرجعسابق )117:

اإلدمـــانه للوم للرضمث لللاإلدم للانالمع للروفومص للنفوس للطأنل لواعاإلدم للاناألخ للرى.

وادماناإلنترنتمناإلدمانالسلوكي،والذييتعرضفيلهالشلخصلإلنترنلتلملدةتبلدأملن10

إلى18ساعةيوميا(.مرجعسابق )117:

تعريف إدمان اإلنترنت:

إدمـــان اإلنترنـــتحال للةم للناالس للتخدامالمرض لليوغي للرالتل لوافقيلإلنترن للتي للؤديإل للى

اضللطراباتفلليالسلللوكويسللتدلعليهللابعللدةظ لواهرمنهللازيللادةعللددالسللاعاتأمللامالكمبيللوتر
بشكلمطردتتجاوزالفتراتالتيحددهالنفسهفليالبدايلة،ومواصللةالجللوسأملامالشلبكةعللى

الرغممنوجودبعضالمشكالتمثلالسهر،األرق،الجلوسفيالبيتوالعزلةاالجتماعيةعن
العالمالخارجيويتحولجهازالكمبيوترإلىصديقله،إهمالالواجباتاألسلريةوملايعقبلهملن

خالفللاتومشللاكلسللتؤثرعلللىحيللاتهمالعاديللة،وهللذاباإلضللافةإلللىالتللوتروالقلللقالشللديدينفللي
حالةوجودعائقلالتصالكماأدىبالبعضلفقدانعالقاتوتفاعالتاجتماعيةوتأخروظيفي
واالنطواءوالعزوفعنالمجتمع(.مقدادي )2006:45،

وجميعاإلدماناتإنماهيمحاوالتفاشلةللسيطرةعلىمشاعراإلثم،أواالكتئلاب،أو

القل للق،وذل للكع للنطري للقالنش للاطاإلدم للانيال للذييق للومب للهالم للدمن،وانم للاتتص لللباالتجاه للات
المضادةللمخاوف(.عزب )2001:289،
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تعريف إدمان شبكات التواصل االجتماعي:

تُعللرفالباحثللةإدمللانشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيأنهللاالرغبللةالتللياليمكللنالسلليطرة

عليهل للافل لليتقليل لللاسل للتخداممواقل للعالتواصل لللاالجتمل للاعي،واإلف ل لراطفل للياسل للتخدامهل للذاالعل للالم
االفت ارضليوعلدمالشلعوربهللدرالوقلتأملامهللذهالمواقلعاالجتماعيلةمللعتجاهللواالسلتغناءعللن

أداءأعمالأخرىفيحياةالفرد .

التعريف اإلجرائي إلدمان شبكات التواصل االجتماعي:

هيزيادةالساعاتفياستخدامشبكاتالتواصلاالجتماعيوعدمالشعوربهدرالوقلت

معاالستغناءعلنأداءأعملالأخلرىللدىطلبلةجامعلةاألزهلربغلزةويقلاسبالدرجلةالكليلةالتلي
يحصلللعليهللاعينللةمللنطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةعلللىقائمللةمقيللاسإدمللانشللبكاتالتواصللل

االجتماعيالمعدللدراسة .

التصورات النظرية المفسرة إلدمان اإلنترنت:

.1

نظريات التعلم:

ناقشللتهللذهالنظريللاتالتللدعيماإليجللابيالسللتخداماإلنترنللتوالللذييمكللنأنتللؤديإلللى

مشللاعرمللنالسللعادةوالنشللاطللمسللتخدم،فمللنخللاللمفهللوماالشللتراطاإلج ارئلليفللإنمزيللدامللن
اسللتخداماإلنترنللتلألفلرادالخجللولينأوالقلقللينسللوفيسللمولهللمتجنللبالقلللق،ومواقللفالتفاعللل

وجهالوجهتميلإلىتدعيماالستخداممنخلاللتجنلباالشلتراط( Wallance, P; 1999,
)28نقالعن(أبوحمزةوهالل )21:2014،

.2

نموذج عجز المكافأة:

ويفترضهذاالنموذجأنالشخصاألقلرضاءملنالمكافل تالطبيعيلة(الطعلام،الملاء،

الجللنس)يتج للهإل للىالبحل ل ع للنمواق للفمسللاندةم للنمس للاراتمختلف للةواس للتخداماإلنترن للتيق للدم
مكافل ل تأق لللت للأخي اروأش للدفاعلي للةوه للوش للبيهب للالمواقفالت للييس للتخدمفيه للاالكح للولوالعق للاقير.

()Shoffer, H., 1996: 463نقالعن(مرجعسابق )21:
.3

نموذج خلل المهارات الحياتية:

وهونموذجطوره()Caplan; 2003وكانفرضهاألول:هليطلورالفلردالمكتئلبأو

الللذييشللعربالوحللدةرؤيللةسلللبيةلحياتللهاالجتماعيللة؟وفرضللهالثللانيهللليغللريالكمبيللوتر–

كوسيلةاتصال–األفرادالذينيرونأنفسهممنخفضيالمهاراتاالجتماعية؟وأوضوفليهلذا
السللياقأناسللتخدامالكمبيللوتركوسلليلةتفاعلللواتصللاليعطللياألفلرادمرونللةأكبللروتقللديمأفضللل
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للللذاتمللنعالقللاتالوجللهللوجللهحي ل يسللهلمللنالتعبيللرعللنالللذاتوالبللوحبمعلومللاتعنهللا

متصلةبالرؤيةالسلبيةلها،ونظرلإلنترنتعلىأنلهوسليلةتحلررالفلرداجتماعيلاCaplan, (.
.)S. E; 2003: 625-648نقالعن(أبوحمزةوهالل )2014:21،

.4

نظرية الهروب من الذات:

مثلللمشللكالتاإلدمللاناألخللرى،فللإنإدمللاناإلنترنللتيحللد لمحاولللةلالغت لرابالللذاتي

المصللاحببحالللةمزاجيللةسلللبيةحي ل إنإدمللاناإلنترنللتممكللنأنيخللدمعللرضالهللروبمللن
صعوباتالواقع .

والهروب من الذات تضمن عدة خطوات هي:
 األفراديواجهونالواقعواللذياليلتالءمملنتوقعلاتهممثلل:الفشللأوالعقبلاتأوالنتلائجاألخرىغيرالمرضيةفعنلدماتعلزىهلذهالصلعوباتإللىاللذاتفلالفرديلدركذاتلهحينئلذ

علىأنهيعانيمنقصور،أوعجز،أوغيرمؤهل،وغيرجذاب.

 االنفعاالتالسالبةمثل:االكتئابوالقلقأوحتىمحلاوالتاالنتحلارتظهلرملنالمقارنلةغيرالمريحةبينالذاتالواقعيةوالذاتالمثالية.

 الفللرديسللتجيبلهللذهالحالللةغيللرالمريحللةبمحاولللةالهللروبمللنهللذاالفكللرإلللىحالللةالوعلليأوبللرودتتسللمبإنكللارالمسللتقبل،وغيللاباألهللدافالبعيللدةوجمللودالفكللرتزيللدفيهللا

محاوالتاالنتحاررغبلةفليالهلروبملنالالمعنلىأوملنمشلكالتالحيلاة.والميللإللى

الهروبمناللذاتقلديكلونعلامالرئيسليافليصلياغةمشلكالتسللوكيةبلينالملراهقين
مثلاإلدمان،االندفاعية.

فعندمايتالءماإلنترنت–كوسليلةهلروب–فلإنالفلرديلدخلإليهلاباسلتمرارمملايعطيله

شعو ارزائفابالقوة،واإلنجاز،والعمق،وهيأمورترفعمنقيمةاإلنترنتفيحياته .
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()Kwon, H. et al; 2009: 10-17نقالعن(مرجعسابق )23:

النموذج المعرفي – السلوكي:

إنإدمانالتكنولوجياهوإدمانسلوكي،فإدملاناإلنترنلتيتسلمبوجلودعناصلرمحوريلة
منعناصراإلدمانمثل:الصمت،تغيلرالملزاج،واالنسلحاب،والصلراع،واالنتكاسلة.وملنهلذا

المنظللور،فللإنمللدمناإلنترنللتيبللديصللمتافلليممارسللةنشللاطه،ويعللانيمللنخب لراتاالشللتهاء
للموضلوعالللذييدمنلله،ويعللانيمللناالنشللغالباإلنترنللتعنللدماتكللونالخدمللةغيللرمتاحللة،ومللن
أعراضاالنسحابعندمايقللاستخداماإلنترنت،ومنالصراعمعاآلخرينبسببأنشطتهعلى

اإلنترنت،ومناالنتكاسةبالعودةإلىاإلنترنتمرةأخرى)Peele, 1985; Villant, 1995(.
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ويصفديفس()Davisاالستخدامالمرضيلإلنترنتعلىأنهأكثرملنإدملانسللوكي

فهللذااالسللتخدامالمرضلليهللوعبللارةعللننمللوذجللعالقللةبلليناإلنترنللت–المعللارف–السلللوك.
وهلليكلهللاعواملللتنللتجعللناألفكللارالسلللبيةللفللرد.فقللدأفتللرضأنهنللاكصلليغتينلالسللتخدام

المرضيلإلنترنت :

 .1الصيغة الخاصة.
 .2الصيغة العامة.

فالصــيغة الخاصــةتتضللمناالسللتخدامالمكثللفأوسللوءاسللتخداممحتويللاتاإلنترنللتأو

وظائفهللاحي ل هللذاالفللردقللديتعللرضالضللطراباتسلللوكيةمحللددةإذالللميسللتطعاالسللتمرارفللي

الدخوللإلنترنت .

أماالصيغة العامةفيعرفها()Davisعلىأنهااستخداممكثلف،ومتعلددالجوانلبيلؤدي

إلىنتائجشخصية،ومهنيةسالبة،وتتضمنأعراضهذااالستخدامالعلام:المعلارفالالتوافقيلة،
والسلوكياتالمتصلةباستخداماإلنترنتوالتيالترتبطبأيمحتوىنوعيأوخاصوأضافأن

الفردينسلحب،ويتوجلهتلدريجياللخبلراتالتلييواجههلاعللىاإلنترنلتويبلدأفليصلياغةخيلاالت
يفضلهاعلىعالقةالوجه–للوجهأوعلىالتواصلالشخصيالمباشر،ومنالمنظورالمعرفي
فإنالمدمنوألسبابغيرمنطقيلةيشلعربلالخوفوالقللقملنالمشلكالت،واألزملاتوعللىاللرغم

منأنهليسالشخصالوحيدالذييواجلهمشلكالت،وأزملاتإالأنلهيكلونأكثلرفزعلاوخوفلاملن

اآلخلرينمللنإدراكتلللكاألزمللات،والمشللكالت،واقتللرحأنهللذاالللنمطمللنالتفكيللرقللديللؤديإلللى
الللدخولفللياسللتخدامقهللريلإلنترنللتوالللذييعملللكميكللانزيمهللروبنفسلليلتجنللبالمشللكالت

الواقعيةأوالمدركة( )Davis, R; 2001: 190

وقدوصف()Davisأناستخدامالمرضيلإلنترنتيظهرمنخاللعاملينأساسينهما :
أ.

االستخدام المرضي المحدد:والذييصفاالسلتخدامالمكثلف،وسلوءاسلتخداماإلنترنلت
وتطبيقاتهاالمختلفةمثلالمحادثة،وشبكاتالتواصلاالجتملاعيالمختلفلةكلالفيسبلوك

والت للويتروغيره للام للنمواق للعالتواص لللاالجتم للاعي،واس للتخداممواق للعاالنترن للتالخاص للة

باأللعابوغيرها.

ب .االسـتخدام المرضــي العـام (غيــر المحـدد):وهللومتصللبالوقلتالللذييقضليهالمسللتخدم
.6

بدونهدفأوغرضمحدد(.مرجعسابق )195-187:

النموذج النفسي – العصبي:

أعطىالباحثونالصينيوناهتمامامتزايدالمشكلةإدماناإلنترنتفليالمجتملعالصليني

واعتبللرواهللذهالشللروطأحللدالعواملللالتلليتعللرضالحيللاةاالجتماعيللةللصللغارللخطللروصللنفت

األفرادكمدمنينلإلنترنتإذاتوافرتفيهمأحدالشروطالتالية:
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أ .يشللعرالفللردبتقللديرمت ازيللدللللذاتوهللويسللتخدماإلنترنللتأكثللرمللنشللعورهبللهفلليالحيللاة
العادية.

ب .يشعرالفردباالكتئابعندماينقطعاالتصالباإلنترنت.


ت .يحاولالفردإخفاءالوقتالذييستغرقهفياستخداماإلنترنت .


واقترح()Dr Yingنموذجلانفسلياعصلبيالسللوكإدملاناإلنترنلت،وهلونملوذجموضلو

المفاهيماألساسيةوتأثيراتهاكالتالي :
أ.

الدافع األساسـي:وتأثيرهلارغبلةالفلردفليالبحل علنالمتعلةوتجنلباألللميلتمتصلورها
منخاللعدةدوافع،واندفاعيةالستخداماإلنترنت.

ب .خبــرات الشــعور بالســعادة :وتأثيرهللاأنشللطةاإلنترنللتتحفللزالجهللازالعصللبيالمركللزي
لألفل لرادال للذينيش للعرونبالس للعادة،والرض للا،وه للذااإلحس للاسس للوفي للؤديب للالفردإل للى
االس للتمرارف للياس للتخداماإلنترن للت،واالس للتمرارف لليالش للعوربالس للعادةوالت لليتنتق لللإل للى

مستوىالسعادةالفعلية،وفقداناإلحساسبالتأثير.

ت .أعـراض التحمـل :بسللببتكلراراسلتخداماإلنترنللتفلإنعتبلةاإلحسللاسللدىاألفلرادتزيللد
لكيتؤديإلينفساإلحسلاسبالسلعادة،وهنلايقلومالمسلتخدمبزيلادةالوقلتالمخصلص

لالستخدام،وتعتبرزيادةمستوىالتحمللنقطلةاالنطلالقإلدملاناإلنترنلتنتيجلةتلدعيم
خبراتالسعادةالمتصلةبها.

ث .ردود الفعــل الناتجــة عــن االمتنــاع :تحللد االضللطراباتالنفسلليةوالجسللميةبمجللردأن
يتوقفالفردأويقللاالسلتخداموتتضلمن:العصلبية،قللةالنلوم،القللق،وعلدماالسلتقرار

االنفعالي.

ج .المواجهة السلبية :بمجردأنيواجهالفرداإلحباطتبدأالسلوكياتالسلبيةالتكيفيلةوالتلي
تتضمنالهروب،والعدوان،والمعتقداتالسلبيةالزائفة.

ح .زيــادة التــأثير :وتتضللمنخب لراتسلللبيةمللعتحملللاسللتجابةاالمتنللاع،والتلليتللؤثرعلللى
الللدوافع،وتللؤثرعلللىأسلللوبالمواجهللةلللدىالفللرد،وعلللىدوافعللهاألساسلليةTao, (.

.7

)Ying, Yue & Hao, 2007

نظرية التعويض:

الفرديجلدتعويضلامتصلالبالهويلةالذاتيلة،وتقلدي ارلللذات،وتفلاعالاجتماعيلاأكثلرعللى

اإلنترنت.

وبصورةعامةفإنمدمناإلنترنلتيجلدصلعوبةفليبنلاءعالقلاتصلداقةملعاآلخلرين،

ويجللدأناإلنترنللتهللوالفرصللةللتخفلليوراءسللتارإلكترونلليللتواصلللمللعاآلخلرينبصللورةغيللر
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مهللددة،فللالفردممكللنأنيخلللقشللبكةجديللدةمللنالعالقللاتاالجتماعيللة،ويقللومبزيللاراتمنتظمللة
لغرفالمحادثةأوشبكاتالتواصلاالجتماعي(فيسبلوك،تلويتر،وغيرهلا)أويملارساأللعلاب

التفاعليللةحي ل يجللدمسللتوىمرتفعللامللناأللفللةمللعمجموعتللهعلللىأيموقللعمللنهللذهالمواقللع،
وبهللذايخل للقإحساسللابوج للودمجتمللعجدي للدينتم لليإليلله.ومث لللكلللالمجتمع للاتفللإنثقاف للةه للذا

المجتمللعاإللكترونلليلهللاقواعللد،ومعللايير،ولغللة،واشللاراتخاصللةبهللا.وبمجللردأنيصللبوالفللرد
عضوافيأحدهذهالمجموعاتفإنمدمناإلنترنتيبدأفيالتفاعلواجلراءالمحادثلاتليعلوض

احتياجاتلله،فالقللدرةعلللىخلللقهللذاالمجتمللعاالفت ارضلليتسللاعدالفللردعلللىتللركعالمللهالحقيقللي
خللفظهلره،وملنخللاللهلذاالتفاعلللسلواءبتبللادلالرسلائلأوالمحادثللاتيعلوضمللاافتقلدهفللي
عالمالواقع)Caplan, et al, 2007(.

أماعواملالموقففقدتلعبهياألخلرىدو ارمهملافليظهلورإدملاناإلنترنلتفلاألفراد

الللذينيشللعرونبالعقبللاتأوالمشللكالتالشخصللية،أوالللذينت لواجههمتحللدياتالحيللاةممكللنأن
يغرقواأنفسلهمفليعلالمافت ارضليمللئبالمتعلةلتعلويضهلذااللنقصفقلدأصلبواإلنترنلتوسليلة
هروبنفسيتلهيمستخدمهاعنمشكالتعالمالواقعأوصعوباتالموقف .

( .)Young, 2007

تعقيب على التصورات النظرية المفسرة إلدمان اإلنترنت:

ت ل للريالباحث ل للةأنالنم ل للاذجيمك ل للنأنتك ل للونمفسل ل لرةأيض ل للاإلدم ل للانش ل للبكاتالتواص ل للل

االجتماعيحي شلبكاتالتواصللاالجتملاعيجلزءاليتجلزأملناإلنترنلتوتلرىأناإلفلراطفلي
استخدامشبكاتالتواصلاالجتماعيفيضوءالشروطالتيتحددمعنيأنواعاإلدملانالخطيلرة
تتلليولمس للتخدمهمحللوالع للالمالحقيقلليوال للدخولفلليحال ل ٍلةعقليل ٍلةس للا ٍرةوسلللبي ٍة.ف للالقلقوالهم للوم
الواقعيل للةتؤج ل لللفعلي ل للاعل للنطري ل للقاالس ل للتغراقفل للياالنخ ل لراطف ل للياسل للتخدامش ل للبكاتالتواص ل للل
االجتماعي.

أسباب إدمان اإلنترنت:

األسبابالتيتدفعبمستخدمشبكةاإلنترنلتبتطبيقاتلهالمختلفلةإللىالوقلوعفلياإلدملان

علىاإلنترنتتتمثلفي :
 .1ضعفالفردفيكيفيةالتعاملمعالضغوطالحياتيةواليومية.
 .2الضعففيمواجهةالمشكالت.
متنوعة.
ٍ
ايات
 .3عدمإشغالوقتالفراغبهو ٍ
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لدةبسللببالخجلللأواالنط لواءعلللى
لاتاجتماعيل ٍلةجيل ٍ
 .4عللدممقللدرةالفللردفلليإقامللةعالقل ٍ
النفس.

 .5الشعوربالخواءالنفسي،والوحدة.

 .6الهربمنالواقعبضربمنالخيالفيعالقاتتفتقدفيهاالحميميةمعاآلخر،وتجنب
مواجهةاآلخروجهالوجه.

 .7المعاناةمنبعضاالضطراباتالنفسيةالمتمثلةفياالكتئابوالقلق،اضطراباتالنلوم،
التلعثم،الرهاباالجتماعي...وغيرهامناالضطراباتواألمراضالنفسيةوالهلروبملن
مداوتهاعلىيدمتخصصين.

 .8االفتقادإلىالحب،والعاطفة،والبح عنهمنخاللشبكاتاإلنترنت.

 .9االغتلرابالنفسليوالهلروبمللنالواقلعوملايحلليطبلهملنأعلرافوتقاليلدوقلوانينمنظمللة
تفللرضضللروبامللنالقيللودعلللىاألفعللال،والكللالمممللايللدفعالفللردإلللىاالنفصللالعللن

خلجاتللهونفسللهوالللدخولفلليشخصلليةأخللرىمللنضللربخياللله(تنللاقضوجللداني)يعمللل
علىعدمنضجالشخص،ويعوقنموهالنفسلي،وغيرهلاملنالمسلبباتالتليتلدفعبلالفرد

إلىاإلدمانعلىشبكاتاإلنترنت(.هاني )2012،

أعراض إدمان اإلنترنت:

إجماال يمكن تحديد أعراض اإلدمان فيما يلي:
 .1زيادةعددالساعاتأماماإلنترنتبشكلمطرد.

 .2التوتروالقللقالشلديدانفليحاللةوجلودأيعلائقلالتصلالباإلنترنلتقلدتصللإللىحلد
لية
لعادةبالغ ٍلةو ارح ٍلةنفس ٍ
االكتئابإذاملاطاللتفتلرةاالبتعلادعلناللدخولواإلحسلاسبس ٍ
حينيرجعإلىاستخدامه.

 .3التكلمعلىاإلنترنتفيالحياةاليومية،بإلحاحمملعلىاآلخرين.
إهمالالواجباتاالجتماعيةواألسريةوربماالعملالوظيفي.

.4

 .5استمراراستعمالاإلنترنتعلىالرغممنوجلودبعلضالمشلكالتمثللفقلدانالعالقلات
االجتماعية،والتأخرعنالعمل.

 .6الرغبلةفلليالجللوسإلللىالكمبيللوتر،وفتحلهفلليأوقلاتغيللرمناسللبةحتلىاالسللتيقاظمللن
النوم،أوأثناءالعملالعادي،أييبقيالمدمنوكأنهفيحالةترقبدائم.

(نجم)119:2012،
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ولقد رصد الخبراء أعـراض اإلدمـان علـى اإلنترنـت وعلـى شـبكات التواصـل االجتمـاعي

حيث يمكن تلخيصها فيما يلي :

 .1فقدان العالقـات االجتماعيـة:عنلدماتمنلعشلبكاتالتواصللاالجتملاعيمسلتخدميهافلي
الخ للروجم للعالن للاسف لليالحي للاةالحقيقي للةويفض لللونقض للاءبع للضالوق للتعل للىالش للبكة
االجتماعية،فإنالسلوكيشيرإلىوجودمشكلةفيالتواصلاالجتماعيلدىالفرد.

 .2فقـــدان القـــدرة علـــى النـــوم:هللوالتحقللقللم لرةاألخي لرةقبلللالنللوممللنش لبكاتالتواصللل
االجتماعيللحفلاظعللىالدردشلةوالتصلفوعللىشلبكةاإلنترنلتوتجلاوزالوقلتالمحلدد
الستخداماإلنترنت.

 .3التعب الجسدي أو الذهني على الشباب:السماحلشبكاتالتواصلاالجتماعيأنتؤثر
فيوقتالراحةالذييكونالفردفيحاجةإليهفإنذلكيؤثرسلبافيمستوياتالطاقة
واإلنتاجي للةلدي للهحيل ل يجب للرالف للردنفس للهعل للىالبق للاءمس للتيقظاطل لوالاللي لللللتواص للل

االجتماعيعلىاإلنترنتيؤثرفيالمزاجويجعلهسريعالغضب.

 .4انخفــاض المســتوى الدراســي:أيالت ارجللععلللىالمسللتوىالعللام،وذلللكألنهنللاكوقتللا
مقتطعللامللنالد ارسللةوالتحصلليلالعلملليلحسللابشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيوتوزيللع
االهتمامبينالدراسةوغيرها.

 .5فقدان االهتمام بالهوايات السابقة.

 .6الشعور باالضطراب والقلق عند االبتعاد عن اإلنترنت.

 .7ضـــعف مهـــارات التواصـــل:حيل ل يفق للدالمس للتخدمينالكثي للرم للنمه للاراتالتواص لللم للع
المجتمعومعالناسمنحولهم.

 .8هدر الوقت:حي الوقتالمهدوريحلمكانالمهماتالتييجبعلىالفردتنفيذها.
http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/zad_almobalegh/zad_alra
hma_fe_shahr_allah/page/lesson15.htm

وت للرىالباحث للةأنأعل لراضإدم للانش للبكاتالتواص لللاالجتم للاعيممك للنأنتأخ للذنف للس
أعراضإدماناالنترنتحي أنمواقعشبكاتالتواصلاالجتماعيجزءاليتجزأمناإلنترنت .

ارثار الضارة لإلدمان:

 .1المضــار الجســمانية :منهللااألضلرارالتلليتصلليباأليللديمللناالسللتخدامالمفللرطللفللأرة،
أضل لرارتص لليبالع لليننتيج للةلإلش للعاعالت لليتبث للهشاش للاتالكمبي للوتر،أضل لرارتص لليب
العمللودالفقللريوالللرجليننتيجللةنللوعالجلسللةوالمللدةالزمنيللةلهللامقابلللأجه لزةالحاسللب،
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أضلرارتصلليباألذنللينلمسللتخدميمكبلراتالصللوت،ثللماألضلرارالمترافقللةمثلللالبدانللة
وماتسببهمنأمراضمرافقة(.نجم)121:2012،

 .2المضار النفسية :يتحد العلماءالنفسيونعنعلالموهمليبلديلتقدملةشلبكةاإلنترنلت
وتطبيقللاتالكمبيللوترممللاقللديسللببآثللا ارنفسلليةهائلللةخصوصللاعلللىالفئللاتالعمريللة

الصغيرة،حي يختلطالواقعبالوهموحي تختللقعالقلاتوارتباطلاتغيلرموجلودةفلي
العالمالواقعي،قدتؤديإلىتقليلمقدرةالفلردعللىأنيجلدشخصليةنفسليةسلويةقلادرة
علىالتفاعلمعالمجتمعوالواقعالمعيشي.

أمللاعللناآلثللارالنفسلليةإلدمللاناإلنترنللتفيقللولأنمللدمناإلنترنللتيحللد لللهحالللةمللن

القلقواالكتئابواإلفراطفيتناولالطعامكمايشعربالوحدةواالنطواء،ويتسببإدماناإلنترنت

فلليعللدمقدرتللهعلللىالمواجهللةاجتماعيللاوهللومللايعكللسنقللصفلليالبنللاءوالنضللجالنفسلليلديلله،
فتقللللديللهمهللاراتالتواصلللواليسللتطيعأنيللدخلفلليعالقللاتحميمللةمللعاآلخ لرين،واليمكنلله

التعبيرعننفسهبسهولةوتقلقدرتهعلىاتخاذالقرار(.نجم)121:2012،

عالج إدمان اإلنترنت وادمان شبكات التواصل االجتماعي :

يوجللداآلنالقليلللمللنمللداخلالعللالجالنفسلليالمتاحللةإلدمللاناإلنترنللتوادمللانشللبكات

التواصلللاالجتمللاعيوعلللىحللدعلللمالباحثللةمللا ازلللتالد ارسللاتالعالجيللةلهللذااالضللطرابفللي
نهذاالشكلمنأشكالاإلدمانلميضمن
األدبياتالنفسيةطورالبداية،وربمايرجعذلكإلىأ
ُ
بعدفيالطبالنفسليوعللماللنفسالمرضليبصلورةتلدعمهلذاالتوجلهالعالجلي.وعنلدماتناوللت

الباحثةالمحاوالتالعالجيةفيمجالإدماناإلنترنتوادمانمواقعالتواصلاالجتملاعيوجلدت
المعلوماتفيهذاالخصوصمازالتأوليةوالتوجدصليغةواحلدةفليالعلالجالنفسلييمكلنأن

تتبناه للاالباحث للةكص لليغةمالئم للةلع للالجإدم للاناإلنترن للتبوج للهع للاموادم للانش للبكاتالتواص للل
االجتماعيبوجهخاصموضوعالدراسةالحالية .
وعل للىال للرغمم للنأنه للذاالموض للوعم للازالح للديثاإالأنانتش للارهوتواج للدهب للينط للالب

الجامع للاتف لليت ازي للدملح للوظ ،وق للدوج للدتالباحث للةع للالجإدم للاناإلنترن للتقائم للةجميعه للاعل للى
المساندةالنفسيةومنأهمالحلولالمقترحةلعالجظاهرةاإلدمانعلىشبكاتاإلنترنت :
عيطلللبمنلله
 .1عمــل العكـــس:فللإذااعتللادالم لريضاسللتخداماإلنترنللتط لوالأيللاماألسللبو ُ
االنتظللارحتللىيسللتخدمهفللييللوماإلجللازةاألسللبوعية،واذاكللانيفللتوشللبكاتالتواصللل

لوميطللبمنلهأنينتظلر
االجتماعيأوالبريداإللكترونيأولشيءحينيستيقظمنالن ُ
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لوميطللب
حتىيفطر،ويشلاهدأخبلارالصلباح،واذاكلانيسلتخدماإلنترنلتفليحجلرةالن ُ

منهأنيستخدمهفيحجرةالمعيشة...وهكذا.

 .2إيجاد موانع خارجية:تطلبمنالملريضضلبطمنبلهقبللبدايلةدخوللهاإلنترنلتبحيل 
ينللويالللدخولعلللىاإلنترنللتسللاعةواحللدةقبلللنزولللهللعملللمللثالأوالجامعللةحتللىال

يندمجفياإلنترنتبحي يتناسىموعدنزوله.

 .3تحديد وقت االسـتخدامُ :يطللبملنالملريضتقليللوتنظليمسلاعاتاسلتخدامهبحيل إذا
كللانمللثاليللدخلعلللىاإلنترنللتلمللدة40سللاعةأسللبوعيانطلللبمنللهالتقليلللإلللى20

ساعةأسبوعيا،وتنظيمتلكالساعاتبتوزيعهاعلىأياماألسبوعفيساعاتمحددةمن
اليومبحي اليتعدىالجدولالمحدد.

 .4االمتنــاع التــام:فللإنإدمللانبعللضالمرضللىبتعلللقبمجللالمحللددمللنمجللاالتاسللتخدام
اإلنترنللت،فللإذاكللانالم لريضمللدمناعلللىالدردشللةالجماعيللةعلللىاإلنترنللتنطلللبمنلله

االمتناععنتلكالوسيلةامتناعاتامافيحيننتركلهحريلةاسلتخدامالوسلائلاألخلرى
الموجودةعلىاإلنترنت.

 .5إعداد بطاقات من أجل التذكير:نطللبملنالملريضإعلدادبطاقلاتيكتلبعليهلاخمسلا
منأهمالمشكالتالناجملةعلنإسلرافهفلياسلتخداماإلنترنلتكإهماللهألسلرتهوتقصليره

فيأداءعملهمثال،ويكتبعليهاأيضلاخمسلاملنالفوائلدالتليسلتنتجعلنإقالعلهعلن
إدمانللهمثلللزيللادةاهتمامللهبعمللله،ويضللعالم لريضتلللكالبطاق لاتفلليجيبللهأوحقيبتلله
حيثمايذهببحي إذاوجلدنفسلهمنلدمجافلياسلتخداماإلنترنلتيخلرجالبطاقلاتليلذكر
نفسهبالمشكالتالناجمةعنذلكاالندماج.

 .6إعادة توزيع الوقت:نطلبمنالملريضأنيفكلرفلياألنشلطةالتليكلانيقلومبهلاقبلل
إدمانللهلإلنترنللت،ليعللرفمللاخسللربإدمانللهمثلللقلراءةالقلران،والرياضللة،وقضللاءالوقللت
معاألسرة،والقيامبزياراتاجتماعيةوهكذا..نطلبمنالمريضأنيعلاودممارسلةتللك
األنشطةلعلهيتذكرطعمالحياةالحقيقيةوحالوتها.

 .7المعالجــة األســرية:فلليبعللضاألحيللانتحتللاجاألس لرةبأكملهللاإلللىتلقلليعللالجأسللري
بس للببالمش للكالتاألسل لرية،الت للييح للدثهاإدم للاناإلنترن للتبحيل ل يس للاعداألسل لرةعل للى
استعادةالنقاشوالحوارفيمابينهاولتقتنعاألسرةبمدىأهميتهافيإعانةالمريضليقللع

عنإدمانه(.نجم)124-123:2012،
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وترىالباحثةأنالحلولالمقترحةلعلالجظلاهرةاإلدملانعللىاإلنترنلتممكلنأنتكلون

حلولمقترحلةأيضلالللتخلصملنإدملانشلبكاتالتواصللاالجتملاعيوقلداقترحلتالباحثلةعلدة
حلوللعالجإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيهي :
اصلاالجتماعيبشكلمفرطأنيعتلرف

 االعتراف بالمشكلة:فعلىمستخدمشبكاتالتوأنهيمضيالكثيرمنالوقتأملامهلذهالمواقلعوملنهنلاعليلهأنيتأكلدملنأنلهيسلتحق

حياةأفضلمنذلكبعدالتخلصمنهذااإلدمان.

 تعظيم االهتمامـات الشخصـية:يتليوإدملانمواقلعالتواصللاالجتملاعيإهملاللألعملالالهامللةفلليحياتلله،وهللذايعنلليأنهللميتجللاهلونخطللطحيللاتهموالت ازمللاتهمالروتينيللةبسللبب
الجلوسعللىهلذهالمواقلع،للذايجلبأنيعطليالفلرداألولويلةللحيلاةالحقيقيلةأكثلرملن
الحياةاالفتراضيةكااللتزاممعاألسرةبعالقاترائعةولنيحلد ذللكدونقضلاءالوقلت

معهم.

 إعطــاء األولويــة للعمــال اليوميــة:محاولللةالتمسللكبالوقللتالمتللاحإلنجللازاألعمللالوبعدهايمكناستخداممواقعالتواصلاالجتماعي.
 مقاومللةفكلرةتصللفومواقللعالتواصلللاالجتمللاعيبكلللعللزملخلللقإرادةواعيللةوقويللةمللنخللاللتغيللرالسلللوكالفكللري،فعنللدمايشللعرالفللردبحاجللةملحللةللجلللوسأمللامهللذاالعللالم
االفت ارضل للييجل للبأنيقل للومالفل للردبل للبعضاألعمل للالواألنشل للطةاليدويل للةالمختلفل للةمثل للل

التنظيل للف،إعل للدادأعمل للالمؤجلل للةللغل للد،الصل للالة،ق ل لراءةالق ل لران،الل للدعاء..وغيرهل للامل للن
األعمال.

 يفضلفيالنهايةأنيستعينمريضاإلدمانعلىمواقعالتواصلاالجتملاعيبمسلاعدةمناالختصاصينالنفسيينوالسيماالمدربينعلىعلالجاإلدملانلخلروجملنبلراثنهلذا
اإلدمانوالتعافيمنهمنخاللالبرامجالعالجيةالمتنوعةوبرامجالعلالجالجمعليومنلع

االنتكاسة .
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المبحث الثاني :االضطرابات النفسية:
المقدمة:



لالضطرابالنفسيمالمووأعراضعديدةتختلفمنمرضإلىمرضوتتبلاينشلدتها

أوحدتهافيالمرضالواحدمنفردإلىفرد،حتىفيالمريضالواحدمنوقتإلىآخر.وفلي
ضوءهذهالمالموواألعراضنحكمعلىسلوكناأوسلوكاآلخرينبالسواءأوعدمالسواء،وفي
بعضالحاالتتكوناألعراضمأساويةوغيرعاديةويصبوالشلخصغيلرطبيعليعللىطلول

الخط .

ومللعالنمللوالمتسللارعلشلبكاتالتواصلللاالجتمللاعيزادمللندورومكانللةالتكنولوجيللافللي

حياتنل للاوثقافتنل للابشل للكلمثيل للروهلللذهاإلثل للارةجعللللتالفل للردملتصل للقبل للالكمبيوتروالهوات للفالذكيل للة
واإلنترنتاألملراللذيجعللالفلرديتلركاألنشلطةاألخلرىاليوميلةوالمهملةفليحياتلهويتجلهإللى

العالماالفتراضيمماأدىبهإلىاالضطراباتالنفسيةولهأكبرتأثيرعلىصحتهالنفسية .

ولقدبدأتالكثيلرملندوائلرالطلبالنفسليتسلتخدممصلطلواالضلطراباتالنفسليةبلدال
مل للنكلم ل للة"الم ل للرض"وذل ل للكم ارع ل للاةلةث ل للارالنفسل لليةالس ل لللبيةلكلم ل للةم ل للرضويعتب ل للرمص ل للطلو
االضطراباتالنفسيةحديثانسبيا(.محمدومرسي )174:1992،

تعريف االضطراب النفسي المختلفة:

يعل للرفاالضل للطرابفل لليموسل للوعةعلل للمالل للنفسوالتحليل لللالنفسل للي(بصل للفةعامل للة)بل للأن

االضللطرابDisorderيعنلليلغويللاالفسللادأوالضللعفأوالخلللل،وهللولفللظيسللتخدمفلليمجللال
علل للمالل للنفساإلكلينيكل لليبصل للفةخاصل للة،وكل للذلكفل لليعلل للمالطل للبالنفسل للي،وهل للويطلل للقعلل للى

االض للطراباتالت لليتص لليبالجوان للبالمختلف للةم للنالشخص للية،أيأنه للذااالض للطرابيعن للي
مجموعةمناألمراضالتيتعكسسوءتوافقالفرد(.طهوآخرون )98-94:1993،

المرضالنفسليهلواضلطرابوظيفليفليالشخصلية،اليرجلعإللىإصلابةأوتللففلي
الجهللازالعصللبي،وانمللايرجللعأساسللاإلللىالخب لراتالمؤلمللةأوالصللدماتأواضللطرابعالقللات
الفللردمللعالوسللطاالجتمللاعيالللذييعلليشفيللهويتفاعلللمعللهإلللىغيللرذلللكمللنأل لوانالخب لرات

المؤلمةالتيتعرضلهاالفردفيماضيحياته،وخاصةفيطفولتهالمبكرة .

(فهمي)198:1997،
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واالضللطراباتالنفسلليةهللياضللطراباتوظيفيللةفلليالشخصللية،نفسلليةالمنشللأتبللدوفللي

صورةاضطراباتنفسيةوجسميةمختلفةوتؤثرفيسلوكالشخصفتعوقتوافقهالنفسيوتعوقه
عنممارسةحياتهالسويةفيالمجتمعالذييعيشفيه(.زهران)480:2004،
وتعللرفاالضللطراباتالنفسلليةباالضللطراباتالوظيفيللةللليسلهللاأسللاسعضللويويعتقللد

أنهلاتعللزىإلللىعواملللنفسلليةمثلللاالضللطراباتاالنفعاليللةأوالتعللرضللضللغوطويصللدقاللفللظ
علىجميعأنماطاألعصابالنفسيةواالضطراباتالنفسيةالفسيولوجيةواالضطراباتالتيتتخذ

الصيغالجسميةواالضطراباتالشخصية(.عبدالحميدوكفافي )367:1993،

وتتبنللىالباحثللةتعريللفالجمعيللةاألمريكيللةللطللبالنفسلليفلليكتابهللاالللدليلالتشخيصللي

واإلحصللائيلالضللطراباتالنفسللية"اإلصللدارال اربللع"DSM.IVاالضللطرابالنفسلليبأنلله:نمللط
لورفللي
اضمؤلمل ٍلةأوبقصل ٍ
أومتالزمللةسلللوكيةأونفسلليةذاتداللللةإكلينيكيللةت لرتبطس لواءبللأعر ٍ
احدأوأكثرملنالمجلاالتالهاملةفليالحيلاة.ويؤكلداللدليلعللىوجلودالقصلورأوالعجلزفلي
و ٍ

النواحيالسلوكيةأوالنفسيةأوالبيولوجية،وأناالضطرابليسفقطفيعالقةالفردبالمجتمع .
( )American Psychiatric Association, 1994
التعريــف اإلجرائــي لالضــطرابات النفســية:هللياألعلراضالسلللوكيةوالنفسلليةوالعقليللةغيللر

السويةوالتيتلؤثرعللىحيلاةالفلردوتلؤثرعللىصلحتهالنفسليةوالعقليلةوالشلعوربلالنقصوعلدم
الرضاويقاسبالدرجةالكليةالتييحصللعليهلاعينلةملنطلبلةجامعلةاألزهلربغلزةعللىقائملة

مقياساالضطراباتالنفسيةالمعدللدراسة .

التصورات النظرية المفسرة لالضطرابات النفسية:
يختلفالمتخصصونفيمجالالصحةالنفسيةوالعقليةفيتحديداالضطراباتالنفسية

ويرجعذلكاالختالففيوجهاتالنظرالمختلفةالتيتهتمبتفسيراالضطرابفهناكمنيرجع
االضلطراباتالنفسليةإللىعوامللبيولوجيللةوهنلاكملنيلرىأنللهاليمكلنالنظلرإللىاالضللطراب

إالإذاتمإدراكهبواسطةالفردنفسه،والبعضيرىأنالسلوكالصريوفقطهومايجلبعالجله
باعتبارهسلوكامضطرباوهناكفريقآخريرىبأنمايمكناعتبارهسلوكاسويافيثقافةمعينلة

قللديكللونغيللرسللويفلليثقافللةأخللرىومللنهللذهالنمللاذجالمفسلرةلسلللوكالمضللطربعلللىالنحللو

التالي :

.1

النموذج البيولوجي:The Biological Model
يفتللرضالنمللوذجالبيولللوجيأناألسللبابالرئيسلليةوأفضلللاألسللاليبفعاليللةفلليعللالج

الس لللوكالش للاذتك للونبيولوجي للةبالدرج للةاألول للى،ويقت للرحه للذاالنم للوذجعل للىوج للهالتحدي للدأن
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االخللتالالتالوظيفيللةالحيويللةللجهللازالعصللبيعلللىوجللهالعمللوموللمللخعلللىوجللهالخصللوص
تكللونمسللئولةعللناالضللطراباتالعقليللة،واناسللتخداماألدويللةوالعقللاقيرسللوفيعللدلمللنهللذه

االختالالتالوظيفيةويعالجأويزيلهذهالظروف(.عبدالرحمن)95:2009،

.2

النموذج السيكودينامي :The Psychodynamic Model

تقللومدعللائمالنمللوذجالسلليكوديناميعلللىاعتقللادمفللادهأنالسلللوكاإلنسللانييتللأثربشللدة

بالعملياتالنفسيةالالشعوريةالتيالتكونعلىوعيبها،أوبعبارةأخرىمنخلاللصلراعاتنا
الداخليللةوانللدفاعاتناورغباتنللاودوافعنللا،ويفتللرضالنمللوذجالسلليكوديناميأنكللالمللنالسلللوكيات
السويةوالالسويةتنتجمنتفاعلكلمنالعوامللالوراثيلةوالبيئيلة،وأنكلالالعلاملينيلؤثرانفلي
السلوكمنخاللتأثيرهماعلىالعملياتالشلعوريةبلنفسالقلدراللذييلؤثرانفيلهعللىالعمليلات
الالشللعوريةكم للايركللزعلم للاءالسلليكوديناميةعل للىاألهميللةالبالغ للةللسللنواتاألول للىمللنالعم للر

معتقدينأنأحدا الطفولةيكونلهاتلأثيردائلمالينقطلععللىالحاللةالنفسليةللفلردعللىملدار
حياتهومنأهمأصحابهذاالنموذجنظريةفرويدفيالتحليلالنفسي(.مرجعسابق)96:

.3

النموذج اإلنساني :The Humanistic Model

لقللدتطللورالنمللوذجاإلنسللانيونمللابعللدالحللربالعالميللةالثانيللةبقليلللمؤكللداعلللىتميللز

الشعورأوالوعياإلنساني،ومؤكداكذلكعلىأهميلةأنيعليكللفلردملدىإد اركلهللواقلع،وقلد
ألقىهذاالنموذجالضوءواإلمكانلاتالخاصلةلكللمنلابصلرفالنظلرعلنمكانتنلا،أووضلعنا،

أوقوتنا،أوتأثيرنافياآلخرين،ومنالعناصرالهامةاألخرىفيهذاالنموذجالنظريةالمتفائلة
لإلنسللانواعتقللادهبللأنمعظللمالبشللرلللديهمالقللدرةعلللىالنمللواالنفعللاليوالعقللليواسللتغاللكللل

قدراتهمإذاهمحاولواذلك.ويعدالنموذجاإلنسانيبمثابةردفعلعكسي،ويختلقبشكلواضلو
علنالنمللوذجالتحليلليفللينظرتللهالتفاؤليلةللطبيعللةالبش لرية،وتوجهللهالمسللتقبلي،إنلهيركللزعلللى
كلطاقتنانحوتحقيقالرخاءألنفسلناوتحقيلقأفضللاهتماماتنلاورغباتنلا.كملايعلارضالنملوذج

اإلنسللانيالنمللوذجالبيولللوجيبشللدةحيل يجللزماألخيللرأنمصلليراإلنسللانوسلللوكهمحكللوممنللذ
البدايللةبمللاورثللهمللنجينللاتللليسلللهأدن لىقللدرةعلللىالسلليطرةعليهللا،فلليحللينيؤكللدالنمللوذج
اإلنسانيإننانستطيعتحقيقأقصىمالدينامنطاقةمنخاللالعملالجادوالصبروالبصيرة،

ومنعلماءهذااالتجاهروجرزوماسلو(.مرجعسابق)96:

.4

النموذج السلوكي :The Behavioral Model

ويتعارضالنموذجالسلوكيللشخصيةوعللماللنفسالمرضليبشلدةملعكللملنالنملوذج

البيولللوجيوالسلليك ودينامي،حي ل يقتللرحهللذاالنمللوذجأنالللتعلميلعللبالللدوراألساسلليفللينمللو
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السلوك،ويندرجتحلتهلذاالنملوذجثلال طلرقرئيسليةلللتعلمتعلدفليغايلةاألهميلةفليتكلوين
سللوكجديللد،أوتعللديلسللوكقللائموهللي:اإلشلراطالكالسليكي(اإلسللتجابي)،واإلشلراطاإلج ارئللي

(األدائي)،والتعلمبالمالحظة(.عبدالرحمن)100:2009،

.5

نموذج التأثير االجتماعي :The Social Consequence Model
يركللزنمللوذجالتللأثيراالجتمللاعيعلللىواق للعأوتللأثيراالنتمللاءإلللىجماعللةمعينللةف للي

المجتمل للععل ل للىأعضل للاءه ل للذهالجماعل للة،والمؤي ل للدونلهل للذاالنم ل للوذجيعتقل للدونب ل للأناالتجاه ل للات
االجتماعية،والسلوكالمتبعإزاءأشخاصبعينهميتلأثربعوامللكلالجنسأوالللونأوالسلاللةأو
الديانةأوالمكانةاالجتماعيةويؤثربدورهعلىسلوكهلؤالءاألفلرادوتلنعكسمخلاطرهفليصلورة

أنماطأوأنواعمناالضطراباتالنفسية(.مرجعسابق)114،

تعقيب على التصورات النظرية لتفسير االضطرابات النفسية

وتللرىالباحثللةأنالنظريللاتالمفس لرةلالضللطراباتالنفسلليةجميعهللاركللزتعلللىسلللوك

الفللردغيللرالسللويوتتفللقالباحثللةمللعهللذهالنظريللاتالمفس لرةعلللىأناالضللطرابالنفسللييللؤثر
علىسلوكالمريضنفسهوالشكأنهيؤثرعلىسلوكاآلخلرينفلياألسلرةتجلاهالفلردالملريض

وتجللاهبعضللهمالللبعض،وتتبن لليالباحثللةالنمللوذجالسلللوكيال للذياقتللرحأنالللتعلميلعللبال للدور
األساسيفينموالسلوكلدىالفردخاللمرحلةالطفولةوالمراهقةونموالشخصيةوتكوينها .

أسباب االضطرابات النفسية :

يللذكر(محمللدومرسللي)أناالضللطراباتالنفسلليةهللينتللاجلعواملللعديللدةمنهللاالذاتيللة

وأخللرىالموضللوعيةوالتلليتتفاعلللمللعبعضللهاالللبعض،حيل أنمللايميللزاالضللطراباتالنفسللية

ه للوتع للددالعوام لللالت لليت للؤديإل للىح للدوثها،وهن للاكعوام للليمك للنأنت للؤثرب للالفردفت للؤديب لله

لالضطرابالنفسيوهي :
.1

عوامل التنشئة االجتماعية:
تعملللالتنشللئةاالجتماعيللةعلللىتحويلللالفللردمللنكللائنعضللويإلللىشللخصاجتمللاعي

تربطهعالقاتمعأفرادآخرينيتفاعلونمعبعضهموتربطهمعالقاتقائمةعلىأسسمشتركة
منالقيمالتيتلعبالدورالكبيرفيبلورةطرائقحياتهم،وكذلكتهدفالتنشئةاالجتماعيةإللى

إعدادالفردبحي يكونقادراعلىمواجههالمتطلبلاتاالجتماعيلةللحيلاة،وحيل أناألسلرةهلي
المصدرالرئيسيللنمووالخبرةلدىالفردفإندورالواللدينفليتنشلئةأطفالهملاهلواألسلاسفلي

حمايتهممناالضطرابأوإعاقةنموهم،فالوالداناللذاناليشبعانحاجاتأطفالهمامنالحب

37

واالنتمللاءوالحنللانوكللذلكاليحميللاناألبنللاءمللنرفللاقالسللوءومللنالخب لراتالسلللوكيةالضللارة،
وكللذلكمللنيتخللذالعقللابالجسللديوالنفسلليوسلليلةللتأديللبكلللذلللكيللؤديبشللكلأوب ل خرإلللى

االضطرابالنفسيلدىاألبناء،وأيضااألسرةالمفككةواألسرةالمهملةألطفالهاوالتييشبعفيها

الداللالزائدلألبناء،كلذلكسوفيتيوأفرادايعانونمنأشكاالمناالضطرابالنفسي .

(محمدومرسي)1992:176،

.2

العوامل االقتصادية االجتماعية:
اإلنسانبحاجةإلىالشعورباألمنواالطمئنانإلىالمستقبل،والذييمكنأنيشلعربله

الفللردفلليظلللتللوفرمصللدردخلللثابللتيلبلليلللهكلللمتطلباتللهويجعلللهيعلليشبك ارمللةهللوومللن
يعلليلهم،باإلضللافةإلللىذلللكفللالفرديحتللاجللشللعوربللاألمناالجتمللاعيأيضللامللنخللاللشللعوره
باالنتمللاءإلللىأس لرةومجتمللعيتسللاوىفيللهاألف لرادفلليالحقللوقوالواجبللات،مللنخللاللقلليمتضللبط

العالقللاتاالجتماعيللة،ولللذلكنجللداألف لرادالللذينيعللانونالفقللروينتمللونإلللىمجتمللعتتضللوفيلله
الطبقاتاالقتصاديةبينأفرادهقديعلانوناالضلطرابالنفسليهلمأويكونلواسلببفلياضلطراب

أحدأفرادأسرهم،وكذلكالمجتمعالذياليشعرأفلرادهباالنتملاءللهلتنلاقضأهدافله وقيملهيكلون
بيئةخصبةلظهوراالضطرابالنفسي(.مرجعسابق)177،
.3

العوامل النفسية:
لقدتحد علماءالنفسعلنالعوامللالنفسليةالتليتلؤديإللىاالضلطرابالنفسليبلأكثر

مللناتجللاهكلللحسللبالمدرسللةالنفسلليةالتلليينتملليإليهللا،فنجللدأنالتحليللليناهتم لوابمللاهللوال
يزيةمكبوتة،وهناكمناهتمبالطبيعةالدونيةباعتبارهامصد ارمنمصادر
شعوريمنأمورغر 

االضللطرابالنفسلليمثلللأدلللر،وهنللاكمسللبباتنفسلليةأخللرىلالضللطرابيوردهللااريكسللونمثللل
عدمثقةالفردبنفسهوبالعالممنحولهوعدمتقديرهلذاتهأوقدرتهعللىاالنجلازوهنلاكملنيلري
بأنتدهورالبناءالقيميلدىالفردوفشلهفيتحقيقذاتلهومسلتوياتالطملوحغيلرالواقعيلةكلهلا

م ل للنمس ل للبباتاالض ل للطرابالنفس ل لليكم ل للاي ل للرىاالتج ل للاهالفينومنول ل للوجي"اإلنس ل للاني"الوج ل للودي
الجشللطلتي،أمللااالتجللاهالسلللوكيفيللرىأنفشلللالفللردفللياتخللاذالقلراروالمعللارفالخاطئللةالتللي
يحصلللعليهللاالوجللدانالسلللبيكلللذلللكمللنمسللبباتاالضللطرابالنفسللي(.محمللدومرسللي،

)1992:178
.4

العوامل الوراثية:
هناكاختالفبينالعلماءحولدورالوراثةفياالضطرابالنفسيفالعلماءالمتحمسون

لالتجللاهالللوراثييعتبللرونأنللو ارثللةدو ارأساسلليافللياالضللطرابالنفسللي،علللىعكللسالعلمللاء
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اآلخلريناللذينيلرونأنالو ارثلةربملاتلزودبعلضاألفلرادباالسلتعدادلإلصلابةباالضلطرابفقلط،

وانلمتهيءالظروفالمناسبةلظهورالمرضفإنهلنيظهر(.مرجعسابق)179،

ويضيف (حامد زهران )2004،أن االضطراب النفسي قد يرجع إلى عدة أسباب منها:

 .1األسباب النفسية :وهيأسبابتنتجعننقصإشباعالحاجاتالضروريةللفرد،وكلذلك
اضطرابالعالقاتاالجتماعيةوالشخصليةللفلرد،وهليذاتأصللنفسلي،تتعللقبلالنمو

النفسيالمضطرببخاصةفيمرحلةالطفولة،ومنأهمهذهاألسلبابالنفسليةالحرملان

والصراعواإلحباطوالخبراتالصادمةوالسيئة،والعاداتغيرالصحيحة.

 .2األسباب البيئيـة الخارجيـة :وهليكللملايحليطبلالفردفليبيئتلهومجاللهاالجتملاعيملن
اضطراباتسواءفياألسرةوالتنشئةاالجتماعية،وكذلكفيالمدرسةوالمجتمع.

 .3األسباب الحيوية :وهيكلمايطرأعلىالفلردملنأسلبابعضلويةوجسلميةالمنشلأفلي
تاريخنموه،ومنهالعيوبالوراثية،واالضطراباتالفسيولوجية،ونمطالتكوينوالبنية.

 .4األسباب األصلية أو المهيأة :وهيكلمامنشأنهأنيمهدبحدو المرضومنأمثلة
ذلكانهيارالوضعاالجتماعيوالخبراتاألليمةخاصةفيالطفولةوكذلكاالضطرابات
الجسميةوالعيوبالوراثية.

وهيكلمايعجللبظهلوراالضلطرابالنفسليملنأحلدا وأسلباب
 .5األسباب المساعدة:
ُ
تسبقاالضطرابالنفسي(.زهران )485:2004،

خصائص األفراد المضطربين نفسيا:

لدىالمضطربيننفسيابعضالصفاتوالخصائصومنها:

 .1النشــاط الزائــد :وهللوقيللامالفللردبنشللاطحركلليبللالهللدففلليالغالللبومبللالغفيلله،يرافقلله
سللهولةتشللتتالفللردوقصللرسللعةاالنتبللاهويتصللففلليالغالللبسلللوكهبللالحمقوسللرعة

الغضب.

 .2التحصــيل الدراســي :تبللينالد ارسللاتبللأناألف لرادالللذينيعللانونمللناالضللطرابالنفسللي
يكونتحصيلهممنخفضامقارنةباألفرادالعاديين،ويشيرالعديدمنالتربويينإلىوجلود
ارتباطقويبينضعفالتحصيلواالضطرابالنفسي.

 .3السلوك العدواني :حي يعتبرمنمميزاتاالضطرابالنفسيويكونالعدوانمنخالل
إلحللاقاألذىبللاآلخرينأوالللذاتأواألشللياء،واسللتخدامالعقللابكوسلليلةلضللبطالسلللوك
العدوانييؤديإلىزيادةذلكالسلوك.
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 .4الســـلوك اال نســـحابي :وه للوالفش لللم للنالتفاع لللاالجتم للاعيوع للدمالق للدرةعل للىمنافس للة
اآلخرينواألفران.

 .5القلــق :تللرىنظريللاتالقللوىالنفسلليةأنمعظللماالضللطراباتالنفسلليةناتجللةعللنالقلللق،
وال للذيي للؤديإل للىنم للاذجس لللوكيةينظ للرله للاعل للىأنه للامض للطربة،وه لليمص للدرلع للدم

السعادةالشخصيةوتجعلالفردغيرمتكيفااجتماعيا.

 .6انخفــاض وضــعف مفهــوم الــذات :يفتقللراألفلرادالمضللطربيننفسلليالمفهللومإيجللابيعللن
الذاتمقارنةبأقرانهممناألفرادالعاديين،وتكونصورةالذاتلديهمسلبية.

 .7ســوء التكيــف االجتمــاعي :وهللوالقيللامبأفعللالاليرضللىعنهللاالمجتمللع،ويكللونالفللرد
الغيرمتكيفااجتماعيافيصراعمعالقيمالتييجبعليهاحترامهافيمجتمعه.
(بطرس )19-17:2010،

االضطرابات النفسية التي سوف تتناولها الباحثة في الدراسة الحالية:

تمهيد:

معالواقعالنفسيالحاليوالتغييرالسريعفيجميعمجاالتالحياةالتيتحيطبالفردزاد

ملنمعانلاةاإلنسلانفضلالعلنالضلغوطالعديلدة،والمشلكالتالتليالحصلرلهلاوالعلددوالتلي
تلقىباإلنسانإلىخضممشاكلأخرىوأزماتتتركأثارهاالسلبيةبالشكعللىاللنفسوالجسلم
والعقل .

للذاأصللبوالعللالميعلانيمللنالمشللكالتالنفسليةواالضللطراباتالنفسلليةنتيجلةهللذاالواقللع

لذاسوفتتناولالباحثةفيهذاالقسمبعضمنهذهاالضطراباتالنفسيةوفقماقسمهاعبلد

الرقيلبالبحيلري(،)1984والتليملنشلأنهايمكلنقياسلهاواالسلتداللعللىأع ارضلهاملنخللالل

المقياسالمعدلذلك،وذلكعلىالنحوالتالي :

أوال :األعراض الجسمانيةPsychosomatic :

يختلفالعلماءحولمعرفةماهيةاالضطرابالجسلمانيأيالسيكوسلوماتي،فملنهمملن

يرجعحدو االضطراباتإلىضغوطالحيلاةوأزماتهلا،وملنهمملنيرجعهلاإللىخطلأفليعمليلة

لةوالمطاللب
اإلشراطواالستجاباتللمثيراتالبيئيةوالداخلية،أواختاللالتلوازنبلينمطاللبالبيئ 

الداخلية،وكانلذلكدو ارفيتعريفاتاالضطراباتالجسمانية .

تعريف األعراض الجسمانية:

األعـــراضالجســـمانيةهلليفئللةسلللوكيةتتضللمناأللللموالضلليقالللذييحللد ألعضللاء

الجس ل للمخاص ل للةالمع ل للدةوالجه ل للازالتنفس ل لليوال ل للدوريوالص ل للداعوآالمالظه ل للر–وه ل لليأعل ل لراض
سيكوسوماتية(.الدوة )21:2007،
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واألعـراض الجسـمانيةهلياضللطراباتجسلميةموضلوعيةذاتأسلاسأوأصللنفسللي،
وذلكبسبباالضطراباتالوجدانيةالشديدةالتيتؤثرعلىالمناطقواألعضاءالتييتحكمفيها

الجهازالعصبي(.زهران)485:1994

كمل للاتعل للرفمنظمل للةالصل للحةالعالميل للة()WHOإنالخاصل لليةاألساسل لليةلالضل للطرابات

الجس للميةنفس لليةالمنش للأ،وه لليالش للكوىالمتك للررةألعل لراضبدني للةم للعالس للعيالمس للتمرألجل لراء
فحوصاتطبيةبالرغممنتأكيداألطباءبانعداموجودأساسجسميلهذهاألعراض .

( )www.almajlis.orginpview.aspID=164
ويعرفعبدالرحمنالعيساوياالضطراباتالجسمانيةعلىأنهامجموعةملناألملراض
التيتنشأمنأسبابأوعواملنفسيةواجتماعيةولكنأع ارضلهاتتخلذشلكالجسلمياأوعضلويا
فهيعبارةعنأعراضفيزيقيةقلدتتضلمنالجهلازالعصلبياللذاتيأوالمسلتقبلووظائفلهوتنلتج

جزئياعنأسبابنفسية(.عيسوي )2000:271،

ويعللرفأحمللدعكاشللةلالضللطراباتالجسللمانية(السيكوسللوماتية)هلليأع لراضمرضللية

جسللميةأواخ لتاللف لليوظللائفاألعضللاءنتيج للةلمللايص للاحبخب لراتالحيللاةم للنقلللقوت للوتر
ومخللاوفاليللتمالتعبيللرعنهللابأنهللااضللطراباتعضللويةيلعللبفيهللاالعاملللاالنفعللاليدو ارهامللا

وقوياوأساسيا،وعادةمايكونذلكمنخلاللالجهلازالعصلبياللالإرادي،فلاألمراضالجسلمانية
ماهيإالالتورطاالنفعاليفياألعضاءواألحشاءالتييغذيهاالجهازالعصبيالالإراديمثل:

قرحةالمعلدةواإلثنلىعشلر،والربلوالشلعبي..اللخ،ويعلانيالملريضفليمثللهلذهاألملراضملن
القلقواالكتئاب،وغالبامايهددالقلقحياته(عكاشة )1980:355،

وتتبن لليالباحث للةتعري للفالجمعي للةاألمريكي للةللط للبالنفس لليالعقل للي()APAعل للىأنه للا

مجموعل للةمل للناالضل للطراباتالتل لليتتميل للزبل للاألعراضالجسل للميةالتل لليتحل للدثهاعوامل لللانفعاليل للة،

وتتضمنجها ازعضوياواحدايكونتحتتحكمالجهازالعصبيالمستقل،وبذلكتكونالتغيرات
الفسيولوجيةالمتضمنةهيتلكالتيتكونفيالعادةمصحوبةبمجاالتانفعاليلةمعينلة،وتكلون

اعشللعوريابهللذه
هللذهالتغي لراتأكثللرإص ل ار اروحللدةويطللولبقاؤهللاويمكللنأنيكللونالفللردغيللرو ٍ

الحالةاالنفعالية(.عبدالمعطي )153:2006،

التعريــف اإلجرائــي لالضــطرابات الجســمانية:هلليالدرجللةالتللييحصلللعليهللاالفللردعلللى
مقياساالضطراباتالنفسيةالمخصصللدراسةفيبعداالضطراباتالجسمانية .
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أسباب االضطرابات الجسمانية:

وفيما يلي أسباب االضطرابات الجسمانية كما يشير إليها (البنا:)310-311 :2006 ،
 .1األم لراضالعضللويةفلليالطفولللةالتلليتزيللداحتمللالتعللرضأعضللاءمعينللةمللنالجسللم
للمرض،وقلقالفردعلىصحته.

 .2اض للطرابالعالق للاتب للينالطف لللوالوال للدينف لليعملي للةالغ للذاءوالت للدريبعل للىاإلخل لراج،
ونقللصاألمللنوفقللدالحللبوالخللوفمللناالنفصللالوالحرمللانوالحاجللةإلللىالقبللول،وفقللر

واضل للطرابالمنل للاخاالنفعل للاليفل لليالمنل للزل وسل لليادةجل للوالعل للدوانوالمشل للاحناتوالغي ل لرة،
والخالفاتالسريةوعدمالسعادةالزوجية..الخ.

 .3الصل لراعاالنفع للاليالطوي لللمث لللالصل لراعب لليناالعتم للادعل للىالغي للروب لليناالس للتقالل.
والكبتاالنفعالي(وخاصةكبتالغضبالمرتبطبنقصالقدرةوالقوة)والعدوانالمكبلوت
واختل لزانالحق للدوالغ لليظوالش للعورالطوي لللب للالظلم،والض للغطاالنفع للاليالش للديدالمس للتمر

والتللوترالنفسللي،واالنفعللاليالطويلللالمللزمنواسللتدخالالتللوتروتحويلللهداخليللاوتسلللطه

علللىعضللوضللعيف،فيحللد اضللطرابفلليطاقتللهالوظيفيللةالعاديللة.والخللوفوعللدم
الش للعورب للاألمن.واإلحباط للاتالمتراكم للةف للياألسل لرةوالعم للل،والقل للقالش للاملالمس للتمر
وخاصللةعنللدمايوج للدحائلللدونالتعبي للراللغللويأوالنفسلليأوالحرك لليعنلله.والح للزن

العميقعللىوفلاةعزيلزأوالطلالقأوالفشلل،والمطلاموغيلرالواقعيلةأوغيلرالممكلن

تحقيقها.والضغوطاالجتماعيةوالبيئيةواضطرابالعالقاتاالجتماعية.

 .4التعرضللمواقفالحربيةالعنيفة.

أعراض االضطرابات الجسمانية:

منأهمأعرضاالضطراباتالجسمانيةمايلي :

.1

اضطرابات الجهاز الدوري (هي التي تحدث في القلب والدورة الدموية) وأهمها:

 الذبحــة الصــدرية:وهلليعبللارةعللنتقلللصفلليالش لرايينالتاجيللةيعللوقسلليرالللدمفيهللامؤقتا،ويتبعذلكحدو آالمفيالصدر.

 عصــاب القلــب:ويعبللرعللنمجموعللةاضلطراباتنفسلليةالمنشللأمجملهللااضللطرابعملللالقلب،ويصاحبهخوافالموت.

 ارتفـاع ضــغط الـدم :يالحللظأنالعصلابالعلارضيللؤديإللىارتفلاععللارضفليضللغطالدم.
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 انخفـــاض ضـــغط الـــدم:ويصللاحبهاإلنهللاكوالعللزوفعللنأيعملللمرهللقوالرغبللةفلليالنوم.

 اإلغماء:حي يفقدالمريضوعيهعندمايحد انخفاضمفاجئفيضغطالدم..2

(البنا)313:2006،

اضطرابات الجهاز التنفسي :وأهمها

الربـــو الشـــعبي:ويطلللقعليللهأحيانللااسللمالربللوالعصللبي،ويشللاهدفيللهصللعوبةالتللنفسنتيجللة
ل للتقلصالش للعيباتوت للورمأغش لليتهاالمخاطي للةوزي للادةإفل لرازالغ للددالمخاطي للةالقص للبيةوالش للعور
بالض للغطعل للىالقف للصالص للدريوض لليقالص للدروالنهج للانوص للعوبةم للرورالهل لواءإل للىوم للن

الرئتين.وتحد النوباتعادةعقبأحدا انفعالية(.مرجعسابق )314:
.3

-

اضطرابات الجهاز الهضمي :وأهمها:

قرحة المعدة أو القرحة الهضمية:يالحظأنالقلقالوقتييؤديإلىاضطرابمعلدي

مؤقت.كذلكيؤديالقلقالمزمنإلىقرحةالمعدة.

 التهاب المعدة المزمن:ويشملأع ارضلامعديلةمختلفلةمثللعسلرالهضلموالتجشلؤأوالجشاء،واخراجالغازاتبكثرة،وقرقرةاألمعاءوآالمالبطن.

 التهاب القولون:ويشاهدفيهتناوباإلسهالواإلمساكوالتقلصاتأوالمغصوامتالءالبطنبالغازاتووجودالمخاطفيالبراز.

 فقــد الشــهية العصــبي (الخلفــة):ويشللاهدفيللهرفللضالطعللاموعللدمالرغبللةفيلله،وعللدماإلقبللالعلي لله،وم للايص للاحبذلللكم للننحاف للةونق للصالللوزن،وجف للافالجل للد،وب للرودة

األطراف...الخ.وقديحد نتيجةاضطرابالغدد،وقديكونردفعللخوافالسمنة.
وفلليالحللاالتالشللديدةمللنفقللدالشللهيةالعصللبيتظهللرأعلراضمصللاحبةمثلللانقطللاع

وتشاهدبعضاالضطراباتالسلوكية.

الحيض،وغيابالرغبةالجنسية،والهزال،

 الشـــراهة:وش لراهةاألكلللتكللونفلليالغالللبنتيجللةلرغبللةجارفللةوحاجللةملحللةللحللبولتملكموضوعالحب.

 التقيؤ العصبي:يشاهدالغثيلانوالتقيلؤالعصلبييلرتبطغالبلابالشلعورباللذنب،وكرملزلرفضالحملأومقاومةالرغبةفيالحمل(.مرجعسابق)315:
.4

اضطرابات الجهاز الغددي :وأهمها:

 مــرض الســكر:حي ل يضللطربالتمثيلللالغللذائي،ويرتفللعمسللتواهفلليالبللولوالللدمنتيجللةالقلقوالتوتروالضغطاالنفعالي.
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 البدانة(السمنةالمفرطة)،حي يزيدالشحمفيالجسمويزيلدوزنالجسلم()%25علنوزنللهالمعيللاري.ويقللولالللبعضأنالشللخصالبللدينيعللانيمللنالحرمللان،ويكللونلديلله
حاجةللحبوالعطفواألمنوتقديرالذات،يشبعهاويعوضهارمزياباألكل.

 التســمم الــدرقي(فللرطإف لرازالدرقيللة):حي ل تتضللخمالغللدةالدرقيللةويزيللدإف لرازهرمللونالثيروكسينويفقدالمريضوزنه،ويصبومتوت ارعصبياوتجحظعيناه،ويبدوشكلهكما

لوكانمنزعجا(.البنا)315:2006،
.5

اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي :وأهمها:

 آالم الظهر:وتكونغالبافيأسفلالعمودالفقري.وتظهراآلالمبصلفةخاصلةأثنلاءالعمللوالضغطواإلجهاداالنفعالي.

 التهـــاب المفاصـــل الرومـــاتزمي:وأه للمأع ارض للهأل للمالمفاص لللوتورمه للاوص للعوبةالحرك للة.ويشاهدأكثرلدىاإلنا .

 -اضطرابات الجلد :وأهمها:

 الشــرى (أرتيكاريــا)وهلليعبللارةعللنطفللوجلللديبشللكلبثللورناتئللةبسللببحكاكللاقللديكللونشديدا.ويقالأنهاتمثلرمزياالبكاءالمكبوت.

 التهـــاب الجلـــد العصـــبي:ويقللالأنللهي لرتبطبالرغبللةالجنسلليةالمكبوتللةالحكللاك(الحك للة)أوالهللرش،ويعتبرهللاالكثيللرونتعبي ل ارعللنالعللدوانالمكبللوتوالتللوترالنفسللي،والللدافعالجنسللي،
وتعبرعنعقابالذاتكاستجابةللشعوربالذنب.

 األكزيمـــا العصـــبيةوه لليمن للاطقجلدي للةبه للاه للرشش للديدوتظه للرغالب للاف لليالرقب للةوح للولالحاجبوأعلىالصدرواألعضاءالتناسلية.

 -سقوط الشعر (الثعلبة)،ويكونمحدوداأوقديشملكلالرأس.

 فــــرط العــــرق،ويكل للونالعل للرقغزي ل ل ارعل للادةفل لليالكفل للينوبطل للنالقل للدمينوتكل للوناألط ل لراف.6

باردة(.مرجعسابق)318-317:

اضطرابات في الجهاز العصبي :وأهمها:

 الصداع النصفي (الشقيقة):يؤديالتوتراالنفعاليالزائدالذييؤديإلىارتفلاعضلغطالدمفيالمخإلىالصداع.ويحد أكثرلدىاإلنا .

 إحساس األطـراف الكـاذب:ويحلسبلهمقطوعلواألطلراف.وتعبلرهلذهالظلاهرةعلنبقلاءصورةالجسماألصليةبعدفقلدطلرفملناألطلرافأوعض لواملنأعضلاءالجسلم.وفلي
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الوضعالعادييبدأإحساساألطرافالكاذبفيالزوالمعالوقتحينيتوافقالمريض
وتتكونصورةجديدةللجسم(.البنا )318:2006،

عالج االضطرابات الجسمانية:

منالضروريالجمعبينالعالجالطبيوالعالجالنفسيلعالجاالضطراباتالجسمانية،

وفيما يلي معالم عالج هذه االضطرابات:

 .1العـــالج النفســـي:الممركللزعلللىسللببالمللرضوالللذييتنللاولالن لواحياالنفعاليللةوحللل
مشكالتالشخصيةوازالةالعقبلاتوحللالصلراعاتاالنفعاليلةوالتنفليساالنفعلاليإل ازللة

القلللقالمللزمنواعللادةالثقللةفلليالللنفسوتنميللةالبصلليرةوتنميللةالشخصلليةنحللوالنضللج
االنفعاليبصلفةخاصلة.والعلالجالنفسليالتلدعيميالملرناللذييهلدفإللىتعلديلنملط
حي ل للاةالمل ل لريضونص ل للوالملل لريضبتجن ل للبمواق ل للفاالنفع ل للالالش ل للديدواإلجه ل للادالعقل ل للي

المتواصللل،وأنيأخللذالحيللاةهونللا.والعللالجالنفسلليالجمللاعيمللعالحللاالتالمتشللابهة
األعراضمثلالسمنةوالقرحة...إلخ.

 .2العالج السلوكي:كمافيحاالتفقدالشهيةالعصبيوالبدانةمثال.

 .3العالج البيئي:لتخفيفالضغوطعلىالملريضفلياألسلرةوالعمللوالجماعلةولتحسلين
حياةالمريضبتعديلظروفها.والعالجبالعمل.

 .4العالج الطبي:لعالجاألعراضالجسمية.ففيحالةالقرحةيتبلعالملريضنظاملامعينلا
لألك لللويتن للاولاألدوي للةالالزم للة.وف لليحال للةالبدان للةيس للتعانباألدوي للةوتنظ لليمالغ للذاء،
وتستخدمالمسلكناتوالمهلدئاتلللتخلصملنالتلوتروالقللق.وقلديسلتدعياألملرالتلدخل

الج ارحلليفلليبعللضالحللاالتكمللافلليحللاالتالقرحللةمللثال.ويسللتعينبعللضالمعللالجين
بالدواءالوهمي(.مرجعسابق)319-318:

ثانيا :الوسواس القهريObsessive – compulsive :
أهللممللايميللزهللذااالضللطرابهللوالوسللاوسالمتكللررةأوالطقللوسالقهريللةالتلليتكللون

ش للديدةلدرج للةتس للبباإلزع للاجوالك للرب،إم للاباس للتهالكالوق للتالمت للداخلأوتت للداخلم للعنش للاط
الش للخصالمعتل للادأوأدائل للهلوظيفتل للهالمهنيل للةأوأنش للطتهاالجتماعي للةالمعتل للادةأوعالقاتلللهمل للع

اآلخرين،واليستطيعمقاومتها(.حمودة )329:1990،
تعريف الوسواس القهري :

الوسواس القهريعبارةعناضطرابعصابييتميزباآلتي :
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 -وجودوساوسعلىهيئةأفكارأواندفاعاتأومخاوف.

 وجود(أعراض)ظهرتفيهيئةطقوسحركيةمستمرةأودورية. يقينالمريضبتفاهةهذهالوسلاوسأومعقوليتهلا،وعلملهاألكيلدأنلهالتسلتحقمنلهكللهذااالهتمام.

 محاولةالمريضالمسلتمرةلمقاوملةهلذهالوسلاوس،وعلدماالستسلالملهلاولكلنملعطلولمدةالمرضقدتضعفدرجةالمقاومة.

 إحسللاسالم لريضبسلليطرةهللذهالوسللاوسأوقوتهللاالقهريللةعليللهممللايترتللبعليللهشللللهاالجتماعيواآلمنفسيةوعقليةشديدة(.عكاشة.)137-136:1998،

والوسواسالقهريهوفكرمتسلطوالقهرسلوكجبرييظهربتكراروقوةلدىالملريض
ويالزمهويستحوذعليهويفرضنفسهعليهواليستطيعمقاومته(.حسنوأحمد .)2002:76،
والوسـواس القهــريهللوشلكوىمللنوجللودأفكللارمقتحملةمثيلرةللكللدروسلللوكياتمتكللررة
غيرمرغوبفيهاولكنهاتحد بصورةقهرية(.ديفيدهل.بارلو )472:2002،
والوس لاوسعبللارةعللنأفكللارثابتللةأونزعللاتأوخيللاالتيخبرهللاالشللخصعلللىاألقللل

علىأنهاغيرمرغوبةوليسلهامعنىويحاولالشخصأنيتجنبأويتجاهلأويكبواألفكار

أوالن ازعللات،أويحللاولتخفيفهللا،ويعللرفالشللخصعلللىأنأفكللارهالوسواسلليةمللننتللاجعقللله
وليستمفروضةعليهمنخارجة.أماالدفعاتالقهرية،فهيسلوكياتمتكررةغيلرهادفلةوعلن

قصد،وتتمكاستجابةلوسواسطبقالقوانينمعينة،أوبشكلمتكررنمطي،وخطلطهلذاالسللوك
لتقليلأولمنععدمالراحةأوبعضاألحدا أوالمواقفالمخيفة(.حمودة )329:1990،
الوسلواسالقهللريهللوفك لرةأوصللورة،أورغبللةاندفاعيللة،أومخللاوفأوطقللوسحركيللة

تسيطرعلىذهنالمريضوتقتحمهضدإرادته،وهوعلىيقينتامبتفاهةوزيفهلذهالوسلاوس
ولذافإنهيحاولالتخلصمنهابطردهامنذهنه،ولكنلهاليسلتطيعطردهلا،واليسلتطيعالتوقلف

عنالتفكيرفيها(.صادق )47:2005،

الوساوسالقهريةهيهواجسنفسيةتأتيعلىشكلأفكار،وأوهلام،وميلولورغبلاتأو

اندفاعاتمصحوببمشاعرإكراهداخليجارف.وأساسذلكهيجلانداخلليحلاد،يتجسلدعللى

هيئةسلوكغيرمتزنلدىاإلنسان(.القايمي )9:1996،
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وتتبنللىالباحثللةتعريللف(حامللدزه لران)للوسللاوسالقهريللةعلللىأنهللاأفكللارالشللعورية

ملحللةوثابتللةتتللرددباسللتمراروتقحللمنفسللهافلليشللعورالملريضرغمللاعللنإرادتلله،فللاليفكللرفيمللا
عللداها،ورغ لمأنالم لريضنفسللهبتحقللقمللنأنهللاأفكللارباطلللةوغيللرمعقولللةأوتافهللةويحللاول

الللتخلصمنهللابشللتىالوسللائلإالأنذلللكيشللقعليللهواليمكنللهالللتخلصمنهللاواسللتبعادهاإراديللا
ألنهللاالتتللأثربللالمنطق،وهللذهاألفكللارالوسواسلليةت لرتبطعللادةبأفعللالقهريللةيقللومبهللاالم لريض

بشكلجبريرغممقاومتهالشعوريةلها(.زهران )137:2005،
التعريـــف اإلجرائـــي للوســـواس القهـــري:ه لليالدرج للةالت للييحص لللعليه للاالف للردعل للىمقي للاس
االضطراباتالنفسيةالمخصصللدراسةفيبعدالوسواسالقهري.
أسباب الوسواس القهري:
ليستالوسواسكلهانتيجلةعللةواحلدة،والتخلدمغايلةواحلدة،فهنلاكأسلبابوتفسليرات
مختلفةللوساوسالقهريةنجملهافيمايأتي 
.1

األسباب الوراثية والبيئية ،األسباب الممهدة:
دلتالدراساتعللىأنالعامللاللوراثييلعلبالجانلباألهلمفلينشلأةالوسلواسالقهلري،

ومناألدللةعللىذللك:أنلهوجلدأنأوالدالمرضلىبالوسلواسالقهلرييعلانونملننفلسالملرض،

وكذلكاإلخوةواألخواتوباقيأفرادالعائلةكانوايعانونمنالشخصيةالقهرية .

(عبداهلل )168:2000،

وق للدأجم للعالمحلل للونالنفس لليونعل للىأنأس لللوبالتربي للةالص للارمةوالمتزمت للة،واإللح للاح

الشديدعلىمراعاةالدقةواالستقامةوالنظافةوالنظاموالتمسكبالمعاييرالخلقيةالجامدةوالسلوك
النللاهيعللناالنح لراف.كلللهللذهعواملللتللؤديإلللىحللدو حللاالتالوسللاوسالقهريللة(.ذلللكأن

لدوافعوالرغبللاتالمحظللورةكبتللاعنيفللانتيجللةتلللكاألسللاليبالقاسلليةفلليالتربيللةتولللدفللي
كبللتالل 
الللنفسعقللدةالللذنبفللإذابللالفرديشللعربالللذنبدونأنيللدريلمللاذايشللعربلله،أومللاهلليالللذنوب

التياقترفها،وهنايكوناللجوءإلىالمرضوسليلةللتخفيلفملنوخلزالضلمير.فضلالعلنهلذا
فإنحاالتالصراعالنفسيالتيتكوننتيجةرغبةالفردفيإرضاءدوافعهوغرائزهثلمخوفلهملن
عقابالوالدينأوالمجتملعأوالضلميرتسلتنفذشلط ارعظيملاملنطاقتلهبسلببهلذاالصلراعمملا

يجعلهعاج ازعنتحديالحياةومواجهةصعوباتها(.مرجعسابق .)169:
.2

أسباب فسيولوجية:
هناكمنالمالحظاتممايؤكداحتمالنشأةالمرضعلىأساسفسيولوجيمنها:
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 ظهورهفياألطفالبطريقةغيرعادية(حي لميكتملنضجالجهازالعصبي). -وجوداضطراباتفيرسمالمخالكهربائيلهؤالءالمرضىوبطريقةمتكررة.

 ظه للورهم للعبع للضأمل لراضالجه للازالعص للبيمث للل(الحم للىالمخيل لة،والصل لراعالنفس لليالحركي).

وقلداختلفللتاآلراءفليتفسلليرهلذااألسللاسالفسلليولوجي.فلذهبالللبعضإللىوجللودبللؤرة

كهربائيللةنشللطةفلليلحللاءالمللخ،وتسللببهللذهالبللؤرةحسللبمكانهللافللياللحللاءفك لرةأوحركللةأو

انللدفاعا،وتسللتمرهللذهالللدائرةرغللممقاومللةالفللردلهللا،ورغللماسللتمرارنشللاطهافهلليتظلللعلللى
اتصالدائمببقيةالدوائرالكهربائيةفياللحاء،ولهذايدركالفردعدمصحةهذهالفكرةألنبقية

اللحاءأومراكزالفكرةتقاومهذهالبؤرةفهيماتزالمتصلةبها .

ةكهربائيللة
هللذايعكللسحللاالتالهللذاءات(هللذاءالعظمللةأواالضللطهاد)فبسللببأنبللؤر 
نشطةفصلتنفسهاعنبلاقياللدوائرالكهربائيلةفلياللحلاء،للذافهلويلؤمنبصلحتهانظل ارلعلدم

وجودمايقاومهافيالمخ(.عبداهلل )170:2000،
.3

أسباب بيئية وتعليمة:
يؤكلدعلملاءاللنفسمللنأصلحابهلذااالتجلاهأنظهللورالعصلابالقهلري،يلرتبطبشللكل

عللامبالحرمللانمللنالحللبوالعاطفللةومللنالتقبللل،وخاصللةفلليالسللنواتالمبك لرةمللنالعمللر،كمللا
يتضللوقيمللةالتللأثيراتالوالديللةفلليتكللويناألع لراضالقهريللةلللدىالطفللل،فاآلبللاءالللذينلللديهم

سماتقهريةيميلونإلىتشجيعأطفالهمعلىاكتسابهذهالسماتوتنميتها،ويفعللاآلبلاءذللك

بطريقللةغيللرمقصللودة،ويشللعرونف لليالسللرورالبللالغحللينتظه للرالسللماتالخاصللةبهللمل للدى
أطفالهم،ويرىأصحابهذااالتجاهأنالمجتمعمسئولعنذللكإللىحلدملا،حيل أنلهيفضلل
وجللودبعللضالسللماتالقهريللةمثلللالتنظلليموالنظافللةوالدقللةوالهنللدام،وهللذهكلهللاأمللورمرغوبللة،

ولكنالحصار(القهر)هوالمبالغلةالشلديدةفليسلمةأوأكثلرللدىالشلخصبصلورةتنقللبفيهلا
السمة،وتصبومضيعةللوقتوالجهد،بلدالملنأنتكلونمفيلدةفلاألعراضالقهريلة،هليصلور
مبالغفيهالضبطوالنقدالذاتيتنشأبسبباالتجاهاتالوالديةغيرالسويةالتيتميلإلىتحميل

الطفلللمسللؤولياتوقل ارراتمنللذالطفولللةالمبكلرة،ممللايعملللعلللىشللعورهبالللذنبومللنثللمحاجتلله

لهالعصلابيةويلرىالسللوكيونالتقليلديونأنالعصلابالوسواسليالقهلري
إلىالتفكيرفتتطورميول ُ
ممكنأنيتمتعزيزه،طالماأنهيستنفذكلتفكيلرالفلردووقتله،حيل يتليوللهأنيتجنلباألفكلار
واألفعالالتيتشكلأيإسراعأخر(.الطيب )452:1994،
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ويلخص أهم أسباب الوسواس القهري فيما يلي:
 .1األمراضالمعديةالخطيرةأوالمزمنة.
 .2الحواد والخبراتالصادمة.

 .3الصلراعبللينعناصللرالخيللروالشللرفلليالفللردووجللودرغبللاتالشللعوريةمتصللارعةتجللد
التعبيرعنهافيصورةالفكرالوسواسيوالسلوكالقهري.

 .4اإلحباطالمستمرفيالمجتمع،والتهديدالمتواصلبالحرمانوفقدانالشعورباألمن.
 .5الخوفوعدمالثقةفيالنفسوالكبت.

 .6التنشل للئةاالجتماعيل للةالخاطئل للةوالتربيل للةالمتزمتل للةالصل للارمةالمتسل لللطةوالقسل للوةوالعقل للاب
والتدريبالخاطئالمتشددوالتدريبالمتسلطعلىالنظافةواإلخراجفيالطفولة.

 .7تقليدسلوكالوالدينأوالكبارالمرضىبالوسواسالقهري.

 .8الشللعوربللاإلثموعقللدةالللذنبوتأنيللبالضللميرإلللىعقللابذاتللهويكللونالسلللوكالقهللري
بمثابةتفكيررمزيوراحةللضمير.

 .9يعتبرفرويدحاالتالوسواسالقهريوترجعإلىخبرةجنسيةمثليةسللبيةتكبلتوتظهلر
فيمابعدمعبراعنهابأفكارتسلطيةوسلوكقهري.

 .10أرجللعالللبعضالوسلواسالقهللريإلللىوجللودبللؤرةكهربائيللةنشللطةفلليلحللاءالللدماغتسللبب
دوائركهربائيلةنشلطةفليلحلاءاللدماغتسلببدوائلركهربائيلةتلؤديإللىنفلسالفكلرةأو

السلوكتماماكماتتعطلاألسطوانةوتكررنفسالنغمة(زهران )511:1997،
األعراض اإلكلينيكية للوسواس القهري:
ويمكنأنتقسماألعراضإلىالتالي :
 .1األفكار أو الصور الوسواسية :وهناتسليطرعللىالملريضفكلرةأوصلورةخاصلةجيلدة
أوكريهللة،أوجملللمعينللةتتللرددعلللىمخلله،أونغمللةموسلليقيةفلليتفكي لره،وقللدتسللتمر
هذهالفكرةأوتلكالصورةأوالنغمة،وتظهرفياألحالمأيضا.

 .2االنــدفاعات :وهنللايشللعرالم لريضالوسواسلليبرغبللةملحللةبللأنيقللومبأعمللالاليرضللى
عنهلاويحلاولمقاومتهلاوالسليطرةعليهلاولكللندونجلدوى،وتظهلرهلذهاالنلدفاعاتفللي
صورةعدوانية(االعتداءعلىاآلخرين)أواالعتداءعلىالنفسباالنتحار.

 .3الطقوس الحركية :وهنايشعرالمريضبالرغبةالجامحةفيالقيامبحركاتمعينةبشكل
متكرر،وشاذمثلغسيلاأليديمئاتالمرات،أوغسيلالجسمبعدعملياتالتبول.
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 .4المخـــــاوف القهريـــــة:وتل ل لرتبطه ل للذهالمخ ل للاوفب ل للاألعراضالس ل للابقة(،األفكاروالص ل للور
واالندفاعاتوالطقوسالحركيةومنهاالخوفمناألماكنمثلدورالعبادةأوالمطابخ)

 .5اجترار األفكار :وهناينتابالوسواسيأفكاروأسلئلةاليمكلناإلجابلةعنهلامثللإذاكلان
اهللخلقنافمنالذيخلقه؟،واليستطيعالتخلصمنهذهاألفكار،واليحتلتفكيرهسوى
هذاالسؤالويقعفريسةاإلجابةعنه،واليستطيعالقيامبأينشاطذهنيأخر .

وممللاسللبقيتضللوأناألع لراضالمرضلليةالوسواسلليةمرتبطللةبعضللهابللبعضارتباطللا

وثيقاوأنالصفةالمشتركةبينهاهيطابعالقهرواإلجبار(.مجديعبدهلل )172:2000،

عالج الوسواس القهري:
تتعددالمداخلالعالجيةويمكنتلخيصهافي :
.1

العالج الدوائي :تفيدأحياناالعقاقيرالمضادةللقلقواالكتئابواألدويةالمطمئنةالكبرى
فياختفاءالقللقوقلدأثبتلتالعديلدملنالد ارسلاتأنعقلار(الكلوميبرامين)للهتلأثيرجيلد

وايجابيعلىمرضيالوسلواسالقهلريوغيلرهملنالعقلاقير(.أبلوهنلدي178:2003،
.)182-

 .2العالج النفسي:

أ .العــالج بالتحليــل النفســي :مللنخللاللتمكللينالملريضمللنأنيتعللرفإلللىالصلراععللن
طريقإبطالكبتالصراعالالشعوري،معتحليللمتعملقلللدفاعاتالوسواسليةالقهريلة.
(عبدالخالق .)323-322:2002،

ب .العــالج الســلوكي :وقللدأثبللتكفاءتللهفلليعللالجهللذااالضللطرابوالكثيللرمللنأع ارضلله
الناتجللةعنلله،كمللاأثبتللتالعديللدمللنالد ارسللاتالتتبعيللةلنتللائجهللذهالعالمللةأنللهقللدحقللق
فوائدجيدةفيمجالالشفاء(.إبراهيم .)1998،

ج .العالج المعرفي :وقداثبتكفاءتهفيعالجالعديدمنالحاالت،وذلكمنخاللوضع
اسلتراتيجياتمعينلةتهللدفإللىتحديللدالسللوكومللايلرتبطبللهملنأفكللارالعقالنيلة،ثللم

التعاملمعمثلهذهاألفكار(.ديفيدرجز،إدناخو.)576-469:2002،

د .العــالج البيئــي واالجتمــاعي :يحتللاجالملريضأحيانللاإلللىتغييللرمكللانالعملللأوالسللكن
حتىيبتعدعلنمصلدرالوسلواسخاصلةإذاكانلتللهعالقلةبلالخوفملناألملراضأو
التلو بميكروباتأوطقوسحركيةخاصة(.عكاشة .)152:1998،
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ثالثا :الحساسية التفاعليةInterpersonal sensitivity :

الحساسلليةالتفاعليللةمللنأهللمسللماتالشخصلليةويعتبللرهللذاالمصللطلوجديللدفلليمجللال

علمالنفسواهتمامالعلماءبهقليللذلكفالتعريفاتالتيتخصهقليلة .

تعريف الحساسية التفاعلية:

الحساسيةالتفاعليةهيأعراضمرضيةخاصةبقصورفيالمشاعرواحسلاسبلالنقص
عندالمقارنةبالغير(.الدوة)21:2007،

والحساسـية التفاعليــةهليالقللدرةعللىالتعبيلرعللنالعطلف،وكثافللةوخصلوبةالشللعور،

وتتمثلللفلليالميللولإلللىعملللروابللطعاطفيللةمللعاألشللخاصKasimierz Dabrowski (.

 )1980

الحساســــية التفاعليــــة:ه لليق للدرةالف للردعل للىاس للتقبالوتفس لليرالرس للائلغي للراللفظي للة

لةخرين،والتيتعكسمشاعرهموحاالتهماالنفعاليلة،ويتسلماألفلرادالمرتفعلونعللىهلذهالمهلارة
بالدقللةفلليتفسلليرالهاديللاتاالنفعاليللةالصللادرةعللناآلخلرينومللنالبنللودالتلليتقيسللهامللنخلالل

المشاعرالحقيقيةلةخرينحتىلوحاولواإخفاءها(.شوقي )46:2002،

وتعرف الباحثة الحساسية التفاعليةبأنهااإلحساسبلالنقصوعلدمالرضلاواللذييلؤدي

بللدورهإلللىالضللعفالعللام،وضللعففللينظلرةالفللردلذاتلله،واالخللتاللبالشخصلليةالعامللة،وكللذلك
نقصفياالتزاناالنفعاليوالعواطفوكثيراماتقودالفردالحساسإلىالشعوربالغضبوعلدم

الشعورباألمن،ممايؤثرسلباعلىعالقتهواتصالهمعاآلخرين .

سمات الشخصية الحساسة:

الصللفاتالتاليللةكلمللازادتعللنالفللردكلمللاتشللكلتالشخصلليةالحساسللةومللنأهللمهللذه

السماتهي :

 .1االستقاللية:تتمتلعالشخصليةالحساسلةباسلتقالليةقويلة،فصلاحبهلذهالشخصليةلليس
بحاجةلمساعدةأحدفيصنعالقراربنفسهدونالحاجةألحد.

 .2الحـــذر:يع للدالش للخصالحس للاسح للذرج للداف لليالتعام لللم للعاآلخللرين،ويفض لللمعرف للة
األشخاصبعمققبلالتعاملمعهمأوالثقةبهم.

 .3الدفاع عن النفس:هؤالءالناساليترددونفيالدفاععنأنفسهمتحتالضغطأوفي
حالالهجوممناآلخرين.

 .4الحساسية للنقد:يأخذونالنقلدملناآلخلرينبشلكلجلديويلردوندونالشلعوربلالخوف
أوالنتائج.
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 .5اإلدراك والــوعي:هللممسللتمعونممتللازونويملكللونحللدةذهنيللةفلليتحليلللالحللدي وفللي
تقييممستوياتالتواصل.

 .6اإلخــــالص:األش للخاصالحساس للونينظ للرونبأهمي للةكبيل لرةوه للميعلم للونبش للكلدؤوب
السللتخالصاإلخللالصمللناآلخ لرين،وهمللادائمللايطلبونللهمللناآلخ لرين،وهللوبالتللالي
شرطهملبناءعالقةحميمةأوصداقةمتينة(الشيخة)2008،

األفعال المسيطرة في الشخصية الحساسة:
تس لليطرعل للىاألش للخاصالحساس للينبع للضاألفع للالأوالس لللوكياتالت لليتمي للزهمع للن

اآلخرينبشكلملحوظومنأبرزهذهاألفعال :

 .1العالقة:األشخاصذوالحساسيةالعاليةاتجاهلاتهمنحلواالنسلحابيمثللصلعوبةفريلدة
فيالعالقات،فهميتجهوننجوالحمايةضدمااكتسبوهفيخبلراتهم،والعالقلاتالقائملة
علىاالحترامالمتبادلتؤديإلىاألمنوالرضاوالقبول)Sophia, 2010(.

 .2كشــفهم للبواعــث الخفيــة عنــد النــاس:الشخصلليةالحساسللةشخصلليةحللذرةبدرجللةكبيلرة
جدا،فتراهمدائماقلقونممايخفياآلخريناتجاههممنمشاعروقدتكلونسللبيةتكملن
فيأنفسهم،فإذاحاولاآلخرونالسلخريةأوالتعامللبطريقلةمبهملةملغلزةغيلرةمفهوملة
سلليقومونبتحليلهللابأنهللاتهجللممللنقبلللاآلخ لرينعليلله،وبمللاأنهللميتمتعللونبق لراءةعللدة
رسائلسماعيةعللىمسلتوياتمتنوعلة،فهلميلدركونهلذهالرسلائلحتلىللوكانلتتحلت

الرم للالللض للرربه للم،ل للذاتل لراهميتمثل للونبك لللالشخص للياتإالالشخص للياتالس للاذجة.
وعنللدماتللزدادالحساسلليةفلليالشخصللية،أيكثلرةالحللذرواليقظللةتصللبوتفسلليراتهاسلليئة
اتجللاهاآلخلرينفيأخللذونأحيانللابتحللليالتالحللدي تحللليالتغيللرواقعيللةوغيللرمعقولللة،
وهذايدفعهمللشكوالريبةبكلأفعالالناسوحتىالمقلربينملنهممملايسلهمفليتقلويض

وتللدميرعالقللتهممللعاآلخ لرين،ويلعللبعاملللالسللندو ارهامللاوخاصللةالتقللدمبللالعمر،

حي تصبوهذهالشخصيةأكثرشكاوريبةفيالناس.

 .3الحقــوق الفرديــة المكتســبة:الشللكأنالمجتمللعبحاجللةإلللىمثلللهللذهالشخصللية،ألن
ص للاحبهايستش للعرالممارس للاتالخاطئ للةف لليالع للاداتوالتقالي للدوالهيئ للاتاإلداري للةوف للي
توجهاتهللاالمخفيللةضللدالعللاملينلللديهم،تلراهمدائمللاوراءأهللدافهامللةفلليعللالممتغيللر،
وقللدتشللاهدهميتزعمللونالحقللوقالمدنيللةأودرءالظلللمعللنالضللعفاءودائبللوالنظللرإلللى

الحريللةاإلنسللانية،فهللمعبللارةعللنالصللافرةالتلليتنطلللقلتحللذرالنللاسمللنالممارسللات
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الخاطئللةالتللييفعلهللااألقويللاءفلليالمجتمللعويملكللونالحجللةلمللايعتقللدونبللهممللايثيللر

إعجللابالنللاسحللولهموتجمعهللمتحللتل لوائهم،وكلمللاكثللرتالهجمللاتعللليهمكلمللاقللوي
ظهللورهم،وهللمفلليمحاولللةدائمللةلبنللاءعللالمأفضلللمللنخللاللالكشللفعللنممارسللات
مغلوطةوهذامايجعلهممثاليونفيدعواتهوالشخصيةاليقظةعندماتصلحدالتطرف

تسلوقالعاملةإلللىالشلكفلليالفئلاتاألخللرىوالطوائلفالمختلفللةمملايجعلهللمرسللللكللره
والفتنةفيالمجتمع(.الشيخة)2008،

 .4المحفزات الساحقة (الزائدة) :الشخصالحساسللغايةيستجيببقوةللمحفزاتالخارجيلة
ويصللبحونمللرهقينمللنالمشللاركةفلليتجهيللزهللذهالمحفلزات،فهللمولللدوابجهللازعصللبي

ربمل للايل للرىويسل للمعويشل للمويشل للعرأكثل للرمل للناآلخ ل لرين،وك ارشل للدينهل للمأيضل للايفكل للرون
لرواعيللةأوواعيللةجسللديا،فاألش للخاص
ويالحظللونأكثللرمللنغيللرهموالعمليللةه لليغيل 

الحساسونينمونويكبرونوهميشع رونبالعيبخاصةعنلدسلماعالموسليقىالصلاخبة
والحشللدمللناألشللخاصأولمجللردوقللتحافللليؤكللدلهللمفلليمثلللهللذهاألوقللاتحللاجتهم

إلىقضاءالوقتلوحدهمالستعادةالهدوء()Aron, 2010
الطرق المثلى للتعامل مع الشخصية الحساسة:
 .1همبحاجةإلىاحتراماآلخرينوتأتيق ارراتهممستقلة،وعندمانحترمهمستفوزبصداقتهم
وحبهم.

 .2الت للرغمهل لؤالءاألش للخاصعل للىالب للوحبمش للاعرهمأوعل لواطفهمألنه للميفض لللونإخف للاء
مشللاعرهمعللناآلخلرينلكللنهميعبللرونعللنالحللببطريقللةمختلفللةمثلللاالهتمللامالعملللي

باآلخرينوليسبالكلمات.

 .3هللمبطيئللونبالتع للارفعلللىاآلخ لرينم للاإنيثقللونبللاآلخرينيكونل لواأفضلللاألص للدقاء
لديهم.

 .4توقل للعدفل للاعهمأوالصل للداممعهل للمإذانقلللدتهم،فهل لليحالل للةطبيعي للةعنل للده للذاالنلللوعمل للن
الشخص ل لليات،واذاب ل للدءوابال ل للدفاعالتق ل للاطعهم،ألنالطريق ل للةالمثل ل للىه ل للوأنتوض ل للو
مشل للاعركحيل للالالمش ل لكلةأوحيل للالهم،فمل للنالسل للهلأنيقل للابلواالشل للجاربمثلل للهوالهجل للوم
بالهجومولذلكمناألفضلاالستماعإليهموالتعاملمعهمبالحسنى(.مرجعسابق)

 .5يحتللاجوامللناألق لرانأنيكون لوااجتمللاعيينويبن لواالعالقللاتالخارجيللة،ألنالشخصلليات
الحساسةتفضلهذاالسلوكبسببعدمميولهمللعالقلاتاالجتماعيلةوالتواصللوالسلهل

معاآلخرين.
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 .6التمازحأصحابهذهالشخصليةخاصلةفليخصوصلياتهمأوسللوكهم،ألنهلميعتبلرون
ذلكتهجمعليهم.

 .7إذارأيتأصحابهذهالشخصيةغيورينوقلقينعلىإخالصكالتأخذذلككأمرتافله
لكنبرهنلهمحبكواخالصكمنخاللعالقتك.

 .8إذاجرح ل لواه ل لؤالءاألشل للخاصيظل لللذلل للكفل لليذاكرتل للهط ل لوالالعمل للر،ولل للذلكالتحل للاول
تبخيسهم(.الشيخة )2008،
ويرىاللبعضاآلخلربلأنهنلاكمفلاتيولتربيلةالشخصليةالحساسلةوهلي:احتلراماللذات،
الح للدم للنالخج للل،االنض للباطالحك لليم،معرف للةكيفي للةمعالج للةالحساس لليةم للعالتركي للزعل للىأه للم

القض للايامهم للاك للانعم للره للذهالشخص للية،ومس للاعدتهمللش للعوربالس للعادةوالنج للاحف لليمواق للف
مختلفة )Aron, 2010(.

رابعا :االكتئابDepression :

تن للاولع للددكبي للرم للنعلم للاءال للنفستعريف للاتع للدةع للناالكتئ للابم للنخ للاللوجه للات

نظرهم :
تعريف االكتئاب
االكتئابهوشعورمؤقتبالحزنويعتبراستجابةمناسبةلحد محبط،أوهوالشعور
فرادبعدفقدعزيزأوحبيب .
العميقبالحزنوالعجزالذييمربهبعضاأل 
(الشوربجي )137:2003،
واالكتئابهوأحدالتقلباتللمزاجاستجابةلموقفنصادفهفيحياتنايدعوإلىالشعور
بالحزنواألسىمثلفراقصديقأوخسارةماليلة،وقلديكلوناالكتئلابأحيانلامصلاحبالإلصلابة

بللأيمللرضآخللر.ووصللفاالكتئللابكأحللداألم لراضالنفسلليةالمعروفللة،ويتميللزبوجللودمظللاهر
نفسيةوأعراضجسدية(.الشربيني .)17:2001،
واالكتئــابهللوحالللةمللنالحللزنالعميللقيحللسفيهللاالم لريضبعللدمالرضللا،وعللدمالقللدرة
علىاإلتيانبنشاطهالسابق،ويأسهفيمواجهلةالمسلتقبل،وفقلدانالقلدرةعللىالنشلاطوصلعوبة
فيالتركيز،معاضطرابفيالنوموالشهيةللطعاموأحالممزعجة(.عبداهلل )185:2000،
واالكتئــابهللونمللطمللنالشخصلليةيتميللزصللاحبهباإلحسللاسبللالعجزواليللأسمعللا،كمللا
أنهللميقللدمونأنفسللهمعلللىأنهللمأقلللفعاليللةوكفللاءةممللاهللمعليللهفلليحقيقللةاألمللر،إضللافةإللى
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غيابالتقديرأواعتبارالذاتالمبنيداخلياأوالمبنيمنداخلالبناءالنفسيللفرد.معسمات

التشللاؤم،فقللدانالشللعوربالمتعللة،االلت لزامالمفللرطبللأداءالواجللب،والشللكفلليقيمللةمللايفعلللهمللع
شعورمزمنبالتعاسةوالشقاء(.غانم .)2011،
وتتبنى الباحثةتعريفحامدزهرانلالكتئابعلىأنهحالةيشعرفيهلاالملريضبالك بلة
والكدروالغموالحزنالشديدوانكسلاراللنفس،دونسلببمناسلبأولسلببتافله،فيفقلدللذةالحيلاة

ويرىأنهلاالمعنلىلهلاوالهلدفللهفيهلا،فتثلبطعزيمتله،ويفقلداهتماملهبعمللهوشلؤونهويشلعر

بتفاهته(.زهران )144:2005،
التعريــف اإلجرائــي لالكتئــاب:هلليالدرجللةالتللييحصلللعليهللاالفللردعلللىمقيللاساالضللطرابات
النفسيةالمخصصللدراسةفيبعداالكتئاب .

أسباب االكتئاب:
هناكعواملكثيرةومتعلددةومتداخللةتلعلبدو ارهاملافلينشلأةاالكتئلابالنفسليومنهلا
أسللبابداخليللةمثلللالو ارثللةوالعواملللالفسلليولوجيةوالعواملللالنفسلليةوالمعرفيللةوالعواملللالروحيللة
وهناكأسبابخارجيةالمنشأمثللالمشلكالتاألسلريةوالحيلاةوالفقلروالعنلفواألسلريوالجسلدي

والجنس لليواإلدم للان...م للنض للغوطالحي للاةوس للوفتتن للاولالباحث للةه للذهاألس للبابالت لليت للؤدي
لالكتئابالنفسيبشيمنالتفصيلفيمايلي :

 .1العوامل الوراثية :يرجعأصحابهلذااالتجلاهإللىأنأسلباباالكتئلابتعلودإللىعواملل
وراثيللةأوالتركيللبالعضللويلخاليللاالللدماغأواألم لراضالعضللويةفلليالجسللم.فالعامللل
الوراثيلهدورهامفينشأةاضلطراباالكتئلابفقلدأكلدتالد ارسلاتالتليأجريلتعللى
التوائمأهميتهاحي أوضحتالبحو أننسبةانتشارالمرضبينالتوائمأحاديةاللقاح

تعادل()%95.7فيحلينأنهلاتعلادل%26.3عنلدالتلوائمثنائيلةاللقلاحو%4فقلط
بالنسللبةلغيللراألقربللاءولكللنهللذااليللدلعلللىأنالعاملللالللوراثيوحللدهيمكللناعتبللاره

السببالرئيسيوراءاالكتئاب(.الغامدي )20:1996،

 .2العوامل الفسيولوجية :يرجعالبعضإلىأنلالكتئابارتباطباضطراباتالغددوخاصة
الغللدةالكظريللةوالجنسلليةوذلللكمللنحيل إفلرازهرمللونالفوليكللوترفينوذلللكبتللأثيرهعلللى
لذكوروزيللادةإف ل ارز

نمللوالبويضللةونضللجهاكمللايللؤثرفللينمللوالحيوانللاتالمنويللةلللدىالل

هرمونالغلددالدرقيلةيزيلدملنعمليلةالهلدموالبنلاءكملايزيلدملنسلرعةالنلبضوبالتلالي
يقلالوزنويتعرضلألرقوسرعةالتهيجوعدماالستقرارالحركيوالتوترالمستمرويرى
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الللبعضإلللىأنهنللاكارتبللاطبلليناالكتئللابواضللطراباتالجهللازالعصللبيمثلللزهللري

الجه للازالعص للبيوأورامالفح للصالجبه لليحيل ل تب للدأه للذهاألمل لراضب للأعراضاكتئابي للة
ويرجعالبعضإلىأنهناكعالقةبيناالكتئابواضلطراباتنسلبةالمعلادنفليالجسلم
وعملياتالتمثيلالمختلفةحي وجدأنجسمالفردالمكتئبيحتفظبكميةمنالصوديوم

تزيدعن%50عنالطبيعي(.الغامدي )21:1996،

لةوأننسللبةذل للك
 .3العوامـــل النفســـية :ويرجللعالللبعضاالكتئللابإلللىعواملللوراثيللةمهيئل 
ضئيلةجداواألسبابالنفسيةهياألهممنها :

 التوتراالنفعاليوالظروفالمحزنةوالخبراتاألليمةوالكوار القاسية(مثلملوتعزيز،أوطالقأوهزيمة...الخ)،واالنهزامأمامالشدائد.

 الحرمان(ويكوناالكتئاباستجابةلذلك)،وفقدانالحبوالمسلاندةالعاطفيلةوفقلدالحبي للبأوف ارق للهأوفق للدوظيف للةأوفق للدالمكان للةاالجتماعي للةأوفق للدث للروةأوفق للد

الكرامة،أوفقدالشرفأوفقدالصحةوالفقرالشديد.

 -الصراعاتالالشعورية.

 -اإلحباطوالفشلوخيبةاألملوالكبتوالقلق.

 ضعفاألنااألعلىواتهلاماللذاتوالشلعورباللذنباللذياليغتفلربالنسلبةلسللوكسابق.

 -التربيةالخاطئة(التفرقةفيالمعاملةوالتسلطواإلهمال..الخ).

 عدمالتطابقبينمفهومالذاتالواقعيأوالمدركوبينمفهومالذاتالمثالي. سوءالتوافقويكوناالكتئابشكالمنأشكالاالنسحابووجلودالكلرهأوالعلدوانالمكبوتواليمسواألنااألعلىللعدوانأنيتجهللخارجويتجهنحوالذات،حتلى

أنللهقللديظهللرفلليشللكلمحاولللةاالنتحللارويكللوناالكتئللابهنللابمثابللةالكفللارة.
(زهران)515:1997،

 .4العوامل المعرفية :تفسرالمدرسةالمعرفيةاالكتئابمنخاللعددمنالنماذجأهمها :
أ.

نمــوذج التشــويه المعرفــي :ويعللدبيللكأحللدأهللمروادهللذااالتجللاه،حيل تللأثرتفسللير

النظري للةالمعرفي للةلالكتئ للاببأبحاث للهعل للىم للدارالعق للودالثالث للةاألخيل لرةم للنالق للرن
العشرينوحي يقترحأنمالدىمريضاالكتئابملنمعلارفعلنالواقلعوعلنذاتله

أصللابهاالتشللويهوالتحريللف،ويللرىأناالكتئللابهللواضللطرابفلليالتفكيللرقبلللأن
يكلوناضلطراباللوجلدان،وأنطريقلةتفكيلرالملريضوالكيفيلةالتلييعلالجبهلاملايلرد

56

إليهملنمعلوملات،وملايلؤمنبلهأويعتنقله،وطريقلةتفسليرهلألحلدا ملنحوللهتعلد
عواملللهامللةتسللهمفلليحللدو االضللطراباتالمزاجيللة،ومللنثللمفهللويرجللعاالكتئللاب
إلللىخللللالتفكيللرويللرىأنهنللاكمثل ل مللناألفكللارالمتشللائمةوالنظ لرةالسللالبةعللن

ال للذاتوالع للالموالخبل لرةوالمس للتقبل،وطبق للالل لرأيبي للكف للإنالتش للويهالمعرف لليالمس للبب
لالكتئابيحد نتيجةأفكارتلقائيةتظهرفيعقولناأوتحلقفيأذهانناعلىحافة

الشعور،ويتقبلمريضاالكتئابهذهاألفكارالتلقائيةالمشوهةممايلي :

 االستدالل الخاطئ:بناءتعميماتأواستنتاجاتعلىعناصرمعينةفيالموقفعللىاللرغمملنوجلودأدللةمدعملةأووجللودأدللةضلعيفة،فقلديسلتنتجفلردمللاأن
رئيسهفيالعمليكرههألنهلميبديمالحظاتايجابيةعنه.

 التجريــد االنتقــائي:حيل يبنلليالمللرءاسللتنتاجهعلللىالعناصللرالسلللبيةوالوصللولإلللىصلليغةلنتيجللةحللد معللينعلللىأسللاسمللنتفضلليالتمسللتقلة،علللىحللين
يكونهناكتجاهلللبراهينااليجابيةواألكثردقة.

 المبالغة في التعمـيم:حيل يطللقالفلردأحكاملاسللبيةكاسلحةأوعاملةعلنذاتلهأوع للنقد ارت لله،وأهميت للهالذاتي للةبن للاءعل للىح للد واح للدق للديك للونتاف للهأوع للديم

القيمة،فقديصففلردملانفسلهبأنلهفليغايلةالسلوءألنلهنسليموعلداغيلرذات

قيمةمثال(.قوته)183:2007،

 التفخيم والتهويل:مقبلالتحقيروالتهوين،أيالمبالغةفيأهميةوتواتراألحدا السلبية،والتهوينأوالتحقيرفيشأناألحدا اإليجابية.

 لـــوم وانتقـــاد الـــذات:أيإسللاءةتفسلليراألحللدا بشللكليبللرزمللالللدىالفللردمللننقائصوعيوبيجعلهيحقرمنشأنذاتهويلقىبالمالئمةعليها.

 -الكل أو ال شيء:أيالميلللتفكيرفيصورةمطلقة.

ي للرىبيلللكأنمرض للىاالكتئل للابل للديهمثلللالو معرف لليملللنالمخطط للاتالسل لللبية،فهلللم

يتصفونبطرقسلبيةمنالتفكيرحولذاتهم،والعالمملنحلولهم،ونحلوالمسلتقبل،كملايفتلرض

أناألفكلارالتلقائيللةلمرضللىاالكتئللابوخلواطرهالسلللبيةعلنذاتللهوالعللالممللنحولللهتجعلللهيركللز
علىخبراتالفشللوالخسلارةدونغيرهلا،ويتسلقهلذااالفتلراضملعرأيالمدرسلةالسليكودينامية

منأنالتعرضللفشلوالخسارةتسبباالكتئاب .

ب .نمــاذج العــزو:وتتمثلللنمللاذجالعل زوثللانيأهللمالتفسلليراتالمعرفيللةلالكتئللابوتشللمل
ثال نماذجهي :
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 .1نمــوذج العجــز المكتســب (المــتعلم):وقللدافتللرضهللذاالنمللوذجسلليلجمان1975
Seligmanويرىأنالنلاساللذينيتعرضلونلمواقلفبغيضلةأومكروهلةبشلكل
غيللرمنضللبطأومحكللومسللوفيتطللورلللديهماالكتئللابالللذيترجللعجللذورهإلللى

مشاعرالعجزأواليأس(.قوته.)184:2007،

 .2نمــوذج أســلوب العــزو:ركللزامبرسللونورفاقلله()1978الطريقللةالتللييفسللربهللا
المكتئبينأسباباألحدا التيوقعتلهموهومايعرفبأسلوبالعزووافترضوا

أنمرضىاالكتئابلديهمثال أنواعمنأساليبالعزووهي:

 داخلـــي:وترجللعإلللىالميللللعللزواألحللدا السللالبةإلللىمشللاعرالفللردالداخليللةوعدمكفايته(مثاللقدحصلتعلىدرجةمنخفضةفياالمتحانألنيغبي).

 ثابتـــة:وترجللعإلللىاالعتقللادبللأنأسللباباألحللدا السللالبةسللتبقىثابتللةعبللرالزمن،مثال(لنأحصلعلىدرجةجيدةفياالمتحانألنيسأبقىغبيا)

 الشامل:وترجعإلىاالعتقادبأنمسبباتاألحدا السالبةلهاآثارعامةوغيرمحدودةعلىحياةالفرد،مثال(لقدسببغبائيليكلأنواعالمشاكلبلدءاملن
انخفلاضتحصليليفلليالمدرسلةإلللىعلدموجلودعملللوحتلىعجللزيعلنإيجللاد
الزوجةالمناسبة)(.سميرقوته)185:2007،

 .3نمـــوذج االســـتهداف للضـــغوط:بس للبباالنتق للاداتالت لليوجه للتإل للىالنم للوذجين
الس ل للابقينقلل للامامبرس ل للونورفاقلل لله()1989بمراجع ل للةنم ل للوذجالعج ل للزالمكتسلل للب
وبصللياغةنمللوذجاالسللتهدافللضللغوط،وطبقللالهللذاالنمللوذجيللرونأنالعجللزأو
اليأسيعملكسببمعجللنوعمعلينملناالكتئلابويعلرفباسلماكتئلاباليلأس،

فاليأسيتطورعندمايتعارضشخصمالديهحساسيةمعرفة(استهداف)لبعض

حللود الحيللاةالضللاغطة،ويصللدرأسللاليبع لزوسللالبةتتميللزبالثبللاتوالشللمول
إزاءها(مرجعسابق .)186:
أعراض االكتئاب:
 .1األعراض الجسمية ومنها:
 انقباضالصدروالشعوربالضيقوالوجهالمقنع. -فقدانالشهيةورفضالطعام.

 -الصداعوالتعب–ألقلجهد–وخمودالهمةواأللمخاصةآالمالظهر.
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 ضللعفالنشللاطالعللاموالتللأخرالنفسلليالحركللي،والضللعفالحركلليوالللبطءوتللأخرزمللنالرجع.

 -الرقابةالحركيةوالالزماتالحركية.

 توهمالمرضواالنشغالعلىالصحة(.البنا)163-162 :2006 ، .2األعراض النفسية ومنها:
 البؤسواليأسواألسىوهبوطالروحالمعنويةوالحزنالشديدالذياليتناسبمعسببه. -انحرافالمزاجوتقلبهواالنكفاءالنرجسيعلىالذات.

 عللدمضللبطالللنفسوضللعفالثقللةفلليالللنفسوالشللعوربللالنقصوعللدمالكفايللة،والشللعوربعدمالقيمةوالتفاهة.

 القلقوالتوترواألرق. فتوراالنفعالواالنطواءواالنسحابوالوحدةواالنعلزالوالصلمتوالسلكونوالشلرودحتلىالذهول.

 التشلاؤمالمفللرطوخيبللةاألملللوالنظلرةالسللوداءللحيللاةواجتلراراألفكللارالسللوداءواالعتقللادبأنالأملفيالشفاءواالنخراطفيالبكاءأحيانلا،والتبلرمبأوضلاعالحيلاة،وعلدمالقلدرة
علىاالستمتاعبمباهجها.

 الالمباالةبالبيئة،ونقصالميلولواالهتماملاتونقلصالدافعيلةواهملالالنظافلةوالمظهلرالشخصلليواإلهمللالالعللاموعللدماالهتمللامبللاألمورالعاديللة(فلليالمنللزلوفلليالعملللوفللي

وقتالفراغ).

 بطءالتفكيرواالستجابةوصعوبةالتركيزوالترددوبطءوقلةالكالموانخفاضالصوت. الشعوربالذنبواتهامالذاتوتصيدأخطاءالذاتوتضخيمها. -أفكاراالنتحارأحيانا(.البنا)164-163:2006،

 .3األعراض العامة وأهمها:

 نقصاإلنتاجعنذيقبلوعدمالتمتعبالحياةكماكانمنقبل. -سوءالتوافقاالجتماعي.

 -انكسارالنفسوانقباضها.

 -فقدالمشاركةمعاآلخرين(.مرجعسابق)164:

يصللاحباالكتئللابالتللدهورالحركللي،الصللداع،فقللدانالشللهية،نقللصالللوزن،اإلمسللاك،

األرق،البطءفيالكالم،التفكيرفياالنتحار(زهران )145:2005،

59

عالج االكتئاب:
 .1العالج النفسي :ويتضمنجلساتعالجيلةفرديلةأوجماعيلة،ويضلمعلدةأسلاليبمنهلا
استخداماإليحاء،والمساندة،والتدعيم،أسلوبالتحليلالنفسي،والعلالجالسللوكي،ولكلل
هذهاألساليبفنياتدقيقةيقومبهاالمعالجونالنفسيون(الشربيني.)238:2001،

 .2العالج البيئي:ونعنيبلهإيجلادبيئلةمالئملةبتعامللمعهلاالملريضبعيلداعلنالضلغوط
والمواقلفالتلليتسللببتلللهفليالمللرضويللتمذلللكبانتقلالالملريضإلللىوسللطعالجلليأو
فلليمكللانلالستشللفاءومللنوسللائلهللذاالعللالجوالتللرويوعللنالملريضوشللغلف ارغللهفللي
العملوتأهيلهحتىيندمجفيبعضالعالقاتالتيتمهلدإللىعودتلهللحيلاةملرةأخلرى.

(مرجعسابق )239:

 .3العــالج باألدويــة النفســية :ويتضللمناسللتخدامالعقللاقيرالمضللادةلالكتئللابتحللتإشللراف
األطبللاءالنفسلليين،ويقللومالطبيللبباختيللارالللدواءالمناسللبومتابعللةالملريضلفتلرةكافيللة
حتىتتحسنحالته(مرجعسابق)238:

خامسا :القلقAnxiety :

تن للاولع للددكبي للرم للنعلم للاءال للنفستعريف للاتع للدةللقل للقوم للنخ للاللوجه للاتنظ للرهم

الخاصة:

تعريف القلق:

القلــقهللوحالللةمللنتللوترشللاملمسللتمرنتيجللةتوقللعتهديللدخطللرفعللليأورمللزيقللد

يحللد ،ويصلحبهاخللوفغللامض،وأغلراضنفسلليةجسلميةمثلللازديللادمعللدلالتللنفس،الشللعور
باالختنللاق،اإلكثللارمللنالتبللول،عللدمالنللومالعميللق،وازديللادعللددض لرباتالقلللب،فقللدانالشللهية

(الشوربجي.)138:2003،

والقلــقشللعورعللامبالخشللية،أوأنهنللاكمصلليبةوشلليكةالوقللوعأوتهديللداغيللرمعلللوم

المصللدرمللعشللعوربللالتوتروالشللدةأوالخللوفالمسللوغلللهمللنالناحيللةالموضللوعية،وغالبللامللا
يتعلقهذاللخوفبالمستقبلوالمجهول،كملايتضلمنالقللقاسلتجابةمفرطلةمبالغلافيهلالمواقلف

التمثلخط ارحقيقيلا،وقلدالتخلرجفليالواقلععلنإطلارالحيلاةالعاديلة،لكلنالفلرداللذييعلاني

مللنالقلللقيسللتجيبلهللاغالبللاكمللالللوكانللتتمثلللخطل ارملحللاومواقللفتصللعبمواجهتهللا(.عبللد
الخالق.)14:1994،

والقلقشعورعامغامضغيرساربالتوجسوالخوفوالتحفزوالتوترمصلحوبعلادة

بللبعضاإلحساسللاتالجسللميةخاصللةزيللادةنشللاطالجهللازالعصللبيالللالإرادييللأتيفللينوبللات
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تتك للررف للينف للسالف للرد،وذل للكمث لللالش للعور،ب للالفراغف لليف للمالمع للدة،أوالس للحبةف لليالص للدر،
والضيقفيالتنفس،أوالشعوربنبضاتالقلب،أوالصداع(.عكاشة .)107:1998،

وتتبنــى الباحثــة تعريــف حامــد زه ـران للقلــقعلللىأنللهنللوعمللنالخللوفالغللامضغيللرالمحللدد
المجهللولالسللببالمصللحوببللالتوتروالضلليقوالتهيللبوتوقللعاألذىوعللدماالسللتقرارالعللامممللا
لمية
ليةجس ٍ
يعوقالمريضعناإلنتاجويجعلسلوكهمضطربا.ويصلاحبالقللقاضلطراباتنفس ٍ

مثلللالعللرقالمفللرطوصللعوبةالتللنفسواالضللطراباتالمع ويللةوسللرعةنبضللاتالقلللب،ويصللاحبه
أيض للاالت للوتروتغي للرالص للوتوالالزم للاتالحركي للةواألرقواألح للالمالمزعج للة(.زهللران:2005،
)144

التعريــف اإلجرائــي للقلــق:هلليالدرجللةالتللييحصلللعليهللاالفللردعلللىمقيللاساالضللطرابات
النفسيةالمخصصللدراسةفيبعدالقلق .

أسباب القلق:

تحصرالباحثةأسبابالقلقفيالعواملواألسباباآلتية :
 .1العوامل البيولوجية:

وقد تم حصرها في العوامل ارتية:

 -زيادةنشاطالجهازالعصبيالذاتيوالسيماالشقالسيمبثاوي.

 زيادةإطالقموادالكاتيكولأميدCatecholamine'sفيالدم. -ارتفاعنسبةنواتجأيضالنورأدرينالين.

 انخفلاضالقلدرةالفاصللةبلينبللدءالنلوموظهلرواحركلةالعينللينالسلريعةأثنلاءالنلوم(نللوماألحالم)وانخفاضمدةمرحلةالنومالرابعة(النومالعميق).

 انخفللاضتركيللزحللامض(جامللابيوتيريللك)ممللايللؤديإلللىزيللادةنشللاطالجهللازالعصللبيالمركزي.

 ازديادناقلالسيروتونينالعصبيبسببالقلق،وازديادالنشاطالدومامينالمرتبطبالقلق. -ظهوربؤرةنشطةفيالفصالصدغي.

 ازديللادنشللاطالبقعللةالزرقللاءالموجللودةفلليالنخللاعالمسللتطيل(حركللةالعصللبوناتالنللورأدرينالية)(.غانم)45:2015،نقالعن(.) 1996،Kaplan. H. & Sadock, B
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 .2الوراثــة :كثيل ارملانالحللظأنوالللديالملريض،وأحيانللاأقاربلهاآلخلرين،يعللانونمللننفللس
القلق،وهذايدلعلىاضطرابالبيئةالتلينشلأفيهلاالملريضبقلدرملايلدلعللىأهميلة
الوراثة(،عمرشاهينوآخرون )1977،

 .3االستعداد النفسيكالشعوربالتهديلداللداخليأوالخلارجياللذيتفرضلهبعلضالظلروف
البيئيللةبالنسللبةلمكانللةالفللردوأهدافلله،والتللوترالنفسلليالشللديد،واألزمللاتأوالمتاعللبأو
الخسللائرالمفاجئللةوالصللدماتالنفسللية،والشللعوربالللذنبوالخللوفمللنالعقللابوالللنقص،
والصراعبينالدوافعواالتجاهاتواإلحباطوالفشلاقتصادياأوزواجياأومهنيلا...إللخ،

والحلولالخاطئةوكثرةالمحرماتالثقافية(.البنا )95:2006،

 .4مواقـــف الحيـــاة الضـــاغطةكالض للغوطالحض للاريةوالثقافي للةوالبيئي للةالحديث للة،ومطال للب
ومطاموالمدنيةالمتغيرة(نحلننعليشفليعصلرالقللق)،والبيئلةالقلقلةالمشلبعةبعواملل
الخوفوالهمومواقفالضغطوالوحلدةوالحرملانوعلدماألملن،واضلطرابالجلواألسلري

وتفكللكاألس لرة،والوالللدانالعصللبيانالقلقللانأوالمنفصللالن،وعللدوىالقلللقوخاصللةمللن

الوالدين(.مرجعسابق )96:

 .5مشـــكالت الطفولـــة والمراهقـــة والشـــيخوخة،ومش للكالتالحاض للرالت لليتنش للطذكري للات
الصل لراعاتف لليالماض للي،والط للرقالخاطئ للةف لليتنش للئةاألطف للالمث لللالقس للوةوالتس لللط
والحمايةالزائدةوالحرمان...إلخواضطرابالعالقاتالشخصيةمعاآلخرين .

 .6التعــرض للحـوادث والخبـرات الحــادة(اقتصللادياأوعاطفيللاأوتربويللا)،والخبلراتالجنسللية
الصللادمةخاصللةفلليالطفولللةوالمراهقللة،واإلرهللاقالجسللميوالتعللبوالمللرض(.زه لران،
.)1977
ومنأهماألسباباألخلرىهليتوقلعخيبلةاألمللأوصلعوباتالعملل،أوفقلدانعزيلز،
أواضللطرابفلليالعالقللةبللالجنساآلخللر،أوأيصللدمةنفسلليةأخللرى،ويمكللنأنيكللونالسللبب

عضويامثلالحمىأواإلصابةأوغيرها(شاهينوآخرون )1977،

أعراض القلق:

نســتطيع حصــر األعـراض اإلكلينيكيــة للقلــق النفســي فــي نــوعين مــن القلــق لكــل منهــا

أعراضه الخاصة:

 .1القلق الحاد :وأعراضهالنفسيةتتلخصفي:

 حالة الخوف الحاد :حي يظهرالتوترالشديدوالقلقالحادالمصحوببكثلرةالحركلةأوعدمالقدرةعلىاالستقرارمعسرعةالتنفسوالكالمالسريعغيرالمترابط.
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 حالـة الرعـب الحـادة:وأهلمملايميلزهللذهالحاللةهلوعلدمالحركلةوالسلكونالمسلتمرمللعتقلصالعضالتواالرتجافمعظهورعرقباردغزير.

 إعيــاء القلــق الحــاد:مللعاسللتمرارالقلللقيصللابالفللردبإجهللادجسلليم،ويصللاببللاألرقالشللديدلعللدةأيللام،ويللنعكسهللذااإلعيللاءعلللىوجللهوسلللوكوانفعاالتللهولغللةالشللخص

المنهك.

 .2القلق المزمن:وهومرحلةتاليةمناإلصابةتنتجمنخاللاسلتمرارالقللقلملدةطويللة
دونعالجولهالعديدمناألعراضوالعالمات.

 األعـــراض الجســـمية:حيل ل تت للأثرأجهل لزةالجس للمالحش للويةول للذام للنالمتوق للعأنيش للكوالشخصمنعديدملناألعلراضالخارجيلة:بالجهلازالقلبلياللدوري،الجهلازالهضلمي،
الجهازالتنفسي،الجهازالبولي،الجهازالعضلي،جهازالغددالصماء.

 في حين تكون األعـراض الجسـمية:الخلوف،التلوترأوالتهليجالعصلبي،ضلعفالقلدرةعلللىالتركيللز،فقللدانالشللهية،تنللاولالخمللرأوالعقللاقيرالمنومللةأوالمهدئللة،األم لراض

السيكوسوماتية(.عكاشة)119-112:1998،
عالج القلق:

تتعددالمداخلالتيتتعاملمعاضطرابالقلقالعامويمكنتلخيصهافيالنقاطاآلتية :
 .1العالج الدوائي:
الديازييام(الفاليوم)،التوفرانيل(مضلادلالكتئلاب)،االلبلرازوالم( ازنلاكس)،البارنلات(أحلد
مثبطلاتخميلرةأمليناالوكسليدازاألحاديلة)،بيوسليار،االينلدرال(منظمضلرباتالقلللب)،

الكلونا ازيلام،الكللومييرأمين،الفللوكزتين(البلروزاك)،Kaplan. H & Sadock,B(.
.)1996

 .2العالج النفسي:
وتتعددصورالعالجالنفسيوفقاللمدرسةالتيينتميإليهاالمعالج،بللملنالممكلنأن

نجداختالفاداخلالمدرسةالواحدةومنأهمالمدارسالعالج:

أ .المدرسة التحليل النفسي:

نالسلوكالشاذتعبيرعنصراعاتنفسيةداخلية،وهويعتقدأنكلل
ا
يرىفرويدأ
حي 
شخص(يكبت)أويدفعمنالشعوروالخبراتالمؤلمةوالمثيرةللقلقفضالعنالرغبات
والصراعاتوعندماتكبتهذهالموادتصبوالشعورية،ومعذلكفهيتؤثرفيالسلوك

الشخص لليواالجتم للاعيلألفل لراددونأنيكونل لواعل للىوع لليبالس للببالحقيق لليألفع للالهم
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وأقلوالهمومللنثللميللتلخصالهللدفمللنالعللالجفلليجعلللمللاهللوالشللعوريشللعورياويقللع

علللىعللاتقالمعللالجأنيسللاعدالم لريضعلللىاكتشللافالللذكرياتوالللدوافعوالص لراعات
المكبوتللةالتللييفتللرضأنهللاتحللددسلللوكالم لريضويجعلللهالمعللالجعلللىوعلليبهللاعللن
طريقاستخدامالعديدمنالتقنياتالعالجية(.عبدالخالق .)49-48:1994،

ب .العالج السلوكي:

حي نجدالعديدمناألساليبالعالجيةمثل :

 .1العالج باالسترخاء سواء االسترخاء العضلي أو النفسي:
أنتعلللماالسللترخاءيمللنوالشللخصمهللارةوخب لرةتمكللنالمعللالجوالشللخصالعللاديمللن
استثمارهافيأغراضعديدةمنها :

 إمكانيةاستخداماالسترخاءمعأسلوبالتضمينالتدريجيفيالمواقفالمثيرةللقلق. يستخدماالسترخاءبوصفهأسلوبمنأساليبالعالجاللذاتيوالضلبطفليحلاالتالقللقالفعلي.

 يسللتخدماالسللترخاءمللعالعللالجبطريقللةالسلليكودراماوخاصللةحللينيطلللبالمعللالجمللنالمريضتمثيلدورشخصماعادةمايكونمصدرالقلقلديهعالياأومرتفعا.

 يستخدماالسترخاءللمساعدةفيتغييراالعتقاداتالفكريةالخاطئةومنثمعالجالقللقوالمخاوفوتوهمالمرض(.إبراهيم.)1998،

 .2العالج عن طريق الكف المتبادل (لجوزيف وولبي):
ويرىأنالقلقهواألساسوالمحورفياالضطراباتالعصابية،حيل فليعلالجالقللق

البدمنتحديدأمرين:

 -شكلاستجاباتالقلقواالستجاباتالثانويةالمترتبةعليه.

 معرفللةالمنبهللاتالمثي لرةلهللذهاالس لتجاباتوالظللروفالتلليتحللد فيهللاوأنللهمللنخللاللطريق للةالتقلي لللالمنظم للةللحساس لليةأوالتس للكينالم للنظمأوتك للوينم للدرجالقل للقتس للتبدل

اسللتجابةالقلللقباسللتجابةاالسللترخاء،ومللعمواصلللةالعللالجينتهلليالقلللق(.عبللدالخللالق،
.)55-51:1994

سادسا :العداوةHostility :

العللداوةمللازالمفهللومموضللعجللدلفللياألنديللةاألدبيللةوالنفسلليةومللازالهنللاكخلللطمللا

بينالعداوةوالعدوانأوالسللوكالعلدوانيللذلكعللىحلدعللمالباحثلةفلإنمفهلومالعلداوةاليلزال
يفتقرإلىالتعريفاتالكثيرة .
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تعريف العداوة:

العداوةحالةدافعيةقدتؤديإلىسلوكعدواني).منصوروآخرون )464:1989،
يقصدبالعداوة(العداء)هيشعورداخليبالغضبوالعلداوةوالكراهيلةموجلةنحلواللذات

أونحلوشللخصأوموقللفمللا،والمشلاعرالعدائيللةتسللتخدمكإشللارةإللىاالتجللاهالللذييقللفخلللف

السلللوكالمك للوناالنفع للاليلالتجللاه،فالع للداوةاس للتجابةاتجاهي للةتنطللويعل للىالمش للاعرالعدائي للة
والقويماتالسلبيةلألشخاصواألحدا (.يوسف )267:2000،

والعــداوةأينشللاطيقصللدبللهالشللخصإيللذاءاآلخلريندونأنيتضللمنذلللكإيللذاءبللدنيا

يطلقعليهسلوكعدائي(،شريف )19:1992،
العللداوةشللعورداخللليبالغضللبوالكراهيللةموجللهنحللوالللذاتأونحللوشللخصأوموقللف

ما،وتستخدمالمشاعرالعدائيةكإشارةإلىاالتجاهالذييقفخلفالسلوكأوالمكلوناالنفعلالي

لالتجللاه،فهللياسللتجابةاتجاهيللةتنطللويعلللىمشللاعرالعدائيللةوالتقويمللاتالسلللبيةلألشللخاص
واألحدا (.العقاد )100:2001،

والعــداوةتتضللمنمجموعللةمللنمشللاعرالغضللبواالتجاهللاتالمعقللدةالتلليقللدتللدفعإلللى

السلوكالعدوانيالموجهنحلوتلدميراألشلياءوايلذاءاألشلخاصفليحليناليقلفمفهلومالعلدوان
عن للدمج للردمش للاعرواتجاه للاتوانم للاه للوس لللوكت للدميرينح للواألش للخاصواألش للياء(القرش للي،

 )75:1997

والعداوةعلىأنهلامشلاعرالكراهيلةوالشلكوالريبلةوالمفاصللةبللالمقاطعلةتجلاهفلردأو

مجموعللةمللناألف لرادوالمعللاداةعكللسالمللودةفهلليتتضللمنالجللانيالمعرفلليوالوجللدانيللعللدوان،
استرشللادابقللولالحللقتبللاركوتعللالي"وبلدابيننللاوبيللنكمالعللداوةوالبغضللاءأبللداحتللىتؤمنلوابللاهلل
وحده"(الممتحنة(.)4،أبوحطب .)23:2002،

وتعرف الباحثة العـداوةأنهلاالشلعورالخفليوالسللوكالكلامنفليإلحلاقاألذىالمتعملد

والمقصودبالنفسأوبلاآلخريندونأنيلحلقأيضلررنفسليأوبلدنينتيجلةبعلضالمشلاعر
واألفكاروالتجاربالتيعاشهاالفردفيحياتهالتيجعلتهفيحالةمنالغضبواإلحباط .

وت للرىالباحث للةم للنخ للاللالتعريف للاتالس للابقةأنالع للداوةمدفوع للةبالرغب للةف لليإي للذاءاآلخ للروأن
والعداوةظاهرةعامةوانمجالهاواسعملنحيل اخلتالفوالتعبيلرعنهلا،فلاألفراداللذينينشلئون

فيالمجتمع،يظهرونهلذاالشلعوربالعلداوةتجلاهأنفسلهمأوغيلرهمحيل قلديكلونالشلعورقويلا
أوضعيفا.وقديكونموجهاأوغيرموجه.علنياأوخفيا،مباش ارأوغيرمباشلرأيأنمقلدار
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العداوةيختللفملنفلردألخلروهلذايرجلعإللىكميلةالشلعوربالغضلبأواإلحبلاطعنلدكللفلرد

علىحدى .

وهللذهالعللداوةتختلللفتمامللاعللنالسلللوكالعللدوانيحي ل السلللوكالعللدوانييكللونظللاه ار

منوطاتحقيقاألهدافالعدوانية .
مظاهر العداوة:

عمومايظهرالسلوكالعدوانيبالمظاهرالتالية :
 يبللدأالسلللوكالعللدوانيبنوبللةمصللحوبةبالغضللبواإلحبللاطويصللاحبذلللكمشللاعرمللنالخجلوالخوف.

 تتزايدنوباتالسلوكالعدوانينتيجةللضغوطالنفسيةالمتواصلةأوالمتكررةمنالبيئة. -سرعةالغصبواالنفعالوكثرةالضجيجواالمتعاض.

 مشاكسةغيرهوعدماالمتثاللألداءوالتعليماتوعدمالتعاونوالترقبوالحلذرأوالتهديلداللفظيوغيراللفظي(.عزالدين)155-154:2010،
أسباب العداوة:
تعددتوتنوعتأسبابالعداوةومنبينهامايلي :
 .1اإلحبـــاط:ويعتبللراإلحب للاطأه للمعام لللللمي للولالعدوانيللةعن للدالش للخص،وه للذام للاأك للده
"مصطفىفهمي"بأنالعمليةالتليتتضلمنإدراكالفلردلعلائقيحلولدونإشلباعحاجتله
أوتقعالفردحدو هذاالعائقفيالمستقبل(مهنا)170:1994،

 .2الحرمــان:ويكللونالعللدوانبسللببعللدمإشللباعالحاجللاتوالللدوافعمللعاالسللتثارة(.سللري،
)43:2000

 .3الشــعور بــالنقص:حي ل أنقللديللدفعشللعورالشللخصبنقصللهمللنالناحيللةالجسللميةأو
العقلية،كأنيفقدأحدأعضائهوهذاجراءانشغالالفلردبملاحوللهملنأشلخاصومقارنلة
مللايلراهبنفسللهممللاينللتجعللنذلللكص لراعبينللهوبلليننفسللهويولللدلللهسلللوكياتعدوانيللة.

(مهنا)322:1994،
عالج العداوة:

تعتبرالعداوةمنبينالمشكالتالتليأثلرتعللىحيلاةالفلردبالسللبفلإنعلالجالعلداوة

والعدوانتتركزعلىالمستوياتالتالية :
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 .1العــــالج النفســــي:ويهلللتمالعل للالجالنفسل لليبطبيعل للةاألع ل لراضللل للتخلصمنهل للا،ومعرفلللة
األسللبابإل ازلللةآثارهللاوتشللجيعالم لريضوالعملللعلللىتحقيللقالشللفاء(.سللري:2000،

،)83ويكللونالعللالجالنفس لليفللرديوجم للاعيويجمللعبللينالع للالجالمعرفلليوالس لللوكي
وذلكبهدفخفضالعدوانمعرفياووجدانياوسلوكيا،منخاللفهمالسلوكوتفسيرهفي
منللاخآمللنيتلليوللعميلللحريللةالتعبيللر،وتشللجيعالتفاعلللالسللليموضللبطالللذات،وتحقيللق

مزيدمناالستبصار،ويفيلدالعلالجالسللوكيبصلفةخاصلةاإلشلراطالتجنبليبملايلؤدي
تجنللبالسلللوكالعللدواني،يسللتخدمالتعللليمالللذاتيوحلللالمشللكالتباالعتمللادعلللىنفسلله،

يللتمالتركيللزعلللىالتللدريبعلللىالتفكيللرأوالقبلللاالنفعللالوقبلللالسلللوكالعللدوانيلسللهل
عمليةالسلوكالعدواني(.مرجعسابق)52:

 .2العالج االجتماعي:ويدخلتحتهذاالعالجملايسلمىبلالعالجالبيئلي،وهلوعبلارةعلن
التعاملمعالبيئةاالجتماعيةللملريضوتعلديلها،أوتغييرهلاأوضلبطهاملنالبيئلةالتلي

أدتعل لىاالضللطرابالنفسلليإلللىبيئللةتتلليونوعللامللنالتوافللقالنفسلليللشللخصالللذي
عندهميولعدوانية(.زهران)331:1997،

.3العالج السلوكي:ويعتبرالعالجالسلوكيتطبيعاعمليالقواعدومبادئوقوانينالتعلم
فليميلدانالعلالجالنفسلي(.مرجلعسلابق،)237:وذللكبضلبطوتعلديلالسللوكالسللوي
حي يعتمدالعالجالسلوكيبإعطاءالمريضالمثيراألصليالذيكانيسببللهالقللق

وه للوف لليحال للةاس للترخاءع للام،بحيل ل يظه للرالمثي للروالتظه للرأعل لراضالقل للق،ولك للن

استرخاءالمريضيحتاجإلىتمريناتيجبأنتحملهاالمريضأوالوهوواقف،جالس،
نائمبحي تشتملكلأعضاءجسمهوعضالتذهنه(.العيسوي )169:1984،

سابعا :قلق الخوافPhobic Anxiety :

تتميزالمخاوفالمرضيةبأنهاتبدأمنخبرةفيالطفولةتؤثرفيالطفلتأثي ارمخيفاأو

مثي ارللقلقوالتليتلمكبتهلاكونهلاتثيلرالشلعورباللذنبأوالخلزيأواليمكلنتقبلهلا،ويلتمإ ازحلة
الخبرةالمخيفةمنالموضوعاألصليإلىموضوعاتبديلةترمزللموضوعاألصليوالفلرقبلين

الخوفالعاديوالفوبيا،الخوفالعاديغريزةوهيحالةيشعربهاكلإنسلانفليحياتلهالعاديلة
وهيالخوفمنأشياءمخيفةفعالنتيجةخطرفعلينتيجةموقفقويبشلكلمفلاجئاليسلمو
بالتكيفمعهعكسقلقالخوافأوالفوبيا(البنا)134:2012،
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تعريف قلق الخواف المختلفة:
قلــق الخـــواف مللرضنفسلليوظيفللييتخللذأع ارضللامللنبينهللاشللعورالم لريضبللالخوف
والقلللقمللنمثيلراتللليسمللنشللأنهاأنتثيللرالخللوفأوالقلللقلللدىالغالبيللةالعظمللىمللنالنللاس،

وذلكألنهاالتتضمنخط ارأوتهديدالحياةالفرد،ومععلمهبذلكإالأنهيشعربالخوفعندما
يتعرضلمثلهذهالمثيرات،ومن أمثللةالمثيلراتالتليتسلببهلذهالحلاالتالخلوفملناألملاكن

العالي للةواألم للاكنالواس للعةأوالفس لليحةواألم للاكنالض لليقة،والخ للوفم للنالمص للاعدوالزن ازن للات،
والخوفمنالرعدوالبرقوالضوضاءوالحشراتوالجلراثيمأوالخلوفملنالميلاهوملنالنلاروملن

رؤيةالدمواألفاعيومناألشياءالحادةوالخوفمنالقذارة(.العيسوي)157:1992،

قلق الخوافويقصلدبلهالخلوافأوالرهلابأوالمخلاوفالمرضليةوهليالمخلاوفغيلر

المعقولةوغيرالمنطقية،فالخوفهورعبمبالغفيهملنموضلوعأوموقلفملااليمثللفليحلد

ذاتهتهديداحقيقيافمريضالخوافيسلتجيببلالخوفلموضلوعأوموقلفلليسهلوفليحلدذاتله
مصدرالخطر(.مرجعسابق )133:

قلللقالخ لوافيحللد نتيجللةلمللرورالفللردبمواقللفوخب لراتغيللرمؤاتيللهالسلليمامللاحللد 

منهافيسنواتالطفولةالمبكرة(.مرجعسابق )158:

وتتبنى الباحثة تعريف حامـد زهـران لقلـق الخـوافعللىانلهخلوفمرضليالمبلررلله
واليق للاومواليع للرفالمل لريضمص للدرهالنفس للي،إالأن للهيع للرفأن للهل لليسلخوف للهأس للاسش للعوري

معقول،ورغمهذااليستطيعالتخلصمنهفيوجهسلوكه(.زهران.)138:2005،

التعريف اإلجرائي لقلق الخواف:هيالدرجةالتييحصلعليهاالفردعلىمقيلاساالضلطرابات
النفسيةالمخصصللدراسةفيبعدقلقالخواف 
أسباب قلق الخواف:
تتع ل للدداألس ل للبابالت ل لليق ل للدمتألس ل للباباض ل للطرابقل ل للقالخل ل لواف(الره ل للاب)م ل للنه ل للذه

التفسيرات :

 .1األسباب الفسـيولوجية :إنالعوامللالوراثيلةتبلدوذاتأثلرفلينقللاضلطراباتالحصلر
وخاصللةاالضللطراباتالتلليتتضللمننوبللاتالفللزعومللايرافقهللامللنأعلراضأخللرىأهمهللا

التجنب .

( .) pp 267-277، 1992،Kendler. et. al
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 .2األسباب النفسية:

أ .إطار التحليل النفسي:
وينهضعلىأساسأنالفرديعانيصراعاعصبيابيننوازعهوغرائزهمنناحيةومثلله
بماأنالفردعاجزعنمواجهههلذاالصلراعالشلديد
ا
ومعاييرالمجتمعمنناحيةثانية،ر

داخلللهوغيللرقللادرعلللىفضللهويخللاففإنللهيسللقطهللذاالخللوفالللداخليعلللىموضللوع
خارجيمنخاللميكانيزماإلزاحةأوالنقل(.عسكر.)35-32:1990،

ب .اإلطار السلوكي:

يعتم للدأنص للاره للذااالتج للاهف لليتفس لليراالض للطرابالخل لواف(الره للاب)عل للىميك للانيزم
التشريطفالرهابقدمرفيالماضيغالبامايكونفيمرحلةالطفولةقديتعرضالفلرد

لخللوفشللديد،ثللمنسلليهللذاالموقللف،ولكللنظلللاالرتبللاطقائمللابللينهللذاالموقللفوخبلرة
الخوفالمؤلمة(.إبراهيموآخرون.)1993،

أعراض قلق الخواف:
فيمايليأهمأعراضقلقالخواف :
 .1كــل أن ـواع المخــاوف المرضــية مثــل الخــوف المرضــي مــن:الخللوف،الجللنس،النسللاء،
األمللاكنالواسللعة،األمللاكنالمغلقللة،األمللاكنالمرتفعللة،النللور،الظللالم،البللرق،الرعللد،
الملاء،النلار،اللدم،الجلراثيم،الحشلرات،الحيوانلات،الثعلابين،التللو ،التسلمم،المللرض،
األلم،الموت،الزحام،اللغاتاألجنبية،الغرباء...إلخ.

 .2القلق والتوتر.

 .3ضــعف الثقــة فــي الــنفس،والشللعوربللالنقص،وعللدمالشللعوربللاألمن،والتللرددواضللاعة
الوقت،يعملألفحسلابلكللأملر،والجلبن،وتوقلعالشلر،وشلدةالحلرص،واالنسلحاب
واالنفراد،والهروب،أوالتهاونواالستهتار،واالندفاع،وسوءالسلوك.

 .4اإلجهـــاد،والصللداعواإلغمللاء،وخفقللانالقلللب،وتصللببالعللرق،والتقيللؤ،وآالمالظهللر،
واالرتجاف،واضطرابالكالم،والبوالأحيانا.

 .5السلوك التعويضي مثل:النقدوالسخرية،والتحكم،وتصنعالوقاروالجرأةوالشجاعة.

 .6األفكار الوسواسية ،والسلوك القهري.

 .7االمتنـــاع عـــن بعـــض مظـــاهر الســـلوك العـــادي،ويص للبوالخل لوافعائق للامعجل ل ازمث للل:
االمتنللاععللناألكلللفلليالمطللاعم،أواالمتنللاععللنالتن لزهأوالرياضللةأوحتللىمغللادرة
المنزلأوعبورالطريق(.البنا)136-135:2006،
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عالج قلق الخواف:
يوجللدالعديللدمللنالعالجللاتالطبيللةوالنفسلليةواالجتماعيللةلقلللقالمخللاوف،فأمللا

عللنالعالجللاتالطبيللةفانللهيوصللفللم لريضاألدويللةالمهدئللةوالمضللادةللقلللق،ثللمالعالجللات
النفسيةبتوجهاتهاالمختلفة(تحليلية،سلوكية،معرفية،وجودية...الخ)إالأنالعالجلاتالنفسلية

السلوكيةتعداألبرزاآلنعلىالساحةالعالجيةللمخاوف..حي يجبأوالإثلارةرغبلةالملريض

فيالعالج،وفيمايليأهممالموالعالج :
.1

العالج النفسي للخواف:
خاصةالتحليلالنفسيللكشفعناألسبابالحقيقيةوالدوافعالمكبوتة،والمعنىالرمزي

لألعل لراض،وتصل لريفالكب للت،وتنمي للةبص لليرةالمل لريض،وتوض لليوالغري للبوتقريب للهم للنإدراك
الملريضوالفهللمالحقيقلليوالشللرحواإلقنللاعواإليحللاء،وتكللوينعاطفللةطيبللةنحللومصللدرالخللوف.
ويستخدمأيضاالعالجالنفسيالتدعيمي،وتنميةالثقةفلياللنفس،وتشلجيعالنجلاحوالشلعوربله،
وأبللرزنلواحيالقللوةواإليجابيللةلللدىالفللرد،وتشللجيعالملريضعلللىاالعتمللادعلللىنفسلله،واكسللابه

الخبل لراتبنفس لله،وتنمي للةالش للعورب للاألمنواإلق للداموالش للجاعة.ويس للتخدمك للذلكالع للالجالنفس للي
المختصللرفلليحالللةالمخللاوفالحديثللةالظهللور،ويسللتفيدبعللضالمعللالجينبللالتنويماإليحللائي.

(البنا )137:2006،

.2

العالج السلوكي الشرطي للخواف:
بكفاالرتباطبينالمخاوفوذكرياتهاالدفينة،وقطعدائرةالمثيروالخوفوالسلوكوفك

االشراطوالتعرضلمواقفالخوافنفسهمعالتشجيعوالمناقشةواالندماجوربلطمصلادرالخلوف
بأمورسارةمحببةوالتعويدالعاديفيالخبلرةالواقعيلةالسلارةغيلرالمخيفلةومنلعاسلتثارةالخلوف

(وقللدتسللتخدمبعللضاألدويللةالمهدئللةللتقليلللمللنحللدةالقلللقالمصللاحبلمثلللهللذهالمواقللف).
ويستخدمأسلوبالتحصينالتدريجيبصفةخاصة(شاهينوآخرون .)1977،

كم للايفي للدالع للالجالس لللوكيالتصل لرفيف لليع للالجمث للله للذاالن للوعم للنالعص للاب،وذل للك

بتعل لريضالمل لريضت للدريجياللمثي للرالمس للببللمخ للاوف،ع للنطري للقالتخي لللللمثي للرف لليوض للع
اسللترخاء،ثللمعللرضصللورالمثيللرعلللىالم لريضبالتللدريج،وبعللدذلللكعللرضالمثيللرنفسللهفللي
وجودمرضىآخرين،ثمالتعريضالمفاجئللمثيربدونأيمقدمات(.ثابت )1998،
كماأنالعالجالسلوكيينهضعلىمجموعةمناألسسهي :
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 اليبذلالمعالجالسلوكيمجهوداكبي ار،عكسالتحليلالنفسليفليالبحل علنتفسلي ارتالشعوريةللسلوك،بلينظرإلىاالضطرابعلىأساسأنه(تعليمشاذ)أمكناكتسابه
بفعلأخطاءفيعمليةالتعلم.

 إنعمليتل لليالتشل للخيصوالعل للالجفل لليطل للرقالعل للالجالسل لللوكيشل لليئانملتحمل للانإذأنتشللخيصالمشللكلةاليعللدوكونللهمحاولللةجاهللدةلتحديللدالتصلرفاتأوأخطللاءالتلليمللر
بهاالشخصفجعلتهيخافأويقلق.

 إنالمعالجالسل وكياليرىمااليراهالمعالجالتحليليمنأنهخطوةأساسيةفيضرورةإ ازلللةمللاوراءاألع لراضمللنأم لراضأوص لراعاتداخليللةمفترضللةولللذايللرىأنعللالج

العرضيساويعالجالمرض.
-

يتشككالمعالجونالسلوكيونفيمقوالتأصحابنظريةالتحليلالنفسيمنأمكانيةأن
تتح للولاألعل لراضالمرض لليةإل للىأعل لراضمرض لليةأخ للرىإذال للمتع للالجم للاوراءه للام للن

أمراض.فالخوفحينيستبدلبخوفآخرقولغيرمقبولمنوجههالنظرالسلوكية.

 إنالعالجالسللوكيسلتظلبعبلارةاللتعلم،والتجريلب،وفليهلذااالطلالعاسلتطاعالعلالجالسلللوكيأنيتحقللقسللبقافلليعللالجالعديللدمللنالمخللاوف ولللدىالعديللدمللناألفلرادوفللي
مختل ل للفاألعم ل للار(.إبل ل لراهيموآخ ل للرون(،)1993،غ ل للانم(،)2001،مليك ل لله،)1990،

.3
.4

(غانم .)2004،

العـــالج الجمـــاعي للخـــواف :بالتشللجيعاالجتمللاعي،وتنميللةالتفاعلللاالجتمللاعيالسللليم
الناضج.

العــالج البيئــي للخ ـواف :بعللالجمخللاوفالوالللدين،وعللالجالجللوالمنزللليالللذييجللبأن
تسللودهالمحبللةوالعطللفوالهللدوءوالثبللاتواالت لزانوالحريللةوعللالجالوالللدينواألقللاربفللي

حالةعدوىالخواف،وتوجيهالوالدينوالمشرفينللمساهمةفيضبطاالنفعاالتوالتقليل
مللنالخللوفببللذلمحللاوالتالعللالجوالتقليلللمللنالمشللاجراتوعللدمالخللوفوعللدمحكايللة

الحكاياتالمخيفةلألطفال( .البنا )138:2006،

ثامنا :البارانويا التخيليةParanoid Ideas :
تعريف البارانويا التخيلية:

مصــطل البارانويللامشللتقمللنالكلمللةاإلغريقيللة،ومعناهللاالجنللون،وكانللتالبارانويللافللي

الماضلليتعنلليالهللذيانالمللزمنوقللداتسللعمعنلليالبارانويللاليشللملأوهللامتالحللقالم لريض،ولعللل
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توهمل للامفل للردابعينل للهيل للالزمالم ل لريضفيكثل للرمل للنالشل للكوىمنل لله،ويكل للونمصل للدرشل للقائهوبل ل لواه.

(الجسماني )77 :1998 ،

وتتبنى الباحثة تعريف حامد زهران للبارانويـا التخيليـةهليحاللةمرضليةذهانيلةتميزهلا

األوه للامواله للذيانالواض للوالم للنظمالثاب للتأياله للذياناتوالمعتق للداتالخاطئ للةع للنالعظم للةأو
االضللطهادمللعاالحتفللاظبللالتفكيرالمنطقلليوعللدموجللودهلوسللاتفلليحالللةالهللذاءالنقلليأيأن

الشخصيةرغموجودالمرضتكونمتماسكةومنتظمةنسبياوعلىاتصالالبأسبهبالواقعوال
يرافقهتغيرفيالسلوكالعامإالبقدماتوحيبهاألوهامالهلذياناتويعلرفالهلذاءأحيانلاباسلم"

ردةفع ل لللاله ل للذاء"وأطل ل للقعلي ل للهال ل للبعضاس ل للمجن ل للونالعظم ل للةوجن ل للوناالض ل للطهاد(.زهل ل لران،
 )1997:543

التعريـــف اإلجرائـــي للبارانويـــا التخيليـــة:ه لليالدرج للةالت للييحص لللعليه للاالف للردعلل لىمقي للاس
االضطراباتالنفسيةالمخصصللدراسةفيبعدالبارانوياالتخيلية .
أسباب البارانويا التخيلية:
 .1الوراثة :لهاأثرهامفياالستعدادلهذاالمرض،ويوجدفيالعائلةومنأقاربالمرضلى
وخاصل للةالوالل للدين-عل للادة-تل للاريخإيجل للابيللمل للرضالعقلل لليواضل للطراباتالشخصل للية

(شاهين.)1977،

 .2الصــراع النفســـيبللينرغبللاتالفللردفلليإشللباعدوافعللهوخوفللهمللنالفشلللفلليإشللباعها
لتعارضهامعالمعلاييراالجتماعيلةوالمثللالعليلا،واإلحبلاطوالفشللواإلخفلاقفليمعظلم
مجللاالتالتوافللقاالجتمللاعيواالنفعللاليفلليالحيللاةوالللذلوالشللعوربللالنقصوجللرحاألنللا،

واالعتمللادال ازئللدعلللىحيلللالللدفاع،وظهللورهللذهالحيلللفلليشللكلأعلراضالهللذاء.ومللن
أهللمحيلللالللدفاعهنللا:اإلنكللار،والتبريللر،والتعللويض،والكبللت،واإلسللقاط(مثلللإسللقاط

ال للدوافعالت لليت للؤديإل للىالش للعوربال للذنبإل للىالخ للارجعل للى"مض للطهديهم")(زهل لران،
.)1997

 .3اضـــطراب الجـــو األســـريوسلليادةالتسلللطيةوالكللفوالنقللدونقللصكفايللةعمليللةالتنشللئة
االجتماعيللة،والفشلللفلليتحديللدمسللتوىطمللوحيتناسللبمللعالقللدرات(شللاهينوآخللرون،
.)1977

 .4تهديدأمنالفردمنخاللالمنافسةأوالرفضأوالخزيأوالهزيمة.

 .5خبل لراتالحي للاةالص للادمة،والمش للكالتالت لليتترك للزح للولاحتللراموقيم للةال للذاتوالمكان للة
االجتماعية(.زهران)1997،
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لماتالبارنويلة
ا
 .6اضطرابنموالشخصيةقبلالمرضوعلدمنضلجها،تميللإللىغلبلةالس
والخيالية(.شاهينوآخرون.)1977،

بارنويلةمباشلرة،
 .7األسبابالعضوية:هناكبعضعقاقيرمثلاألمفيتامينتحد أع ارضلا ا
وقدتتركأث اردائماحتىبعداالنقطاععنها(.البنا)230:2006،

أعراض البارانويا التخيلية:
تتمثلأعراضالبارانوياالتخيليةفيمايلي :
 .1أوهامليستغريبةتحد فيالحياةالواقعيةوذلكلمدةشهر.

 .2وجللودهللالوسلمسلليةوشللميةفللياالضللطرابالتللوهميإذاكانللتذاتصلللةبالموضللوع
التوهمي.

 .3السلوكاليكونغريباأوشاذابشكلواضو.

 .4م للدةالنوب للاتالمزاجي للةإذاح للدثتب للالتزامنم للعاألوه للامتك للونوجيل لزةمقارن للةب للالفترات
التوهمية.

 .5الينجماالضطرابعنتأثيراتفسيولوجيةمباشرةأوعلىحالةطبيةعامة.
(زهران )544:1997،

عالج البارانويا التخيلية:

يبللدأالعللالجبد ارسللةاألس للبابالتلليدعللتالم لريضإل للىاالستشللارة،والتلليجعلللته للذه

لةالبارنويلةتتصلاعدفليحلدتها،حتلىيتوقلفالتصلالوالنسلبيبلينأجلزاءالشخصللية...
ا
المنظوم
لةالبارنويللةوالجهللازالسللليمال لواقعي،ولللميعللدالتوافللق
ا
وبالتللاليعجللزالت لوازنالقللائمبللينالمنظومل

قاد ارعلىاالستمراردونتدخلأوتصادم(البنا)244:2006،
وفيما يلي أهم مالم عالج الهذاء:

 .1العــالج الطبــي:باألدويللةوالعقللاقيرالمضللادةللللذهانالزملجعلللالم لريضأكثللرطواعيللة
خاللالعالجالنفسي.أيأنالعالجالطبيهنايفيدفيبدايةالعالجالنفسلي،ولكنلهال
يمك للنأنيح لللمحل لله.وم للناألدوي للةالمس للتخدمة(فينوثي للازين،وترايفل للوبي ارزينوت للو ارزين
وكلوربرومللازين)ألنهللذهالعقللاقيرتعمللللتثبلليطوتهدئللةاألج لزاءالقديمللةفلليالمللخ،إلللى
جانبعالجالرجفةالكهربائيلة.هلذاإللىجانلبضلرورةالعنايلةبالصلحةالعاملةللملريض

والراحةإلىأقصىحد(.شاهينوالرخاوي)1977،
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 .2العالج بالصدمات الكهربائية:وهيتفيدفيأغلبالحاالت،وخاصةإذاأعطيتمبك ار،
وباالشللتراكمللعالمه للدئاتالعظيمللة،أوبعللدإعط للاءاألخي لرةبكميللاتكافي للةولللولوق للت

قصير(.شاهينوالرخاوي )1977،

 .3العــالج النفســي :بهللدفتخفيللفحللدةقلللقالملريض،وتجديللدقدرتللهعلللىاالتصللالعلللى
مستوىواقعيفيالعالقاتالشخصيةوالتخلصمنأوهاملهباسلتخدامالعلالجالتلدعيمي

أوالعالجالمكثفوالجمعيإلعطاءالفرصةالستيعابهذاالنشلاطاللداخلياللذيظهلر
فيشكلمرضيفيبذلالمعالجقصارىجهدهلحلمثلهذاالمشكالتوالصلعوباتفلي

إد اركاآلخ لرين،والتوجيللهوالتأهيلللالنفسلليوالتربللويوالمهنلليوالعللالجبالعمللل.والعللالج
االجتماعيواعادةالتطبيعاالجتماعيوالعالجالبيئي،ويجباتخاذاالحتياطاتالالزمة
فيحالةالسلوكالعدوانيللمريض(.البنا )244:2006،

تاسعا :الذهانيةPsychoticism :
تعريف الذهانية :

الذهانية وجودتدهورمسلتمرفليالوظلائفالعقليلةكلالتفكيروالتخيللوالتصلورواإلدراك

والتذكروالتعلمواالستدالل،و الذهانية اضطراباتفيالمزاجأوفليالحاللةالمزاجيلةواضلطراب

فلليإدراكالحقيقللةأوالواقللع ،ومللايميللزاالضللطراباتالذهانيللةهللووجللودالهللالوسالسللمعيةأو
البصريةأوالشميةأواللمسيةأوالذوقيةلدىالمريض،بمعنيإدراكهلمألشلياءالوجلودلهلافلي
ع للالمالحقيقل لةوالواق للع،وه للواض للطرابيص لليبالحي للاةالعقلي للةأوالوظ للائفالعقلي للة(العيس للوي،

)341:1992

وتتبنى الباحثة تعريـف حامـد زهـران للذهانيـةهلياضلطرابعقلليخطيلروخلللشلامل

فيالشخصيةيجعلالسلوكالعامللمريضمضلطرباويعيلقنشلاطهاالجتملاعيويطلابقاللذهان
فيالمعنيالقانونيواالجتماعيلكلمة"جنلون"ملنحيل احتملالإيلذاءالملريضنفسلهأوغيلره
أوعجزهعنرعايةنفسهويشاهدفيالذهاناالنفصالعنالواقلعوتشلويههواضلطراباالنفعلال

الشللديدواضللطرابالقللدراتالعقليللةوتفكللكالشخصلليةونقللصالبصلليرةواالضللطرابالواضللوفللي
السلوك(.زهران )527:1997،

التعريــف اإلجرائــي للذهانيــة:هلليالدرجللةالتللييحصلللعليهللاالفللردعلللىمقيللاساالضللطرابات
النفسيةالمخصصللدراسةفيبعدالذهانية 
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أسباب الذهان:
فيما يلي أهم أسباب الذهان:
 .1االستعدادالوراثيالمهيء،إذاتوافرتالعواملالبيئيةالمسببةللذهان.

 .2العواملالعصبيةوالسميةواألمراضمثلالتهابالمخوجروحالمخوأورامالملخوالجهلاز
العصلبيالمركلزيوالزهلريوالتسلمموأملراضاألوعيلةالدمويلةواللدماغكلالنزيفوتصللب

الشرايين.

 .3الصراعاتالنفسيةواالحباطاتوالتوتراتالنفسيةالشديدة،وانهياروسائلالدفاعالنفسي
أمامهذهالصراعاتواالحباطاتوالتوترات.

 .4المشكالتاالنفعاليةفيالطفولةوالصدماتالنفسيةالمبكرة.

 .5االضطراباتاالجتماعيةوانعداماألمنوأساليبالتنشئةالخاطئةفياألسرةمثلالرفض
والتسلطوالحمايةالزائدة...إلخ( .البنا)188-187:2006،

أعراض الذهانية:
وتتمثلأعراضالذهانيةفيمايلي :
 .1اضللطرابالنشللاطالحركلليفيبللدوالللبطءوالجمللودوالحركللاتالشللاذةقللديبللدوزيللادةفللي
النشاطوعدماستقراروالتخريب.

 .2تللأخرالوظللائفالعقليللةبشللكلواضللوواضللطرابالتفكيللرمللنخللاللاضللطرابسللياق
التفكيرومحتواهوتظهراألوهامواضطرابالفهمبشدة.

 .3صل للعوبةالتفل للاهممل للعالم ل لريضووجل للودالهل للالوسالبص ل لريةوالسل للمعيةوعل للدماستبصل للار
المريضبمرضهممايجعلهاليسعىللعالج.

 .4سوءالتوافقالنفسيواالجتماعيوالمهني.

 .5اضطراباالنفعالويبدوالتوتروالتبلدوالتناقضالوجداني.
 .6قدتراودللمريضفكرةاالنتحار.

 .7اضطرابالسلوكفيبدوشاذانمطياواكتسابعاداتسلوكتختلفعنطبيعةالفرد.
 .8اضطرابمفهومالذات(.زهران )1997:539،
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عالج الذهانية:
جميعحاالتالذهانتعالجفيمستشفىاألمراضالنفسية،وذلكلمايحدثلهاللذهانملن

اضطرابشاملللشخصية،ولمايؤديإليهذللكملنسلوءالتوافلق،ولملايصلاحبهملننقلصفلي

البصيرة .وفيما يلي أهم مالم عالج الذهانية هي:

 .1العـــالج الطبـــي بالعقـــاقير المضـــادة للـــذهان،كالمهللدئاتلضللبطاالنفعللاالتوالس لللوك.
والعالجبالصدماتالكهربائيةتمهيداللعالجالنفسي،والتأهيلالطبيالنفسي.

 .2العالج النفسي:الشاملوالتدعيميفردياأوجماعيا.وتعديلالسللوكالغريلبأوالشلاذ
وتحقيقالسلوكالعاديبقدراإلمكان،معاالهتمامبعالجمشلكالتالملريضباالشلتراك

معاألسرة.

 .3العــالج االجتمــاعي:واعللادةالتطبيللعواالنللدماجاالجتمللاعيواعللادةالتعللليماالجتمللاعي،
وتش للجيعالتفاع لللاالجتم للاعيوتنمي للةالمه للاراتاالجتماعي للة.والع للالجالبيئ لليوالت للدخل

المباشرفيتعديلالبيئة.والعالجبالعمل.

 .4الجراحــة النفســية(كحلللأخيللروبعللدفشلللجميللعالوسللائلالعالجيللة)،بشللقمقللدمالفللص
الجبهي،وذلكحتىيقلاإلجهادوالتوتروردودالفعلاالنفعالية(.البنا)189:2006،

خالصة:

مللنخللاللاسللتعراضالباحثللةلجميللعاالضللطراباتالنفسلليةالمخصصللةللد ارسللةالحاليللة

وجدتالباحثةأنالقلقالنفسيهلواضلطرابأوللييأخلذأع ارضلهالخاصلةوأسلبابهولكلنيمكلن

مالحظةأيضاأنالقلقيظهركعرضفيمعظماالضطراباتالنفسيةوالجسميةوالعقليةويكون
عالج للهأساس للاع للالجالم للرضالمس للببل للهوم للنأه للماالض للطراباتالت للييص للاحبهاالقل للقه للي

االض للطراباتالجس للمانية،الع للداوة،قل للقالخل لواف،الوسل لواسالقه للريوغيره للام للناالض للطرابات

األخ للرى،كم للاوالحظ للتالباحث للةأيض للاوج للودالقل للقم للعاالس للتخدامالمف للرطلش للبكاتالتواص للل
االجتماعي .

تعقيب عام على اإلطار النظري:
لقدتناولتالباحثةفيهذاالفصلمتغيلراتالد ارسلةبالتفصليلمحاوللةاإللملامملايتعللق

ف لليإثل لراءالمف للاهيمالمرتبط للةبمتغيل لراتالد ارس للةالت للياعتم للدتعل للىإدم للانش للبكاتالتواص للل
االجتمل للاعيواالضل للطراباتالنفسل لليةحي ل ل تناولل للتالباحثل للةموضل للوعإدمل للانشل للبكاتالتواصل للل

االجتمل للاعيبشل للكلمفصل لللمستعرضل للةالمفل للاهيماألساسل لليةإلدمل للاناإلنترنل للتوادمل للانشل للبكات
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التواص لللاالجتم للاعيوالنم للاذجالمفسل لرةإلدم للاناإلنترن للتوالت لليأيض للاممك للنأنتك للونمفسل لرة
إلدم للانش للبكاتالتواص لللاالجتم للاعيحيل ل ش للبكاتالتواص لللاالجتم للاعيج للزءاليتجل لزأم للن

اإلنترنللتوالتلليأوضللحتأنهللالهللاأثللرفلليظهللوربعللضاالضللطراباتالنفسلليةوالطللرقوالحلللول
المقترحةللتخلصمنهلذاالعلالماالفت ارضليلشلبكاتالتواصللاالجتملاعي،كملاتناوللتالباحثلة

التللأثيراتااليجابيللةوالسلللبيةالس لتخدامشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيكمللاوتطرقللتالباحثللةألهللم
شبكاتالتواصلاالجتماعياألكثراستخدامالألفرادوتناولتهابشيءمنالتفصيل،كماوتناولت
الباحث للةالش للقالث للانيم للنمتغيل لراتالد ارس للةوه للياالض للطراباتالنفس لليةذاتالعالق للةبموض للوع

الد ارسللةوكللانأهمهللا(اضللطراباألع لراضالجسللمانية،الوس لواسالقهللري،الحساسلليةالتفاعليللة،
االكتئاب،القلق،العلداوة،قللقالخلواف،البارانويلاالتخيليلة،الذهانيلة)متناوللةالتعريفلاتالمختلفلة
لتل للكاالض للطراباتوطبيعته للابش للكلمفص لللومعرج للةعل للىأه للماألس للبابالت لليأدتإل للىه للذه
االضللطراباتالنفسلليةوأهللماألع لراضوبع لضاألسللاليبالعالجيللةلتلللكاالضللطراباتبمللايخللدم

موض لوعهللذهالد ارسللة،ولقللدسللاهمالجانللبالنظللريفلليهللذهالد ارسللةفلليازديللادمعرفللةالباحثللة
لائجالدرسلةالحاليلة،كماتتمنلىالباحثلةأنيكلونهلذا
ا
معرفلةكبيلرةوعظيملةفليتفسليروتحليللنت

اإلطارالنظريمادةجيلدةفليمسلاعدةالبلاحثيناآلخلرينفليد ارسلتهمالمختلفلةوزيلادةالحصليلة
العلميةوالمعرفيةلديهم .
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الفصل الثالث
الدراســـات الســـابقة
 الدراسات الخاصة بشبكات التواصل االجتماعي.
 تعقيب على الدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي.
 الدراسات الخاصة االضطرابات النفسية.
 تعقيب على الدراسات التي تناولت االضطرابات النفسية.
 فرضيات الدراسة.

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
تمهيد:

تتناول الباحثة في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي

اهتمت بدراسة إدمان شبكات التواصل االجتماعي ،وشبكات التواصل االجتماعي وعالقتها
ببعضالمتغيراتووجدتالباحثةبعداالطالعوالبح فيالدراساتالسابقةواألبحا انهال

توجدأيدراساتعنإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيولكنأخذتالباحثةبعضالدراسات

التيتخصإدماناإلنترنتبشكلعاموعالقتهاببعضالمتغيرات،باإلضافةإلىالدراساتالتي
اهتمت بدراسةاالضطرابات النفسيةوعالقتها ببعضالمتغيرات وقد تمتصنيفالدراساتمن

األحد إلىاألقدموذلكفيمايلي -:

أوال :الدراســــات التــــي تناولــــت شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي وعالقتهــــا بــــبعض
المتغيرات:
.1

دراسة خاطر (:)2015

تهدف هذه الدراسة إلى رصد مدى اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات

التواصل االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام  2014م ،وأسباب هذا االعتماد
وأهدافهودوافعه،والتأثيراتالناتجةعنهذااالعتماد.وتنتميالدراسةإلىالبحو الوصفية،تم

توظيفأسلوبمسووسائلاإلعالم ،وتمجمعالبياناتباستخدامصحيفةاالستقصاءوالتيتم
توزيعها على عينة  طبقية عشوائية قوامها ( )400مبحو من طلبة الجامعات الرئيسية في

قطاعغزة ،وقدخلصتالدراسةإلىمجموعهمنالنتائجأهمها :عدموجودفروقذاتداللة
إحصائيةبيندرجاتاعتمادطلبةالجامعاتالفلسطينيةعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيأثناء

العدواناإلسرائيليعلى غزةعام 2014متعزىلمتغير(النوع ،الجامعة ،المستوى الدراسي)،

فيحينكانتهناكفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغير(المحافظةوالتخصصالدراسي) .

.2

دراسة الطهراوي (:)2015

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىمستوىإشباعالحاجاتالنفسيةلدىمستخدميشبكة

الفيس بوك من طلبة الجامعات والكشف عن داللة الفروق بين متوسطات إشباع الحاجات

النفسيةتبعا لمتغيراتالدراسة(الجنس ،الكلية ،ساعاتاالستخدام) ،واستخدمتالباحثةاستبانة
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لقياسالحاجاتالنفسية ،واستخدمالمنهجالوصفيالتحليلي ،وتكونتعينةالدراسةمن()546

طالبا وطالبة من الجامعات تم اختيارها بالطريقة العشوائية ،وتوصلت الد ارسة إلى أنه توجد
فروقذاتداللةإحصائيةفيدرجاتالحاجاتالنفسيةالمشبعةلدىمستخدميشبكةالتواصل
االجتماعيالفيسبوكمنطلبةالجامعاتتعزىللمتغيرات(الجنس،عددساعاتتصفوشبكة

التواصل االجتماعي الفيس بوك) ،وتوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات
المشبعةلدىمستخدميشبكةالتواصلاالجتماعي الفيسبوكمنطلبةالجامعاتتعزى إلى

متغيرالكليةلصالوالكلياتاإلنسانية .

.3

دراسة الزيدي (:)2014

التعرف إلى العالقة بين إدمان شبكة اإلنترنت وكل من التواصل
هدفت الدراسة إلى 

االجتماعيوالتحصيلالدراسيلدىطلبةجامعةنزوي،وتكونتعينةالدراسةمن()412طالبا

وطالبة ،وتضمنت أدوات الدراسة :مقياس إدمان اإلنترنت ،ومقياس التواصل االجتماعي.
وأظهرتنتائجالد ارسةعددمدمنياستخدامشبكةاإلنترنت( )40مختبرابنسبة( )%9.7من

أفرادعينةالدراسة،وعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةلمقياسإدماناإلنترنتتعزىلمتغير

كال من (النوع االجتماعي ،والمستوى الدراسي) ،وكذلك وجود عالقة عكسية ذات داللة
إحصائيةبينإدماناإلنترنتوالتواصلاالجتماعي ،ووجودعالقةضعيفةذاتداللةإحصائية

بينإدماناإلنترنتوالتحصيلالدراسي .

.4

دراسة عمار (:)2014

هدفتالدراسةإلىمعرفةإدمانالشبكةالمعلوماتية(اإلنترنت)لدىطلبةجامعةدمشق

– فرع درعا في ضوء المتغيرات اآلتية :الجنس (الذكور واإلنا ) ،والتخصص ،ومستوى

التحصيل ،والوضع االقتصادي ،وعدد ساعات الجلوس على الشبكة المعلوماتية ،والمواقع

المفضلة .لقدتماعتمادالمنهجالوصفيالتحليلي ،وتكونتعينةالدراسة( )674طالبا وطالبة
من جميع الكليات والمعاهد .واستخدم الباح مقياس جديد وهو مقياس إدمان الشبكات

المعلوماتية .وأظهرت نتائج الدراسة على :عدم وجود  فروق ذو داللة في إدمان الشبكة
المعلوماتيةتعزىلعاملالجنس ،وكانمتوسطالجلوسأمامالشبكةالمعل وماتية()2.78درجة
يوميا من أصل أربع درجات ،تصدرت المواقع االجتماعية جميع المواقع من حي نسبة

المتصفحين.
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.5

دراسة الخواجة (:)2014

هدفتهذهالدراسةإلىمعرفةعالقةاإلدمانعلىاإلنترنتبالتوافقالنفسيلدىعينة

()290طالبا وطالبة اختيرواعشوائيا .ولتحقيقأهدافالدراسةاستخدمالباح مقياساإلدمان
علىاإلنترنتومقياسالتوافقالنفسي،واستخدمالباح المنهجالوصفيحي أشارتالنتائج

توجدعالقةارتباطعكسيةمابيناإلدمانعلى االنترنتوالتوافقالنفسيلدى
إلىمايأتي  :

طلبةالجامعة .أندرجةالتوافقالنفسيأدنىلدىمجموعةمدمنياالنترنتومقارنةبمجموعة
توجدفروقدالةإحصائيابينالذكورواإلنا فيمستوىاإلدمانعلى

غيرمدمنياإلنترنت .

اإلنترنت،وأنهذاالمستوىلصالوالذكور .

.6

دراسة الجواد و أحمد (:)2013

هدفت الدراسةإلى فحص الفروقفيبعض سماتالشخصيةوالقلق االجتماعي بين

مستخدمي وغيرمستخدميشبكات التواصلاالجتماعيلعينة من طالبكليةالتربية جامعة
المنيا جميع الشعب ( )150مستخدم و( )150غير مستخدم لشبكات التواصل االجتماعي
وشملتأدوات الدراسة :استبيان تفضيلاستخدام شبكات التواصل االجتماعي ،مقياس سمات

الشخصية ،مقياس القلق االجتماعي وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائية بين

مستخدمي وغيرمستخدميشبكات التواصل االجتماعيفي بعدالمظاهرالفسيولوجية للقلق،

ويعد القصور في التفاعالت االجتماعية ،وبعد الخوف من التقييمات السلبية ،والدرجة الكلية
للقلقاالجتماعيلصالوغيرمستخدميالشبكات.فيحينلمتوجدفروقذاتداللةإحصائية

بينمستخدميوغيرمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعيفياإلحجامعناآلخركأحدأبعاد

القلقاالجتماعي.عدموجودفروقدالةإحصائية بينالذكورواإلنا منمستخدميالشبكات
في بعض الخصائص الشخصية ما عدا بعد االنفتاح على الخبرة فقد كانت الفروق لصالو

الذكور .وعدموجودفروقدالةإحصائيةبينالذكورواإلنا منمستخدميشبكاتالتواصل
االجتماعيفيالقلقاالجتماعيبجميعأبعاده.

.7

دراسة شناوي وعباس (:)2013

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستويات استخدام شبكة التواصل االجتماعي

(الفيسبوك)وعالقتهابالتوافقالنفسيلدىالطلبةالمراهقين ،وقدتماستخدامالمنهجالوصفي
االرتباطي ،إذتمتطويرمقياسللكشفعنعالقةاستخدامالفيسبوكفيالتوافقالنفسيلدى
الطلبةالمراهقين،وتمتطبيقالمقياسعلىعينةعشوائيةمن()466طالباوطالبةمنصفوف
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العاشروالحاديعشروالثانيعشر ،ممنيستخدمونموقعالتواصلاالجتماعي(الفيسبوك).

وقدأظهرتنتائجالدارسةأنالفترةالزمنيةالتييقضيهاالطلبةالمراهقونفياستخدامالفيس
بوك ،والتي حصلت على أعلى تكرار هي الفترة أقل من ساعتين يوميا ،وأن مستوي التوافق

ال نفسيلدىالطلبةالمراهقينالذينيستخدمونالفيسبوكجاءتبدرجةمرتفعة ،ووجودعالقة

سلبيةدالةإحصائية بينالفترةالزمنيةالتييقضيهاالطلبةالمراهقونفياستخدامالفيسبوك
ومستوى التوافق النفسي ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس على فترة
استخدام الفيس بوك لدى الطلبة المراهقين ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس

التوافق النفسي تعزى ألثر الجنس ،ولصالو الذكور في مجال التوافق الشخصي ،بينما كانت

لصالواإلنا فيمجاالتالتوافقاألسري والتوافقاالجتماعيوالتوافقاألكاديميوفيالدرجة
الكلية.

.8

دراسة القرني (:)2011

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى إدمان اإلنترنت وعالقته ببعض االضطرابات النفسية

لدى عينة من طالب جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية (االكتئاب ،القلق

االجتماعي ،والوحدة النفسية) .تكونتعينةالدراسةمن()290طالبا منطالبجامعةالملك
عبد العزيز بمختلف كلياتها العلمية واألدبية واستعانت الدراسة باألدوات التالية :استبانة جمع

البيانات األولية من إعداد الباح  ،مقياس إدمان االنترنت من إعداد الباح  ،مقياس
االضطراباتالنفسيةويتضمن(القلقاالجتماعي،االكتئاب،الوحدةالنفسية)منإعدادالباح .
وتمتطبيقأدواتالدراسةعلى عينةالدراسةوأسفرتنتائجالتطبيقعلى مايلي :توجدعالقة

ارتباطيةموجبهدالةإحصائية بينإدماناإلنترنتواالكتئاب .توجدعالقةارتباطيةموجبهبين
إدمان اإلنترنت والقلق االجتماعي .توجد عالقة ارتباطية موجبة بين إدمان اإلنترنت والوحدة

النفسية .التوجدفروقدالةإحصائية بينمتوسطدرجاتالتخصصاتالعلميةوالتخصصات
األدبيةفيإدماناإلنترنت .

.9

دراسة فانسون (:)Meshel ،2010

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر شبكات التواصل االجتماعي على العالقات

االجتماعيةواعتمدتهذهالدراسةعلىمنهجالمسو ،وقدطبقتالدراسةعلىعينةبلغقوامها

()1600شابا منمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعيفيبريطانيا ،وقدأظهرتأهمنتائج
هذهالدراسةأنأكثرمننصفاألشخاصالبالغينالذينيستخدمونمواقعمنبينها(الفيس

بوكوبيبوويوتيوب)قداعترفوابأنهميقضونأوقاتأطولعلىشبكةاإلنترنتمنذلكالوقت
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الذييقضونهمعأصدقائهمالحقيقيينأومعأفرادأسرهم .وأظهرتالدراسةأيضا أنهميتحدثون

بصورهأقلعبرالهاتف ،واليشاهدونالتلفازكثي ار  ،ويلعبونعدداأقلمنالعابالكمبيوتر،
ويرسلون كمية من الرسائل النصية وكذلك البريدية ،وقد بينت الدراسة أنه نحو ( )%53من

الذينشاركوافيالدراسةالمسحية،بأنشبكاتالتواصلاالجتماعيعلىشبكةاالنترنتتسببت
بالفعلفيتغييرأنماطحياتهم .

 .10دراسة زيدان (:)2008

هدفتهذهالدراسةإلىالكشفعنعالقتهببعضالمتغيراتالنفسية:القلقواالكتئاب

والوحدةالنفسيةوالثقةبالنفس.وتكونتعينةالدراسةمن()156منالطالبالذكوربجامعة

المنصورة .وبلغ عدد مدمني اإلنترنت ( )32طالبا بنسبة ،تم إعداد مقياس إلدمان اإلنترنت
وتطبيقه مع مقاييس أخرى لقياس القلق واالكتئاب والوحدة النفسية والثقة بالنفس على العينة

األساسية .وأظهرت التحليالت اإلحصائية أن هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة بين اإلدمان
وكل من القلق واالكتئاب والوحدة النفسية ،وأن هناك عالقة ارتباطية سالبة دالة بين إدمان

اإلنترنت والثقة بالنفس .كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين مدمني اإلنترنت

وغيرالمدمنينفيكلمنالقلقواالكتئابوالوحدةالنفسيةتتجهنحوالمدمنين ،وكذلكتوجد

فروق دالة إحصائية بين مدمني اإلنترنت وغير المدمنين في الثقة بالنفس تتجه نجو غير

المدمنين .

 .11دراسة مقدادي وسمور (:)2006

هدفتهذهالدراسةإلىالتعرفإلىالعالقةبينإدماناإلنترنتواالستجاباتالعصابية

لدى عينة من مرتادي مقاهي اإلنترنت في عمان واربد ،وقد تم ذلك في ضوء عدد من

المتغيرات .كما تحرت الدراسة التعرف على أبرز مؤشرات اإلدمان على اإلنترنت ،وأبرز
مؤشرات االستجابات العصابية لدى أفراد العينة .تكونت عينة الدراسة من ( )570فردا من

مرتاديمقاهياإلنترنت ،كانمنهم()440من الذكور و()130مناإلنا  .أشارت نتائج
الدراسةإلىأننسبةمدمنياإلنترنتكانت()%13.3منأفرادالعينة.كماأشارتالنتائجإلى
أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدمان على اإلنترنت واالستجابات العصابية أو

بعضمجاالتها،حي أنهبشكلعامكانهناكعالقةإيجابيةوذاتداللةإحصائيةبينإدمان
اإلنترنتومجالياالكتئاب()0.26واالستجاباتالنفس جسمية ( ،)0.34أيأنهبزيادةدرجة

اإلدمانعلى االنترنتبتوقعزيادةفيدرجةاالكتئابواالستجاباتالنفس جسميةبمقدارهذه

الدرجات .أما بشكل خاص فقد كان هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين إدمان اإلنترنت
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واالستجاباتالنفس جسميةلدىاإلنا ()0.83وادماناإلنترنتوالمقياسالكلي لالستجابات

العصابية ( ،)0.69والمستوى التعليمي دراسات العليا ( )0.71والمستوى االقتصادي المرتفع
( ،)0.83أيأنهبزيادةدرجةإدماناإلنترنتيتوقعأنتزداددرجةاالستجاباتالنفس جسمية
لدى هذه الفئاتبمقدار قيم معامالتاالرتباط .وقد كانتأبرز مؤشراتإدماناالنترنت تدل

علىالتحمل،أماأبرزمؤشراتاالستجاباتالعصابيةفكانتاستجاباتاكتئابية .

تعقيب على الدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي:
أوال :من حيث الهدف:

هدفت عدد من الدراسات السابقة إلى التعرف إلى أهم شبكات التواصل االجتماعي

وعالقتهاببعضالمتغيراتلدىالشبابمنكالالجنسينومنهادراسةشناويوعباس()2013

ودراسةفانسون( )2010كماهدفتبعضالدراساتالتعرفإلىإدماناإلنترنتلدىعينات
مختلفة من المجتمعاتالعربيةومنها دراسةالزيدي()2014ودراسة عمار( )2014ودراسة

الخواجة ( )2014ودراسة القرني ( )2011ودراسة زيدان ( )2008ودراسة مقدادي وسمور

( ،)2006كما وهدفت إحدى الدراسات إلى إشباع الحاجات النفسية لدى مستخدمي شبكات
التواصلاالجتماعيوهيدراسةالطهراوي( ،)2015بينماهدفتدراسةخاطر()2015إلى
معرفةاألسبابوراءاعتمادالطلبةعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيوالتأثيراتالناتجةعنهذا

االعتماد ،وأيضاانفردتدراسةالجوادوأحمد()2013علىهدف فروقفيسماتالشخصية
بينمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعيوغيرمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعي .

ثانيا :من حيث العينة:

اتفقتمعظمالدراساتالسابقةعلىعينةالدراسةوهيعينةالدراسةالحاليةوهمطالب

وطالبات الجامعات مثل دراسة القرني ( )2011و خاطر ( )2015والطهراوي ()2015
والزيدي ( )2014والجواد وأحمد ( )2013والخواجة ( )2014وعمار ( )2014وزيدان

( ،)2008وطبقتدراسةعلىعينةمنالمراهقينوهيدراسةشناويوعباس( ،)2013وبعد
الدراسات طبقت على عينة من الشباب واألفراد المختلف صفاتهم مثل فانسون ()2010

ومقداديوسمور( .)2006

ثالثا :من حيث األدوات:

تشابهت أدوات الدراسة حي أستخدم الباحثون مقاييس شبكات التواصل االجتماعي

من إعدادهم مثل دراسة خاطر ( )2015والطهراوي ( )2015والجواد واحمد ( )2013و
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الشناوي وعباس ( )2013وفانسون ( ،)2010وتشابهت أيضا أدوات الدراسة في استخدام

الباحثينمقياسإدماناإلنترنتمنإعدادهممثلوعمار()2014والخواجة()2014والقرني
()2011وزيدان()2008والمقدادي( .)2006
كما واستخدمت دراسة الزيدي ( )2014مقياس إدمان االنترنت من إعداد أحمد

(،)2007وجميعالدراساتاتبعتالمنهجالوصفيوهذاهومنهجالدراسةالحالية .

رابعا :من حيث النتائج

تعددت النتائجالتيتوصلت إليها هذه الدراسات ،نتيجة الختالفهدفوفروض كل

منها  ،ولكن معظمها أظهر عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام االنترنت

وشبكات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير الجنس مثل دراسة خاطر ( )2015و الزيدي

()2014وعمار()2014والشناويوعباس( ،)2013وبعضالدراساتأظهرتوجودعالقة
ذاتداللةإحصائيةبيناستخداماإلنترنتوشبكاتالتواصلاالجتماعيتعزىلمتغيرالجنس

مثل دراسة الطهراوي ( )2015والخواجة ( )2014والجواد وأحمد ( ،)2013وتبين أن معظم

الدراسات أظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين شبكات التواصل االجتماعي وادمان

االنترنتوبينمتغيراتالدراسةاألخرى .

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة :


منخاللاطالعالباحثةعلىالدراساتالسابقةوجدتالباحثةأندراستهاالحاليةقد

اتفقت مع بعض الدراسات في بعض الجوانب من ناحية ،واختلفت مع بعض الدراسات في

بعضالجوانبمنناحيةأخرى .

أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة :

المستوى التعليمي-

استخدام بعض متغيرات الدراسات السابقة مثل متغير (الجنس -

التخصصاألدبيأوالعلمي– عددالساعاتالمستخدمةلشبكاتالتواصلاالجتماعي)،كما
أنهاتوافقتفياستخدامهاعينةالدراسةوهيطالبالجامعةمعبعضالدراساتالسابقة .

أوجه االختالف :

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها الدراسة الوحيدة على حد علم

الباحثةالتيتناولتمتغيراتالدراسةالحاليةحي تعتبرالدراسةالحاليةأولدراسةيتمإجراؤها
على إدمان شبكات التواصل االجتماعي وربطها باالضطرابات النفسية واالضطرابات النفسية
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التي لدىطلبةجامعة األزهر بغزة وهذا مايميز الدراسةالحالية ،كماقامتالباحثة بإعداد
إحدىمقاييسالدراسة،وهيعبارةعنمقياسإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيمعاالستفادة
منالمقاييسالتياستخدمتفيالدراساتالسابقة.

االستفادة من الدراسات السابقة:

من خالل إطالع الباحثة على األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت شبكات التواصل

االجتماعي توصلت إلى تصميم إدمان شبكات التواصل االجتماعي األكثر مالئمة للدراسة

الحالية .

كماأنعدموجود،أيدراسةتناولتموضوعإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيقد

طبقعلى طلبةالجامعةوربطهاباالضطراباتالنفسيةوهذاماساعدالباحثةفيتأكيدرغبتها
بدراسة إدمان شبكات التواصل االجتماعي لطلبة الجامعة الفئة الهامة في المجتمع وربطها

باالضطراباتالنفسيةوالتنبؤبها .

كما ساعدت الدراسات السابقة في صياغة أسئلة الدراسة الحالية ،ووضع الفروض
المناسبة للدراسة وتحديد أهداف الدراسة وتفسير النتائج التي تم التوصل إليها ،وكيفية كتابة
الجانبالنظريللدراسةالحالية .

ثانيا :الدراسات السابقة التي تناولت االضطرابات النفسية :

.1

دراسة الشواشره والدقس(:)2013

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أنماط الشخصية ومستوى االضطرابات

السيكوسوماتية المنتشرة لدى المجتمع السعودي ،وبيان العالقة بين أنماط الشخصية وبين

مستوى هذه االضطرابات .وهدفت الدراسة كذلك إلى الكشف عن أثر بعض المتغيرات

الديموغرافية(:الجنس ،والعمر ،والحالة االجتماعية ،ومستوى التعليم) في مستوى االضطرابات

السيكوسوماتية .تكونتعينةالدراسةمن()524راشدا منالمجتمعالسعوديفيمدينةجدة،
حي أعد مقياس الشخصية باالعتماد على مقياس مايرز برجز ( ،)MBTIومقياس أنماط

الشخصية(  ،)PTIباإلضافةإلىاستخدامقائمةاالضطراباتالسيكوسوماتيةالذيأعدتهبني
مصطفى(.)2003بينتنتائج الدراسةعدموجودعالقةدالةإحصائياألنماطالشخصيةلدى
أفرادعينةالدراسةتعزىلمتغيرالدراسة(حالةاالضطراب) ،وجودفروقدالةإحصائيالمستوى
االضطراباتالسيكوسوماتيةلدىأفرادالعينةيعزىلمتغير(الجنس) ،حي يعانيمنهاالذكور

أكثر من اإلنا  .هناك فروق ذات داللة إحصائية بما يخص متغير حالة االضطراب
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(سيكوس وماتي ،عضوي) ،حي

كانت نسبة األشخاص الذين يعانون من االضطرابات

السيكوسوماتيةأكثرمناألشخاصالمصابينباألمراضالعضوية.

.2

دراسة أبو جحجوح (:)2012

هدفتهذهالدراسةللتعرفإلىالعالقةبيناألفكار الالعقالنيةواالضطراباتالنفسية

لدىطلبةجامعةاألزهربغزةومعرفةمدىانتشاراألفكارالالعقالنيةوالتعرفإلىالفروقبين

الطلبة تبعا للجنس والمستوى الدراسي (األول والرابع) ،ومكان السكن ،وقد استخدم الباح 

مقياساألفكارالالعقالنيةوهومنإعدادسليمانالريحاني( )1987ومقياسقائمةاألعراض

المرضيةمنإعدادليونارد.ديروجيتش،رونالدس،ليمان،لينوكوفيوترجمةللعربيةعبدالرقيب

أحمدإبراهيم ،وقامالباح باستخدامالمنهجالوصفيالتحليليحي تماختيارالعينةبالطريقة
العشوائية الطبقية واشتملت عينة الدراسة على ( )533طالبا وطالبة من جامعتين (األقصى

واإلسالمية) وخلصتهذهالدراسةإلى النتائجالتالية :توجدعالقةطرديةذاتداللةإحصائية

بينمستوياألفكارالالعقالنيةواألعراضالمرضيةلدىأفرادالعينة،التوجدفروقذاتداللة

إح صائيةفيمستوىاألعراضالمرضيةتعزىالختالفالجنسلدىأفرادعينةالدراسة(ذكور،
إنا ) .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األعراض المرضية تعزى الختالف
المستوى األكاديمي لدى أفراد العينة (أول ،رابع) .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في

مستوى األعراض المرضية تعزى اختالف المستوى االقتصادي لدى أفراد عينة الدراسة

(منخفض،متوسط،مرتفع) .

.3

دراسة منصور (:)2011

تتركز هذه الدراسة في وصف وتحليل المعاقين سمعيا في محافظات غزة من حي 

شعورهم بالحساسية االنفعالية وعالقتها بمهاراتهم االجتماعية وتهدف إلى التعرف إلى مستوى

الحساسية االنفعالية لدى المعاقين سمعيا والبالغين والتعرف إلى مستوى المهارات االجتماعية
لدى المعاقين سمعيا والبالغين ،ومعرفة ما إذا كان مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى

المهارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيا في محافظات غزة بتأثر ببعض المتغيرات اآلتية:
(الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المستوي التعليمي ،المهنة ،نوع األسرة ،منطقة السكن).
وتألفتعينةالدراسةمن()100معاقسمعيا تتراوحأعمارهممابين()45-17عاما ()25

أصم موزعين على جمعيات محافظات غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد

استبانة جمعالبياناتومقياسالحساسيةاالنفعالية ،ومقياسالمهاراتاالجتماعية ،وقدأظهرت
الدراسةالنتائجالتالية :مستوىالشعوربالحساسيةاالنفعاليةلدىالمعاقينسمعيا فيمحافظات
87

غزة متوسط حي بلغ الوزن النسبي لمستوى الحساسية االنفعالية ( ،)%68ال توجد عالقة

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى المهارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيا ومستوى
الحساسية االنفعالية لدى المعاقين سمعيا ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحساسية

االنفعاليةوفيالمهاراتاالجتماعيةلدىالمعاقسمعياتعزىلمتغيرالجنس(ذكر،أنثى) .

.4

دراسة عبد الخالق ومحمد (:)2011

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف الفروق بين الجنسين ،وتحديد معدالت انتشار

األع ارضاالكتئابية ،لدى عينتينمناألطفالالمراهقينمنمصر(ن=)943والكويت(ن=
 .)1100وقد استخدم المقياس متعدد األبعاد الكتئاب األطفال والمراهقين ،من وضع عبد

الخالقعام 2002وكشفتالنتائجأنمتوسطالبناتأعلى – جوهريا – منالبنينفيالدرجة
الكليةلالكتئابمنالدولتين ،وخمسةأبعادفرعيةلدى المصرين ،وسبعةأبعادعندالكويتيين.

واتفقت المجموعات األربع على أن أعلى األعراض االكتئابية متوسطا هي :مشكالت النوم،

وحصلالمصريونمنالجنسينعلىمتوسطاتأعلى مننظرائهمالكويتيينفيالدرجةالكلية

وأربعة مقاييس فرعية ،وحصلت المصريات على متوسطات أعلى من الكويتيات في ثالثة
مقاييس فرعية واستخرجت معدالت االنتشار بحساب النسبة المئوية لمن تزيد درجاتهم على

المئين ،95وتراوحتبين()5.9 ،2.9فيالمجموعاتاألربع ،وتشيرهذهالنتائجإلىوضوح
الفروق بين الجنسين في األعراض االكتئابية ،فضال عن الفروق الدالة بين الثقافات العربية

الفرعية.

.5

دراسة القبطان (:)2011

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى االضطرابات النفسية األكثر انتشا ار لدى طالب

صعوباتالتعلممنحي النوعوالدرجةفيالصفوف( :الخامسوالسادسوالسابعوالثامن) من

التعليماألساسي،والتعرفعماإذاكانتهناكفروقذاتداللةإحصائيةفيحدةاالضطرابات
النفسية لمستوي القلق واالكتئاب والمخاوف المرضية وفقا لمتغير النوع ،والمرحلة التعليمية،

والمنطقةالسكنية ،وقداشتملمجتمعالدراسةعلىجميعطلبةوطالباتذويصعوباتالتعلم
منمدارسالحلقةالثانيةبوالياتمحافظةمسقط،والبالغعددهم()153طالباوطالبةمنطلبة

ذويصعوباتالتعلم ،وقدتماستخدامالمنهجالوصفيفيهذهالدراسة ،كماتمبناءأداةبناء
أداة لقياس االضطرابات النفسية لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم في مدارس الحلقة الثانية

بمحافظةمسقط ،والتيتضمنتثالثةمقاييس ،مقياسالقلقلدى األطفال ،ومقياساالكتئاب

ومقياسالمخاوفالمرضيةومننتائجالدراسةالتيتمالتوصلإليها :توجدفروقذاتداللة
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إحصائية في حدة اضطراب القلق والمخاوف المرضية واالكتئاب وفق متغير النوع لصالو

اإلنا  .

.6

دراسة الخواجة (:)2010

استهدفت هذه الدراسة التعرف إلى عالقةاضطرابضغط مابعد الصدمة باالكتئاب

لدىعينةمن()296طالبا وطالبة منطلبةالبكالوريوسفيكليةاآلدابفيجامعةالسلطان

قابوس منهم ( )142من الذكور و ( )154من اإلنا تم اختيارهم عشوائيا .حي أشارت

النتائجإلىمايلي:تقترنالزيادةفيالمشاعراالكتئابيةبالزيادةفيمشاعراضطرابضغطما
بعدالصدمة.مستوىالمشاعراالكتئابيةأعلىلدىمجموعةالمصدومينمقارنةبمجموعةغير

المصد ومين .عدموجودفروقدالةإحصائية بينالذكورواإلنا فيمستوىمشاعراضطراب
ضغط ما بعد الصدمة .وجود فروق دالة إحصائية بين الذكور واإلنا في مستوى المشاعر

االكتئابية،إنهذاالمستوىأعلىلدىاإلنا  .

.7

دراسة أبو ركاب وقوته (:)2010

هدفتهذهالدراسةإلىالتعرفإلىأهمالمشاكلالنفسيةواالجتماعيةلدىكبارالسن

المستوى االقتصادي ،الدعم

وعالقتهما ببعض المتغيرات مثل الجنس ،السكن ،المواطنة ،

االجتماعي والوحدة النفسية ،واستخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي وقد تكونت عينة

الدراسةمن()1200شخصممنيبلغعمرهم()60فأكثر،وقدتوزعتالعينةعلىمحافظات
غزة الخمس .،وتم اختبار  SCLوالذي يقيس عدة اضطرابات نفسية ،واختبار الدعم
االجتماعي ،اختبار الوحدة النفسية ،اختبار جودة الحياة .ومن النتائج التي توصلت إليها

الدراسة )%16.6( :يعانون من الخوف )%16.3( ،يعانون من الحساسية االنفعالية،
و()%15.8يعانونمناألعراضالحسية ،و()%15يعانونمناالكتئابالنفسي ،و()15.8

يعانونمنمشاعرالعداوة)%18.2( .منكبارالسنفيالقطاعتتردى لديهمنوعيةالحياة،

وأنحوالي()%19.3يعانونمنالوحدةالنفسية .تشيرالنتائجإلىوجودعالقةعكسيةبين
الدعم االجتماعي والمشاكل النفسية لدى كبار السن في غزة ،بعض المتغيرات ،حي انطبق

ذلكعلىاألعراضالجسمية،الوسواس،الحساسيةالتفاعلية،االكتئاب،القلق،العداوة،الخوف،

البارانويا،الذهانية.وجودفروقبينالذكورواإلنا بالنسبةللمشاكلالنفسيةحي وجدتفروق

فقط على متغير األعراض الجسمية ،الحساسية التفاعلية ،كذلك الخوف ،أما باقي متغيرات
SCLفلمتكنهناكداللة.تبينأنالمواطنينأكثرمعاناةمنالالجئينعلىمتغيرات،SCL
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حي وجدتفروقدالةإحصائية لصالوالمواطنين .التوجدفروقدالةعلىدرجاتالوحدة

النفسيةبالنسبةلمتغيراتالجنس،المواطنة،والسكن،وكذلكمتغيرالتعليم .

.8

دراسة المشعان (:)2009

تهدفالدراسةإلىبيانعالقةالمساندةاالجتماعيةبالعصابيةواالكتئابوالعدوانيةلدى

المتعاطينوغيرالمتعاطينفيدولةالكويت.وتكونتعينةالدراسةمن()1217بواقع()553

منالطلبة،و()296منالطالباتو()36منالمتعاطين.وأظهرتالدراسةبأنهتوجهعالقة
سالبة بين المساندة االجتماعية والعصابية االكتئاب والعدوانية بينما توجد عالقة موجبة بين

العصابية االكتئاب والعدوانية ،توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلنا في العصابية
العدوانيةواالكتئابوتجدأنمتوسطدرجاتالعصابيةواالكتئابباتجاهاإلنا ،العدوانيةباتجاه

الذكور ،توجد فروق دالة إحصائية بين المتعاطين وغير المتعاطين في المساندة االجتماعية
والعصابية واالكتئاب باتجاه المتعاطين .كما ال توجد فروق جوهرية بين المتعاطين وغير

المتعاطينفيالعدوانية .

.9

دراسة العنزي (:)2007

تهدفالدراسةالحاليةإلىفحصالعالقةبينالوسواسالقهريوالعواملالخمسةالكبرى

للشخصيةوهي(العصابية،واالنبساطية،والتفاني،والوداعة،واالنفتاحعلىالخبرة)،كماتهدف
الدارسةإلىفحصمدىاالختالففيدرجاتالوسواسالقهري(بأبعادهالمختلفة)باختالفكل

منالمتغيراتالديموغرافيةالتالية(الفئاتالعمرية ،المستويالتعليمي ،والحالةاالجتماعية) .تم
اختيارالعينةمنالمراجعينالذكورللعياداتالخارجيةوالمشخصينباضطرابالوساوسالقهرية

والتيقوامها()64حالةوالتيلهاالخصائصالديموغرافيةالتالية( :العمر ،المستويالتعليمي،

الحالةاالجتماعية ،المهنة).تمتطبيقالمنهجالوصفياالرتباطي .واستخدمالباح فيالدراسة
الحالية المقياس العربي للوسواس القهري من إعداد عبد الخالق ( ،)1995وقائمة عوامل

الشخصية السعودية الخمسة للذكور من إعداد الرويتع .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها

الدراسة :وجودعالقةسالبةدالةإحصائية عندمستوى()0.01بينالعصابيةوالدرجةالكلية
للوسواس القهري .وجود عالقة سالبة دالة إحصائية عند مستوي ( )0.01بين االنبساطية
والدرجةالكليللوسواسالقهري.عدموجودعالقة،بينالتفانيوالدرجةالكليةللوسواسالقهري.
وجود عالقة سالبة دالة إحصائية عند مستوى ( )0.01بين الوداعة والدرجة الكلية للوسواس

القهري .وجود عالقة سالبة دالة إحصائية عند مستوى ( )0.01بين االنفتاح على الخبرة
والدرجة الكلية للوسواس القهري .عدم وجود اختالف في درجات الوسواس القهري باختالف
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الفئاتالعمرية.عدموجوداختالففيدرجةالوسواسالقهريباختالفالمستويالتعليمي.عدم
وجوداختالففيدرجةالوسواسالقهريباختالفالحالةاالجتماعية .

 .10مقدادي (:)2006

استهدفتهذهالدراسةإلىالتعرفإلىعالقةالوحدةالنفسيةباالكتئابلدىعينةمن

()510طالبا وطالبة منطلبةالبكالوريوسفيكليةالعلومالتربويةفيجامعةآلالبيتمنهم
( )312من اإلنا و ( )198من الذكور .تم اختيارهم عشوائيا .واستخدم الباح مقياس

الشعور بالوحدة النفسية ،وقائمة بيك لالكتئاب ،حي أشارت النتائج إلى :وجود فروق دالة

إحصائيةبينالذكورواإلنا فيمستوىاالكتئاب،وانمستوىاالكتئابأعلىلدىاإلنا  .

تعقيب على الدراسات التي تناولت االضطرابات النفسية:
أوال :من حيث الهدف

كافية علىحدمعرفةالباحثةواطالعهاقد
اسات  ٍ
الحظتالباحثةأنهلميكنهناكدر ٍ

تناولت مجموعة االضطرابات النفسية ككل من خالل قائمة األعراض المرضية إال دراسة
جحجوح (  )2012والتي كانت هدفها التعرف إلى العالقة بين األفكار الالعقالنية
واالضطراباتالنفسيةلدىطلبةجامعةاألزهربغزة ،ودراسةأبوركابوقوته()2010ولكن

كان لهذه الدراسات دور كبير في التعرف إلى طبيعة بعض االضطرابات النفسية من خالل

خصوصيةكلدراسةعلىحدة .
كما وتنوعت أهداف الدراسات التي تناولت االضطرابات النفسية بشكل عام وعالقتها
ببعض المتغيرات األخرى واختلفت كل دراسة عن األخرى من حي األهداف المرجوة من

الدراسةالتيتدرسمنأجلها 

ثانيا :من حيث العينة

اتفقتبعضالدراساتالسابقةعلىعينةالدراسةوهيعينةالدراسةالحاليةوهمطالب

وطالباتالجامعةمثلأبوجحجوح()2012والخواجة()2010والمشعان()2009ومقدادي

( .)2006كما واختلفت بعض الدراسات وتكونت عينة الدراسة لديهم من  ذوي اإلعاقة مثل
دراسةمنصور()2011وتكونتعينةالدراسةمنالمعاقينسمعيا والقبطان()2011وكانت
العينةمنذويصعوباتالتعلم،ومنهاتناولتبعضالدراساتعينةالدراسةمناألفرادالعاديين
مثلدراسةالشواشرهوالدقس()2013وأبوركابوقوته(،)2010كماوتناولتدراسةعينةمن
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األطفالوالمراهقينوهيدراسةعبدالخالقومحمد( ،)2011ودراسةتناولتعينةالدراسةمن

المرضىالنفسينالمترددينللعياداتالنفسيةمثلدراسةالعنزي( .)2007

ثالثا :من حيث األدوات

تشابهتأدواتالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتالسابقةمنحي استخدمالباحثون

مقياس قائمة األعراض المرضية من إعداد ليونارد .ديروجيتش ،رونالدس ،ليمان ،لينوكوفي
وترجمة للعربية عبد الرقيب البحيري مثل دراسة أبو جحجوح ( )2012وأبو ركاب وقوته

(،)2010كماتشابهتبعضالدراساتحي استخدمالباحثونمقاييسمنإعدادهممثلدراسة
الشواشرهوالدقس()2013ومنصور()2011والقبطان()2011والخواجة(،)2010كمااتفق
بعض الدراسات في مقياس بيك لالكتئاب من إعداد عبد الخالق ( )2002مثل دراسة عبد

الخالقومحمد()2011والمشعان()2009ومقدادي( .)2006

رابعا :من حيث النتائج:

تعددت النتائجالتيتوصلت إليها هذه الدراسات ،نتيجة الختالفهدفوفروض كل

منها ،ولكن معظمها أظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االضطرابات
النفسية المختلفة تعزى إلى اختالف الجنس (ذكر -أنثى) مثل دراسة أبو جحجوح ومنصور

( )2011والخواجة ( )2010وأبو ركاب وقوته ( ،)2010بينما أظهرت دراسات أخرى على
وجودفروقذاتداللةإحصائيةفي مستوىاالضطراباتالنفسيةالمختلفةتعزىإلىاختالف

الجنس(ذكر-أنثي)وكانتلصالوالذكورمثلدراسةالشواشرهوالدقس()2013وعبدالخالق
ومحمد ( )2011والمشعان ( ،)2009ولصالو اإلنا دراسة القبطان ( )2011والخواجة

()2010والمشعان()2009والمقدادي( .)2006

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة :
منخاللاطالعالباحثةعلىالدراساتالسابقةوجدتالباحثةأندراستهاالحاليةقد

اتفقت مع بعض الدراسات في بعض الجوانب من ناحية ،واختلفت مع بعض الدراسات في
بعضالجوانبمنناحيةأخرى .

أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

توافقت الدراسةالحاليةمنحي استخداممقياسقائمةاألعراضالمرضيةمنإعداد

ليونارد .ديروجيتش ،رونالدس ،ليمان ،لينوكوفيوترجمةللعربيةعبدالرقيب البحيري معبعض
الدراساتالسابقة .
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كما أن استخدام بعض متغيرات الدراسات السابقة مثل متغير االضطرابات النفسية،

والقلق،الوسواسالقهري(الجنس-المستويالتعليمي-التخصصاألدبيأوالعلمي)،كماأنها
توافقتفياستخدامهاعينةالدراسةوهيطالبالجامعةمعبعضالدراساتالسابقة ،وأيضا

توافقتمنحي المنهجالوصفي .

أوجه االختالف :
اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها الدراسة الوحيدة على حد علم

الباحثةالتيتناولتمتغيراتالدراسةالحاليةحي تعتبرالدراسةالحاليةأولدراسةيتمإجراؤها
علىربطعالقةاالضطراباتالنفسيةوادمانشبكاتالتواصلاالجتماعيلدىطلبةجامعة

األزهربغزةوهذامايميزالدراسةالحالية.

االستفادة من الدراسات السابقة:
ساعدت الدراسات السابقة الباحثة على تجميع ت ار نفسي عظيم حول االضطرابات
النفسيةالتيتناولتجميعفئات وشرائوالمجتمعمنطالبوكباروأطفالومراهقينومرضى

نفسيينوذويإعاقةوأسوياءحي كانلهاألثرالكبيرفيالدراسةالحاليةمنخاللالمعلومات

الكثيرةالتيأسهمتفياإللمامبجوانبمهمةحولطبيعةماهيةبعضاالضطراباتالنفسية

وآليةتصنيفها .

ومن خالل الدراسات السابقة توصلت الباحثة إلى خصوصية المجتمع الفلسطيني
وطبيعته الثقافية والنفسية الخاصة به مما ينعكس على الشباب بشكل خاص مجتمع الدراسة

الحالية .

فروض الدراسة:
 .1توجدعالقةارتباطيهبيناإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيوبيناالضطرابات
النفسيةوأبعادهالدىطلبةاألزهربغزة.
 .2توجللدفللروقذاتداللللةإحصللائيةفلليإدمللانمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيواالضللطرابات
النفسيةوأبعادهالدىطلبةجامعةاألزهربغزةتعزىللمتغيراتالديموغرافيلةالتاليلة(نلوع

الج للنس،المس للتوىالد ارس للي،ن للوعالتخص للص،ع للددس للاعاتاس للتخداممواق للعالتواص للل

االجتماعي،منخفضيومرتفعيدرجاتاإلدمان).
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الطريقة واإلجراءات
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة 
المقدمة:

تعرضالباحثةفليهلذاالفصللالخطلواتواإلجلراءاتالمتبعلةفليالجانلبالميلدانيفلي

هللذهالد ارسللةمللنحي ل منهجيللةالبح ل ،ومجتمللعالد ارسللةاألصلللي،والعينللةالتلليطبقللتعليهللا
الدراسة،واألدواتالتياستخدمتهاالباحثةبدراستها،والمعالجاتاإلحصلائيةالتلياسلتخدمتفلي
تحليلللالبيانللاتالختبللارصللدقوثبللاتاألدواتوالتوصلللإلللىالنتللائجالنهائيللةللد ارسللة،وضللمن

الخطواتاالستدالليةالتيزودنابهامنبرنلامجالد ارسلاتالعليلاوحسلبآليلاتوخطلواتالبحل 
العلملليالصللحيووالمتفللقعليلله،للوصللولإلللىنتللائجدقيقللةيمكللنلنللاأننقللدمهاإلللىاآلخ لرين

مبسطةوذاتبناءعلمي.

منهج الدراسة:

اتبع للتالباحثللةالمللنهجالوصللفيالللذييحللاولاإلجابللةعلللىالس لؤالاألساسلليفلليالعلللم

وماهيللةوطبيعةالظاهرةموضوعالبح .ويشملذلكتحليلالظاهرة،وبيئتها،وبيانالعالقةبين

مكوناتهللا،ومعنللىذلللكأنالوصللفيللتمأساسللابالوحللداتأوالشللروطأوالعالقللاتأوالفئ للاتأو
التص للنيفاتأواألنس للاقالت لليتوج للدبالفعل للل،وق للديش للملذل للكاآلراءحوله للاواالتجاه للاتإ ازئه للا،
وكذلكالعملياتالتيتتضمنهاواآلثارالتليتحلدثهاوالمتجهلاتالتليبلزغعلهلا،ومعنلىذللكأن

المنهجالوصفييمتدإلىتناولكيفتعملالظاهرة(.أبوحطبوصادق )104:1991،

مجتمع الدراسة األصلي:

يتكون المجتمع األصلي من جميع طلبة جامعة األزهر بغزة ،وقد بلغ عددهم

()12219طالبا وطالبة ،وهذهاإلحصائيةتمالحصولعليهامنعمادةالقبولوالتسجيلفي
الجامعةلسنة( .)2016-2015
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جدول ( )1مجتمع الدراسة حسب نوع التخصص ونوع الجنس 
العدد

المتغيرات
الجنس
ذكر 

5436

أنثى

6783

المجموع

12219

نوع التخصص
علمي

4586

أدبي

7633

المجموع

12219

(عمادةالقبولوالتسجيل )2016-2015،

عينة الدراسة:

تألفت عينة الدراسة من عينتين:


العينة االستطالعية :تمأخذعينةمكونةمن50طالباوطالبةمنطلبةجامعةاألزهر
بغزة وبطريقة عشوائية منطلبة جامعة األزهر بغزة من الكليات المختلفة من جامعة
األزهربغزة،بهدفالتحققمنالخصائصالسيكومتريةألدواتالدراسةمنخاللإيجاد
معامالتالصدقوالثباتلمقاييسالدراسة.



العينة الفعلية :قامتالباحثةبأخذعينةمكونةمن619طالباوطالبةمنطلبةجامعة
األزهربغزة،وقدتمسحبالعينةبطريقةالعينةالعشوائية،فقدتمأخذنسبة()%0.5
منمجتمعالدراسة،وهينسبةمناسبةلإلجابةعلىأهدافوفرضياتالدراسة،ومنثم

قامتالباحثةبتطبيقالمقياسعلىأفرادالعينة.

وسوفتقومالباحثةبعرضالخصائصالديموغرافيةألفرادالعينةمنخاللالتالي:
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جدول ( )2المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة طلبة جامعة األزهر بغزة
التكرار

المتغيرات

النسبة %

الجنس
ذكر 

289

46.7

أنثى

330

53.3

المجموع

619

100.0

نوع التخصص
علمي

234

37.8

أدبي

385

62.2

المجموع

619

100.0

المستوى الدراسي
األول

149

24.1

الثاني

161

26.0

الثال

205

33.1

الرابع

104

16.8

المجموع 

619

100.0

كمبيوتر
نعم

489

79.0

ال

130

21.0

المجموع

619

100.0

جوال
نعم

574

92.7

ال

45

7.3

المجموع

619

100.0

هل لديك حساب على إحدى شبكات
التواصل االجتماعي
نعم

612

98.9

ال

7

1.1

المجموع

619

100.0

شبكات التواصل االجتماعي التي تملك بها حساب شخصي:
تبينمنخاللالنتائجفيالجدولالسابقبأنالغالبيةالعظمىمنأفرادالعينةبنسبة

 %97.4لديهم حساب على الفيس بوك %74.7 ،لديهم حساب واتس أب %61.6 ،لديهم

حسابإنستقرام،و%57.2لديهمحسابيوتيوب%45.3،لديهمحسابجوجلبلس،وأخي ار

%42.8لديهمحسابتويتر .
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جدول ( )3شبكات التواصل االجتماعي التي تملك بها حساب شخصي لدى طلبة جامعة
األزهر بغزة (ن =  )619

شبكاتالتواصلاالجتماعي

ال 

نعم 
N

%

N

%

الفيسبوك

 596

97.4

 16

 2.6

توتير

 262

42.8

350

57.2

إنستقرام

 377

61.6

235

38.4

جوجلبلس

 277

45.3

335

54.7

يوتيوب

 350

57.2

262

42.8

واتسأب

 457

74.7

155

25.3

ترتيب األولية الستخدامات مواقع التواصل االجتماعي بين طلبة جامعة األزهر بغزة:
أظهرتالنتائجإلىأنحازموقعالفيسبوكالمرتبةاألولى منحي االستخدامعند
طلبة جامعة األزهر بغزة وبنسبة  ،%73.3ويليه في المرتبة الثانية موقع التويتر وبنسبة

،%31.3فيحينجاءفيالمرتبةالثالثةموقعالواتسأبوبنسبة،%27.1ويليهفيالمرتبة
الرابعة موقع جوجل بلس وبنسبة %27.0في حين جاء في المرتبة الخامسة موقع يوتيوب

وبنسبة،%26.4فيحينجاءفيالمرتبةاألخيرةوالسادسةموقعإنستقراموبنسبة .%22.3
جدول ( )4ترتيب مواقع التواصل االجتماعي من حيث االستخدام عند طلبة جامعة األزهر بغزة


المرتبة

مواقعالتواصل

المرتبةاألولى

الفيسبوك

73.3% 441

المرتبةالثانية

توتير

31.3% 105

المرتبةالثالثة

واتسأب

27.1% 154

المرتبةالرابعة

جوجلبلس

المرتبةالخامسة

يوتيوب

26.4% 136

المرتبةالسادسة

إنستقرام

22.3% 92
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N

%

27.0% 91

االعتبارات األخالقية
 .1تقدمت الباحثة بطلب لعمادة الدراسات العليا بجامعة األزهر بهدف الحصول على
الموافقةإلجراءالبح علىالعينةالتيتمتحديدها .
 .2قامتالباحثةبتوجيهكتابمنكليةالتربيةبجامعةاألزهربغزةإلىالشؤوناألكاديمية
بالجامعة ،بهدفالحصولعلىاإلذنبتطبيقاألدواتعلىعينةالبح ،وقدتعهدت
الباحثة بالحفاظ على خصوصية المعلومات واقتصارها على البح العلمي فقط وتم

الموافقةمنقبلهذهاإلدارات .
 .3كماقامتالباحثةباالستئذانالشفهيمنالطلبةمباشرةفيمقدمة المقاييسوفي كل
مقياسبهدفتوضيومساراالستجاباتعليهاواعطاءهمنبذةعنموضوعالبح ومع
التعهدللمفحوصينبأنهذهالمعلوماتالتيسيتمجمعهاستبقىسريةبحي لميطلب
تسجيلاسمالمفحوصعلىأداةالبح وأنالبياناتالتيسيتمجمعهاستقتصرعلى

إجراءات البح العلمي ،وكذلك أكدت الباحثة  على كل المبحوثين أثناء تعبئة

االستمارة كتابيا وذلك لرغبة البعض منهمبتسجيل اسمه ،وقد كان التطبيق فرديا من
خاللكلمبحو لهاستمارةخاصةبهويقومباإلجابةعليهاعلىحدى.

أدوات الدراسة:

استخدمت الباحثة األدوات التالية وهي:
 .1مقياساإلدمانعلىمواقعالتواصلاالجتماعي(.إعدادالباحثة) 
 .2مقياساالضطراباتالنفسية(.إعدادليونارد،وديروجيت،ورونالدسليمان،ولينوكوفي
وترجمةعبدالرقيبالبحيري)1984،

أوالً :مقياس اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي (إعدادالباحثة) :
وصف المقياس:
يتكون المقياس من  30فقرة ،كل فقرة لها تعبير عن مستوى اإلدمان على شبكات

التواصل االجتماعي من قبل طلبة جامعة األزهر بغزة ،ويتم وضع إشارة ( )xأمام الخيارات
لإلجابةالمكونةمنمقياسثالثي.حي التوجدعباراتخاطئةفيهذاالمقياس،وهذهالفقرات

تقيسمستوىاإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعي .
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تصحي المقياس:
تت لراوحدرجللاتهللذاالمقيللاسمللن 60-0درجللة،فاإلجابللةنعللمتحصلللعلللىدرجتللين

واإلجاب للةإل للىح للدام للاتحص لللعل للىدرج للةواح للدةواإلجاب للةالتحص لللص للفردرج للة،وتحس للب
الللدرجاتحسللباإلجابللاتحيل يشلليرارتفللاعالدرجللةإلللىارتفللاعمسللتوىاإلدمللانعلللىشللبكات
التواصلللاالجتمللاعي،وعللددالسللاعاتالتللييقضلليهاالمفحللوصفللياسللتخدامشللبكاتالتواصللل
االجتماعي .

الخصائص السيكومترية للمقياس:
للتعرف إلى الخصائص السيكومترية للمقياس ،قامت الباحثة بتطبيق مقياس اإلدمان

علىشبكاتالتواصلاالجتماعيعلىعينةأوليةاستطالعيةقوامها()50منالطلبةجامعة
األزهربغزة،وذلكبهدفالتحققمنصالحيةالمقياسللتطبيقعلىالبيئةالفلسطينية،ومن

خاللحسابالصدقوالثباتبالطرقاإلحصائيةالمالئمة .
أوالً :معامالت الصدق:
للتحقق من معامالت الصدق للمقياس قامت الباحثة بحساب الصدق بطريقة صدق
المحكمينوصدقاالتساقالداخليوالصدقالتمييزي،والنتائجموضحةمنخاللالتالي :
أ) صدق المحكمين
عرضت الباحثة المقياس على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في

كال من{جامعةاألزهر-جامعةاألقصى} وعلى مختصين في العلوم اإلنسانية(تخصصعلم
نفس) والبح العلمي ،وقد استجابت الباحثة آلراء السادة المحكمين ،انظر إلى الملحق رقم

(،)1وقامتبإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم

إعداده،وبذلك خرج المقياس في صورته النهائيةالذييضمثالثونعبارةيستغرقاإلجابةعلى
المقياس عشرة دقائق ليتم تطبيقه على العينة االستطالعيةوالعينة الفعلية ،في صورتها قبل

النهائية .

ب) صـدق االتساق الداخليInternal Consistency :

قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس،

والجدول التالي يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ،مع بيان
مستوىالداللةفيالجدول :
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جدول ( )5معامالت االرتباط بين فقرات مقياس اإلدمان على شبكات التواصل
االجتماعي والدرجة الكلية للمقياس

م

معامل

الفقـــــرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

أهملدراستيبسبباهتماميالزائدبشبكاتالتواصلاالجتماعي .

0.60

**0.001

2

شغلتنيصداقاتيالتيكونتهاعبرمواقعالتواصلاالجتماعيعلىعالقاتياالجتماعيةالمباشرة .

0.72

**0.001

3

عندماأجلسعلىمواقعالتواصلاالجتماعيالأشعربمضيالوقت .

0.51

**0.001

4

أتناولطعاميوأناأمامشاشةالجواللمتابعةمواقعالتواصلاالجتماعي .

0.63

**0.001

5

يفاجئنيمنحوليبتنبيهيإلىأننيأمضيتوقتاطويالأماماالنترنت .

0.69

**0.001

6

يشكوأفرادأسرتيمنانشغاليبالجواللفتراتطويلةبسبباستخداميلمواقعالتواصلاالجتماعي .

0.62

**0.001

7

افتقدتالكثيرمناألصدقاءالقدامىإالمنيراسلونيعبرمواقعالتواصلاالجتماعي .

0.43

**0.001

8

حياتيمستحيلةبدونمواقعالتواصلاالجتماعي .

0.51

**0.001

9

استخدممواقعالتواصلاالجتماعيلتهنئةأصدقائيبجميعالمناسباتالعامةوالخاصة .

0.44

**0.001

10

اصلاالجتماعيولكندونجدوى .

أحاولاإلقاللمنفتراتبقائيأماممواقعالتو

0.55

**0.001

11

استثمرمواقعالتواصلاالجتماعيغالبافيالتواصلمعاألصدقاء .

0.32

*0.02

12

أتعجبكيفيعيشالناسبدونمواقعالتواصلاالجتماعي .

0.61

**0.001

13

اصلاالجتماعيتركأثرإيجابياعلىأنشطةحياتي .
ا
إنانشغاليبمواقعالتو

0.61

 **0.001

14

أتمنى أنيتمتحولالتعليممنالجامعاتإلىشبكاتالتواصلاالجتماعي .

0.59

**0.001

15

أفضلقضاءأوقاتفراغيعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيعلىأفرادأسرتي .

0.63

**0.001

16

أشعربالضيقوالك بةوالمللعندماأحرمنفسيمناالستمتاعبالجلوسأمامشبكاتالتواصلاالجتماعي .

0.66

**0.001

17

أشعربأننيأصبحتأسيرلشبكاتالتواصلاالجتماعي 

0.76

**0.001

18

المرضوحدههوالذييمنعنيمناستخدامشبكاتالتواصلاالجتماعي .

0.57

**0.001

19

بدأتحاسةالبصرلديتضعفنظراللجلوسأمامشبكاتالتواصلاالجتماعي .

0.46

**0.001

0.46

**0.001

21

أفضلمواقعالتواصلاالجتماعيعلىالتلفزيونحتىبقنواتهالفضائية .

0.58

**0.001

22

أنسىالجوعوالعطشحينماأجلسساعاتطويلةأماممواقعالتواصلاالجتماعي .

0.43

**0.001

23

منذأنبدأانشغاليبمواقعالتواصلاالجتماعيلمتعدحياتياالجتماعيةكماكانتمنقبل .

0.51

**0.001

24

أتناولطعاميوأناأمامشاشةالكمبيوترلمتابعةمواقعالتواصلاالجتماعي .

0.67

**0.001

25

أغفلعنحاجتيإلىالنومالنشغاليبمواقعالتواصلاالجتماعي .

0.55

**0.001

26

ابأنأجلسبضعساعاتأخرىعلىمواقعالتواصلاالجتماعي .

أجدنفسيمجبر

0.71

**0.001

27

شبكاتالتواصلاالجتماعيتسهلعلىكلالمهامالتيأقومبها .

0.36

**0.01

28

لوأصبحتالكهرباءمتواجدةدائمالماتوقفتعناستخداممواقعالتواصلاالجتماعيليالأونها ار .

0.62

**0.001

29

أستثمركللحظةمنحياتيفياالستفادةمنمواقعالتواصلاالجتماعي .

0.51

**0.001

30

بعدانقضاءدراستيبالجامعةاتجهمباشرةالستخداممواقعالتواصلاالجتماعي .

0.39

**0.01

20

عندمايزورنيبعضأ صدقائيفيالبيتأشعربأننيحرمتمنمتعتيالوحيلدةوهليالتواصللعبلرمواقلع
التواصلاالجتماعي .

** دالة عند مستوى داللة0.01

* دالة عند 0.05

تبلينملنخلاللالجلدولالسلابقبلأنمعلامالتاالرتبلاطبلينفقلراتالمقيلاستراوحلتملا

ب للين(،)0.75–0.32وه لليدال للةعن للدمس للتوىدالل للة،0.01وه للذاي للدلعل للىجمي للعفقل لرات
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المقياستتمتعبمعامالتارتباطقويةودالةإحصائيا،وممايشيرإلىصالحيةالمقياسلإلجابلة
علىتساؤالتوفرضياتالدراسة.

الصدق التمييزي:

تقللومهللذهالمقارنللةفلليجوهرهللاعلللىتقسلليمالمقيللاسإلللىقسللمينويقللارنمتوسللطالربللع

األعلىفلياللدرجاتبمتوسلطالربلعاألدنلىفلياللدرجات،وبعلدتوزيلعاللدرجاتتلمإجلراءطريقلة

المقارنةالطرفيةبينأعلى()%25منالدرجاتوأقلل()%25ملناللدرجات،ويتضلوذللكملن
خاللالجدولالتالي :
جدول ( )6يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "مان وتني" لدراسة الفروق بين
متوسطي مرتفعي ومنخفضي درجات مقياس االدمان على شبكات التواصل االجتماعي

المقياس اإلدمان

العدد

متوسط
الرتب

مجموع الرتب

منخفضيالدرجات

13

7.00

91.00

مرتفعيالدرجات

12

19.50

234.00

قيمة ""Z

مستوى الداللة

-4.248

**0.001

**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 

تبينمنالجدولالسابقوجودفروقجوهريةذاتداللةإحصائيةبيناألفرادمرتفعي

الدرجات واألفراد منخفضي الدرجات في درجات المقياسp-،Z- test= -4.248 ،

 ،value<0.001وهذايدلعلىأنالمقياسيميزبيناألفرادذوىالدرجاتالعلياواألفرادذوى
الدرجات المنخفضة في مقياس اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي ،ومما يعني أن

المقياسبفقراتهيتمتعبمعاملصدقتميزيعال .
ثانياً :معامالت الثبات للمقياس:

للتحقق من معامالت الثبات للمقياس قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتين وهما:

طريقةألفاكرونباخوطريقةالتجزئةالنصفية،والنتائجموضحةمنخاللالجدولالتالي :
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جدول ( )7يوض معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لمقياس اإلدمان
على شبكات التواصل االجتماعي (ن = )50
عدد



الفقرات

مقياس اإلدمان على شبكات التواصل
االجتماعي

طريقة التجزئة النصفية
معامل ارتباط

معادلة سبيرمان

بيرسون

برون
ا

 0.84

 0.91

30

معامل ألفا
كرونباخ

 0.92

معادلة سبيرمان براون المعدلة = ر*/ 2ر1+

تبين من الجدول السابق ما يلي:
 .1معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
تم حساب معامالت الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،حي تم قسمة بنود

المقياسالكليإلىنصفين،ومنثمحسابمعاملاالرتباطبينمجموعفقراتالنصفاألول
ومجموع فقرات النصف الثاني للمقياس والبعد ،حي بلغ معاملل ارتبلاط بيرسلون لدرجات

للمقياس بهذهالطريقلة(،)0.84وبعداستخداممعادلةسبيرمان -براونالمعدلةأصبومعامل
الثبات(،)0.91ويعدهذادليلكافيعلىأنالمقياسيتمتعبدرجةثباتعالية .
 .2معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ :

وبعللدتطبيللقالمقيللاستللمحسللابمعاملللألفللاكرونبللاخلقيللاسالثبللات،حي ل وجللدأنقيمللةألفللا

كرونبللاخللمقيللاستسللاوي،0.92وهللذادليلللكللافيعلللىأنالمقيللاسيتمتللعبمعاملللثبللاتعللالي
ومرتفع .
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ثانياً /مقياس االضطرابات النفسية (تعريب عبد الرقيب البحيري:)1984 ،
وصف المقياس :
قلامبتصلميمهلذااالختبلارقلامبتصلميمهديلروجيتسوليبملانوكلوفي (Derogatis,
Lipman & (Coviعلام1976وقلدعربلهعبلدالرقيلبالبحيلري1984وقلامد.فضللأبلو
ه ل للينبتقنين ل للهعل ل للىالبيئ ل للةالفلس ل للطينيةع ل للام.1993ويه ل للدفالمقي ل للاسللتع ل للرفإل ل للىالش ل للعور
باالضطراباتالنفسيةعندأفرادالعينلة،وتضلمنالمقيلاسفليصلورتهالنهائيلة()90فقلرة،تركلز

علىاالضطراباتالنفسيةولديهتسعةأبعاد،وأمامكلعبارةخمسةإجاباتتبدأاإلجابلةاألوللى


مطلقا،ناد ار،أحيانا،كثي ار،دائما،ويضعالمبحو إشارة()xأمامالعبلارةالتليتتفلقوتعبلرعلن
مشاعرهواإلجاباتكلهاصحيحةوبهاتدرجيبدأمنالنفيالمطلقوينتهليبالتأكيلدواللتالزملهلذه

المشاعرويتماإلجابةعلىواحدةمنالخياراتالتيأمامالعبارة .

وفيمايليوصفمختصرلتلكاألبعاديشتملعلىاألفكاراألساسيةلكلمنها :
 .1األعراض الجسمانية :تعكس العبارات التي يتضمنها هذا البعد األلم  والضيق الذي
ينتجمنمشاعراالختالفالوظيفيللجسم؛حي تصفهذهالعباراتمايحد من

أعضاء الجسم التي تستثار بواسطة الجهاز الالإرادي كالمعدة ،والشعب الهوائية في
الرئتين،والجلدوالشرايينالمتصلةبالقلب،وهيأعضاءبعيدةعنالتحكمأالإرادي.كما
تعكسهذهالعباراتأيضاالصداع،وأالمالظهروأالموعدمراحةفيالجهازالعضلي

مثلهافيذلكمثلاألعراضالجسميةالمماثلةللقلق.

 .2الوسواس القهري :تعكسالعباراتالمكونةلهذاالبعدالسلوكياللذييتمثللبدرجلةكبيلرة
م للعالتش للخيصاإلكلينيك لليتح للتهل لذااالس للم.ويرك للزالمقي للاسعل للىاألفك للار،وال للدوافع
القهرية،واألفعالالتييعانيمنهاالفردبطريقةالتفتر،والتقاوم،وتبدوغريبةأوغيلر
مرغللوبفيهللابالنسللبةلذاتلله.ويشللملهللذاالبعللدأيضللاالسلللوكالللذييشلليرإللىصللعوبات
معرفية،علىسبيلالمثالاضطراباتالتلذكر،وخللواللذهنملنأيأفكلاروصلعوبةفلي

التذكر،وغيرها .

 .3الحساســـية التفاعليـــة :تترك للزاألعل لراضاألساس لليةعل للىمش للاعرالقص للورواإلحس للاس
بالنقصخاصةفيحالةالمقارنةباآلخرين،ويتميزاألشخاصذووالمستوىالعاليملن

الحساسلليةالتفاعليللةبللبخسالللذات(،Self)depreciationواالنزعللاجوعالمللاتالضلليق
أثناءالتفاعالتبينهموبليناآلخرين،وتعملدمشلاعراألنانيلة(الشخصليةالذاتيلةالحلادة)،
والتوقعاتالسلبيةبشأناالتصاالتالتفاعليةبمصادرمماثلةللضيق.
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 .4االكتئـــاب:تعك للسالعب للاراتالمص للنفةتح للتبع للداالكتئ للابم للدىواس للعام للنالعالق للات
المصللاحبةلزملللةاألع لراضاإلكلينيكيللةلالكتئللاب؛حيل تتمثلللأع لراضالم لزاجاليللائس،
وعالماتاالنسلحاب،وعلدماالهتملامباألنشلطة،ونقلصالدافعيلةوفقلدانالطاقلةالحيويلة

لأس،وعللدمالنفللع،ومالزمللات

فلليعبللاراتهللذاالبعللد؛وهللذاباإلضللافةإللليمشللاعراليل

االكتئاباألخرى(المعرفيةوالجسمانية)،وعباراتذاتصلةباألفكاراالنتحارية.

 .5القلق:يشتملهذاالبعدعللىمجموعلةملناألعلراضوالسللوكياتالتليعلادةملاتكلون
مصللاحبةللقلللقالظللاهروالعللاليمللنالوجهللةاإلكلينيكيللة،ومللنهللذهاألع لراضالضلليق،
والتململللوالعصللبية،والتللوتر،باإلضللافةإلللىالعالمللاتالجسللمانية،كارتجللافاألط لراف.

ويضللمهللذاالبعللدأيضللاالعبللاراتالتلليتتعللرضللقلللقالهللائم،نوبللاتالرعللب،ومشللاعر

التشكك .

 .6العداوة:لوحظبطريقةثابتةأنوجودالغضبوسلوكالعداءيعتبرانمحددينهامينفي
الق ارراتاإلكلينيكيةالتييتخذهاأطباءالعياداتالنفسيةبصددالمرضىالمتلرددينعللى
تلللكالعيللادات،وتقللودتلللكالحقيقللةإلللىاسللتخالصبعللدالعللداوة،بعللدأساسلليفلليالقائمللة

(،)scl-90ويش ل للملالبع ل للدعل ل للى)(3فئ ل للاتم ل للنس ل لللوكاالعت ل للداءوه ل للي:األفك ل للار،
اتالرمزيةمشاعرالتبرمودوافعتحطيماألشياءمثل:

والمشاعر،واألفعال.وتخفيالعبار
المجادالتالمستمرةوالثوراتالمزاجيةوالتياليمكنللفردالسيطرةعليها.

 .7قلــق الخــوف :تعكللسالمقللاييسالتلليتشللملهللذاالبعللدفللياألصلللاألع لراضالتلليقللد
لوحظللتعلللىمللدىبعيللدفلليالحللاالتالتلليأطلللقعليهللااسللمحللاالتقلللقالمخللاوفأو

خواف،وفيهذاالبعدنجدأنالخوفذاالطبيعلةالمرضليةيوجلهإللىاألملاكنالمتسلعة
السفر،أواألماكنالمفتوحة،الزحامأواألماكنالعامةووسائلالنقل.

لريالقائلللبللانسلللوك
 .8البارانويــا التخيليــة :اشللتقالبعللدالحللاليللبارانويللاالتخيليللةمللناللأ
البارانوي للاي للدرسأفض لللد ارس للةم للنخ للاللمجموع للةأعل لراضه للذاالم للرض.وق للدتبنل لى

لونوآخلرون)Swanson et al (1970واللذي
المل ؤلفينالموقلفاللذيفضللهسوانس 
ينللاديبلأنظللاهرةالبارانويللاتعتبللرنمطللاللتفكيللر.وبنللاءعلللىذلللكفقللدصللممنالعبللارات

لونوآخلرون"التفكيلر،
علىأساسالمميزاتاألساسيةللتغيلرالهلذائيولقلدوضلع"سوانس 
اإلس للقاط،الع للداء،الش للك،االرتي للاب،المركزي للة،الض للالالت،فق للداناالس للتقاللالل لذاتي،
الشعوربالعظمة،فيقائمةأساسيةلصفاتالبارانويا.
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 .9الذهانيــــة :ص للممبع للدالذهاني للةف لليالقائم للةالحالي للةم للنخ للاللالس لللوكال للذهانيل للدى
المرضللىالمتللرددينعلللىالعيللاداتالنفسللية،ثللمالتحليلللالشللامللسلللوكهلؤالءالللذهانين،
واشللتملتالطريقللةالتللياتبعللتفلليبنللاءهللذاالمقيللاسعلللىاسللتخالصعينللةمللنسلللوك

الفص للاميينذياألهمي للةف لليتش للخيصالذهاني للةوم للناألعل لراضالهام للةالم للأخوذةف للي
لمعيةواذاعللةاألفكللار

االعتبللار،الهللالوسالسل

والللتحكمالخللارجيفللياألفكللارواقتحللام

األفكللارعللنطريللققللوىخارجيللةوباإلضللافةإل لىذلللكهنللاكعالمللاتأخللرىممثلللةفللي
المقياس،ولكنهاتعدأقلتحديداللسلوكالذهاني،كنمطالحياةالخاصةبالفصاميين.
تصحي المقياس:
تت لراوحدرجللاتهللذاالمقيللاسمللنصللفردرجللةوحتللى360درجللة،وتقللعاإلجابللةعلللى

االستبانهفيخمسمستويات(مطلقا،نلاد ار،أحيانلا،كثيل ار،دائملا)وتتلراوحالدرجلةلكللعبلارةملا
بين(أربعةدرجات) ودرجة)،بمعنىإذاكانتاإلجابة(4دائما3،كثي ار2،أحيانا1،نلاد ار0،

مطلقا)،حي يشيرارتفاعالدرجةإلىارتفاعمستوىاالضطرابالنفسي .

جدول ( :)8األبعاد التسعة ألداة  SCL-90وعدد وأرقام العبارات التي تعبر عن كل بعد في االختبار.
المقياس

الرقم
1

األعراضالجسمانية 

3

الحساسيةالتفاعلية 

5

القلق 

7

قلقالخواف 

9

الذهانية 

2

الوسواسالقهري 

4

االكتئاب 

6

العداوة 

8

البارانوياالتخيلية 

 10

عباراتإضافية 

عدد العبارات
 12

أرقام العبارات

 40-1-53-4-48-27-49-12-56-58-52-42

 10

 3-65-28-10-55-46-9-51-38-45

 13

 79-71-54-32-31-30-29-26-22-20-15-14-5

6

 81-74-67-63-24-11

6

 83-76-68-43-18-8

9

 73-69-61-41-37-36-34-21-6

 10

 86-80-78-72-57-39-33-23-17-2

7

 50-82-75-70-47-25-13

 10

 90-81-87-85-84-77-62-35-16-7

7

 89-59-66-64-44-60-19

الخصائص السيكومترية للمقياس:
للتعرفإلىالخصائصالسيكومتريةللمقياس،قامتالباحثةبحسابمعامالتالثبات
والصدقللمقياس،وستقومالباحثةبعرضالنتائج :
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معامالت الصدق لمقياس االضطرابات النفسية  90بند:
للتحققمنمعامالتالصدقللمقياسقامتالباحثةبحسابالصدقبطريقتينوهما:

صدقالمحكمين،وصدقاالتساقالداخلي،وسوفنعرضهابالتفصيلمنخاللالتالي :

صدق المحكمين:
عرضت الباحثة المقياس على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في
كلمن(جامعةاألزهر-جامعةاألقصى) وعلى مختصين في العلوم اإلنسانية(تخصصعلم

نفس) والبح العلمي ،وقد استجابت الباحثة آلراء السادة المحكمين انظر الملحق رقم ()1

ملحق بأسماءالمحكمين،وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد

تسجيلها في نموذج تم إعداده،وبذلك خرج المقياس في صورته النهائيةالذيضمتسعونعبارة
ويستغرق باإلجابة على فقراته ما يقارب الخمسة عشر دقيقة  ليتم تطبيقه على العينة
االستطالعية،والعينةالفعليةفيصورتهاقبلالنهائية .

ثالثاً :صدق االتساق الداخلي:Internal consistency
تمحسابمعاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتكلبعدعلىحدةوالدرجةالكليةلكل

بعدعلىحدة،وذلكلمعرفةمدىارتباطكلفقرةبالدرجةالكليةللمقياس،والنتائجموضحةمن
خاللالجدولالتالي :
جدول ( )9معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االضطرابات النفسية والدرجة الكلية للمقياس
الرقم

األبعاد

1

األعراضالجسمانية 

3

الحساسيةالتفاعلية 

2
4
5
6
7
8
9

الوسواسالقهري 

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

**0.953

.0001

**

.0001

0.906

**

القلق 

االكتئاب 
العداوة 

0.886

.0001

**0.909

.0001

**0.928

.0001

**

.0001

0.897

قلقالخواف 

**

البارانوياالتخيلية 
الذهانية 

0.908

.0001

**0.832

.0001

**0.878

.0001

**دالةإحصائياعند*0.01دالةإحصائياعند\\0.05غيردالةإحصائيا 
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تبينمنخاللالجدولالسابقأنأبعادمقياساالضطراباتالنفسيةتتمتعبمعامالت

ارتباطقويةودالةإحصائيا عندمستوىداللةأقلمن،0.01حي تراوحتمعامالتاالرتباط
بين()0.95 – 0.83وهذايدلعلىأنأبعادالمقياستتمتعبمعاملصدقعالي.وبماأن

المقياس لديه تسعة أبعاد ،فسوف يتم أيجاد معامل االرتباط بين فقرات كل بعد على حدة

والدرجةالكليةللبعدالتيتنتميلهالفقرة ،وسوفيتمعرضذلكمنخاللالجداولالتالية :
جدول ( :)10معامالت االرتباط بين فقرات بعد األعراض الجسمانية والدرجة الكلية للبعد
()1الصداع 

معامالت االرتباط

فقرات بعد األعراض الجسمانية

**

.746

()4الشعورباإلعياءأواإلغماءأوالدوخة 

**

()12آالمفيالقلبأوالصدر 

()27اإلحساسب المفيأسفلالظهر 

()40اإلحساسبالغثيانأواضطرابالمعدة 

.781

**.779

0.001

**.796

0.001

**

0.001

**

()48صعوبةالتقاطاألنفاس 

()49اإلحساسبنوباتمنالبرودةوالسخونةفيجسمك 
()52تنميلأوشكشكةفيأجزاءمنجسمك 

()53اإلحساسبانشيءيقففيزورك(يسدزورك) 
()56الشعوربالضعففيأجزاءمنجسمك 
()58الشعوربثقلفيذراعيكوأرجلك 

0.001
0.001

.808

()42الشعورب المفيالعضالت 

مستوى الداللة

.500

0.001

**.719

0.001

**.664

0.001

**

0.001

.764

**

.756

0.001

**.677

0.001

**.841

0.001

**دالةإحصائياعند*0.01دالةإحصائياعند\\0.05غيردالةإحصائيا 

تبللينمللنالجللدولالسللابقأنفق لراتبعللداألع لراضالجسللمانيةتتمتللعبمعللامالتارتبللاط

لتوىداللللةأقلللمللن0.01حي ل تراوحللتمعللامالتاالرتبللاطبللين
قويللةودالللةإحصللائيةعنللدمسل 

(،)0.84-0.50وه للذاي للدلعل للىأنبع للداألعل لراضالجس للمانيةوفق ارت للهيتمت للعبمعام لللص للدق
عالي .
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جدول ( :)11معامالت االرتباط بين فقرات بعد الوسواس القهري والدرجة الكلية للبعد
معامالت االرتباط

فقرات بعد الوسواس القهري

()3وجودأفكارأوخواطرأوألفاظغيرمرغوبفيها 
()9الصعوبةفيتذكراألشياء 

()10االنشغالالزائدفيمايتعلقبالقذارةواإلهمال 
()28عدمالقدرةعلىإتمامأعمالك 

( )38االضطرارإلىأداءأعمالكببطءشديدحتىتتأكدمن

صحتها 

()45االضطرارإلىإعادةالتأكدمنأعمالك(تعيدوتزيد) 
()46صعوبةاتخاذالق اررات 

()51اإلحساسبأنذهنكخاليمناألفكار 

** دالة إحصائياً عند 0.01

**.616
**

.805

.000

**.504

.002

**.799

.000

**.700

.000

**.616

.000

**.690

.000

**

.000

**

()65تكرارنفساألفعالمثلاللمسوالعدوالغسل 
* دالة إحصائياً عند 0.05

الداللة
.000

.726

()55صعوبةفيالتركيز 

مستوى

.643

.000

**.692

.000

\\ غير دالة إحصائياً

تبللينمللنالجللدولالسللابقأنفق لراتبعللدالوس لواسالقهللريتتمتللعبمعللامالتارتبللاطقويللةودالللة
إحصللائياعنللدمسللتويداللللةأقلللمللن،0.01حي ل تراوحللتمعللامالتاالرتبللاطبللين(-0.50
،)0.80وهذايدلعلىأنبعدالوسواسالقهريوفقراتهيتمتعبمعاملصدقعالي.

جدول ( )12معامالت االرتباط بين فقرات بعد الحساسية التفاعلية والدرجة الكلية للبعد
معامالت االرتباط

فقرات بعد الحساسية التفاعلية

()6الشعوربالحساسيةتجاهاآلخرين 

**

()21الشعوربالخجلأواالضطرابمعالجنساآلخر 
()34اإلحساسبأنمشاعركيمكنأنتجرحبسهولة 

()36الشعوربأناآلخريناليفهمونكأواليتعاطفونمعك 
()37الشعوربعدمصداقةالناسلكأوأنهماليحبونك 

()41اإلحساسبأنكأقلمناآلخرين(الشعوربالنقص) 
()61الشعورباضطرابوالضيقعندمايتحد الناسعنك

أويراقبونك 

()69الشعوربالخجلوالهيبةفيوجوداآلخرين 
()73اإلحساسبالضيقعندتناولطعامأوشرابفيمكان

عام 

** دالة إحصائي ًة عند 0.01

* دالة إحصائي ًة عند 0.05
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.635

**

مستوى الداللة
.000

.561

.000

**.665

.000

**.572

.000

**

.004

.472

**

.592

.000

**.567

.000

**

.713

.000

**.566

.000

\\ غير دالة إحصائي ًة

تبينمنالجدولالسابقأنفقراتبعدالحساسيةالتفاعليةتتمتعبمعامالتارتبلاطقويلة

لتوىدالل للةأق لللم للن،0.01حيل ل تراوح للتمع للامالتاالرتب للاطب للين
ودال للةإحص للائيةعن للدمس ل 
(،)0.71-0.47وهذايدلعلىبعدالحساسيةالتفاعليةوفقراتهيتمتعبمعاملصدقعالي .
جدول ( )13معامالت االرتباط بين فقرات بعد االكتئاب والدرجة الكلية للبعد
فقراتبعداالكتئاب 

()5أشعربأنرغبتيوحياتيالجنسيةغيرطبيعية 

معامالتاالرتباط  مستوىالداللة 

()14الشعوربالخمولأوقلةالنشاط 
()15التفكيرفيإنهاءحياتك 

**.835

.000

**

.000

.617

()20البكاءبسهولة 

**

()22الشعوربأنكمحبوسأومقيدالحركة 

()26لومنفسكعلىاألحدا التيتمربك 
()29اإلحساسبالوحدة 

.731

.000

**.786

.000

**.693

.000

**

.000

.698

()30الشعورباالنقباض 

**

()31فيالقلقعلىاألشياءبصورةمبالغفيها 
()32الشعوربعدماالهتمامبماحولك 
()54الشعورباليأسمنالمستقبل 

()71الشعوربأنكلشيءعناءفيعناء(تعبفيتعب) 
()79الشعوربأنكعديماألهمية 
** دالة إحصائي ًة عند 0.01

**.543

.001

* دالة إحصائي ًة عند 0.05

.777

.000

**.735

.000

**.654

.000

**

.000

.695

**

.644

.000

*.369

.027

\\ غير دالة إحصائي ًة

تبين من الجدول السابق أن فقرات بعد االكتئاب تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة
مستوى داللة أقل من  ،0.01حي تراوحت معامالت االرتباط بين (-0.36

إحصائية عند
،)0.83وهذايدلعلىأنبعداالكتئابوفقراتهيتمتعبمعاملصدقعالي.
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جدول ( :)14معامالت االرتباط بين فقرات بعد القلق والدرجة الكلية للبعد
فقرات بعد القلق

()2سرعةاالنفعالواالضطرابالداخلي 

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

**.624

.000

**.520

.001

**

.000

()17رعشةبالجسم 

()23رعبمفاجئبالسبب 

.675

()33الشعوربالخوف 

**

()39اإلحساسبضرباتالقلبوزيادةسرعتها 
()57الشعوربالتوترأوأنكمشدودداخليا 

()72نوباتمنالفزعوالذعربدونسببمعقول 
()78الشعوربعدماالستقرارلدرجةالتمكنكمنالجلوس

هادئافيمكان 

()80أشعربصعوبةفيالتعرفعلىاألشياءالمألوفةلي 

**.780

.000

**.772

.000

**

.635

.000

** .621

.000

**

.000

.639

()86أشعربوجودقوةداخليتدفعنيللقيامبأعمالمعينة 
** دالة إحصائي ًة عند 0.01

.774

.000

**

.648

* دالة إحصائي ًة عند 0.05

.000
\\ غير دالة إحصائي ًة

تب للينم للنالج للدولالس للابقأنفقل لراتبع للدالقل للقتتمت للعبمع للامالتارتب للاطقوي للةودال للة

لتوىداللللةأقلللمللن،0.01حي ل تراوحللتمعللامالتاالرتبللاطبللين(-0.52
إحصللائيةعنللدمسل 
،)0.78وهذايدلعلىأنبعدالقلقوفقراتهيتمتعبمعاملصدقعالي .
جدول ( :)15معامالت االرتباط بين فقرات بعد العداوة والدرجة الكلية للبعد
فقرات بعد العداوة

()11الشعوربسرعةالمضايقةواالستثارة 

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

**.696

.000

**

.833

.000

**.630

.000

**

.000

()24ثوراتمزاجيةاليمكنكالسيطرةعليها 
()63الشعوربرغبةملحةفيضربأوجرحأوإيذاءشخص

ما 

()67الشعوربدافعملولتكسيرأوتخريباألشياء 
()74الدخولفيكثيرمنالجدلوالمناقشات 

()81أشعربالعصبيةوالتوترلدرجةابدأبالصراخوقذف

األشياءالتيتقعفييدي .

** دالة إحصائي ًة عند 0.01

* دالة إحصائي ًة عند 0.05

.807

**

.628

.000

**.565

.000

\\ غير دالة إحصائي ًة

تب للينم للنالج للدولالس للابقأنفقل لراتبع للدالع للداوةتتمت للعبمع للامالتارتب للاطقوي للةودال للة

إحصللائيةعنللدمسللتوىداللللةأقلللمللن،0.01حي ل تراوحللتمعللامالتاالرتبللاطبللين(-0.56
،)0.83وهذايدلعلىأنبعدالعداوةوفقراتهيتمتعبمعاملصدقعالي .
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جدول ( :)16معامالت االرتباط بين فقرات بعد قلق الخواف والدرجة الكلية للبعد
فقرات بعد قلق الخواف

()13الشعوربالخوففياألماكنالمفتوحةأوالشوارع 

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

**.604

.000

**.714

.000

**

.589

.000

**.654

.000

**

.000

()25الشعوربالخوفمنأنتخرجمنالمنزلبمفردك 

()47الشعوربالخوفعندالسفربالسياراتأواألتوبيسات 
()50االضطرارإلىتجنبأشياءأوأفعالألنهاتسببلك

اإلحساسبالخوف 

()70الشعوربضيقفياألماكنالمزدحمةكالسوقأوالسينما 

.700

()75الشعوربالعصبيةعندماتكونبمفردك 

**

()82الشعوربالخوفمناإلغماءفياألماكنالعامة 
** دالة إحصائي ًة عند 0.01

.605

.000

**.732

.000

\\ غير دالة إحصائي ًة

* دالة إحصائي ًة عند 0.05

تبينمنالجدولالسابقأنفقراتبعدقلقالخلوافتتمتلعبمعلامالتارتبلاطقويلةوداللة

لتوىداللللةأقلللمللن،0.01حي ل تراوحللتمعللامالتاالرتبللاطبللين(-0.58
إحصللائيةعنللدمسل 
)0.73وهذايدلعلىأنبعدقلقالخوافوفقراتهيتمتعبمعاملصدقعالي .
جدول ( :)17معامالت االرتباط بين فقرات بعد البارانويا التخيلية والدرجة الكلية للبعد
فقرات بعد البارانويا التخيلية

()8إلقاءاللومعلىاآلخرينفيمعظممتاعبك 

معامالت االرتباط

()18الشعوربعدمالثقةفيمعظمالناس 

.777

**

()43الشعوربأناآلخرينيراقبونكأويتحدثونعنك 
()68الشعوربالخجلوالهيبةفيوجوداآلخرين 

()76الشعوربأناآلخريناليعطونكماتستحقمنثناء

وتقديرعلىأعمالكوانجازاتك 

()83الشعوربأنالناسسيأخذونفرصتكلومكنتهممن

ذلك 

** دالة إحصائي ًة عند 0.01

**

* دالة إحصائي ًة عند 0.05

مستوى الداللة
.000

.710

.000

**.807

.000

**.643

.000

**.765

.000

**.698

.000

\\ غير دالة إحصائي ًة

تبلينملنالجلدولالسللابقأنفقلراتبعلدالبارانويلاالتخيليللةتتمتلعبمعلامالتارتبلاطقويللة
لتوىدالل للةأق لللم للن،0.01حيل ل تراوح للتمع للامالتاالرتب للاطب للين
ودال للةإحص للائيةعن للدمس ل 

()0.80-0.64وهذايدلعلىأنبعدالبارانوياالتخيليةوفقراتهيتمتعبمعاملصدقعالي .
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جدول ( )18معامالت االرتباط بين فقرات بعد الذهانية والدرجة الكلية للبعد
فقرات بعد الذهانية

()7الشعوربأنشخصامايستطيعالسيطرةعلىأفكارك 

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

**.655

.000

**.675

.000

**

.000

()16سماعأصواتاليسمعهاآخرون 

()35اإلحساسبأناآلخرينيطلعونعلىأفكاركالخاصة 
()62الشعوربأنأفكاركليستمنصنعك 

()77الشعوربالوحدةحتىفيوجوداآلخرين 

()84أشعربالتعبوعدمالراحةكلمافكرتفيالجنس 

()85أفكارتسيطرعليكبأنكالبدوأنتعاقبعلىذنوبك 
()87االعتقادبأنهناكشيئاخطي ارقدحلبجسمك 
()88عدمالشعوربأنكقريبمنأيإنسانأخر 

)الشعوربأنهناكتغيرغريباقدطرأعلىأفكارك 
ا
(90
** دالة إحصائي ًة عند 0.01

* دالة إحصائي ًة عند 0.05

.552

**

.686

.000

**.494

.002

**.758

.000

**

.000

.755

**

.678

.000

**.672

.000

**.578

.000

\\ غير دالة إحصائي ًة

تبللينمللنالجللدولالسللابقأنفق لراتبعللدالذهانيللةتتمتللعبمعللامالتارتبللاطقويللةودالللة

لتوىداللللةأقلللمللن،0.01حي ل تراوحللتمعللامالتاالرتبللاطبللين(-0.49
إحصللائيةعنللدمسل 
)0.75وهذايدلعلىأنبعدالذهانيةوفقراتهيتمتعبمعاملصدقعالي .
معامالت الثبات للمقياس:

للتحقللقمللنمعللامالتالثبللاتللمقيللاسقامللتالباحثللةبحس لابالثبللاتبط لريقتينوهمللا:

طريقةألفاكرونباخوطريقةالتجزئةالنصفية،وسوفنعرضهابالتفصيلمنخاللالتالي :
معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:

وبعدتطبيقالمقياستماحتسابمعاملألفاكرونباخلقياسالثبات،حي وجدأنقيمة

ألفاكرونباخللمقياسالكلييساوي0.98وهذادليلكافيعلىأنالمقياسيتمتعبمعاملثبات
مرتفللع.وبمللاأنالمقيللاسلديللهتسللعةأبعللاد،فقللدتراوحللتمعللامالتالثبللاتلألبعللادالتسللعةبللين

(،)0.92–0.76وهذادليلكافيعلىالمقياسوأبعادهيتمتعبمعامالتثباتمرتفعة .
معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
تمتطبيلقمقيلاساالضلطراباتالنفسليةعللىعينلةمكونلةملن36فلردملنالنلازحينفلي
مراكزاإليواء،وبعدتطبيقالمقياستلمحسلابالثبلاتبطريقلةالتجزئلةالنصلفية،حيل تلمقسلمة
بنودالمقياسإلىنصفينوكذلكبنودكلبعدإلىقسمين،حي تمحسابمعاملاالرتبلاطبلين
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مجموعفقراتالنصفاألولومجموعفقراتالنصفالثانيللمقياسوكذلكلكلبعلدعللىحلدة،

فقدبلغمعاملارتباطبيرسونللمقياسالكلي،0.90ومجالاستخداممعادللةسلبيرمان-بلراون
المعدلةأصبومعاملالثبات(،)0.94حي تراوحتمعلامالتالثبلاتبطريقلةالتجزئلةالنصلفية

ألبعادالمقيلاسبلين(.)0.93–0.71مملاسلبقيتبلينأنالمقيلاسبفق ارتلهيتمتلعبمعامللثبلات
جيللد،كمللافلليالجللدولالتللالي،ممللايشلليرإلللىصللالحيةالمقيللاسلقيللاساألبعللادالمللذكورةأعللاله،

وبللذلكاعتمـــدت الباحثـــةهللذاالمقيللاسكللأداةلجمللعالبيانللاتولإلجابللةعلللىفللروضوتسللاؤالت
الدراسة .
جدول ( )19معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة لمقياس (االضطرابات النفسية) وأبعاده

الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

معامل ارتباط

1

األعراضالجسمانية

12

.920

0.88

0.93

2

الوسواسالقهري

10

.860

0.72

0.83

3

الحساسيةالتفاعلية

9

.760

0.55

0.71

4

القلق

10

.860

0.67

0.8

5

االكتئاب

13

.900

0.77

0.87

6

العداوة

6

.780

0.65

0.79

7

قلقالخوف

7

.780

0.72

0.83

8

البارانوياالتخيلية

6

.820

0.7

0.82

9

الذهانية

10

.840

0.84

0.91

المقياسالكلي

90

.980

0.90

0.94

الرقم

مقياس األعراض النفسي
وأبعاده

عدد

معامل الثبات

بيرسون

بطريقة سبيرمان
براون المعدلة

ومللنخللاللمللاسللبقتللمالتأكللدمللنوصللفمقللاييسالد ارسللةالحاليللةمللنخللاللالصللدق

والثباتوتبينأنهاتصلوعلىالبيئةالفلسطينيةفيكلظروفهاالحاليةوعلىطلبةالجامعة .
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األساليب اإلحصائية:
قامت الباحثةبتفريغوتحليللالنتلائجملنخلاللبرنلامجالتحليللاإلحصلائي Statistical
،(SPSS 20.0)Package for the Social Sciencesوقلدتلماسلتخداماألسلاليب

اإلحصائيةالتالية :

 -1إحصاءات وصفية منها:النسبةالمئويةوالمتوسطالحسابي .
 -2المتوسط الحسابي (الوزن النسبي).
 -3معامل ألفا كرونباخ (.)Cronbach's Alpha
 -4معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ).(Split half methods
-5

معامل ارتباط بيرسون ( .)Person Correlation Coefficient

 -6اختبار (ت) لعينتين مستلقتين.
-7

تحليل التباين األحادي (.)One-Way ANOVA

 -8اختبار شيفيه.
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الفصـــل اخلامس
عرض نتائج الدراسة وتفسريها
 اإلجابة على التساؤالت.
 نتائج الفروض.
 التوصيات.
 المقترحات.

الفصل الخامس

عرض نتائج الدراسة وتفسيرها
مقدمة:
فيمللايللليعرضللاللنتللائجالتلليتللمالحصللولعليهللاباسللتخدامأدواتالد ارسللةوالمعالجللات
اإلحصائيةوفقاألسئلةالدراسةوفرضلياتها،وسليتمعلرضالنتلائجالخاصلةبتسلاؤالتالد ارسلةثلم
عرضالنتائجالخاصةبفرضياتالدراسة .

أوال :مناقشة نتائج تساؤالت الدراسة:



التساؤل األول :ما مستوى اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي لدى
طلبة جامعة األزهر بغزة ؟
للتعرفإلىمستوىاإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيلدىطلبةجامعةاألزهر

بغزة ،قامتالباحثةبحسابالمتوسطاتواالنحرافاتالمعياريةوالوزنالنسبيلدرجاتاإلدمان
علىشبكاتالتواصلاالجتماعي،ويتضوذلكمنخاللالجدولالتالي:
جدول ( )20المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس اإلدمان
على شبكات التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة (ن=)
اإلدمان
اإلدمان على شبكات التواصل
االجتماعي

الفقرات

الدرجة
الكلية
60

30

المتوسط
27.00

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي %

11.70

45.0

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 100

تبين من خالل الجدول السابق أن الوزن النسبي لإلدمان على شبكات التواصل

االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة بلغ  %45.0بمتوسط حسابي  27.0درجة،

وبانحراف معياري  11.70درجة ،وهذا يدل على أن مستوى اإلدمان على شبكات التواصل
االجتماعيلدىطلبةجامعةاألزهربغزةضعيف.

وللتعرف إلى مستوى الموافقة على

فقراتاإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيلدىطلبةجامعةاألزهربغزة،قامتالباحثة
بحساب النسبة للفقرات اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي ،ويتضو ذلك من خالل

الجدولالتالي :
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جدول ( )21نسبة الموافقة على فقرات مقياس اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي لدى
طلبة جامعة األزهر بغزة (ن=)619

نعم

الى حد ما

ال

%

%

%

19.2

46.2

34.6

16.2

24.2

59.6

3

عندماأجلسعلىمواقعالتواصلاالجتماعيالأشعربمضيالوقت .

61.7

27.6

10.7

4

أتناولطعاميوأناأمامشاشةالجواللمتابعةمواقعالتواصلاالجتماعي .

34.2

27.6

38.1

5

يفاجئنيمنحوليبتنبيهيإليأننيأمضيتوقتاطويالأماماالنترنت .

39.9

30.9

29.2

34.6

31.8

33.6

7

افتقدتالكثيرمناألصدقاءالقدامىإالمنيراسلونيعبرمواقعالتواصلاالجتماعي .

32.5

30.4

37.2

8

حياتيمستحيلةبدونمواقعالتواصلاالجتماعي .

22.3

34.9

42.8

9

استخدممواقعالتواصلاالجتماعيلتهنئةأصدقائيبجميعالمناسباتالعامةوالخاصة .

52.7

36.5

10.8

10

اصلاالجتماعيولكندونجدوى .

أحاولاإلقاللمنفتراتبقائيأماممواقعالتو

24.7

44.6

30.7

11

استثمرمواقعالتواصلاالجتماعيغالبافيالتواصلمعاألصدقاء .

58.6

31.0

10.3

12

أتعجبكيفيعيشالناسبدونمواقعالتواصلاالجتماعي .

31.8

32.6

35.5

13

اصلاالجتماعيتركأثرإيجابياعلىأنشطةحياتي .
ا
إنانشغاليبمواقعالتو

26.3

44.3

29.4

36.2

19.5

44.3

15.7

32.5

51.9

26.7

39.9

33.4

17

أشعربأننيأصبحتأسيرلشبكاتالتواصلاالجتماعي 

18.4

36.3

45.2

18

المرضوحدههوالذييمنعنيمناستخدامشبكاتالتواصلاالجتماعي .

9.4

18.1

72.5

19

بدأتحاسةالبصرلديتضعفنظراللجلوسأمامشبكاتالتواصلاالجتماعي .

20.0

30.7

49.3

8.2

16.0

75.8

21

أفضلمواقعالتواصلاالجتماعيعلىالتلفزيونحتىبقنواتهالفضائية .

41.5

32.5

26.0

22

أنسيالجوعوالعطشحينماأجلسساعاتطويلةأماممواقعالتواصلاالجتماعي 

21.5

26.2

52.3

23

منذأنبدأانشغاليبمواقع التواصلاالجتماعيلمتعدحياتياالجتماعيةكماكانتمنقبل .

22.8

36.8

40.4

24

أتناولطعاميوأناأمامشاشةالكمبيوترلمتابعةمواقعالتواصلاالجتماعي .

25.5

31.5

43.0

25

أغفلعنحاجتيإلىالنومالنشغاليبمواقعالتواصلاالجتماعي .

23.9

32.1

43.9

26

أجدنفسيمجبرابأنأجلسبضعساعاتأخريعلىمواقعالتواصلاالجتماعي .

23.7

35.9

40.4

27

شبكاتالتواصلاالجتماعيتسهلعليةكلالمهامالتيأقومبها .

36.2

45.7

18.1

20.0

29.4

50.6

29

أستثمركللحظةمنحياتيفياالستفادةمنمواقعالتواصلاالجتماعي .

16.6

42.8

40.5

30

بعدانقضاءدراستيبالجامعةاتجهمباشرةالستخداممواقعالتواصلاالجتماعي .

38.0

37.3

24.7

الرقم
1
2

6

14
15
16

20

28

الفقرة
أهملدراستيبسبباهتماميالزائدبشبكاتالتواصلاالجتماعي 
شللغلتنيص للداقاتيالت لليكونتهللاعب للرمواق للعالتواص لللاالجتمللاعيعل للىعالق للاتياالجتماعي للة
المباشرة .

يش للكوأفل لرادأسل لرتيم للنانش للغاليب للالجواللفتل لراتطويل للةبس للبباس للتخداميلمواق للعالتواص للل

االجتماعي .

أتمنىأنيتمتحولالتعليممنالجامعاتإلىشبكاتالتواصل 
االجتماعي .

أفضلقضاءأوقاتفراغيعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيعلىأفرادأسرتي .
أشعربالضيقوالك بةوالمللعندماأحرمنفسيمناالستمتاعبالجلوسأمامشلبكاتالتواصلل
االجتماعي .

عندمايزورنيبعضأصدقائيفيالبيتأشعربأننيحرمتمنمتعتيالوحيدةوهيالتواصل
عبرمواقعالتواصلاالجتماعي .

لوأصبحتالكهرباءمتواجدةدائمالماتوقفتعناستخداممواقعالتواصلاالجتماعيلليالأو

نها ار .
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تبين من خالل النتائج أن %61.7منطلبةالجامعاتفيقطاعغزةيوافقونعلى
أنهم(عندماأجلسعلىمواقعالتواصلاالجتماعيالأشعربمضيالوقت)%58.6،يوافقون

على أنهم (استثمر مواقع التواصل االجتماعي غالبا في التواصل مع األصدقاء) ،كما يوافق
 %52.7على (استخدم مواقع التواصل االجتماعي لتهنئة أصدقائي بجميع المناسبات العامة
والخاصة) ،ويوافق  %45.7من طلبة الجامعة إلى حد ما أن (شبكات التواصل االجتماعي
تسهلعليهكلالمهامالتيأقومبها)،و%44.6يوافقونإلىحدماأنهم(أحاولاإلقاللمن

فتراتبقائيأماممواقعالتواصلاالجتماعيولكندونجدوى)،كذلك%46.2يوافقونإلىحد
ماعلىأنهم(يهملدراستيبسبباهتماميالزائدبشبكاتالتواصلاالجتماعي)،فيحينال

يوافق%75.8منطلبةالجامعاتعلىأنهم(عندمايزورنيبعضأصدقائيفيالبيتأشعر
بأننيحرمتمنمتعتيالوحيدةوهيالتواصلعبرمواقعالتواصلاالجتماعي)%72.5،ال

يوافقونعلى(المرضوحدههوالذييمنعنيمناستخدامشبكاتالتواصلاالجتماعي)،كذلك

  51.9اليوافقونعلىأنهأفضلقضاءأوقاتفراغيعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيعلى

أفرادأسرتي 

جاءت نتائج اإلجابة على التساؤل األول متوافقة مع دراسة الزيدي ( )2014حي 

مستوىاإلدمانلإلنترنتكانبنسبة()%9.7منأفرادعينةالدراسة .

وترى الباحثة أن إدمان شبكات التواصل االجتماعي في نسبتها الحالية التي عبرت
عنإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيفإن تلك

عنها الدراسة وهي( ،)%45وحينما نتحد

النسبةال يستهانبهاوتعبرعنالهروبمنالواقعبينطالبالجامعةحي وجدأناآلالف
الشباببغزةالمقهورينفيمواقعالتواصلاالجتماعيساحاتافتراضيةيفرواإليهامنواقعهم

المرير وحولوهاإلى واقعافتراضي ،وعبروا من خاللها عنآمالهموطموحاتهمورسموهاعلى

اقعالتواصلاالجتماعيباتتتمثلمتنفس

صفحاتهممجتمعا فاضال تمنواالعيشفيهحي مو
الشبابالوحيدلتناسيهمومهم،وعيشواقعافتراضيمغايرللوضعالقائم .
ويتض من الجدول السابق:
أنأعلىالفقراتفيهذاالمقياسحصلتعلىموافقةالطالبفيجامعةاألزهربغزةكانت :
 الفقرة ( )3والتي نصت على عندما أجلس على مواقع التواصل االجتماعي ال أشعر
بمضيالوقتبنسبة()%61.7منطلبةجامعةاألزهربغزة.
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 الفقرة()9والتينصتعلىاستخدممواقعالتواصلاالجتماعيلتهنئةأصدقائيبجميع
المناسباتالعامةوالخاصةبنسبة()%52.7منطلبةجامعةاألزهربغزة.

وتعزوالباحثةحصولهذهالفقراتالسابقةعلى المراتباألولىبأعلىوزننسبيفي

مقياس إدمان شبكات التواصل االجتماعي يعود إلى أن إضاعة الوقت في شبكات التواصل
االجتماعيمنأهمالتأثيراتالسلبيةالستخداممواقعالتواصلاالجتماعيحي البعضيقضي

يومهلتصفومواقعالتواصلاالجتماعيوبمافيهمنعالمافتراضيحي النصفساعةتتبعها

ثال ساعات من الالشيء دون أن يشعر الفرد بمضي كل هذا الوقت ،وتتراكم عليه المهام
المطلوبانجازهافياليوم،بينمافسرتالباحثةأنالتواصلمعاألصدقاءعبرمواقعالتواصل
االجتماعييزيدمناإلحساسباالكتئابوادمانالجلوس أمامهذهالمواقع ،باإلضافةإلى عدم
رغبة الفرد في االختالط المباشر واالكتفاء بمتابعة الحياة عبر الشاشة ومراقبة أصدقائه

والتواصلمعمبدالمنالتفاعلمعهمبشكلمباشروحقيقي.
كماوترىالباحثةأنالتهنئةااللكت رونيةبالرغممنسهولةاستخدامهاإالأنهاساهمت
فيالتباعدبيناألفراد،وبمايؤثرسلباعلىالتقارببينأفرادالمجتمعواعتماداألفرادفقطعلى

العالقاتفيهذاالعالماالفتراضي .

كماوجاءتبعضالفقراتفيهذاالمقياسحصلتعلى موافقةالطالبإلىحدما
فيجامعةاألزهربغزةكانت :
 الفقرة()27شبكاتالتواصلاالجتماعيتسهلعليهكلالمهامبنسبة()%45.7من
طلبةالجامعة.

 الفقرة()10أحاولاإلقالعمنفتراتبقائيأماممواقعالتواصلاالجتماعيولكندون
جدوىبنسبة()%44.6منطلبةالجامعة.


 الفقرة ( )1أهمل دراستي بسبب اهتمامي الزائد بشبكات التواصل االجتماعي بنسبة
()%46.2منطلبةالجامعة 

وتفسر الباحثة أن انتشار مواقع شبكات التواصل االجتماعي في أرجاء العالم والتي

ربطت العالم كله بأجزائه المترامية وهو ما جعل العالم يشبه القرية الصغيرة ،حي أصبحت

المجتمعاتأكثرانفتاحاعلى بعضهاالبعضوباتمنالسهلالتعارفوتبادلاآلراءواألفكار
والخبراتوالثقافاتوالمعلوماتفيأيمجالمنمجاالتالحياةالمختلفةكماوتعزوالباحثةأن

ادوأنهمنالصعباالستغناء
شبكاتالتواصلاالجتماعيأصبحتجزء اليتجزأفيحياةاألفر 
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عنها مما جعل بعض األفراد يجدون صعوبة في اإلقالع والتقليل من استخدام هذه المواقع
وجعلت مستخدميها في حالة من القلق والتوتر إذا انفصلوا لبعض الوقت عن هذا العالم

االفتراضي .
كما وترجع الباحثة أن تراجع مستويات التحصيل الدراسي بسبب االستخدام المفرط

التواصل االجتماعي واستنفاذ طاقات الكثيرين من الطالب والطالبات الذين يقضون
لشبكات 
معظمأوقاتهمأماماألجهزةاللوحيةوالهواتفالذكيةبشكلمبالغفيهمماجعلمنالصعبعلى

الطالبالتركيزفيالدراسةوتراجعمستوياتتحصيلهمالدراسي.

كما واختلفت نتائج  الدراسة مع نتائج دراسة فانسون ( )2010حي أن أكثر من

نصفاألشخاصالذينيستخدمونمواقعالتواصلاالجتماعيقداعترفوابأنهميقضونأوقات

أطولعلىشبكاتاالنترنتمنذلكالوقتالذييقضونهمعأصدقائهمالحقيقيينأومعأفراد
يوافقون على أنه أفضل قضاء
أسرتهم في حين نتج عن الدراسة الحالية أن ( )%51.9ال 
أوقاتفراغيعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيعلىأفرادأسرتي.وتفسرالباحثةأناألسرةهي

الدرعالواقيحي توفرللفرداألمنوالحمايةواالستقراروالمرجعية ،ولكنفيحالةافتقادالفرد
لهذهالبيئةالمتكاملةينتجلديهنوعمناالضطراباالجتماعي الذييجعلهيبح عنالبديل

لتعويضالحرمانالذييظهرمثال فيغيابدورالوالدينأوأحدهمابسببمشاغلالحياةأو
التفككاألسري(مشريمرسي .)157،2012،



التساؤل الثاني :ما مستوى االضطرابات النفسية وأبعادها لدى طلبة جامعة
األزهر بغزة؟
للتعرفعلىمستوىاالضطراباتالنفسيةوأبعادهالدىطلبةجامعةاألزهربغزة ،قام

الباح بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ألبعاد الشخصية ،ويتضو
ذلكمنخاللالجدولالتالي:
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جدول ( )22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس
االضطرابات النفسية وأبعادها لدى طلبة جامعة األزهر بغزة (ن=)619
االنحراف

الوزن

االضطرابات النفسية
األعراضالجسمانية 

12

48

14.60

8.52

30.4

6

الوسواسالقهري

10

40

14.37

6.33

35.9

3

الحساسيةالتفاعلية

9

36

12.52

6.28

34.8

4

االكتئاب

13

52

12.18

6.94

23.4

9

القلق

10

40

18.06

8.99

45.1

1

العداوة

6

24

7.71

4.46

32.1

5

قلقالخوف

7

28

6.87

4.79

24.5

8

البارانوياالتخيلية

6

24

8.78

4.44

36.6

2

الذهانية

10

40

11.24

6.54

28.1

7

خرى
االضطراباتأ 

7

28

11.50

4.82

41.1

-
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360

117.83

52.21

32.7

-

وأبعادها

االضطراباتالنفسية
الكلية

الفقرات

الدرجة

المتوسط

الكلية

المعياري

النسبي %

الترتيب

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 100

تبينمنخاللالجدولالسابقأنالوزنالنسبيلالضطراباتالنفسيةالكليةلدىطلبة

جامعلللةاألزهل للربغ ل لزةبلل للغ()%32.7بمتوسل للطحسل للابي117.83درجلللة،وبل للانحرافمعيل للاري
52.21درجة،وهذايدلعلىأنمستوياالضطراباتالنفسيةلدىطلبةجامعلةاألزهلربغلزة

ضعيف،كماوتبينأنالقلقاحتلالمرتبةاألولىعندطلبةالجامعاتبقطاعغلزةوبلوزننسلبي
،%45.1يليل لهالبا ارنويل لاالتخيلي للةب للوزننس للبي،%36.6يلي للهالوسل لواسالقه للريب للوزننس للبي
،%35.9وبالمرتبةالرابعةالحساسيةالتفاعليةبوزننسلبي،%34.8ويليلهالعلداوةبلوزننسلبي
،%32.1وبالمرتبللةالسادسللةاألع لراضالجسللمانيةبللوزننسللبي،%30.4ويليللهالذهانيللةبللوزن
نسلبي،%28.1ويلأتيبالمرتبلةقبللاألخيلرةقللقالخلوافبلوزننسلبي،%24.5واالكتئلابكللان

أقلاالضطراباتالنفسيةلدىطلبةجامعةاألزهربغزةبوزننسبي .%23.4
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سلسلة ;1القلق; 45.1

سلسلة ;1الوسواس
القهري; 35.9
سلسلة ;1الحساسية
سلسلة ;1األعراض
التفاعلية; 34.8
الجسمانية; 30.4
سلسلة ;1االكتئاب
; 23.4

;سلسلة ;1العداوة
32.1

سلسلة ;1البار انويا
التخيلية; 36.6

سلسلة ;1قلق
الخوف; 24.5

;سلسلة1
;الذهانية
28.1


شكل ( )1األوزان النسبية ألبعاد االضطرابات النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة

وقد جاءت نتائج اإلجابة على التساؤل الثاني مختلفة مع دراسة أبو ركاب وقوته

()2010منحي ترتيبأبعاداالضطراباتالنفسية لدىالعينةفقدتبينأنبعداألعراض
الجسمانية قد احتل المرتبة األولى ويليها االكتئاب ،ثم الوسواس القهري ويليه الحساسية

التفاعلية ،ثمجاءبعدذلكالقلق ،تالهكلمنالعداوةوالبارانوياالتخيليةومنثمالخوف ،في
حينسجلتأقلنسبةللذهانيةلدىعينةمنالمسنين 

وترىالباحثةأناالختالفبينهذهالنتيجةونتيجةدراسةأبو ركابوقوته()2010

يرجعالختالفالعينةوخصوصيةكلعينةمنحي العمروخصائصكلمرحلة .

وترى الباحثة نسبة االضطرابات النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة في نسبتها
الحالية التي عبرت عنها الدراسة وهي ( )%32.7من أفراد العينة وحينما نتحد عن
اضطراباتنفسيةفإنتلكالنسبةاليستهانبهاوتعبرعنأسبابنفسيةتنتجعننقصإشباع

الحاجات الضرورية للفرد ،كذلك اضطراب العالقات االجتماعية والشخصية للفرد ،وهي ذات

أصل نفسي ،تتعلق بالنمو النفسي المضطرب بخاصة في مرحلة الطفولة ،ومن أهم هذه

األسباب النفسية الحرمان والصراع واإلحباط والخبرات الصادمة والسيئة والعادات غير
الصحيحة( .زه ارن ،)485 :2004 ،وتعزو الباحثة أن حجم الضغوطات والصدمات التي
يتعرضإليهاالطالبالفلسطينيوالفقدانوعدماالستقرارالنفسيوالعاطفيوالسياسيوالخطر
المستمر وتوقع الكوار وخاصة في قطاع غزة وانتشار العالم االفتراضي الذي أصبو ملجأ
للهروبمنتلكالمحنوالضغوطالسابقةوالتيلعبتمواقعشبكاتالتواصلاالجتماعيربما

دو ار كبي ار ليست بسيطة فيظهور أعراض القلق والعداوة واالكتئابوغيرها من االضطرابات
النفسية .
123

ترىالباحثةأنبعدالقلقاحتلالمرتبةاألولىعندطلبةجامعةاألزهربغزةبوزننسبي

( ،)%45.1وهذه نسبة ال يستهان بها وتعبر عن أن أعراض القلق تترافق مع معظم
االضطراباتالنفسيةوترى أنالسببالرئيسيوراءهذاالقلقمنمواقفالحياةالضاغطةالتي

يتعرض لها الطالب الفلسطيني وخاصة في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة فهي أرض

خصبة لالضطرابات النفسية وخاصة القلق يظهر كعرض في معظم االضطرابات النفسية
والجسميةوالعقليةويكونعالجهأساسا عالجالمرضالمسببلهومنأهماالضطراباتالتي
يصاحبهاالقلقهياالضطراباتالجسمانية،العداوة،قلقالخواف،الوسواسالقهريوغيرهامن

االضطراباتاألخرى .

أما بالنسبة لطلبة جامعة األزهر بغزة الذين تعدو االنحراف المعياري األول ما بعد

المتوسط الحسابي وهذا يدل على أنهم مصابين باالضطرابات النفسية التالية ،فقد تبين أن
 %16.0من طلبة جامعة األزهر بغزة يعانون من االضطرابات النفسية الكلية ،في حين
 %15.3يعانون من األعراض الجسمانية %14.5 ،يعانون من البارانويا التخيلية%13.9 ،
يعانونمناالكتئاب،وبنفسالنسبة%13.9يعانونمنالقلق%13.2،يعانونمنالوسواس

القهري ،وبنفس النسبة  %13.2يعانون من الحساسية التفاعلية ،كذلك  %13.1يعانون من

العداوة،و%13.1يعانونمنقلقالخوف،و%12.8يعانونمنالذهانية.و%15.0أع ارض
أخرى.ويتضوذلكمنخاللالجدولالتالي :
جدول ( )23األفراد الذين تجاو از االنحراف المعياري األول ما بعد المتوسط لدى طلبة جامعة
األزهر بغزة

االضطرابات النفسية وأبعادها

العدد

النسبة %

األعراضالجسمانية 

95

15.3

الوسواسالقهري

80

13.2

الحساسيةالتفاعلية

82

13.2

االكتئاب

86

13.9

القلق

86

13.9

العداوة

88

13.1

قلقالخوف

81

13.1

لبارانوياالتخيلية
ا 

90

14.5

الذهانية

79

12.8

اضطراباتأخرى

93

15.0

االضطراباتالنفسيةالكلية

99

16.0
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جاءتنتائجالدراسةالحاليةمختلفةمعدراسةأبووركابوقوته( ،)2010ودراسةأبو

جحجوج()2012حي الذينتعدواالنحرافالمعيارياألولمابعدالمتوسطالحسابيوهذا

يدل على أنهم مصابين باالضطرابات النفسية في دراسة أبو ركاب وقوته ()2010

كانت()%14.6منأفرادالعينة،بينمافيدراسةأبوجحجوح()2012كانت( .)%8

وترىالباحثةأنالذينتعدواالنحرافالمعيارياألولمابعدالمتوسطالحسابي ،وهذا
يدلعلىأنهممصابينباالضطراباتالنفسيةكانتبنسبة()%16.0منأفرادالعينةوحينما
نتحد عناضطرابفإنتلكالنسبةاليستهانبهاوتعبرعنكلمايحيطبالفردفيبيئته

ومجاله االجتماعي من اضطرابات سواء في األسرة والتنشئة االجتماعية ،وكذلك الجامعة

والمجتمع ،ونقص إشباع الحاجات الضرورية للفرد ،وكذلك اضطراب العالقات االجتماعية

الشخصية للفرد ،والحرمان والصراع واإلحباط والخبرات الصادمة السيئة ،والعادات غير
هران .)485 ،2004وتعزوالباحثةأنحجمالمأساةالتييعيشهاالطالب
الصحيحة(حامدز 
الفلسطيني من قهر وتهميش في واقع مرير يفقدون فيه األمل والطموحات ،وفي ظل اندالع
االنتفاضتيناألولىوالثانيةوتبعهاالثالثةالتيكانلهمااألثراألكبرفيسوءاألوضاعالنفسية

وارتفاع معدالت االضطرابات النفسية كذلك االنقسام الفلسطيني الذي كان له التأثير السلبي

علىجميعمناحيالحياةبمافيهاالنفسيةأيضا.فالعنفالسياسيمندمويةللمحتلالصهيوني
المستمرة حتى اآلنوتواليالحروبالثالثة علىقطاع غزةكانلها األثرالسلبياألكبر في

تردياألوضاعالنفسيةلدى األفرادوسببفياالضطراباتالنفسيةالمختلفة.

ثانيا :مناقشة فرضيات الدراسة:
الفرضية األولـى :توجـد عالقـة ارتباطيـه بـين اإلدمـان علـى شـبكات التواصـل االجتمـاعي
وبين االضطرابات النفسية وأبعادها لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.
الختبار صحة هذه الفرضية تم إيجاد مصفوفة معامالت االرتباط لبيرسون لدراسة

العالقةبيناإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيوبيناالضطراباتالنفسيةوأبعادهالدى
طلبة جامعة األزهر بغزة) ،(Pearson’s Correlation Coefficientوالنتائج المتعلقة بهذه
الفرضيةموضحةمنخاللالجدولالتالي :
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جدول ( )24مصفوفة معامالت االرتباط لبيرسون لكشف العالقة بين اإلدمان على شبكات

التواصل االجتماعي وبين االضطرابات النفسية وأبعادها لدى طلبة جامعة األزهر بغزة (ن=)
مقياس اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي
االضطرابات النفسية
األعراضالجسمانية 
الوسواسالقهري
الحساسيةالتفاعلية
االكتئاب
القلق
العداوة
قلقالخوف
البارانوياالتخيلية
الذهانية
اضطراباتأخرى
االضطراباتالنفسيةالكلية

معامل االرتباط
**0.324
**0.265
**0.213
**0.290

مستوى الداللة
0.001
0.001
0.001
0.001

**0.304

0.001

0.317

0.001

0.217

0.001

**
**

**0.214
**0.277
**0.193
**0.324

0.001
0.001
0.001
0.001

**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 

وقد تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق وجود عالقة طردية ذات
داللةإحصائيةبينإدمانمواقعالتواصلاالجتماعيوبينالدرجةالكليةلالضطرابات النفسية

وأبعاده التالية (األعراض الجسمانية ،الوسواس القهري ،الحساسية التفاعلية ،االكتئاب ،القلق،
العداوة،قلقالخوف،البا ارنوياالتخيلية،الذهانية،أعراضأخرى)لدىطلبةجامعةاألزهربغزة،
وهذايدلعلىأنهكلماارتفعدرجاتإدمانشبكاتمواقعالتواصلاالجتماعيعندالطلبةكلما

ارتفعمستوىاالضطراباتالنفسيةوأبعادهاالتسعةوالعكسصحيو .

تعزو الباحثة أنه كلما ارتفعت درجات إدمان شبكات مواقع التواصل االجتماعي عند

مستوى االضطرابات النفسية وأبعادها التسعة والعكس صحيو إلى استخدام
الطلبة كلما ارتفع  
مواقعالتواصلاالجتماعيبشكلمفرطيقودإلىالعزلةوتكسبمستخدميهابعضاالضطرابات

النفسيةلماتعطيلهم الفرصةفيالهروبمنمجتمعهمحي أنالمستخدمينيتعاملونمع
عالمافتراضيومعأشخاصغيرحقيقيين،واليستطيعأنيراهمفينطاقمجتمعهواليستطيع

التعامل معهم بشكل مباشر والعيش في عالم األحالم حي تدني األوضاع في أرض الواقع
الذييعيشفيهالشبابيلجأالشبابإلىخلقعالمخاصبهميرتقىلتطلعاتهموآمالهموتحقيق
126

غباتهموأحالمهمالضائعة،حي يؤثرالتعاملمعمواقعالتواصلاالجتماعيأيضاعلىرؤية

ر

المستخدم لنفسه وليس فقط لمجتمعه ،حي تضع تلك المواقع مستخدميها تحت المجهر،
وتجعلهمفيمحاولةدائمةللظهوربصورةمثاليةوتقديمأنفسهمللعالماالفتراضيبصورةمغايرة

للواقعوينتظرونالحكمعليهامنقبلأصدقائهمعلى مواقعالتواصلاالجتماعيوهومايؤدي

إلىزيادةاالضطراباتالنفسيةلدىمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعيبشكلمفرط.


الفرضــية الثانيــة :توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اإلدمــان علــى شــبكات التواصــل
االجتمـــاعي واالضـــطرابات النفســـية وأبعادهـــا لـــدى طلبـــة جامعـــة األزهـــر بغـــزة تعـــزى
للمتغيـرات الديموغرافيـة التاليـة (نـوع الجــنس ،المسـتوى الدراسـي ،نـوع التخصـص ،عــدد
ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،منخفضي ومرتفعي درجات اإلدمان)
ويتفرعمنالفرضيةعلدةفرضلياتحسلبكللمتغيلركللحلده،وسلوفيلتمعلرضذللك
منخاللالتالي :
 :1.1توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات االضــطرابات النفســية لــدى طلبــة جامعــة
األزهر بغزة تعزى لنوع الجنس.

والختبارصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتلعينتينمستقلتينلدراسةالفروقات
في درجات االضطرابات النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى لنوع الجنس (ذكور،
إنا )،والنتائجالمتعلقةبهذهالفرضيةموضحةمنخاللالجدولالتالي :
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جدول ( )25نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات االضطرابات النفسية لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة تعزى لنوع الجنس

االضطرابات النفسية وأبعادها

إناث = 330

ذكور = 289
م

ع

م

ع

ت

مستوى
الداللة

األعراضالجسمانية 

14.48

8.01

14.70

8.95

-0.31

//0.76

الوسواسالقهري

14.61

6.37

14.16

6.30

0.87

//0.38

الحساسيةالتفاعلية

12.06

6.17

12.92

6.35

-1.71

//0.09

االكتئاب

11.87

6.81

12.46

7.05

-1.05

//0.30

القلق

17.21

8.30

18.80

9.49

-2.21

*0.03

العداوة

8.13

4.49

7.34

4.41

2.21

*0.03

قلقالخوف

6.19

4.65

7.47

4.84

-3.34

**0.00

البارانوياالتخيلية

8.72

4.38

8.83

4.50

-0.32

//0.75

الذهانية

11.33

6.34

11.15

6.72

0.34

//0.74

اضطراباتأخرى

11.56

4.71

11.45

4.92

0.28

//0.78

االضطرابات النفسية الكلية

116.17

50.86

119.29

53.39

-0.74

//0.46

**دالةإحصائياعند*0.01دالةإحصائياعند\\0.05غيردالةإحصائيا 

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:
 الدرجة الكلية "االضطرابات النفسية":لوحظعدموجودفروقجوهريلةذاتدالللةإحصلائية
()p-value>0.05فلليالدرجللةالكليللةلالضللطراباتلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغلزةتعللزى
لنوعالجنس(ذكور،إنا )،أيأنطلبةجامعلةاألزهلربغلزةبلاختالفنلوعالجلنسمسلتوى

االضطراباتالنفسيةلديهمواحد.

 أبعـــاد االضـــطرابات النفســـية:لللوحظعللدموجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية(p-
)value>0.05ف لليأبع للاداالض للطراباتالنفس لليةالتالي للة(األعللراضالجس للمانية،الوسل لواس
القهري،الحساسيةالتفاعلية،االكتئاب،البا ارنوياالتخيلية،الذهانية،اضطراباتأخرى)لدى
طلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةتعللزىلنللوعالجللنس(ذكللور،إنللا )،أيأنطلبللةجامعللةاألزهللر
بغزةباختالفنوعالجنسمستوىاالضطراباتالنفسيةالسابقةلديهمواحد.
جللاءتنتللائجالد ارسللةمتوافقللةمللعد ارسللةأبللوجحجللوح()2012فلليعللدموجللودفللروق

لتوىاالضل لطراباتالنفس لليةالمختلف للةتع للزىإلل لىاخ للتالفالج للنس
ذاتدالل للةإحص للائيةف لليمس ل 
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(ذكر-أنثى)،ومختلفةمعدراسةأبوركابوقوته()2010حي أظهرتانلهتوجلدفلروقذات
داللللةإحصللائيةفلليمسللتوىاالضلطراباتالنفسلليةالمختلفللةتعللزىإللىاخللتالفالجللنس(ذكللر-
أنثي)لصالواإلنا ،كملاوجـاءت نتـائج الدراسـة متوافقـة مـع دراسـة ومنصلور()2011فلي
عدموجودفروقجوهريةذاتداللةإحصائيةفيبعدالحساسيةالتفاعليةتعزىالجنس(ذكر-

أنثل للي)،بينمل للااختلفل للتنتل للائجالد ارسل للةمل للعالخواجل للة()2010وعبل للدالخل للالقومحمل للد()2011
والمشعان()2009والمقدادي()2006حي أظهرتوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيبعد

االكتئابتعزىلمتغيرالجنسلصالواإلنا ،ودراسةالشواشرهوالدقس()2013أظهرتعللى
وجودفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىاالضطراباتالجسمانيةتعلزىإللىاخلتالفالجلنس

(ذكر-أنثى)وكانتلصالوالذكور 
وترى الباحثة أن مكونات الواقع الفلسطيني الحياتي السياسية واألمنية واالقتصادية

والفكرية والنفسية والتربوية تلعب دو ار كبي ار في تحديد طبيعة المشكالت التي يعاني منها
الشباب ،وظروفالمعيشيةالتييعيشهاالشبابفيقطاعغزةحي هذهالظروفمشابهةوال
تميز بين الذكور واإلنا وبالتالي فأن ذلك ينبأ بأن الجنسين عرضة لإلصابة باالضطرابات

النفسية دونتميز ،حي أنالبيئةالثقافيةوالعرفيةالتتمايزلكلىالجنسينخاصةفيالمرحلة
الجامعيةونفسالتخصصاتونفسالجامعة،وعدمتمايزمراحلالعمرالمختلفة

 بعــــد القلــــق:ل للوحظوج للودف للروقجوهري للةذاتدالل للةإحص للائية()p-value<0.05ف للي
درجللاتالقلللقلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةتعللزىلنللوعالجللنس(ذكللور،إنللا )،الفللروق
كانتلصالواإلنلا ،فقلدبللغمتوسلطدرجلاتالقللقعنلدالطلبلةاإلنلا ،18.80أملاعنلد

الطلبللةالللذكورفقللدبلللغ17.21درجللة،وهللذايللدلعلللىأنالطلبللةاإلنللا يشللعرونبللالقلق
أكثرمنالطلبةالذكور.

وتعللزوالباحثللةأنازديللادالقلللقعللناإلنللا أكثللرمللنالللذكوريرجللعإلللىأنالشللعوربللالقلق
مرتبطأكثربالعواطفولليسبلالواقعوهلذايلأتيملنأنالملرأةتتمتلعبرقلةمشلاعرهاالشلديدة
وعاطفيتهاالالمتناهيةالتيتتميزعنالرجللذلكفهيأكثرعرضةللقللقأكثلرملنالرجلل

نظرالطبيعةالمجتمعالفلسطينيوحجمالضغوطالنفسيةالتيتنفردفيهاالفتاةفيالمجتمع.
 بعـــد العـــداوة:ل للوحظوج للودف للروقجوهري للةذاتدالل للةإحص للائية()p-value<0.05ف للي
درجللاتالعللداوةلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةتعللزىلنللوعالجللنس(ذكللور،إنللا )،الفللروق
كانتلصالوالذكور،فقدبلغمتوسطدرجاتالعداوةعندالطالباتاإلنا ،7.38أماعند
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الطللالبالللذكورفقللدبلللغ8.13درجللة،وهللذايللدلعلللىأنالطللالبالللذكورلللديهممسللتوى
أعلىفيالعداوةأكثرمنالطالباتاإلنا .

جاءتنتلائجالد ارسلةالحاليلةمتوافقلةملعد ارسلةالمشلعان()2009حيل أظهلرتوجلود

ف للروقذاتدالل للةإحص للائيةف لليمس للتوىالعدواني للةتع للزىإل للىاخ للتالفالج للنس(ذك للر-أنث للي)
وكانتلصالوالذكور .

وت للرىالباحث للةأناإلحب للاطأه للمعام لللللمي للولللعدواني للةعن للدالش للخص،وه للذام للاأك للده

مصلطفىفهملليبللأنالعمليلةالتلليتتضللمنإدراكالفلردلعللائقيحللولدونإشلباعحاجتللهأوتوقللع
الفللردحللدو هللذاالعللائقفلليالمسللتقبل(مهنللا)170:1994،وتعللزوالباحثللةأندرجللةالعللداوة
عنللدالطللالبالللذكورأكثللرمللنالطالبللاتاإلنللا ترجللعإلللىالتفكيللرالللذكوريالعميللقجللداالللذي
ضربالعقليةالذهنيةفيالثقافةالعربيةبوجهعاموالثقافةالفلسطينيةعلىوجهالخصلوصملن

خللاللأسللاليبالتنشللئةاالجتماعيللةوالتربويللةالخاطئللةوالمتشللددةأكثللرعلللىالتميللزبللينالجنسللين
منخاللالمعاملةالوالديةوالرعايةوالداللوالتفرقةبينالذكرواألنثىفيأبسطاألشلياءلصلالو

الذكوروهذاكللهيجعللالشلابعنلدمايكبلرشليئافشليئايصلاببلالغروروالتكبلروالتسللطوالتملرد
والعداوةعلىاآلخرين .

 بعد قلق الخواف:لوحظوجودفروقجوهريةذاتداللةإحصائية()p-value<0.01فلي
درجللاتقلللقالخللوفل للدىطلبللةجامعللةاألزه للربغ لزةتعللزىلن للوعالج لنس(ذكللور،إن للا )،
الفللروقكانللتلصللالواإلنللا ،فقللدبلللغمتوسللطدرجللاتقلللقالخللوفعنللدالطالبللاتاإلنللا 
،7.47أملاعنللدالطلبلةالللذكورفقلدبلللغ6.19درجللة،وهلذايللدلعللىأنالطالبللاتاإلنللا 

يشعرنبقلقالخوافأكثرمنالطالبالذكور.
جللاءتنتللائجالد ارسللةمتوافقللةمللعد ارسللةالقبطللان()2011أظهللرتوجللودفللروقذات

داللةإحصائيةفيبعدالمخاوفالمرضيةتعزىلمتغيرالجنسلصالواإلنا  

وتفسرالباحثةأنازديادقلقالخوافعنداإلنا أكثرمنالذكوريرجعإلىأنالخوف

هوالمكلوناألساسليملنمكونلاتالملرأةللذاتتضلاعفمشلاعرالخلوفعنلداإلنلا وترجلعإللى
نظمالعاداتوالتقاليداالجتماعيةالتيتتربىعليهلاالفتلاةفليداخللأسلرتهاوالتليفرضلتعليهلا

فكلرةأنتسللتمدالحمايللةوالعللوندائمللامللنالرجلللواقتصللارخب لرةالفتللاةومعلوماتهللاعلللىالد ارسللة
واألعمالالمنزليةفنجدهاتشعربقلقالخوافوالرهابمنكلماهوجديدأومجهولتلقاه.
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 :1.2توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي درجـــات اإلدمـــان علـــى شـــبكات
التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى لنوع الجنس.

والختبارصحةهذهالفرضيةتلماسلتخداماختبلارتلعينتلينمسلتقلتينلد ارسلةالفروقلات
فيدرجاتإدمانمواقلعالتواصللاالجتملاعيللدىطلبلةجامعلةاألزهلربغلزةتعلزىلنلوعالجلنس
(ذكور،إنا )،والنتائجالمتعلقةبهذهالفرضيةموضحةمنخاللالجدولالتالي :

جدول ( )26نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات إدمان مواقع التواصل االجتماعي
لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى لنوع الجنس
المتوسط

مقياس

الجنس

العدد

اإلدمانعلى

ذكر 

289

27.63

التواصل

أنثى

330

26.53

شبكات

االجتماعي 

االنحراف

الحسابي

المعياري
11.81
11.50

ت

1.17

مستوى
الداللة

//0.24

**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 

تبللينمللنخللاللالجللدولالسللابقعللدموجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية(p-
)value>0.05فيالدرجةالكليةلإلدمانعلىشلبكاتالتواصللاالجتملاعيللدىطلبلةجامعلة

األزهللربغلزةتعللزىلنللوعالجللنس(ذكللور،إنللا )،أيأنطلبللةجامعللةاألزهللربغلزةبللاختالفنللوع
الجنسمستوىإدمانهملشبكاتالتواصلاالجتماعيمتساوي .
جللاءتنتللائجالد ارسللةالحاليللةمتوافقللةمللعد ارسللةخللاطر()2015والزيللدي()2014

وعمل للار()2014والشل للناويوعبل للاس()2013حي ل ل أظه ل للرتعل للدموجل للودعالقل للةذاتدالل ل للة
إحص للائيةب لليناس للتخداماالنترن للتوش للبكاتالتواص لللاالجتم للاعيتع للزىلمتغي للرالج للنس،بينم للا
اختلفلتملعد ارسللةالطهلراوي()2015والخواجلة()2014والجلوادوأحملد(،)2013فليوجللود
عالقللةذاتداللللةإحصللائيةبلليناسللتخداماإلنترنللتوشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيتعللزيلمتغيللر

الجنس .

وتفسلرالباحثلةهلذهالنتيجللةإللىأنالشلبابالفلسلطينيمللنكلالالجنسلينيعيشلوننفللس
الظللروفالحياتيللةوالنفسللية،ويواجهللوننفللسالواقللعوالوضللعالحللاليوبالتللاليكللانهنللاكاهتمللام

مشللتركلللدىالللذكورواإلنللا فلليالهللروبمللنالواقللعوالقهللرالموجللودفلليقطللاعغ لزةونقلللهفللي
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االستخدامالمفرطلمواقعالتواصلاالجتماعيالمختلفةوجعلهاساحاتافت ارضليةيفلرواإليهلاملن
واقعهمالمريروحولوهاإلىواقعافتراضي،وعبلرواملنخاللهلاعلنآملالهموطموحلاتهمورسلموها

علللىصللفحاتهممجتمعللافاضللالتمن لواالعلليشفيللهحي ل مواقللعالتواصلللاالجتمللاعيباتللتتمثللل
متنفسالشبابسواءكانالذكورواإلنا  .

 :2.1توجد فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات النفسية لـدى طلبـة جامعـة
األزهر بغزة تعزى للمستوى الدراسي.
والختبارصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي( One -Way

)ANOVAلد ارسللةالفروقللاتفللياالضللطراباتالنفسلليةوأبعادهللالللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزة
تعزىللمستوىالدراسي(األول،الثاني،الثال ،الرابع)،والنتائجالمتعلقةبهذهالفرضيةموضلحة

منخاللالجدولالتالي :

جدول ( )27نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في االضطرابات النفسية لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة تعزى للمستوى الدراسي (ن=)619

المقياس

األعراضالجسمانية

الوسواسالقهري

الحساسيةالتفاعلية

االكتئاب

القلق

العداوة

مصدرالتباين 

مجموع

درجات

متوسط

مستوى

المربعات 

الحرية 

المربعات 

قيمةف 

الداللة 

بينالمجموعات 

88.4

3

29.5

0.40

//0.75

داخلالمجموعات

44776.4

615

72.8

المجموع

44864.8

618

بينالمجموعات 

145.6

3

48.5

داخلالمجموعات

24638.4

615

40.1

المجموع

24784.0

618

بينالمجموعات 

360.1

3

120.0

داخلالمجموعات

23974.3

615

39.0

المجموع

24334.5

618

بينالمجموعات 

86.8

3

28.9

داخلالمجموعات

29668.2

615

48.2

المجموع

29755.0

618

بينالمجموعات 

74.0

3

24.7

داخلالمجموعات

49823.1

615

81.0

المجموع

49897.0

618

بينالمجموعات 

92.2

3

30.7

داخلالمجموعات

12222.6

615

19.9

المجموع

12314.8

618
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1.21

3.08

0.60

0.30

1.55

//0.30

*0.03

//0.62

//0.82

//0.20

مصدرالتباين 

المقياس

قلقالخوف

البارانوياالتخيلية


الذهانية

اضطراباتأخرى

االضطراباتالنفسيةالكلية

مجموع

درجات

متوسط

مستوى

المربعات 

الحرية 

المربعات 

قيمةف 

الداللة 

بينالمجموعات 

43.1

3

14.4

0.62

//0.60

داخلالمجموعات

14147.8

615

23.0

المجموع

14190.9

618

بينالمجموعات 

128.2

3

42.7

داخلالمجموعات

12055.0

615

19.6

المجموع

12183.2

618

بينالمجموعات 

147.9

3

49.3

داخلالمجموعات

26310.1

615

42.8

المجموع

26458.1

618

بينالمجموعات 

177.7

3

59.2

داخلالمجموعات

14167.0

615

23.0

المجموع

14344.7

618

بينالمجموعات 

6888.7

3

2296.2

داخلالمجموعات

1677482.5

615

2727.6

المجموع

1684371.2

618

2.18

1.15

2.57

0.84

//0.09

//0.33

*0.05

//0.47

**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:
 الدرجة الكلية "االضطرابات النفسية ":لوحظعدموجودفروقجوهريةذاتداللةإحصائية
()p-value>0.05فيالدرجةالكليةلالضطراباتالنفسيةللدىطلبلةجامعلةاألزهلربغلزة
تعللزىللمسللتوىالد ارسللي(األول،الثللاني،الثال ل ،ال اربللع)،أيأنطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزة

باختالفمستواهمالدراسيمستوىاالضطراباتالنفسيةلديهمواحد.

أبعــــاد االضــــطرابات النفســــية:لل للوحظعل للدموجل للودفل للروقجوهريل للةذاتداللل للةإحصل للائية(p-
)value>0.05فيأبعاداالضطراباتالنفسيةالتالية(األعلراضالجسلمانية،الوسلواسالقهلري،

االكتئاب،القلق،العداوة،قلقالخوف،البارنوياالتخيلية،الذهانية،اضطراباتأخرى)لدىطلبة
ا
جامعةاألزهربغزةتعزىللمستوىالدراسي(األول،الثاني،الثالل ،ال اربلع)،أيأنطلبلةجامعلة
األزهربغزةباختالفمستواهمالدراسيمستوىاالضطراباتالنفسيةالسابقةلديهمواحد .
الحساسية التفاعلية:لوحظوجلودفلروقجوهريلةذاتدالللةإحصلائية()p-value<0.05فلي
درجاتالحساسيةالتفاعليةبينطلبةجامعةاألزهربغزةتعزىللمستوىالدراسي(األول،الثاني،
الثال ،الرابع) ،ولكشفالفروقتماستخداماختبارشيفيهللمقارناتالبعديةلتجانسالتباين،فقلد
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لوحظبأنمستوىالشعوربالحساسليةالتفاعليلةللدىطلبلةجامعلةاألزهلربغلزةفليمسلتوىثالل 

أكبللرمللنمسللتوىالشللعوربللذلكلللدىطلبللةالجامعللةفلليمسللتوى اربللع،وهللذهالفللروقذاتداللللة
إحصائية،فيحينلمتالحظأيفروقبينالفئاتاألخرى .
جاءتنتائجالدراسةمتوافقةمعدراسةأبوجحجوح(،)2012وتفسرالباحثةأنالواقع

النفسيالحاليوالتغييرالسريعفيجميعمجاالتالحياةالتليتحليطبكافلةالم ارحللالعمريلة،زاد
منمعاناتها،فضالعنالضغوطالعديدة،والمشلكالتالتليالحصلرلهلا،والتليتلقليبهلمإللى

خضللممشللاكلأخللرىوأزمللاتتتللركآثللا ارسلللبيةبللالشللكعلللىالللنفسوالجسللموالعقللل،وهللذامللن
شأنهأنيلعبدو اركبي ارفينتائجالدراسةالحاليةمنحي :عدموجوداختالفبينالمستويات

الد ارسل للية(األول،والثل للاني،والثال ل ل وال اربل للع)مل للنحي ل ل االضل للطراباتالنفسل للية،وخصوصل للاأن
االضللطراباتالنفسلليةأصللبحتمشللكلةفلليالعصللرالحللدي بسللببضللغوطالحيللاةالمختلفللةوال

تميزبينمستوياتالعمرالمختلفة،بلتنملووتكبلرفليالظلروفالمحيطلةالسليئةبغلضالنظلر
عنالفئةأوالمستويالعمري .

جدول ( )28نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين بعد الحساسية التفاعلية بالنسبة
للمستوى الدراسي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة

المستوى

المقياس

الدراسي

الحساسية
التفاعلية

العدد

المتوسط

المقارنات البعدية
1

2

3

4

األول 

149

12.9

1

//0.995

//0.998

//0.093

الثاني

161

12.7

-

1

//0.972

//0.144

الثال

205

13.0

-

-

1

*0.043

الرابع

104

10.8

-

-

-

1

** دالة إحصائي ًة عند 0.01

* دالة إحصائي ًة عند 0.05

\\ غير دالة إحصائي ًة

وتفسرالباحثةأنالشخصيةالحساسةشخصيةحذرةبدرجةكبيرةجدا،فهمدائماقلقون

ممايخفياآلخريناتجاههممنمشاعروقدتكونسلبيةتكمنفيأنفسهم،فإذاحاولاآلخرون
السخرية أو التعامل بطريقة مبهمة ملغزة غير مفهومة سيقومون بتحليلها بأنها تهجم من قبل

اآلخرينعليه(.شيخة ،)2008 ،وترىالباحثةأنشعورالحساسيةالتفاعليةلدىطلبةجامعة
األزهربغزةفيمستوى ثال أكبريرجعإلىأنهذهالمرحلةهينهايةمرحلةالمراهقةوأنها
مرحلةانتقالمنالمراهقةإلىالرشدفنجد أنهيدركأنهمتجهعاجال أوآجال إلىسنالرشد
ويكتشفخاللعبورهأنالرغبةفيالحصولعلى شيءليسبالضرورةأنتتحققإنمايدرك
134

فيهاحدودقدراته ،والفارقبينالواقعيوالمستحيلومنهنايكثرالشعوربالحساسيةالتفاعلية
فيهذهالفئةبالذاتدونغيرهامنالفئاتاألخرى .

 :2.2توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدمان شبكات التواصل االجتماعي لدى
طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى للمستوى الدراسي.

والختبارصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي( One -Way

)ANOVAلد ارسللةالفروقللاتفلليإدمللانشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيوأبعللادهلللدىطلبللةجامعللة
األزهللربغ لزةتعللزىللمسللتوىالد ارسللي(األول،الثللاني،الثال ل ،ال اربللع)،والنتللائجالمتعلقللةبهللذه

الفرضيةموضحةمنخاللالجدولالتالي :

جدول ( )29نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في إدمان شبكات التواصل
االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى للمستوى الدراسي (ن=)619
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

3

380.4
134.5

المقياس

مصدر التباين

مقياساإلدمانعلى

بينالمجموعات 

1141.3

شبكاتالتواصل

داخلالمجموعات

82735.6

615

االجتماعي 

المجموع

83876.9

618

المربعات

قيمة ف

2.83

مستوى
الداللة

*0.04

**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 

لل للوحظوجل للودفل للروقجوهريل للةذاتداللل للةإحصل للائية()p-value<0.05فل لليدرجل للات
اإلدمللانشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةتعللزىللمسللتوىالد ارسللي
(األول،الثللاني،الثال ل ،ال اربللع) ،ولكشللفالفللروقتللماسللتخداماختبللارشلليفيهللمقارنللاتالبعديللة
لتجلانسالتبلاين،فقلدللوحظبلأنمسلتوىإدملانشلبكاتالتواصللاالجتملاعيللدىطلبلةالجامعلة

مستوىأولأكبرمنمسلتوىالشلعوربلذلكللدىطلبلةجامعلةاألزهلربغلزةمسلتوىثالل ،وهلذه

الفروقذاتداللةإحصائية،فيحينلمتالحظأيفروقبينالفئاتاألخرى .

اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الزيدي ( )2014في عدم وجود فروق ذات

داللةإحصائيةفيإدماناإلنترنتتعزىالمستوىالتعليمي،وتعزوالباحثةأنمستوىاإلدمان

على شبكاتالتواصلاالجتماعيلدىطلبةجامعةاألزهربغزةكانعندطلبةالمستوياألول

منالجامعةيرجعإلىأنطلبةالمستوياألولهمالفئةالتيانتقلتمنالمرحلةالثانويةالعامة
إلىالجامعةوهذهأكثرمرحلةحساسةفيحياةالطلبة ،حي ينتقلونفيهامنمرحلةالنظام
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المدرسيوالروتيناليوميوالمحدودإلىالحياةالجامعيةوهيالمكاناألوسعللدراسةوالتطور
وتكوين العالقات االجتماعية ،وتحصيل خبرة في مجاالت كثيرة مما جعل مواقع التواصل
االجتماعيأرضخصبةلدخولهذهالفئةبالذاتلماحظيتبههذهالمواقعباهتمامكبيرحي 

أصبحتمكانا لتداولالقضاياومناقشةاألفكارواآلراءوانشاءالصداقاتبأنواعهاوجاءتهذه

المواقعمشجعهلهذهالمرحلةواحتياجاتهاممازاداإلفراطفياستخدامهذاالعالماالفتراضيلهذه
الفئةبالذاتدونغيرهامنالفئاتاألخرى .
جدول ( )30نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين درجات إدمان شبكات التواصل
االجتماعي بالنسبة للمستوى الدراسي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة
المستوى

المقياس

التواصل
االجتماعي

األول 

149

29.1

الثاني

161

27.2

الثال

205

25.5

الرابع

104

26.7

الدراسي

مقياساإلدمان
علىشبكات

العدد

المتوسط

المقارنات البعدية
1

2

3

4

1

//0.560

*0.041

//0.432

1

//0.580

//0.985

1

//0.879
1

**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 

 :3.1توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات االضــطرابات النفســية لــدى
طلبة جامعة األزهر بغزةتعزى لنوع التخصص.
والختبارصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتلعينتينمستقلتينلدراسةالفروقات

فيدرجاتاالضطراباتالنفسيةلدىطلبةجامعةاألزهربغزةتعزىلنوعالتخصص(علمي،

أدبي)،والنتائجالمتعلقةبهذهالفرضيةموضحةمنخاللالجدولالتالي :
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جدول ( )31نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات االضطرابات النفسية لدى طلبة
جامعة األزهر تعزى لنوع التخصص

االضطرابات النفسية وأبعادها

أدبي = 385

علمي =234
م

ع

م

ع

ت

مستوى
الداللة

األعراضالجسمانية 

14.16

7.82

14.86

8.92

-0.99

//0.32

الوسواسالقهري

 15.12

5.97

13.91

6.51

2.31

*0.02

الحساسيةالتفاعلية

 12.48

5.75

12.55

6.58

-0.13

//0.89

االكتئاب

 11.98

6.39

12.31

7.26

-0.57

//0.57

القلق

 17.97

8.45

18.11

9.31

-0.19

//0.85

العداوة

 7.60

4.22

7.78

4.61

-0.48

//0.63

قلقالخوف

 6.41

4.52

7.15

4.93

-1.87

//0.06

البارانوياالتخيلية

 8.95

4.23

8.67

4.57

0.77

//0.44

الذهانية

 11.42

6.11

11.12

6.80

0.55

//0.58

اضطراباتأخرى

 11.69

4.40

11.39

5.06

0.75

//0.46

46.66  117.79

117.86

55.37

-0.02

//0.99

االضطرابات النفسية الكلية

**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:

 الدرجة الكلية "االضطرابات النفسية":لوحظعدموجودفروقجوهريلةذاتدالللةإحصلائية
()p-value>0.05فيالدرجةالكليةلالضطراباتالنفسيةللدىطلبلةجامعلةاألزهلربغلزة
تع للزىلن للوعالتخص للص(علم للي،أدب للي)،أيأنطلب للةجامع للةاألزه للربغل لزةب للاختالفن للوع
التخصصمستوىاالضطراباتالنفسيةلديهمواحد.

 أبعـــاد االضـــطرابات النفســـية:لللوحظعللدموجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية(p-
)value>0.05فلليأبعللاداالضللطراباتالنفسلليةالتاليللة(األع لراضالجسللمانية،الحساسللية
التفاعلي للة،االكتئ للاب،القل للق،الع للداوة،قل للقالخ للوف،البا ارنوي للاالتخيلي للة،الذهاني للة،أعل لراض

أخلرى)للدىطلبللةجامعلةاألزهلربغلزةتعلزىلنلوعالتخصللص(علملي،أدبلي)،أيأنطلبللة
جامعللةاألزهللربغ لزةبللاختالفنللوعالتخصللصمسللتوىاالضللطراباتالنفسلليةالسللابقةلللديهم

واحد.

وتفسرالباحثةبعدموجودفروقفياالضطراباتالنفسيةإلىأنالبيئلةالجامعيلةوالجلو


العللامالللذييعيشللهطلبللةالجامعللاتس لواءاألدبيللةأوالعلميللةمتقللارب،حي ل أنطلبللةالجامعللة
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يعللانوننفللسالظللروفالصللعبةوالواقللعالمريللرالللذييعيشللهالطللالبالفلسللطينيةفلليالجامعللات

وتقللععللليهمأعبللاءد ارسلليةوواجبللاتمختلفللةبغللضالنظللرعللننللوعالكليللةأوالتخصللصالللذي
يدرسهالطالبممايجعلكالمنالتخصصلاتاألدبيلةأوالعلميلةعرضلةلالضلطراباتالنفسلية

المختلفة.

 بعـــــــد الوســـــــواس القهـــــــري:لل ل للوحظوجل ل للودفل ل للروقجوهريل ل للةذاتداللل ل للةإحصل ل للائية(p-
)value<0.05فلليدرجللاتالوس لواسالقهللريلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةتعللزىلنللوع
التخصص(علمي،أدبي)،الفروقكانتلصلالواللذينتخصصلهمعلملي،فقلدبللغمتوسلط

درجاتالوسواسالقهريعندطلبةالعلمي،15.12أماعندطلبةاألدبليفقلدبللغ13.91
درجلة،وهلذايلدلعلللىأنطلبلةالتخصصلاتالعلميلةيشللعرونبالوسلواسالقهلريأكثلرمللن

طلبةالتخصصاتاألدبية.

وترىالباحثةأنالمحلللونالنفسليونأجمعلواعللىأنأسللوبالتربيلةالصلارمةوالمتزنلة،


واإللح للاحالش للديدعل للىم ارع للاةالدق للةواالس للتقامةوالنظاف للةوالنظ للاموالتمس للكبالمع للاييرالخلقي للة

الجامللدةوالسلللوكالنللاهيعللناالنح لراف،كلللهللذهعواملللتللؤديإلللىحللدو حللاالتالوسللاوس
القهرية(عبداهلل)2000:170،

وترجع الباحثـة أن درجـة الشـعور بالوسـاوس القهريـةللدىطلبلةالتخصصلاتالعلميلة

أكثللرمللنطلبللةالتخصصللاتاألدبيللةإلللىطبيعللةالد ارسللةالملتحقللينفيهللاحيل تحللتمعللليهمهللذه

اضوأع ارضلهاهلو
التخصصاتالعلميةالتطبيقالعمليوأنبعضالطالبالذينيدرسوناألملر 
أنهميفكرونبأنهممصلابونبلاألمراضالتلييتعلمونهلاوتلرىالباحثلةأنالطلالباللذينيدرسلون

التخصصاتالعلميةيفرطونفيتحليلكلشيءوكلشخصللذافهلمأكثلرعرضلةللوسلاوس

القهريةأكثرمنالذينيدرسلونالتخصصلاتاألدبيلةحيل يعتملددارسليهاعللىالد ارسلةالنظريلة
وليستالعمليةأوالتطبيقية.

 :3.2ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات اإلدمــان علــى شــبكات
التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى لنوع التخصص.
والختبارصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتلعينتينمستقلتينلدراسةالفروقات

في درجات إدمان مواقع التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى لنوع
التخصص(علمي،أدبي)،والنتائجالمتعلقةبهذهالفرضيةموضحةمنخاللالجدولالتالي :
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جدول ( )32نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات إدمان مواقع التواصل االجتماعي
لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى لنوع التخصص
المتوسط

مقياس

التخصص

العدد

اإلدمانعلىشبكات

علمي 

234

27.63

التواصلاالجتماعي 

أدبي

385

26.53

** دالة إحصائي ًة عند 0.01

االنحراف

الحسابي

المعياري
11.81
11.50

* دالة إحصائي ًة عند 0.05

ت
1.17

مستوى
الداللة

//0.24

\\ غير دالة إحصائي ًة

تبللينمللنخللاللالجللدولالسللابقعللدموجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية(p-

)value>0.05فيالدرجةالكليةلإلدمانعلىشلبكاتالتواصللاالجتملاعيللدىطلبلةجامعلة

األزهللربغ لزةتعللزىلنللوعالتخصللص(علمللي،أدبللي)،أيأنطلبللةجامعللةاألزهللربغلزةبللاختالف
نوعالتخصصمستوىإدمانهملشبكاتالتواصلاالجتماعيواحد .

جاءتنتائجالدراسةمتوافقةمعدراسةعمار()2014والقرني()2011فيعدموجود

فروقجوهريةذاتداللةإحصائيةفيالدرجةالكليةلإلدمانعللىشلبكاتالتواصللاالجتملاعي
تعللزيلنللوعالتخصللص(علمللي،أدبللي)،بينمللااختلفللتنتللائجالد ارسللةمللعد ارسللةخللاطر()2015

حي وجدتفروقفياعتمادعلىالشبكاتاالجتماعيةلصالوالتخصصاتاألدبية .

وتعللزوالباحثللةدرجللةإدمللانالطلبللةعلللىشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيس لواءمللنطلبللة

التخصص للاتالعلمي للةأوطلب للةالتخصص للاتاألدبي للةواح للديرج للعإل للىع للدموج للودف للروقف للي
المسللتوياتالثقافي للةوالنفسلليةواالجتماعي للةالمتماثلللةف لليالمجتمللعالفلس للطيني،وكللذلكالظ للروف
المعيشيةالتييعيشهاالشبابفيقطاعغزةحي هذهالظروفمشابهةوالتميزبلينتخصلص

علمليأوأدبلي،وهلذاقللديفسلرعلدموجللوداخلتالفبلينالتخصصلينالعلملليواألدبليفليدرجلة
إدمانشبكاتالتواصلاالجتماعي .

 :4.1توجد فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات النفسية لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة تعزى إلى عدد الساعات التي يقضونها على مواقع التواصل

االجتماعي

والختبارصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي( One -Way

)ANOVAلد ارسللةالفروقللاتفللياالضللطراباتالنفسلليةوأبعللادهلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزة
تعزىعددالساعاتالتييقضونهاعلىمواقعالتواصللاالجتملاعي("،)"9-7"،"6-4"،"3-1

والنتائجالمتعلقةبهذهالفرضيةموضحةمنخاللالجدولالتالي :
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جدول ( )33نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في االضطرابات النفسية لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة تعزى عدد الساعات التي تقضيها على مواقع التواصل االجتماعي (ن=)
المقياس
األعراضالجسمانية

الوسواسالقهري

الحساسيةالتفاعلية

االكتئاب

القلق

العداوة

قلقالخوف

البارانوياالتخيلية

الذهانية

اضطراباتأخرى

االضطراباتالنفسية
الكلية

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات

متوسط

2

650.5

الحرية

المربعات

بينالمجموعات 

1301.1

 43331.2

609

المجموع

بينالمجموعات 

 44632.3
 279.4

611

داخلالمجموعات

 24165.3

609

39.7

بينالمجموعات 

 158.1

 23367.1

2

609

79.0

المجموع

بينالمجموعات 

 23525.2
 988.1

611

داخلالمجموعات

 27700.8

609

45.5

بينالمجموعات 

 1353.3

2

676.6

المجموع

 48666.7

داخلالمجموعات

المجموع

داخلالمجموعات

المجموع

داخلالمجموعات

 24444.7

 28688.9

2

611

2

611

71.2

139.7

38.4
494.1

 47313.5

609

77.7

بينالمجموعات 

 302.0

 11772.5

2

609

151.0

المجموع

بينالمجموعات 

 12074.5
 130.5

611

داخلالمجموعات

 13699.6

609

22.5

بينالمجموعات 

 172.3

 11656.2

2

609

86.2

المجموع

بينالمجموعات 

 11828.5
 901.8

611

داخلالمجموعات

 24873.7

609

40.8

بينالمجموعات 

 110.3

 13995.9

2

609

55.2

المجموع

 14106.2

611

داخلالمجموعات

المجموع

داخلالمجموعات

المجموع

داخلالمجموعات

بينالمجموعات 
داخلالمجموعات
المجموع

** دالة إحصائي ًة عند 0.01

 13830.1

 25775.6

 44454.1

611

2

611

2

611

2

609  1595582.2
611  1640036.3
* دالة إحصائي ًة عند 0.05
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19.3
65.3

19.1
450.9

23.0
22227.0

قيمة ف
9.14

3.52

2.06

10.86

8.71

7.81

2.90

4.50

11.04

2.40

8.48

2620.0
\\ غير دالة إحصائي ًة

مستوى
الداللة

**0.00

*0.03

//0.13

**0.00

**0.00

**0.00

//0.06

**0.01

**0.00

//0.09

**0.00

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:
 الدرجة الكلية "االضطرابات النفسية":لوحظوجودفروقجوهريةذاتداللةإحصلائية(p-
)value<0.01فلليدرجللاتالكليللةلالضللطراباتالنفسلليةلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزة

تعزىإلىعددالساعاتالتيتقضونهاعللىمواقلعالتواصللاالجتملاعي("،"6-4"،"3-1

" ،)"9-7ولكشفالفروقتماستخداماختبلارشليفيهللمقارنلاتالبعديلةلتجلانسالتبلاين،فقلد
لوحظبأنمستوىالشعورباالضطراباتالنفسليةللدىطلبلةجامعلةاألزهلربغلزةاللذينعلدد

سللاعاتالتللييقضللونهاعلللىمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيمللن(")"6-4"،"9-7أكبللرمللن
مسللتوىالشللعوربللذلكلللدىطلبللةالجامعللةالللذينعللددالسللاعاتلللديهممللن("،)"3-1وهللذه

الفروقذاتداللةإحصائية،فيحينلمتالحظأيفروقبينالفئاتاألخرى .

 األعراض الجسمانية:لوحظوجودفروقجوهريةذاتداللةإحصائية()p-value<0.01
فلليدرجللاتاألعلراضالجسللمانيةلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغلزةتعللزىإلللىعللددالسللاعات
التييقضونهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعي(" ،)"9-7"،"6-4"،"3-1ولكشفالفروق
تماستخداماختبارشيفيهللمقارناتالبعديةلتجانسالتباين،فقدللوحظبلأنمسلتوىالشلعور

لاألعراضالجسللمانيةلللدىطلبللةالجامعللةالللذينعللددسللاعاتالتللييقضللوهاعلللىمواقللع
بل 

التواصلللاالجتمللاعيمللن()9-7أكبللرمللنمسللتوىالشللعوربللذلكلللدىطلبللةالجامعللةالللذين
عددالساعاتلديهمملن("،)"3-1وهلذهالفلروقذاتدالللةإحصلائية،فليحلينللمتالحلظ

أيفروقبينالفئاتاألخرى.
 الوس ـواس القهــري:لللوحظوجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية()p-value<0.01
ف لليدرج للاتالوسل لواسالقه للريطلب للةجامع للةاألزه للربغل لزةتع للزىإل للىع للددالس للاعاتالت للي
يقضللونهاعلللىمواقللعالتواصلللاالجتمللاعي(" ،)"9-7"،"6-4"،"3-1ولكشللفالفللروقتللم

اسللتخداماختبللارشلليفيهللمقارنللاتالبعديللةلتجللانسالتبللاين،فقللدلللوحظبللأنمسللتوىالشللعور

بالوسل لواسالقه للريل للدىطلب للةالجامع للةال للذينع للددالس للاعاتالت للييقض للوهاعل للىمواق للع
التواصلللاالجتمللاعيمللن()6-4أكبللرمللنطلبللةالجامعللةالللذينيقضللونعللددسللاعاتمللن

("،)"3-1وهللذهالفللروقذاتداللللةإحصللائية،فلليحللينلللمتالحللظأيفللروقبللينالفئللات
األخرى.
 الحساســـــية التفاعليـــــة:ل ل للوحظع ل للدموج ل للودف ل للروقجوهري ل للةذاتدالل ل للةإحص ل للائية(p-
)value>0.05فيدرجاتالحساسليةالتفاعليلةللدىطلبلةجامعلةاألزهلربغلزةتعلزىلعلدد
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الساعاتالتيتقضيهاعلىمواقعالتواصللاالجتملاعي("،)"9-7"،"6-4"،"3-1أيأن

طلبةجامعةاألزهربغزةباختالفعددالساعاتمستوىالشعوربالحساسيةالتفاعليةلديهم
واحد.
 االكتئاب:لوحظوجودفروقجوهريةذاتداللةإحصائية()p-value<0.01فيدرجلات
االكتئابلدىطلبةجامعةاألزهربغلزةتعلزىإللىعلددالسلاعاتالتليتقضليهاعللىمواقلع

التواصلاالجتماعي(" ،)"9-7"،"6-4"،"3-1ولكشفالفروقتماسلتخداماختبلارشليفيه
للمقارنللاتالبعديللةلتجللانسالتبللاين،فقللدلللوحظبللأنمسللتوىالشللعورباالكتئللابلللدىطلبللة

الجامعللةالللذينعللددسللاعاتالتللييقضللوهاعلللىمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيمللن("،"9-7
")"6-4أكبرمنمستوىالشلعوربلذلكللدىطلبلةالجامعلةاللذينعلددالسلاعاتللديهمملن

("،)"3-1وهللذهالفللروقذاتداللللةإحصللائية،فلليحللينلللمتالحللظأيفللروقبللينالفئللات
األخرى.

 القلــق:لللوحظوجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية()p-value<0.01فلليدرجللات
القلللقلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةتعللزىإلللىعللددالسللاعاتالتلليتقضلليهاعلللىمواقللع
التواصلاالجتماعي(" ،)"9-7"،"6-4"،"3-1ولكشفالفروقتماسلتخداماختبلارشليفيه
للمقارناتالبعديةلتجانسالتباين،فقدلوحظبأنمستوىالشعوربالقلقللدىطلبلةالجامعلة

الللذينعللددسللاعاتالتللييقضللوهاعلللىمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيمللن(")"6-4"،"9-7

أكبرمنمستوىالشعوربذلكلدىطلبلةالجامعلةاللذينعلددالسلاعاتللديهمملن(،)3-1
وهذهالفروقذاتداللةإحصائية،فيحينلمتالحظأيفروقبينالفئاتاألخرى.
 العـداوة:للوحظوجلودفلروقجوهريللةذاتدالللةإحصلائية()p-value<0.01فليدرجللات
الع للداوةل للدىطلب للةجامع للةاألزه للربغل لزةتع للزىع للددالس للاعاتالت لليتقض لليهاعل للىمواق للع
التواصلاالجتماعي(" ،)"9-7"،"6-4"،"3-1ولكشفالفروقتماسلتخداماختبلارشليفيه
للمقارن للاتالبعدي للةلتج للانسالتب للاين،فق للدل للوحظب للأنمس للتوىالش للعوربالع للداوةل للدىطلب للة

الجامعللةالللذينعللددسللاعاتالتللييقضللوهاعلللىمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيمللن("،"9-7
")"6-4أكبرمنمستوىالشلعوربلذلكللدىطلبلةالجامعلةاللذينعلددالسلاعاتللديهمملن

("،)"3-1وهللذهالفللروقذاتداللللةإحصللائية،فلليحللينلللمتالحللظأيفللروقبللينالفئللات
األخرى.
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 قلق الخوف:لوحظعدموجودفروقجوهريةذاتداللةإحصائية()p-value>0.05في
درجاتقلقالخوفلدىطلبةجامعةاألزهربغلزةتعلزىلعلددالسلاعاتالتليتقضليهاعللى
مواق للعالتواص لللاالجتم للاعي("،)"9-7"،"6-4"،"3-1أيأنطلب للةجامع للةاألزه للربغل لزة
باختالفعددالساعاتمستوىالشعوربقلقالخوفلديهمواحد.
 البا ارنويــا التخيليــة:لللوحظوجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية()p-value<0.01
فلليدرجللاتالبا ارنويللاالتخيليللةلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزةتعللزىعللددالسللاعاتالتللي
تقضلليهاعلللىمواقللعالتواصلللاالجتمللاعي(" ،)"9-7"،"6-4"،"3-1ولكشللفالفللروقتللم
اسللتخداماختبللارشلليفيهللمقارنللاتالبعديللةلتجللانسالتبللاين،فقللدلللوحظبللأنمسللتوىالشللعور
بالبارانوياالتخيليةلدىطلبةالجامعةالذينعددساعاتالتييقضوهاعلىمواقعالتواصلل

االجتم للاعيم للن()9-7أكب للرم للنمس للتوىالش للعورب للذلكل للدىطلب للةالجامع للةال للذينع للدد

السللاعاتلللديهممللن("،)"3-1وهللذهالفللروقذاتداللللةإحصللائية،فلليحللينلللمتالحللظأي

فروقبينالفئاتاألخرى.

 الذهانية:لوحظوجودفروقجوهريةذاتداللةإحصلائية()p-value<0.01فليدرجلات
الذهاني للةل للدىطلب للةجامع للةاألزه للربغل لزةتع للزىع للددالس للاعاتالت لليتقض لليهاعل للىمواق للع
التواصلاالجتماعي(" ،)"9-7"،"6-4"،"3-1ولكشفالفروقتماسلتخداماختبلارشليفيه
للمقارن للاتالبعدي للةلتج للانسالتب للاين،فق للدل للوحظب للأنمس للتوىالش للعوربالذهانيل لةل للدىطلب للة

الجامعللةالللذينعللددسللاعاتالتللييقضللوهاعلللىمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيمللن("،"9-7

")"6-4أكبرمنمستوىالشلعوربلذلكللدىطلبلةالجامعلةاللذينعلددالسلاعاتللديهمملن

(،)3-1وه للذهالف للروقذاتدالل للةإحص للائية،ف لليح للينل للمتالح للظأيف للروقب للينالفئ للات
األخرى.

وتفس للرالباحث للةه للذهالنتيج للةإل للىأن للهوم للعزي للادةع للددالس للاعاتأم للاممواق للعالتواص للل

االجتمللاعيبشللكلمفللرطوالتلليتتجللاوزالفت لراتالتلليحللددهاالفللردلنفسللهفلليالبدايللة،ومواصلللة

الجل للوسأم للامه للذهالمواق للعيق للودإل للىالعزل للةوتكس للبمس للتخدميهان للوعم للناالنطوائي للةوزي للادة

األعراضالجسمانيةوالنفسية،فتزداداضطراباتالنلوموالتغذيلةمملايشلعرالملدمنعللىشلبكات
التواصل لللاالجتمل للاعيإلل للىاإلرهل للاقالمس ل لتمروتل للدهورالقل للدرةعلل للىممارسل للةاألعمل للالاليوميل للة
واضطراباتفيالنومتؤديإلىانخفاضالقدرةعللىالمناعلةللجسلممملايعلرضملدمنشلبكات

التواصلاالجتماعيإلىالكثيرمناألمراض،وألنالتواصليلتمعبلرحلقلةضليقةومحلدودةوال

شلكأنلهلاتلأثيرعللىاللنفسالبشلريةوذلللكبفقلدانالتواصللالحقيقليوالوجلدانيوالتليتلتمعللن
طريللقلغللاتالتخاطللبمثللللغللةتخاطللبالعللينوتعللابيرالوجللهوالمصللافحةاليدويللةواالبتسللامة
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وتبادلالمشاعروحصرالتواصلاالجتماعيعلىتللكالتقنيلةفقلطفسلوفتتلركفلينفسلهآثلار
نفسيةيتطبععليهاويدخلفيدائرةالعالماالفتراضيالمنفصلعنالواقعالحقيقيممايسببله

الكثيللرمللناالضللطراباتالنفسلليةوالتلليفلليطليعتهللاالوسلواسالقهللريواالكتئللابوالقلللقوالعللداوة
والبارانويللاالتخيليللةوالذهانيللة،وهللذاقللديفسللرأنكلمللازادسللاعاتالجلللوسأمللاممواقللعالتواصللل

االجتماعييساعدعلىزيادةالشعورباالضطراباتالنفسيةالمختلفة .

جدول ( )34نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين درجات مقياس االضطرابات
النفسية وأبعاده بالنسبة عدد الساعات لدى طلبة جامعة األزهر بغزة

األبعاد

األعراضالجسمانية

الوسواسالقهري

االكتئاب

القلق

العداوة

البارانوياالتخيلية

الذهانية

االضطراباتالنفسيةالكلية 

عدد

العدد

المتوسط

)(1_3

276

13.18

)(4_6

228

15.02

)(7_9

108

17.16

)(1_3

276

13.60

)(4_6

228

14.86

)(7_9

108

15.12

)(1_3

276

10.87

)(4_6

228

12.54

)(7_9

108

14.31

)(1_3

276

16.46

)(4_6

228

18.69

)(7_9

108

20.34

)(1_3

276

6.95

)(4_6

228

8.09

)(7_9

108

8.71

)(1_3

276

8.28

)(4_6

228

8.78

)(7_9

108

9.77

)(1_3

276

9.98

)(4_6

228

11.65

)(7_9

108

13.23

)(1_3

276

108.83

)(4_6

228

120.82

)(7_9

108

131.52

الساعات

** دالة إحصائي ًة عند 0.01

* دالة إحصائي ًة عند 0.05
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المقارنات البعدية
1

2

3

1

//0.05

**0.00

1

//0.10
1

1

*0.03

//0.10

1

//0.94
1

1

*0.02

**0.00

1

//0.08
1

1

*0.02

**0.00

1

//0.28
1

1

*0.02

**0.00

1

//0.48
1

1

//0.45

*0.01

1

//0.16
1

1

*0.01

**0.00

1

//0.11
1

1

*0.03

**0.00

1

//0.20
1

\\ غير دالة إحصائي ًة

 :4.2توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فــــي اإلدمـــان علـــى شـــبكات التواصــــل
االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى لعدد السـاعات التـي يقضـونها علـى

مواقع التواصل االجتماعي.
والختبارصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي( One -Way

لاعيوأبعللادهلللدىطلبللةجامعللة

)ANOVAلد ارسللةالفروقللاتفلليإدمللانشللبكاتالتواصلللاالجتمل
األزهربغزةتعزىعددالسلاعاتالتلييقضلونهاعللىمواقلعالتواصللاالجتملاعي("-4"،"3-1

،)"9-7"،"6والنتائجالمتعلقةبهذهالفرضيةموضحةمنخاللالجدولالتالي :

جدول ( )35نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في إدمان شبكات التواصل

االجتماعي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة تعزى عدد الساعات التي يقضونها على مواقع
التواصل االجتماعي

مصدر التباين

المقياس
مقياساإلدمانعلى
شبكاتالتواصل
االجتماعي 

مجموع

المربعات

بينالمجموعات  19237.3

درجات

متوسط

2

9618.6

الحرية

داخلالمجموعات

609  63415.2

المجموع

611  82652.5

المربعات
104.1

قيمة ف

92.37

مستوى
الداللة

**0.00

**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 

 لللوحظوجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية()p-value<0.01فلليدرجللاتإدمللان
شبكاتالتواصللاالجتملاعيللدىطلبلةجامعلةاألزهلربغلزةتعلزىإللىعلددالسلاعاتالتلي
يقضللونهاعلللىمواقللعالتواصلللاالجتمللاعي(" ،)"9-7"،"6-4"،"3-1ولكشللفالفللروقتللم

اسللتخداماختبللارشلليفيهللمقارنللاتالبعديللةلتجللانسالتبللاين،فقللدلللوحظبللأنمسللتوىإدمللان
شللبكاتالتواصلللاالجتمللاعيلللدىطلبللةالجامعللةالللذينعللددسللاعاتالتللييقضللوهاعلللى

مواقعالتواصلاالجتماعيمن(")"9-7"،"6-4أكبلرملنمسلتوىالشلعوربلذلكللدىطلبلة
الجامع للةال للذينع للددالس للاعاتل للديهمم للن(،)3-1ك للذلكبالنس للبةلع للددالس للاعات()9-7
مسلتوىاإلدمللانأكثللرمللنالللذينعلددسللاعات(،)6-4وهللذهالفللروقذاتداللللةإحصللائية،

فيحينلمتالحظأيفروقبينالفئاتاألخرى.

وتع ل للزوالباحث ل للةهل ل لذهالنتيج ل للةإل ل للىأنزي ل للادةع ل للددالس ل للاعاتأم ل للامش ل للبكاتالتواص ل للل

االجتم للاعيبش للكلمض للطردلتتج للاوزالفتل لراتالت لليح للددهاالف للردلنفس للهف لليالبداي للةومواص لللة

145

الجلوسأمامالشبكةكانتالسببالرئيسيفيإدمانتلكالمواقعمنخاللظهورهلذهالمواقلع
التيغزتالهواتفالمحمولةالذكيةوأجهزةالكمبيوترالمحموللةالتليأصلبحتمتاحلةبكللوقلت
وكلللحللينودونعنللاءوالتلليهيمنللتعلللىعقللولكلللمسللتخدميشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعي

حتىباتمنالمستحيلاالستغناءعنها،فإنمواقعالتواصلاالجتماعيأصبحتلألسفتحقق
رغبللاتوأحللالمالعديللدمللنالشللبابالضللائعفهلليتخلللقلهللمعالمللاافت ارضلليايسللجلونعبرهللاكللل
هموانالجلللوسعلللىمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيأدىإلللىالشللعوربحالللةأفضللل
تفاصلليلحيللات 

مهماطالالوقت،وهذايعدإدمانا،واإلسراففليالوقلتعللىتللكالمواقلعيلؤديإللىاالنفصلال
التامعلىالعالمالخارجيمعملرورالوقلت،باإلضلافةإللىإهملالالفلردألعماللهالهاملةواليوميلة

واهمالاألشخاصالهامةأيضافيحياتهالواقعيةكاألهلواألصدقاء .

جدول ( )36نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين درجات إدمان شبكات التواصل

االجتماعي بالنسبة عدد الساعات التي يقضونها على مواقع التواصل االجتماعي لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة

عدد

األبعاد

الساعات

العدد

المتوسط

المقارنات البعدية
1

2

3

مقياساإلدمان

)(1_3

276

21.25

1

**0.00

**0.00

علىشبكات

)(4_6

228

30.24

-

1

**0.00

التواصلاالجتماعي  )(7_9

108

35.45

-

-

1

 





**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 

 :5.1توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االضطرابات النفسية لـدى طلبـة
جامعـــــة األزهـــــر بغـــــزة تعـــــزى لدرجـــــة اإلدمـــــان (منخفضـــــي الـــــدرجات ،مرتفعـــــي
الدرجات)على شبكات التواصل االجتماعي.
والختبارصحةهذهالفرضيةتماستخداماختبارتلعينتينمستقلتينلدراسةالفروقات
فيدرجاتاالضطراباتالنفسيةلدىطلبةجامعةاألزهربغزةتعزىلدرجةاإلدمان(منخفضي

الدرجات،مرتفعيالدرجات)،والنتائجالمتعلقةبهذهالفرضيةموضحةمنخاللالجدولالتالي :
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جدول ( )37نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات االضطرابات النفسية لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة تعزى لدرجة اإلدمان

األبعاد

منخفضي الدرجات

مرتفعي الدرجات

ن = 153

ن =157

المتوسط

االنحراف
المعياري

االنحراف

المتوسط

قيمة ت

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

المعياري

األعراضالجسمانية 

11.60

7.50

18.15

9.18

-6.87

**0.00

مرتفعيالدرجات

الوسواسالقهري 

11.88

6.12

16.24

6.78

-5.94

**0.00

مرتفعيالدرجات

الحساسيةالتفاعلية 

10.72

6.06

14.24

6.81

-4.80

**0.00

مرتفعيالدرجات

االكتئاب 

9.63

6.49

14.98

7.60

-6.65

**0.00

مرتفعيالدرجات

القلق 

14.12

8.24

21.14

9.83

-6.81

**0.00

مرتفعيالدرجات

العداوة 

5.76

3.94

9.39

4.87

-7.19

**0.00

مرتفعيالدرجات

قلقالخوف 

5.52

4.38

8.10

5.25

-4.69

**0.00

مرتفعيالدرجات

البارانوياالتخيلية 

7.35

4.27

9.78

4.89

-4.66

**0.00

مرتفعيالدرجات

الذهانية 

8.86

6.61

13.48

7.10

-5.92

**0.00

مرتفعيالدرجات

اضطراباتأخرى 

9.99

4.59

12.48

5.44

-4.36

**0.00

مرتفعيالدرجات

95.44

50.09

137.99

57.53

-6.94

**0.00

مرتفعيالدرجات

االضطراباتالنفسية
الكلية 

**دالةإحصائيةعند*0.01دالةإحصائيةعند\\0.05غيردالةإحصائية 


تبين من خالل الجدول السابق ما

يلي :

 الدرجة الكلية "االضطرابات النفسية":لوحظوجودفروقجوهريةذاتداللةإحصلائية(p-
)value<0.01فلليدرجللاتالكليللةلالضللطراباتالنفسلليةلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغ لزة
تع للزىل للدرجاتاإلدم للان(منخفض لليال للدرجات،مرتفع لليال للدرجات)،الف للروقكان للتلص للالو

مرتفع لليال للدرجات،فق للدبل للغمتوس للطدرج للاتالوسل لواسالقه للريعن للدمنخفض لليال للدرجات
لة،وهللذاي للدلعلللىأنطلب للة
،95.44أمللاعنللدمرتفع لليالللدرجاتفق للدبلللغ137.99درج ل 
مرتفعيدرجاتاإلدمانعللىشلبكاتالتواصللاالجتملاعييشلعرونباالضلطراباتالنفسلية

أكثرمنطلبةمنخفضيالدرجات.

 بعـــــد األعـــــراض الجســـــمانية:ل ل للوحظوج ل للودف ل للروقجوهري ل للةذاتدالل ل للةإحص ل للائية(p-
)value<0.01ف لليدرج للاتاألعل لراضالجس للمانيةل للدىطلب للةجامع للةاألزه للربغل لزةتع للزى
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ل للدرجاتاإلدم للان(منخفض لليال للدرجات،مرتفع لليال للدرجات)،الف للروقكان للتلص للالوال للذين
مرتفعلليالللدرجات،فقللدبلللغمتوسللطدرجللاتاألع لراضالجسللمانيةعنللدمنخفضلليالللدرجات

،11.60أم للاعن للدمرتفع لليال للدرجاتفق للدبل للغ18.15درج للة،وه للذاي للدلعل للىأنطلب للة

مرتفعيدرجلاتاإلدملانعللىشلبكاتالتواصللاالجتملاعييشلعرونبلاألعراضالجسلمانية

أكثرمنطلبةمنخفضيالدرجات.

 بعـــــــد الوســـــــواس القهـــــــري:لل ل للوحظوجل ل للودفل ل للروقجوهريل ل للةذاتداللل ل للةإحصل ل للائية(p-
)value<0.01فيدرجاتالوسواسالقهريلدىطلبةجامعلةاألزهلربغلزةتعلزىللدرجات

اإلدم للان(منخفض لليال للدرجات،مرتفع لليال للدرجات)،الف للروقكان للتلص للالوال للذينمرتفع للي
اللدرجات،فقللدبللغمتوسللطدرجللاتالوسلواسالقهللريعنللدمنخفضليالللدرجات،11.88أمللا

عنللدمرتفعلليالللدرجاتفقللدبلللغ16.29درجللة،وهللذايللدلعلللىأنطلبللةمرتفعلليدرجللات
اإلدمللانعلللىشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعييشللعرونبالوس لواسالقهللريأكثللرمللنالطلبللة

منخفضيالدرجات.
 بعـــــد الحساســـــية التفاعليـــــة:ل ل للوحظوج ل للودف ل للروقجوهري ل للةذاتدالل ل للةإحص ل للائية(p-
)value<0.01ف لليدرج للاتالحساس لليةالتفاعلي للةل للدىطلب للةجامع للةاألزه للربغل لزةتع للزى

ل للدرجاتاإلدم للان(منخفض لليال للدرجات،مرتفع لليال للدرجات)،الف للروقكان للتلص للالوال للذين
مرتفعلليالللدرجات،فقللدبلللغمتوسللطدرجللاتالحساسلليةالتفاعليللةعنللدمنخفضلليالللدرجات
،10.72أم للاعن للدمرتفع لليال للدرجاتفق للدبل للغ14.24درج للة،وه للذاي للدلعل للىأنطلب للة
مرتفعلليدرجللاتاإلدمللانعلللىشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعييشللعرونبالحساسلليةالتفاعليللة

أكثرمنالطلبةمنخفضيالدرجات.

 بعــد االكتئــاب:لللوحظوجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية()p-value<0.01فللي
درجل للاتاالكتئل للابلل للدىطلبل للةجامعل للةاألزهل للربغ ل لزةتعل للزىلل للدرجاتاإلدمل للان(منخفضل للي
الدرجات،مرتفعيالدرجات)،الفروقكانتلصالوالذينمرتفعيالدرجات،فقدبلغمتوسط

درج للاتاالكتئ للابعن للدمنخفض لليال للدرجات،9.63أم للاعن للدمرتفع لليال للدرجاتفق للدبل للغ
14.98درجللة،وهللذايللدلعلللىأنطلبللةمرتفعلليدرجللاتاإلدمللانعلللىشللبكاتالتواصللل
االجتماعييشعرونباالكتئابأكثرمنالطلبةمنخفضيالدرجات.

 بعــــد القلــــق:ل للوحظوج للودف للروقجوهري للةذاتدالل للةإحص للائية()p-value<0.01ف للي
درجللاتالقلللقلللدىطلبللةجامعللةاألزهللربغلزةتعللزىلللدرجاتاإلدمللان(منخفضلليالللدرجات،
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مرتفعياللدرجات)،الفلروقكانلتلصلالواللذينمرتفعلياللدرجات،فقلدبللغمتوسلطدرجلات

القلقعندمنخفضياللدرجات،14.12أملاعنلدمرتفعلياللدرجاتفقلدبللغ21.14درجلة،
وهذايدلعلىأنطلبةمرتفعيدرجاتاإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعييشعرون

بالقلقأكثرمنالطلبةمنخفضيالدرجات.

 بعـــد العـــداوة:ل للوحظوج للودف للروقجوهري للةذاتدالل للةإحص للائية()p-value<0.01ف للي
درجاتالعداوةلدىطلبةجامعلةاألزهلربغلزةتعلزىللدرجاتاإلدملان(منخفضلياللدرجات،
مرتفعياللدرجات)،الفلروقكانلتلصلالواللذينمرتفعلياللدرجات،فقلدبللغمتوسلطدرجلات

العللداوةعنللدمنخفضلليالللدرجات،5.76أمللاعنللدمرتفعلليالللدرجاتفقللدبلللغ9.39درجللة،
وهذايدلعلىأنطلبةمرتفعيدرجاتاإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعييشعرون

بالعداوةأكثرمنالطلبةمنخفضيالدرجات.

 بعد قلق الخوف:لوحظوجودفروقجوهريةذاتدالللةإحصلائية()p-value<0.01فلي
درج للاتقل للقالخ للوفل للدىطلب للةجامع للةاألزه للربغل لزةتع للزىل للدرجاتاإلدم للان(منخفض للي
الدرجات،مرتفعيالدرجات)،الفروقكانتلصالوالذينمرتفعيالدرجات،فقدبلغمتوسط

درجللاتقلللقالخللوفعنللدمنخفضلليالللدرجات،5.52أمللاعنللدمرتفعلليالللدرجاتفقللدبلللغ
8.10درج للة،وه للذاي للدلعل للىأنطلب للةمرتفع لليدرج للاتاإلدم للانعل للىش للبكاتالتواص للل
االجتماعييشعرونبقلقالخوفأكثرمنالطلبةمنخفضيالدرجات.
 بعـــــــد البا ارنويـــــــا التخيليـــــــة:لل ل للوحظوجل ل للودفل ل للروقجوهريل ل للةذاتداللل ل للةإحصل ل للائية(p-
)value<0.01فيدرجاتالبا ارنوياالتخيليةلدىطلبةجامعةاألزهلربغلزةتعلزىللدرجات
اإلدم للان(منخفض لليال للدرجات،مرتفع لليال للدرجات)،الف للروقكان للتلص للالوال للذينمرتفع للي

لدرجات،فقللدبلللغمتوسللطدرجللاتالبا ارنويللاالتخيليللةعنللدمنخفضلليالللدرجات،7.35أمللا
الل 
عن للدمرتفع لليال للدرجاتفق للدبل للغ9.78درج للة،وه للذاي للدلعل للىأنطلب للةمرتفع لليدرج للات

اإلدمللانعلللىشللبكاتالتواصلللاالجتمللاعييشللعرونبالبا ارنويللاالتخيليللةأكثللرمللنالطلبللة

منخفضيالدرجات.

 بعــد الذهانيــة:لللوحظوجللودفللروقجوهريللةذاتداللللةإحصللائية()p-value<0.01فللي
درجاتالذهانيةلدىطلبةجامعةاألزهربغزةتعزىلدرجاتاإلدمان(منخفضلياللدرجات،
مرتفعياللدرجات)،الفلروقكانلتلصلالواللذينمرتفعلياللدرجات،فقلدبللغمتوسلطدرجلات
الذهانيةعندمنخفضيالدرجات،8.86أماعندمرتفعيالدرجاتفقلدبللغ16.29درجلة،
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وهذايدلعلىأنطلبةمرتفعيدرجاتاإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعييشعرون

بالذهانيةأكثرمنالطلبةمنخفضيالدرجات.

وقللدجللاءتنتللائجالد ارسللةمتوافقللةمللعد ارسللةزيللدان()2008حي ل أظهللرتوجللودفللروقبللين
مدمنياالنترنتوغيرمدمنيفيكلمنالقلقواالكتئابوالوحدةالنفسيةتتجهنحوالمدمنين .

وتري الباحثة  أن األضرار التي تصيب العين نتيجة لإلشعاع التي تبثه شاشات
الكمبيوتر واألجهزة الذكية ،وأضرار تصيب العمود الفقري والرجلين نتيجة نوع الجلسة والمدة
الزمنيةلهامقابلأجهزةالكمبيوترواألجهزةالمحمولةوالذكية ،ومنثم األضرارالمترافقةمثل
البدانةوماتسببهمنأمراضمرافقة،كمايتحد العلماءالنفسيونعنعالموهميبديلتقدمة

شبكة اإلنترنت وتطبيقات الكمبيوتر وشبكات التواصل االجتماعي  مما قد يسبب أثا ار نفسية

هائلةخصوصاعلى الفئاتالعمريةالصغيرة ،حي يختلطالواقعبالوهموحي تختلقعالقات
وارتباطات غير موجودة في العالم الواقعي ،قد تؤدي إلى تقليل مقدرة الفرد على أن يجد

شخصيةنفسيةسويةقادرةعلى التفاعلمعالمجتمعوالواقعالمعيشي ،أماعناآلثار النفسية
إلدماناإلنترنتفيقولأنمدمناإلنترنتيحد لهحالةمنالقلقواالكتئابواإلفراطفيتناول
الطعام كما يشعر بالوحدة واالنطواء ،ويتسبب إدمان اإلنترنت في عدم قدرته على المواجهة
اجتماعياوهومايعكسنقصفيالبناءوالنضجالنفسيلديه ،فتقللديهمهاراتالتواصلوال

يستطيعأنيدخلفيعالقاتحميمةمعاآلخرين ،واليمكنهالتعبير عننفسهبسهولةوتقل

قدرته على اتخاذ القرار( .السيد نجم ،)121 ،2012 ،وتعزو الباحثة اإلدمان على شبكات
التواصل االجتماعي له عالقة وثيقة باالضطرابات النفسية المختلفة وان االستخدام المفرط
لوسائل التواصل االجتماعي قد يتسبب في ارتباكات واضطرابات في شخصية المستخدمين،
ويزيد من الشعور بالقلق واالكتئاب والعزلة والمخاوف االجتماعية والوساوس القهرية والعداوة
والحساسية التفاعلية وغيرها من االضطرابات النفسية والتي يترتب عليها  عدم االلتزام

بالمسؤولياتالمترتبةعليهم ،وانخفاضفيأدائهماليومي ،وأنالفردالمفرطفياستخداممواقع
التواصل االجتماعي يكون بعيدا عن التجارب الحياتية الدائمة والعميقة والتي تتطلب الجهد
والخبرة ،ويحاول المدمن اإلشباع الفوري فقط ،ويجهل اإلشباع الدائم وتتغلب عليه المشاعر
الفورية وال يهتم بالسعادة الدائمة والفرحة الطويلة األمد ،وان محاولة ابتعاد األفراد عن مواقع

التواصل االجتماعي ،يعرضهم لمشاكل نفسية وفيزيولوجية مشابهة ألعراض الحرمان من أنواع
اإلدماناألخرى،كالقلقالشديدوالك بةوزيادةضرباتالقلبوانخفاضقدرةالتفكير .

150

ثالثا :التوصيات:
فيضوءماتوصلتإليةالدراسةمننتائجومناقشتهاالتيأظهرتوجودعالقةبين
اإلدمانعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيباالضطراباتالنفسيةفإنالدراسةتوصيبمايلي :
 .1الكشف عن الطلبة المدمنين على شبكات التواصل االجتماعي ،والذين يعانون من
االضطراباتالنفسيةوتوفيرلهمالبرامجعالجيةمناسبة.

 .2نشر الوعي النفسي بمخاطر إدمان شبكات التواصل االجتماعي كونه ال يختلف عن
إدمانالموادالمخدرةوالكحوليات،ومايحملهمنأضرارنفسيةوصحية.

 .3وضعمجموعةمنالتدابيرالقانونيةأوالتشريعيةللحدمنتفشيظاهرةإدمانشبكات
التواصلاالجتماعيفيالمجتمع.

 .4عمل مطويات ونشرات توعية بمخاطر إدمان شبكات التواصل االجتماعي وتوزيعها
علىطلبةالجامعة.

 .5عقد ندوات توعية للطالب وتنفيذ مؤتمرات للطالب عن إدمان شبكات التواصل
االجتماعيوتأثيرهاعلىالصحةالنفسية.

 .6ضرورة إعداد برنامج متكامل لتوعية األسر واألبناء بمخاطر إدمان شبكات التواصل
االجتماعيومايجبعليهمفعلهللوقايةمنالوقوعبينفكيهذاالعالماالفتراضي.

 .7تفعيلوسائلاإلعالموخاصةالمرئيةمنهابتخصيصبرامجموجهةللشبابالفلسطيني
يوميةأوأسبوعيةتقدممنخاللهامخاطرإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيوتوضيو

اآلثار السلبية والنفسية واالجتماعية على الشباب عامة وعلى طلبة الجامعة بشكل

خاص.

 .8تفعيل الوحدات اإلرشادية والعيادات النفسية بالجامعات والكليات لتوعية الشباب من
طالبالجامعةبمخاطرإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعي.

 .9التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمحلي لنشر الوعي وبيان مخاطر اإلدمان
علىمواقعالتواصلاالجتماعي،وعرضقصصواقعيةمناألفرادالذينسقطوافريسة
هذاالعالماالفتراضيوماجناههؤالءاألفرادمنمعاناةنفسيةواجتماعية.
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رابعا :المقترحات:
 .1إج ل لراءد ارسل للةمماثلل للةللد ارسل للةالحاليل للةعلل للىفئل للاتإكلينيكيل للهمختلفل للةباسل للتخدامنفل للس
المتغيرات.

 .2بناءبرامجإرشاديةلمدمنينشبكاتالتواصلاالجتماعيلخفضسلوكاإلدمانلديهم.
 .3إج ل لراءد ارسل للةحالل للةعلل للىعينل للاتملللنالمل للدمنينعللللىشل للبكاتالتواصل لللاالجتمل للاعي،
والمضطربيننفسيا.

 .4إجراءدراسةمماثلةللدراسةالحاليةعلىعيناتتختلفعنعينةالدراسةالحالية.
 .5إجراءدراساتعنإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيوربطهابمتغيراتمختلفة .
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أوال المصادر:

المصادر والمراجع

القرانالكريم 

سننالترمذي 

ثانيا :المراجع

أوال :المراجع العربية :

 .1البحيللري،عبللدالرقيللب.)1984(.قائمــة مراجعــة األع ـراض،SCL–90،مكتبللةالنهضللة
المصرية،القاهرة.

 .2البن للا،إس للعاد.)2012(.محاضــــرات فــــي علــــم الــــنفس المرضــــي،كلي للةالتربي للة،جامع للة
المنصورة،مصر.

 .3البنا،أنور .)2006(.األمراض النفسية والعقلية،الطبعةاألولى،غزة،فلسطين.

 .4الجس للماني،عب للدالعل للي.)1998(.األمــــراض النفســـية (تاريخهــــا ،أنواعهــــا ،أعراضــــها،
عالجها)،الدارالعربيةللعلوم.

 .5الجل لواد،ميرف للتعزم للي،وأحم للد،أس للماءفتح للي.)2013(.الفــــروق فــــي بعــــض ســــمات
الشخصـــية والقلـــق االجتمـــاعي بـــين مســـتخدمي وغيـــر مســـتخدمي شـــبكات التواصـــل

االجتمــاعي لعينــة مــن طــالب كليــة التربيــة،جامعللةالمنيللا،رسللالةماجسللتير(منشللورة)،

مجلةالعلومالتربويةوالنفسية،المجلد،16العدد،4البحرين.

 .6الخواجة،عبدالفتاحمحمد.)2010(.اضطراب ضغط ما بعد الصدمة وعالقته باالكتئـاب

لدى عينة من طلبة كلية ارداب بجامعة السلطان قـابوس،رسلالةماجسلتير(منشلورة)،
مجلةالعلومالتربويةوالنفسية،المجلد،13العدد،4البحرين.

 .7الخواجة،عبدالفتاحمحملد.)2014(.اإلدمـان علـى اإلنترنـت وعالقتـه بـالتوافق النفسـي

لــدى طلبــة جامعــة الســلطان قــابوس،رسللالةماجسللتير(منشللورة)،مجلللةجامعللةالقللدس
المفتوحةلألبحا والدراساتالتربويةوالنفسية،المجلدالثاني،العدد،8عمان.

 .8الدريملي،عبدالرزاق.)2011(.اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونيـة،داروائللللنشلر،
الطبعةاألولى،األردن.

 .9الللدوة،أملللمحمللد.)2007(.عالقـــة بعــض المتغيـــرات النفســـية والمعرفيـــة واالجتماعيـــة

بمستويات تقبل المرأة للعنف الزواجي،رسالةماجستير(منشورة)،كليلةالتربيلة،جامعلة

قناةالسويس،مصر.
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 .10الزي للدي،أم لللبن للتعل لليب للنناص للر.)2014(.إدمـــان اإلنترنـــت وعالقتـــه بالتواصـــل

والتحصــيل الدراســي لــدى طلبــة جامعــة نــزوى،رسللالةماجسللتير(منشللورة)،كليللةالعلللوم
واآلداب،جامعةنزوى،عمان.

 .11الشربيني،لطفلي.)2001(.االكتئاب (المـرض ،العـالج)،منشلأةالمعلارف،جلاللحلزي
وشركاه.

 .12الشواش لره،عمللرمصللطفى،والللدقس،ملليكامللل.)2013(.أنمــاط الشخصــية وعالقتهــا

باالضطرابات السيكوسوماتية المنتشرة لدى عينة من المجتمع السعودي،مجلةجامعة
القدسالمفتوحةلألبحا والدراسات،العدد.34

 .13الشللوربجي،نبيلللةعبللاس.)2003(.المشــكالت النفســية للطفــال (أســبابها ،عالجهــا)،
الطبعةاألولى،دارالنهضةالعربية،القاهرة.

 .14الصبحي،عبدالفتاح،ماريوين.)1999(.األطفال واإلدمان التلفزيوني،سلسللةكتلب
يصدرهاالمجلسالوطنيالثقافيوالفنونواآلداب،الكويت.

 .15الطهراوي،إسلالمجميلل.)2015(.الحاجـات النفسـية المشـبعة لـدى مسـتخدمي شـبكة

التواصل االجتماعي الفيس بوك من طلبـة الجامعـات،رسلالةماجسلتير(غيلرمنشلورة)،

كليةالتربية،صحةنفسية،الجامعةاإلسالمية،غزة.

 .16الطيب،محمدعبدالظاهر.)1994(.مبادئ الصـحة النفسـية،دارالمعرفلةالجامعيلة،
اإلسكندرية،مصر.

 .17العم للار،خال للد.)2014(.إدمــــان الشــــبكة المعلوماتيــــة (اإلنترنــــت) وعالقتــــه بــــبعض

المتغيـرات لــدى جامعــة دمشــق – فــرع درعــا،رسللالةماجسللتير(منشللورة)،مجلللةجامعللة

دمشق،المجلد،50العدداألول،دمشق.

 .18العنزي،فهدبنسعيد.)2007(.الوسـواس القهـري وعالقتـه بالعوامـل الخمسـة الكبـرى

للشخصــية،رسللالةماجستير(منشللورة)،كليللةالعلللوماالجتماعيللة،صللحةنفسللية،جامعللة
نايفالعربيةللعلوماألمنية.

 .19العيسل للوي،عبل للدالل للرحمن.)1984(.علــــم الــــنفس اإلكلينيكــــي،دارالنهضل للةالعربيل للة،
بيروت،لبنان.

 .20العيس للوي،عب للدال للرحمنمحم للد.)1992(.علـــم الـــنفس اإلكلينيكـــي،ال للدارالجامعي للة،
القاهرة.
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 .21العيسوي،عبلداللرحمنمحملد.)2000(.االضـطرابات الـنفس جسـمية،الطبعلةاألوللى،
دارالراتبالجامعية،بيروت،لبنان.

 .22الغامللدي،حامللدبللنأحمللد.)1996(.االكتئــاب النفســي ،وعالقتــه بالتــذكر لــدى عينــة
مراجعي العيادات النفسية بالمنطقة العربية،رسالةماجستير(منشورة).

 .23القللايمي،علللي.)1996(.الوسـواس والهـواجس القهريــة،الطبعللةاألولللى،دارالنللبالء،
بيروت،لبنان.

 .24القبطللان،جنللانبنللتعبللداللطيللفبللنعبللداهلل.)2011(.بعــض االضــطرابات النفســية

لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم في مـدارس التعلـيم األساسـي بمحافظـة مسـقط،د ارسلة

ماجستير(منشورة)،كليةاآلدابوالعلوم،جامعةنزوى،سلطنةعمان.

 .25القوشللي،عبللدالفتللاح.)1997(.تقــدير الصــدق والثبــات للصــورة العربيــة لقائمــة حالــة

وسمة الغضـب والتعبيـر عنـه لسـيبلرجر،مجللةعللماللنفس،علدد،43الهيئلةالمصلرية

العامةللكتاب،القاهرة،مصر.

 .26القرنللي،محمللدبللنسللالم،إدمــان اإلنترنــت وعالقتــه بــبعض االضــطرابات النفســية لــدى

عينــة مــن طــالب جامعــة الملــك عبــد العزيــز،رسللالةماجستير(منشللورة)،كليللةالتربيللة،
جامعةالمنصورة،مصر.

 .27المشل للعان،عويل للد.)2009(.المســــاندة االجتماعيــــة وعالقتهــــا بالعصــــابية االكتئــــاب

والعدوانية لدى المتعـاطين الطلبـة فـي دولـة الكويـت،رسلالةماجسلتير(منشلورة)،مجللة

العلومالتربويةوالنفسية،المجلد،12العدد،4جامعةالبحرين.

 .28المقلللدادي،خاللللدغسل للان.)2013(.ثــــورة الشــــبكةاالجتماعيــــة،الطبعل للةاألولل للى،دار
النفائسللنشر،األردن.

 .29الموسللوي،موس لليج لواد،وآخ للرون.)2011(.اإلعـــالم الجديـــد تطـــور األداء والوســـيلة
والوظيفة،الطبعةاألولى،مكتبةاإلعالمالمجتمع،بغداد.

 .30إبلراهيم،عبللدالسللتار.)1998(.العــالج النفســي الســلوكي المعرفــي الحــديث (أســاليبه،
وميادين تطبيقه)،الطبعةالثانية،القاهرة.

 .31إبراهيم،عبدالستار،الدخيل،عبدالعزيز،إبراهيم،رضلوى.)1993(.العـالج السـلوكي

للطفــل – أساســية ونمــاذج مــن حاالتــه،عللالمالمعرفللة،العللدد،180المجلللسالللوطني
للثقافةوالفنونواآلداب،الكويت.
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 .32أب للوجحج للوح،ض للياءعثم للانخال للد.)2012(.األفكـــار الالعقالنيـــة وعالقتهـــا بـــبعض
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العــدواني لــدى طــالب الصــف التاســع األساســي بمحافظــة غــزة،رسللالةماجسللتير(غيللر
منشورة)،كليةالتربية،علمنفس،الجامعةاإلسالمية،غزة.
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دارالكتابالحدي ،القاهرة.

 .36أبللوركللاب،إسللماعيل،وقوتلله،سللمير.)2010(.المشــاكل النفســية واالجتماعيــة لــدى

المسنين في قطاع غزة وعالقتهـا بـبعض المتغيـرات،جمعيلةاللودادللتأهيللالمجتمعلي،
غزة،فلسطين.

 .37أبلللومنصل للور،حنل للانخضل للر.)2011(.الحساســــية االنفعاليــــة وعالقتهــــا بالمهــــارات
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المعرفة،العدد،293المجلسالوطنيللثقافةوالفنونواآلداب،الكويت.
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تفصـيلي)،ترجملة:صللفوتفلرج،مصلطفىأحمللدتركلي،هبلةإبلراهيمالقشيشلي،الطبعللة

العربية،مكتبةاألنجلوالمصرية،القاهرة،مصر.

 .40بطللرس،حللافظبطللرس.)2010(.المشـــكالت النفســـية وعالجهـــا،الطبعللةالثانيللة،دار
المسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة،عمان،األردن.

 .41ثاب للت،عب للدالعزي للزموس للى.)1996(.الطــــب النفســــي للطفــــال والمــــراهقين،الطبع للة
األولى،برنامجغزةللحصةالنفسية،غزة،فلسطين.

 .42جرار،ليلىأحمد.)2012(.الفيس بوك والشباب العربي،مكتبةالفالح،عمان.
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 .44حسونة،نسلرين.)2014(.اإلعـالم الجديـد المفهـوم والوسـائل والخصـائص والوظـائف،
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 .46خاطر،ترنيمزهدييوسف.)2015(.اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شـبكات
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املالحـــــق

ملحق رقم ()1
قائمة أسماء المحكمين
م

الجامعة

اسم المحكم

.1

د.أسامةحمدونة

أستاذعلمالنفسالمشاركبجامعةاألزهر

.2

د.سليمانقديو

أسللتاذمشللاركغيللرمتفللرغبقسللمعلللمالللنفس،كليللة

.3

د.سميرمحمدربيعزقوت  مديرالتدريبوالبحل العلمليببرنلامجغلزةللصلحة

التربية،جامعةاألزهر
النفسيةسابقا
.4

د.درداحالشاعر

أستاذعلمالنفسالمساعدبجامعةاألقصى .
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ملحق رقم ()2
الدكتور/ة ...............................الفاضل/ة
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع  /تحكيم مقياس إدمان
تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في علم النفس بعنوان:
(إدمان شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها باالضطرابات النفسية لدى طلبة الجامعة في
محافظة غزة )

تهدفالدراسةإلىمعرفةالعالقةبينإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيلدىطالبالجامعة

وبعض االضطرابات النفسية ،والتعرف على مستوي اإلدمان على موقع التواصل االجتماعي

لدى عينة من طلبة جامعة األزهر بغزة وهي دراسة تطبيقية على طلبة جامعة األزهر بغزة،
ولتحقيق ذلك تقوم الباحثة بإعداد أدوات  لقياس متغيرات الدراسة  .بحي تقع اإلجابة على

فقراتالمقياسفيثالثةمستوياتهي(:نعم،إلىحدما،ال) .

علمابأنالوقتالمستغرقلإلجابةعلىهذاالمقياسهي10دقائق .

إدمان شبكات التواصل االجتماعي :عدم القدرة على التوقف عن استخدام مواقع التواصل

االجتماعي ،واإلفراط في استخدام هذا العالم االفتراضي وعدم الشعور بهدر الوقت أمام هذه
خرىفيحياةالفرد 
المواقعاالجتماعيةمعتجاهلواالستغناءعنأداءأعمالأ 

لذلكنشكرلكمجهودكمالطيبةواهتملامكمباألبحلا العلميلةومسلاندةالبلاحثينفليد ارسلتهمكملا
نرجومنسيادتكمالتكرمباالطالععلىبنودالمقياسإلبداءالرأيفيمناسلبتهاوتعلديلالفقلرات

التيبحاجةإلىتعديل،علمابأنلرأيكمأهميةكبرىفيإتمامهذاالبح  .

معجزيلالشكر...
الباحثة /بسمه حسين يونس
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مقياس إدمان شبكات التواصل االجتماعي بصورته األولية
م

نعم

العبـــــــــــــــــــارة

إلى حد ما

ال

1

الأعطيوقتاكافياللمذاكرةبسبباهتماميالزائدبشبكاتالتواصلاالجتماعي 







2

كونتعددكبيرمنالصداقاتعبرمواقعالتواصلاالجتماعي .







3

عندماأجلسعلىمواقعالتواصلاالجتماعيالأشعربالزمنأومضيالوقت .







4

الأنتظمفيدراستيبسببانشغاليالزائدبمواقعالتواصلاالجتماعي .







5

يفاجئنيمنحوليبتنبيهيإلىأننيأمضيتوقتاطويالأماماالنترنت .







6

يشكوأفرادأسرتيمنانشغاليبالجواللفتراتطويلةبسببمواقعالتواصلاالجتماعي .







7

لميبقليمناألصدقاءالقدامىإالمنيراسلونيعبرمواقعالتواصلاالجتماعي .







8

الأتخيلحياتيبدونمواقعالتواصلاالجتماعي .







9

الأتركمناسبةتهنئةألصدقائيتممنخاللمواقعالتواصلاالجتماعي .







10

أحاولاإلقالعمنفتراتبقائيأماممواقعالتواصلاالجتماعيولكنيأفشل .







11

لمأعدأقيمصدقاتجديدةإالمنخاللمواقعالتواصلاالجتماعي .







12

أتعجبكيفيعيشالناسبدونمواقعالتواصلاالجتماعي .







13

اصلاالجتماعيتركأثرسيئاعلىباقيأنشطةحياتي  .
ا
إنانشغاليبمواقعالتو







14

أتمنىأنيتمتح ولالتعليموالعملمنالجامعاتإلىشبكاتالتواصلاالجتماعي .







15

أفضلقضاءأوقاتفراغيعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيأكثرمنقضاؤهامعأفرادأسرتي .







16

أشللعربالضلليقوالك بللةوالمللللعنللدماأحللرمنفسلليمللناالسللتمتاعبللالجلوسأمللامشللبكاتالتواصللل







االجتماعي .

17

أشعربأننيأصبحتأسيرلشبكاتالتواصلاالجتماعي 







18

الأقوممنأماممواقعالتواصلاالجتماعيإالحينمايشتدآالمعنقيوظهريبدرجةالتحتمل .







19

أننظريبدأيضعفمنذأنبدأتالجلوسإمامشبكاتالتواصلاالجتماعي .







20

عندمايزورنيبعضأصدقائيفيالبيتأشعربأننيحرمتمنمتعتيالوحيدة .







21

أفضلمواقعالتواصلاالجتماعيعلىالتلفزيونحتىبقنواتهالفضائية  .







22

أنسىالجوعوالعطشحينماأجلسساعاتطويلةأماممواقعالتواصلاالجتماعي .







23

منذأنبدأانشغاليبمواقعالتواصلاالجتماعيلمتعدحياتياالجتماعيةكماكانتمنقبل .







24

تناولطعاميوأناأمامشاشةالكمبيوتر،أوالجواللمتابعةمواقعالتواصلاالجتماعي .

أ





25

الأهتمبساعاتنوميمادمتمستغرقافيمواقعالتواصلاالجتماعي .







26

فقدتالكثيرمنأصدقائيالقدامىمنذأنبدأتاالنشغالبمواقعالتواصلاالجتماعي .







27

أشعربأنأيمهمةأقومبهلا.عبلرالتعامللملعشلبكاتالتواصللاالجتملاعيهليمهملةلليسلهلا







28
29
30



قيمة .
لللوأصللبحتالكهربللاءمتواجللدةدائمللالمللاتوقفللتعللناسللتخداممواقللعالتواصلللاالجتمللاعيللليالأو







نها ار .
بللالرغممللنتعرضلليللمشللكالتبسللببمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيإالأننلليالأطيللقيومللايمللر







بدوناالستمتاعبعالمشبكاتالتواصلاالجتماعي .
منأهلماألعملالعنلديهلوتتبلعالجديلدملنالمواقلعاالجتماعيلةوالبيانلاتعللىشلبكاتالتواصلل
االجتماعي .
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ملحق رقم ()3
مقياسإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعيفيصورتهالنهائية 
جاملعةاألزهر–غزة 

عمادةالد ارسلاتالعليا

كليةالتربية–علمنفس 


أخي الطالب  /أختي الطالبة:
تأتي هذه االستبيانات في إطار دراسة حول " إدمان شبكات التواصل االجتماعي
وعالقتها باالضطرابات النفسية لدى طلبة الجامعة فيمحافظة غزة" ،وبأمل التكرم واإلجابة
على أسئلة هذه االستبيانات بوضع ( )Xأمام اإلجابة التي تتوافق معكم ..علما أن جميع
المعلوماتالواردةفيهممخصصةللبح العلميفقط .
ولكم مني جزيل الشكر واالحترام على حسن تعاونكم

الباحثة  /بسمة حسين يونس

168

أوال :البيانات العامة:
 المستوي الدراسي:األول()،الثاني()،الثال ()،الرابع() التخصص الدراسي:علمي()،أدبي() الجنس:ذكر()،أنثى() هل لديك كمبيوتر  /الب توب:نعم()ال() هل لديك هاتف ذكي (جوال أندرويد):نعم()ال() هل لديك حساب على احدي شبكات التواصل االجتماعي:نعم()ال()إذا كانت اإلجابة بنعم ،ما هي شبكات التواصل االجتماعي التي تمتلك بها حساب
شخصي:
الفيسبوك ،)(Facebookالتويتر،)( Twitterاألنستقرام،)(Instagramجوجل
بلس،)(Google+اليوتيوب،)(YouTubeالواتسأب )(WhatsApp

 رتب مواقع التواصل االجتماعي حسب استخدامك من األ كثر إلى األقل استخداماً :الفيسبوك ،)(Facebookالتويتر،)( Twitterاألنستقرام،)(Instagramجوجل
بلس،)(Google+اليوتيوب)(YouTubeالواتسأب.)(WhatsApp
 كم ساعة تقضيها أمام مواقع التواصل االجتماعي:)(9-7 )(6–4)(3–1
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مقياسإدمانشبكاتالتواصلاالجتماعي 
م

العبـــــــــــــــــــارة

نعم

الي حد ما

ال

1

أهملدراستيبسبباهتماميالزائدبشبكاتالتواصلاالجتماعي 







2

شغلتنيصداقاتيالتيكونتهاعبرمواقعالتواصلاالجتماعيعلىعالقاتياالجتماعيةالمباشرة .







3

عندماأجلسعلىمواقعالتواصلاالجتماعيالأشعربمضيالوقت .







4

أتناولطعاميوأناأمامشاشةالجواللمتابعةمواقعالتواصلاالجتماعي .







5

يفاجئنيمنحوليبتنبيهيإليأننيأمضيتوقتاطويالأماماالنترنت .







6

يشل للكوأف ل لرادأسل ل لرتيمل للنانشل للغاليب ل للالجواللفت ل لراتطويلل للةبس ل للبباسل للتخداميلمواقل للعالتواص ل للل







االجتماعي .

7

افتقدتالكثيرمناألصدقاءالقدامىإالمنيراسلونيعبرمواقعالتواصلاالجتماعي .







8

حياتيمستحيلةبدونمواقعالتواصلاالجتماعي .







9

استخدممواقعالتواصلاالجتماعيلتهنئةأصدقائيبجميعالمناسباتالعامةوالخاصة  .







10

اصلاالجتماعيولكندونجدوى .

أحاولاإلقاللمنفتراتبقائيأماممواقعالتو







11

استثمرمواقعالتواصلاالجتماعيغالبافيالتواصلمعاألصدقاء  .







12

أتعجبكيفيعيشالناسبدونمواقعالتواصلاالجتماعي .







13

اصلاالجتماعيتركأثرإيجابياعلىأنشطةحياتي .
ا
إنانشغاليبمواقعالتو







14

أتمنىأنيتمتحولالتعليممنالجامعاتإلىشبكاتالتواصل 







االجتماعي .
15

أفضلقضاءأوقاتفراغيعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيعلىأفرادأسرتي .







16

أشللعربالضلليقوالك بللةوالمللللعنللدماأحللرمنفسلليمللناالسللتمتاعبللالجلوسأمللامشللبكاتالتواصللل







االجتماعي .

17

أشعربأننيأصبحتأسيرلشبكاتالتواصلاالجتماعي 







18

المرضوحدههوالذييمنعنيمناستخدامشبكاتالتواصلاالجتماعي .







19

بدأتحاسةالبصرلديتضعفنظ ارللجلوسأمامشبكاتالتواصلاالجتماعي .







20

عنللدمايزورنلليبعللضأصللدقائيفلليالبيللتأشللعربللأننيحرمللتمللنمتعتلليالوحيللدةوهلليالتواصللل







عبرمواقعالتواصلاالجتماعي .
21

أفضلمواقعالتواصلاالجتماعيعلىالتلفزيونحتىبقنواتهالفضائية  .







22

أنسىالجوعوالعطشحينماأجلسساعاتطويلةأماممواقعالتواصلاالجتماعي 







23

منذأنبدأانشغاليبمواقعالتواصلاالجتماعيلمتعدحياتياالجتماعيةكماكانتمنقبل .







24

أتناولطعاميوأناأمامشاشةالكمبيوترلمتابعةمواقعالتواصلاالجتماعي .





25

أغفلعنحاجتيإلىالنومالنشغاليبمواقعالتواصلاالجتماعي .







26

بأنأجلسبضعساعاتأخرىعلىمواقعالتواصلاالجتماعي .

أجدنفسيمجبر
ا







27

شبكاتالتواصلاالجتماعيتسهلعلىكلالمهامالتيأقومبها .







28

لللوأصللبحتالكهربللاءمتواجللدةدائمللالمللاتوقفللتعللناسللتخداممواقللعالتواصلللاالجتمللاعيللليالأو









نها ار .

29

أستثمركللحظةمنحياتيفياالستفادةمنمواقعالتواصلاالجتماعي .







30

بعدانقضاءدراستيبالجامعةاتجهمباشرةالستخداممواقعالتواصلاالجتماعي .
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ملحقرقم( )4

قائمة مراجعة األعراض ( :)SCL 90

تعليمات:
تشللملقائمللةاألع لراض()90عبللارة،وكلللعبللارةلهللابللدائلخمسللةلإلجابللةتمتللدعلللى

متصللشدةالعرضوهي(:مطلقا–ناد ار–أحيانا–كثي ار–دائما) .

يعطلليالفحللصالتعليمللاتللم لريضموضللحالللهكيفيللةاالسللتجابةلعب لاراتالقائمللةمللعتوضلليو

وتفسليراألسللئلةالتليتتطلللبذلللكملعم ارعللاةعللدمالتلدخلبطريقللةأوبللأخرىفليالتقللديرالللذاتي
للمفحوصعلىالقائمة .

ويستجيباألفرادلقائمةمراجعةاألعراضبوضععالملةداخللأحلدالمربعلاتالخمسلةالموجلودة

إلللىيسللاركلللعبللارةبحيل توضللعالعالمللةفلليالمربللعالللذييصللفدرجللةأوشللدةمعانللاةالفللرد
الحقيقيةمنالعرضالمذكور .
التصحي وتسجيل الدراجات:
يتمتصحيوكلمقياسفرعيبالقائمةباستخدامأرقامالعباراتالخاصةبكلمقياسكما
هوموضوبمفتاحالتصحيووتتراوحاألوزانالتقديريةللبدائلالخمسلكلعرضمنصفرإللى
4وفيمايليتوضيولمعنىهذهاألوزان :
 -مطلقا()0التوجدمعاناةبتاتا.

 -ناد ار()1بعضالمعاناةولكنغيرمنتظمةوبدرجةقليلة.

 أحيانا()2معاناةعلىفتراتمنتظمةإلىحدمابدرجةخفيفةأومتوسطة. كثي ار()3معاناةعلىفتراتمنتظمةوبدرجةأكثرمنالمتوسط. دائما()4معاناةمستمرةوبدرجةقصوى .
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مقياسقائمة مراجعة األعراض ( :)SCL 90
مطلقا 

ناد ار 

أحيانا 

كثي ار 

دائما 

العبل ل ل ل للارة 

#
 .1

الصداع .











 .2

سرعةاالنفعالأواالضطرابالداخلي .











 .3

وجودأفكارأوخواطرأوألفاظغيرمرغوبفيهاالتفارقبالك .











 .4

الشعورباإلعياءأواإلغماءأوالدوخة .











 .5

فقداناالهتمامالجنسيأواللذةالجنسية .











 .6

الشعوربالحساسيةتجاهاآلخرين .











 .7

اعتقادبأنشخصامايستطيعالسيطرةعلىأفكارك .











 .8

إلقاءاللومعلىاآلخرينفيمعظممتاعبك .











 .9

الصعوبةفيتذكيراألشياء .











 .10

االنشغالالزائدفيمايتعلقبالقذارةواإلهمال .











 .11

الشعوربسرعةالمضايقةواالستثارة .











 .12

اإلحساسب المفيالقلبوالصدر .











 .13

الشعوربالخوفمناألماكنالمفتوحةوالشوارع .











 .14

الشعوربالخمولأوقلةالنشاط .











 .15

التفكيرفيإنهاءحياتك .











 .16

سماعأصواتاليسمعهااآلخرون .











 .17

رعشةالجسم .











 .18

الشعوربعدمالثقةفيمعظمالناس .











 .19

ضعفشهيةالطعام .











 .20

البكاءبسهولة .











 .21

الشعوربالخجلأواالضطرابمعالجنساآلخر .











 .22

الشعوربأنكمحبوسأومقيدالحركة .











 .23

رعبمفاجئبدونسبب .











 .24

ثوراتمزاجيةاليمكنكالسيطرةعليها .











 .25

الشعوربالخوفمنأنتخرجمنالمنزلبمفردك .











 .26

لومنفسكعلىاألحدا التيتمربك .











 .27

اإلحساسب المأسفلالظهر .











 .28

عدمالقدرةعلىإتمامأعمالك .











 .29

اإلحساسبالوحدة .











 .30

اإلحساسباالنقباض .











 .31

االنزعاجعلىاألشياءبصورةمبالغفيها .











 .32

الشعوربعدماالهتمامبماحولك .
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مطلقا 

ناد ار 

أحيانا 

كثي ار 

دائما 
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#
 .33

الشعوربالخوف .











 .34

اإلحساسبأنمشاعركيمكنأنتجرحبسهولة .











 .35

االعتقادبأناآلخرينيطلعونعلىأفكاركالخاصة .











 .36

الشعوربأناآلخريناليفهمونكأواليتعاطفونمعك .











 .37

الشعوربعدمصداقةالناسلكأوأنهماليحبونك .











 .38

ضطرارإلىأداءأعمالكببطءشديدحتىتتأكدمندقتها .
اال 











 .39

اإلحساسبضرباتالقلبوزيادةسرعتها .











 .40

اإلحساسبالغثيانواضطرابالمعدة .











 .41

اإلحساسبأنكأقلمناآلخرين(الشعوربالنقص) .











 .42

الشعورب المفيالعضالت .











 .43

الشعوربأناآلخرينيراقبونكأويتحدثونعنك .











 .44

صعوبةاالستغراقفيالنوم .











 .45

االضطرارإلىإعادةالتأكدمنأفعالك(تعيدوتزيد) .











 .46

صعوبةاتخاذالق اررات .











 .47

الشعوربالخوفعندالسفربالسيارات .











 .48

الصعوبةفيالتقاطأنفاسك .











 .49

اإلحساسبنوباتمنالسخونةأوالبرودةفيجسمك .











 .50

االضطرارإلىتجنبأشياءأوأفعالأوأماكنمعينةألنهاتسببلك











اإلحساسبالخوف .
 .51

اإلحساسبأنذهنكخاليمناألفكار .











 .52

تنميلأوشكشكةفيأجزاءمنجسمك .











 .53

اإلحساسبأنشيءيقففي زورك(يسدزورك) .











 .54

اإلحساسباليأسمنالمستقبل .











 .55

صعوبةفيالتركيز .











 .56

الشعوربضعففيأجزاءمنجسمك .











 .57

الشعوربالتوترأوأنكمشدودداخليا .











 .58

الشعوربثقلفيأذرعكأوأرجلك .











 .59

التفكيرفيالموت .











 .60

اإلفراطفيتناولالطعام 











 .61

الشعورباالضطرابوالضيقعندمايتحد الناسعنكأويراقبوك 











 .62

الشعوربأنأفكاركليستمنصنعك .











 .63

اإلحساسبدافعملوأنتضربأوتجرحأوتؤذيشخصمعين .
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مطلقا 

ناد ار 

أحيانا 

كثي ار 

دائما 

العبل ل ل ل للارة 

#
 .64

االستيقاظمنالنومفيالساعاتالمبكرةمنالصباح .











 .65

االضطرارإلىتكرارنفساألفعالكاللمسوالعدوالغسيل .











 .66

نوممضطربأوغيرمريو .











 .67

الشعوربدافعملولتكسيرأوتخريباألشياء .











 .68

وجودأفكارأومعتقداتلديكاليشارككفيهااآلخرون .











 .69

اإلحساسبالخجلوالهيبةفيوجوداآلخرين .











 .70

الشعوربضيقفياألماكنالمزدحمةكاألسواق .











 .71

الشعوربأنكلشيءعناءفيعناء(الدنياتعبفيتعب) .











 .72

نوباتمنالفزعأوالذعربدونسببمعقول .











 .73

اإلحساسبالضيقعندتناولطعامأوشرابفيمكانعام .











 .74

الدخولفيكثيرمنالجدلوالمناقشات .











 .75

الشعوربالتوترعندماتكونبمفردك .











 .76

الشعوربأناآلخريناليعطونكماتستحقمنثناءوتقديرعلىأعمالك











وانجازاتك .
 .77

الشعوربالوحدةحتىفيوجوداآلخرين .











 .78

الشعوربعدماالستقرارلدرجةالتمكنكمنالجلوسهادئافيمكان 











 .79

الشعوربأنكعديماألهمية .











 .80

الشعوربأناألشياءالمألوفةتبدوغريبةأوغيرحقيقية .











 .81

نوباتمنالصراخوقذفاألشياء .











 .82

الشعوربالخوفمناإلغماءفياألماكنالعامة .











 .83

اإلحساسبأنالناسسوفيأخذونفرصتكلومكنتهممنذلك .











 .84

أفكارعنالجنستسببلكاضطراباشديدا .











 .85

أفكارتسيطرعليكبأنكمدفوعلعملأشياءمعينة .











 .86

االعتقادتسيطرعليكبأنكالبدأنتعاقبعلىذنوبك .











 .87

االعتقادبأنهناكشيئاخطي ارقدحلبجسمك .











 .88

عدمالشعوربأنكقريبمنأيإنسانآخر .











 .89

الشعوربالذنب .











 .90

االعتقادبأنهناكتغي ارغريباقدطرأعلىأفكارك 
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