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الذكرىوالتقدور

الشكر كالتقدير
الحمد هلل صاحب الفضؿ والمنة ...والصالة والسالـ عمى مف بعثو اهلل ىادياً ومرشداً لألمة,
تاج الرؤوس وعطر النفوس سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ وبعد...

ميما كانت الكممات منمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػقة وجميمة ,فمف تستطيع أف تعبر عف مدى شكري واحترامي
لمرجؿ الذي لـ يبخؿ عمى بعممو ووقتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو وجيده ,وأعطاني أكثر مما طمبت ,وأضاؼ لشخصيتي
معاني جديدة في االلت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاـ واإلخالص وحب العمـ والعمؿ ,فمو مني كؿ الشكر والتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدير,
أستاذي الفاضؿ د .سفياف حمداف األسطؿ.

كؿ الشكر والعرفاف لزوجتي الغالية عمى ما منحتني مف جيد ووقت ,وعمى ما تحممت معي
مف مشقة إلنجاز ىذا العمؿ.

الشكر موصوؿ كذلؾ لو ازرة التربية والتعميـ العالي بكافة كوادرىا التي يسرت لي تطبيؽ أداة
الدراسة داخؿ المدارس ,وال يفوتني أف أشكر الطمبة األعزاء الذيف شممتيـ الدراسة عمى حسف تعاونيـ.

شك اًر لعائمتي وأخص بالذكر منيا الميندسة ياسميف العزايزة ,كما أشكر أصدقائي وزمالئي
وخاصة األخوات نياية حميد وفيروز حميد واألخ صالح كالب وكؿ مف ساعدني ودعمني إلنجاز ىذه
الدراسة ليـ مني كؿ الشكر والتقدير والعرفاف.


ش

الملخصىباللغةىالعربوة

إدماف اإلنترنت كعالقتو بالقمؽ كاالكتئاب لدل المراىقيف الفمسطينييف
ممخػص:
ىدفت الدراسة الحالية لمعرفة معدؿ انتشار إدماف اإلنترنت وعالقتو بالقمؽ وأعراض االكتئاب
لدى المراىقيف الفمسطينييف في قطاع غزة .تكونت عينة الدراسة مف  573مف طمبة المدارس الحكومية
مف الصؼ الثامف األساسي حتى الثاني عشر الثانوي الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  18-13سنة
(المتوسط=15,53عاـ ,واالنحراؼ المعياري= .)1,38تـ جمع البيانات بواسطة استبياف يشمؿ العديد
مف االختبارات منيا اختبار العالقات األسرية ومراقبة األبناء ,اختبار إدماف اإلنترنت ,وقائمة أعراض
االكتئاب ,واختبار لمقمؽ .بعد القياـ بالعمميات اإلحصائية أظيرت النتائج وجود عالقة موجبة ودالة بيف
إدماف اإلنترنت واالكتئاب.
الكممات المفتاحية :إدماف اإلنترنت ,المراىقيف ,الفمسطينييف ,القمؽ ,االكتئاب.

د

الملخصىباللغةىاالنجلوزوة

Internet addiction and its relation with anxiety and depression
among Palestinian adolescents
Abstract
The present study aimed to examine the spread of Internet addiction
and its relation with anxiety and depression symptoms among Palestinian
adolescents in Gaza Strip. The study sample consisted of 573 public school
students from eighth grade to twelfth, aged between 13-18 years (mean
age=15,53; Standard Deviation=1,38). Data were collected by questionnaire
including standardized measures of family relations and family monitoring,
the internet addiction test, the inventory of symptoms of depression and the
anxiety test. The statistical analyses of data showed that there is a significant
positive relation between Internet addiction and depression.
Keywords: Internet addiction, Adolescents, Palestinians, Anxiety, Depression.

ر

فكرسىالمحتووات

فيرس المحتكيات

الصفحة

صفحة الغالؼ...............................................................................

أ

إقرار........................................................................................

ت

نتيجة الحكـ عمى رسالة الماجستير..........................................................

ب

اإلىداء......................................................................................

ج

الشكر كالتقدير..............................................................................

ح

الممخص بالمغة العربية......................................................................

خ

الممخص بالمغة االنجميزية...................................................................

د

فيرس الجداكؿ .............................................................................

س

فيرس المالحؽ.............................................................................

ص

فيرس المحتكيات...........................................................................

فيرس األشكاؿ..............................................................................

ذ
ش

قائمة االختصارات...........................................................................

ض

التقديـ......................................................................................

1

الفصؿ األكؿ :فمسطيف :قطاع غزة كالتعميـ...................................................

3

 -.2التعميـ في قطاع غزة...................................................................

4

الفصؿ الثاني :المراىقة كاألسرة .............................................................

7

 -.1استخداـ اإلنترنت......................................................................

13

اإلطػػػػػػار الػػنػػػظػػػػػرم

 -.1النظاـ السياسي  -اإلدارم.............................................................

الفصؿ الثالث :إدماف اإلنترنت...............................................................

3

13

 -.1.1حكؿ العالـ.........................................................................

13

 -.2.1بعض دكؿ العالـ اإلسالمي ك (إسرائيؿ).............................................

13

-.4.1فمسطيف............................................................................

14

 -.3.1العالـ العربي.......................................................................

 -.2إدماف اإلنترنت........................................................................

14
15

 -.1.2مفيكـ كتعريؼ اإلدماف.............................................................

15

 -.3.2عكامؿ إدماف اإلنترنت..............................................................

19

 -.2.2معايير التشخيص..................................................................

17

 -.1.3.2العكامؿ النفسية االجتماعية......................................................

19

 -.2.3.2العكامؿ االجتماعية الديمكغرافية.................................................

20

 -.3.3.2األعراض المرضية ..............................................................

20

 -.4اآلثار السمبية إلدماف اإلنترنت........................................................

29

 -.3معدؿ انتشار إدماف اإلنترنت بيف المراىقيف.............................................

س

21

فكرسىالمحتووات
 -.1.4مشكالت األداء الدراسي.........................................................

29

-.3.4المشكالت االجتماعية.............................................................

29

 -.5دراسات حكؿ إدماف اإلنترنت...........................................................

31

 -.1القمؽ .................................................................................

33

 -.2.1معايير التشخيص.................................................................

35

 -.1.3.1البعد الجسمي...........,..................................................

35

 -.2.4المشكالت الصحية.............................................................

الفصؿ الرابع :القمؽ كاالكتئاب...............................................................
 -.1.1تعريؼ القمؽ...................................................................

 -.3.1أبعاد القمؽ......................................................................

29

33
35
35

 -.2.3.1البعد االنفعالي..............................................................

36

 -.3.3.1البعد االجتماعي...........................................................

36

 . 2االكتئاب ................................................................................

37

 -.2.2معايير التشخيص.................................................................

39

 -.1.2تعريؼ االكتئاب...................................................................

 -.3.2دراسات حكؿ االكتئاب.............................................................

الفصؿ الخامس :األىداؼ كمنيجية العمؿ....................................................

39
39
44

 -.1عرض مكضكع الدراسة.................................................................

44

 -.2األىداؼ...............................................................................

44



األىداؼ المحددة لمدراسة............................................................

 -.3المكاد كاألساليب.......................................................................

44
44

 -.1.3تصميـ الدراسة.....................................................................

44

 -.2.3مجتمع الدراسة.....................................................................

44

 -.4.3الحد الزماني.......................................................................

45

 -.3.3الحد المكاني.......................................................................
 -.5.3طريقة جمع البيانات...............................................................

 -.6.3تصميـ أداة جمع البيانات..........................................................

 -.7.3أداة جمع البيانات..................................................................

45
45
45
45

 -.8.3آلية جمع البيانات..................................................................

45

 -.10.3الدعاية لمدراسة..................................................................

46

 -.9.3صدؽ االستبياف....................................................................
 -.11.3العمؿ الميداني...................................................................

 -.4تحميؿ النتائج..........................................................................

46
46
46

 -.5تعريؼ المتغيرات.......................................................................

46

 -.1.5المتغيرات الديمكغرافية..............................................................

46

ص

فكرسىالمحتووات
 -.2.5المتغيرات النفسية االجتماعية......................................................

 -.1.2.5اإلطار األسرم...................................................................

47
47

 -.2.2.5اإلنترنت.........................................................................

47

 -.3.2.5القمؽ...........................................................................

47

 -.6اعتبارات الدراسة......................................................................

49

 -.4.2.5االكتئاب........................................................................

48

 -.7تحميؿ البيانات.........................................................................

49

 -.1.7التحميؿ أحادم المتغير.............................................................

49

 -.3.7التحميؿ متعدد المتغيرات............................................................

49

 -.2.7التحميؿ ثنائي المتغير..............................................................

49

الفصؿ السادس :النتائج.....................................................................

51

 -.1تكزيع عينة الدراسة....................................................................

52

 -.3إدماف اإلنترنت.........................................................................

62

 -.2.3ساعات االستخداـ.................................................................

63

 -.2اإلطار األسرم لممراىقيف...............................................................
 -.1.3نسبة اإلدماف......................................................................

55
62

 -.4القمؽ..................................................................................

68

الفصؿ السابع :مناقشة عامة................................................................

76

الخالصة................................................................................

79

 -.5االكتئاب...............................................................................
االستنتاجات.............................................................................

73
78

المراجع العربية..........................................................................

80

المراجع األجنبية.........................................................................

82

المالحؽ.................................................................................

103

ممحؽ  -.1النتائج التفصيمية...........................................................

103

ممحؽ  -.3المدارس التي تـ أخذ العينة منيا...........................................

147

ممحؽ  -.5شيادات المؤتمر...........................................................

155

ممحؽ  -.2نمكذج جمع البيانات.......................................................
ممحؽ  -.4كتب تسييؿ ميمة البحث..................................................


ط

140
148

فكرسىالجداول

اسػػػػػـ الجدكؿ

الصفحة

جدكؿ -.1

معدؿ انتشار اإلنترنت في بعض دكؿ العالـ اإلسالمي ك(إسرائيؿ).........................

14

جدكؿ -.3

معدؿ انتشار إدماف اإلنترنت بيف المراىقيف مف ..........................2014-2003

جدكؿ -.2
جدكؿ -.4

معدؿ انتشار اإلنترنت في بعض الدكؿ العربية ...........................................

14

خطر الكقكع في إدماف اإلنترنت في بعض الدكؿ األكركبية...............................

31

جدكؿ -.5

تكزيع العينة............................................................................

جدكؿ -.7

نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف العالقات األسرية كالمتغيرات التي دخمت في تحميؿ

جدكؿ -.6

22
52

نتائج قيـ متكسطات كانحرافات اإلطار األسرم لممراىقيف..................................

55

االنحدار المتعدد.........................................................................

57

جدكؿ -.8

نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لمعالقات األسرية...........................................

57

جدكؿ -.10

عدد كنسب المستخدميف حسب ساعات االستخداـ........................................

63

جدكؿ -.12

نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد إلدماف اإلنترنت............................................

64

جدكؿ -.14

نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف القمؽ العاـ كالمتغيرات التي دخمت في تحميؿ االنحدار

جدكؿ -.9

جدكؿ -.11
جدكؿ -.13

نسبة المدمنيف كغير المدمنيف حسب متغيرات الدراسة....................................

نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف إدماف اإلنترنت كالمتغيرات التي دخمت في تحميؿ االنحدار
نتائج قيـ متكسطات كانحرافات القمؽ العاـ كأبعاده.......................................

62
63
68

المتعدد................................................................................

69

جدكؿ -.15

نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لمقمؽ.....................................................

70

جدكؿ -.17

نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف االكتئاب كالمتغيرات التي دخمت في تحميؿ االنحدار

جدكؿ -.16

جدكؿ -.18

نتائج األكساط الحسابية كاالنحرافات لالكتئاب...........................................

73

المتعدد................................................................................

74

نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لالكتئاب..................................................

74


ش

فكرسىالمالحقى

اسـ الشكؿ

الصفحة

شكؿ -.A

مراحؿ إجراء الدراسة.........................................

2

شكؿ -.2

تكزيع العينة حسب الجنس.................................

53

شكؿ -.4

تكزيع العينة حسب مكاف اإلقامة............................

54

شكؿ -.6

اإلطار األسرم لممراىقيف حسب الجنس......................

59

شكؿ -.8

اإلطار األسرم لمم ارىقيف حسب مكاف اإلقامة................

شكؿ -.1
شكؿ -.3
شكؿ -.5
شكؿ -.7

أساليب التنشئة الكالدية.....................................
تكزيع العينة حسب العمر...................................
تكزيع العينة حسب المحافظة...............................

10
53
54

اإلطار األسرم لممراىقيف حسب العمر........................

60

اإلطار األسرم لمم ارىقيف حسب المحافظة....................

61

شكؿ -.10

إدماف اإل نترنت حسب الجنس................................

66

شكؿ -.12

إدماف اإلنترنت حسب مكاف اإلقامة..........................

67

متكسطات القمؽ حسب الجنس..............................

71

شكؿ -.9
شكؿ -.11
شكؿ -.13
شكؿ -.14
شكؿ -.15

إدماف اإلنترنت حسب العمر.................................
إدماف اإلنترنت حسب المحافظة.............................

متكسطات القمؽ حسب مكاف اإلقامة.........................


ص

60

66
67
72

فكرسىالمالحقى

فيرس المالحؽ
ممحؽ -.1النتائج التفصيمية ................................................................

103

ممحؽ  -.2نمكذج جمع البيانات (االستبياف)..................................................

140

ممحؽ  -.3المدارس التي تـ أخذ العينة منيا147 ..................................................
ممحؽ  -.4كتب تسييؿ الميمة لمبحث........................................................

148

ممحؽ  -.5شيادات المؤتمر..................................................................

155


ع

قائمةىاالختصاراتى

قائمة االختصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
االختصار

المصطمح باإلنجميزية

ANOVA

Analysis of Variance

β

Coefficient Beta

CIA

المصطمح بالعربيػػػػػػػػػة
تحميؿ التبايف
)معامؿ انحدار(بيتا
تحميؿ فترة الثقة

 Confidence Interval Analysis

مقياس إدماف اإلنترنت الصيني

CIAS

Chinese Internet Addiction Scale

CIU

Compulsive Internet Use

االستخداـ القيري لإلنترنت

 DQ

Diagnostic Questionnaire

استبياف تشخيصي

 DSM

Diagnostic Statistical Manual

الدليؿ اإلحصائي التشخيصي
ىامش الخطأ

Maximum Error
F
 GSMA

IA
IAD

IAST

اختبار فيشر

 Fisher test
 Group Special Mobile Association

مجموعة اتحاد الخموي الخاصة
إدماف االنترنت

Internet Addiction

اضطراب إدماف االنترنت

Internet Addiction Disorder
IA Scale for Taiwan High School
 Student

مقياس إدماف اإلنترنت لطمبة الثانوية في
تايواف

IAT

Internet Addiction Test

اختبار إدماف اإلنترنت

IAB

Internet Addiction Behavior

سموؾ إدماف االنترنت

ID

االعتماد عمى االنترنت

Internet Dependency
th

 ICD-01

IRABI
M
N

The 10 revision of the
International Statistical Classification of
Diseases and Related Problems Health
The Internet- Related Addictive Behavior
Inventory
Arithmetic mean

التنقيح العاشر لمتصنيؼ اإلحصائي الدولي

لألمراض والمشاكؿ الصحية ذات الصمة
قائمة السموؾ المرتبط بإدماف االنترنت
الوسط الحسابي
حجـ المجتمع

 Population size

n

Sample size

حجـ العينة

p

Male proportion

نسبة الذكور

PCBS
PIU

PIUS
q

Palestinian Central Bureau of
Statistics
Pathological Internet Use

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

Pathological Internet Use Scale

مقياس االستخداـ المرضي لإلنترنت

االستخداـ المرضي لإلنترنت
نسبة اإلناث

Female proportion


ط

قائمةىاالختصاراتى
SD

Standard Deviation

SIG

Significance

 SPSS
t
 UNICEF
 WHO
X2

االنحراؼ المعياري
مستوى الداللة

 Statistical Package for Social Science

الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية
اختبار ستيودنت

 Student test

منظمة األمـ المتحدة لمطفولة

 United Nations Children's Fund

منظمة الصحة العالمية

World Health Organization

اختبار مربع كاى

Chi-Square







ظ

التقدوم

التقػػػػػديـ

تعتبر ىذه الدراسة عمى قدر كبير مف األىمية ,حيث تناولت إدماف االنترنت وعالقتو بالقمؽ

واالكتئاب لدى المراىقيف الفمسطينييف بقطاع غزة.

تعرض الدراسة شقيف :اإلطار النظري الذي يدعـ البحث ويعتبر مرجع أساسي لو ,بينما الشؽ

الثاني ىو البحث بحد ذاتو والذي يشمؿ المنيجية واإلجراءات.

الشؽ النظري يتكوف تحديداً مف أربع فصوؿ :الفصؿ األوؿ يعرض فمسطيف :قطاع غزة

والتعميـ (النظاـ السياسي -اإلداري ,التعميـ في قطاع غزة) .الفصؿ الثاني المراىقة واألسرة ,الفصؿ

الثالث يعرض إدماف االنترنت ,بينما الفصؿ الرابع القمؽ واالكتئاب.

أما الشؽ الثاني فيتكوف مف ثالث فصوؿ ىي الفصؿ الخامس الذي يشرح األىداؼ ومنيجية

العمؿ (األىداؼ ,المواد واألساليب بما فييا تصميـ الد ارسة وتعريؼ المتغيرات ,األسرة ,االنترنت,
القمؽ واالكتئاب ,وتحميؿ المعمومات) .أما الفصؿ السادس النتائج لجميع المتغيرات .بينما يعرض

الفصؿ السابع المناقشة العامة لمدراسة واالستنتاجات والخالصة .يميو المراجع والمالحؽ.
يعتقد اف الكثير مف الجيات المختمفة ستستفيد مف ىذا البحث في فيـ شخصية المراىؽ بشكؿ

أفضؿ ,مثؿ :أولياء األمور ,المدرسة ,المجتمع المحمي ,الحكومة ,المراىقيف أنفسيـ ,والباحثيف في ىذا

المجاؿ .في النياية كؿ فعؿ اجتماعي موجو لتحسيف بيئة المراىؽ يجب أف يأخذ بعيف االعتبار
األبحاث كنقطة بداية.

قبؿ أف ننيي ىذا التقديـ ال بد أف نشير إلى أف دراستنا الحالية "إدماف االنترنت كعالقتو

بالقمؽ كاالكتئاب لدل المراىقيف الفمسطينييف" ما ىي إال نقطة بداية في عالـ المراىقة بشكؿ عاـ
والمراىقة الفمسطينية بشكؿ خاص ,يمكف أف يمييا دراسات مستقبمية تؤكد نتائجنا أو تختمؼ معيا وربما

تجيب عمى تساؤالت لـ نتمكف مف اإلجابة عمييا خالؿ دراستنا ىذه.

كما نشير بأف ىذه الدراسة قد شاركت في المؤتمر الدولي الثامف لعمـ النفس القضائي

والشرعي وذلؾ في نياية أكتوبر لمعاـ 2014ـ خالؿ المراحؿ األخيرة منيا ,مما يدؿ عمى أنيا تتجو
في المسار الصحيح.

ال نغفؿ ىنا جوانب أخرى لدراسة المراىؽ حديثاً مثؿ دراسة كالب ( )2016الذي تطرؽ فييا

لمذكاء االجتماعي لدى المراىقيف وعالقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح األكاديمي ,فيما درست حميد

( )2015التنشئة االجتماعية وعالقتيا بتوكيد الذات لدى المراىقيف الفمسطينييف بقطاع غزة ,وىذا
يعتبر منعطؼ جيد لفيـ المراىقة.

يوضح الشكؿ ( )Aالتالي مراحؿ إجراء الدراسة:
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الفصؿ األكؿ
 -.1النظاـ السياسي– اإلدارم:

فمسطيف :قطاع غزة كالتعميـ

فمسطيف اسـ مشتؽ مف المفظ فمستا أي بالد الفمسطينييف وىـ شعوب البحر التي سكنتيا نياية
األلؼ الثاني قبؿ الميالد ,وسميت كذلؾ أرض كنعاف منذ القرف الثاني عشر قبؿ الميالد ,كما أف

عاصمتيا القدس سميت بعدة أسماء عبر التاريخ كاف أقدميا أورشميـ نسبة إلى إلو السمـ الكنعاني ,ثـ

أطمؽ عمييا اليبوسييف الكنعانييف اسـ يبوس ,ثـ مدينة داوود نسبة لمممؾ داوود الذي جعميا عاصمة
لدولتو ,وفي العيد الروماني أطمؽ عمييا إيميا ثـ عاد قسطنطيف الكبير فسماىا أورشميـ ,وبعد الفتح
اإلسالمي سميت بيت المقدس ومف ثـ القدس (شوفاني.)1996 ,

تقع فمسطيف التاريخية عمى الضفة الجنوبية الشرقية لمبحر األبيض المتوسط ,حيث يحدىا مف
الشماؿ لبناف ,ومف الشرؽ األردف وسوريا ,ومف الغرب البحر األبيض المتوسط ,ومف الجنوب الغربي

شبة جزيرة سيناء المصرية.

يتراوح عدد الفمسطينييف في العالـ  ,11,600,000منيـ  %37,7في األراضي الفمسطينية,

و %12,1في األراضي المحتمة عاـ 1948ـ ,و  %50,2في باقي دوؿ العالـ ).(PCBS, 2014
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قسمت فمسطيف عاـ 1948ـ إلى األراضي الواقعة تحت االحتالؿ والتي قامت عمييا الدولة

العبرية بالقوة ,واألراضي الفمسطينية المتبقية وتتكوف مف الضفة الغربية وقطاع غزة الذي أجريت فيو
ىذه الدراسة.

تقدر مساحة الضفة الغربية  5655كيمومتر مربع ,وعدد سكانيا  2,935,368ما يشكؿ نسبة

 %60,64مف الفمسطينييف الذيف يعيشوف في األراضي الفمسطينية ,وتعتبر كثافة السكاف 493
شخص في كؿ كيمومتر مربع ,والرجاؿ يشكموف  %50,8مف السكاف ).(PCBS, 2016; WHO, 2014

أما قطاع غزة فيو صغير المساحة بعرض يتراوح بيف  15-5كيمومتر ,ومساحتو 365

كيمومتر مربع أي ما يعادؿ  %1,3مف فمسطيف التاريخية ,يتبع لمسمطة الفمسطينية وموجود في
الجنوب الغربي مف فمسطيف التاريخية والشماؿ الشرقي مف شبو جزيرة سيناء المصرية.

محافظة رفح في جنوب قطاع غزة التي ليا  11كيمو متر حدود مع مصر ,لقطاع غزة حدود

بطوؿ  51كيمو متر في الشماؿ والشرؽ مع األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1948ـ ( 500متر مف
الحدود منطقة ممنوع االقتراب منيا) ,في الغرب البحر األبيض المتوسط.

يضـ قطاع غزة خمس محافظات مف الجنوب لمشماؿ (محافظة رفح ,محافظة خاف يونس,

محافظة الوسطى وتشمؿ دير البمح -المغازي -النصيرات -البريج ,محافظة غزة ,محافظة الشماؿ
وتضـ جباليا -بيت الىيا -بيت حانوف).

يقدر عدد سكاف قطاع غزة  )%39,06( 1,881,135أغمبيـ الجئيف ,وتصؿ كثافة السكاف

إلى  4822شخص في كؿ كيمومتر مربع وىذه الكثافة ترتفع في مخيمات الالجئيف ويشكؿ الرجاؿ

 %50,8مف السكاف ) .(PCBS, 2016; WHO, 2014أكثر مف  %99ىـ فمسطينيوف مسمميف سنة,
والنسبة المتبقية ىـ مسيحيوف.

وصمت نسبة البطالة في قطاع غزة في الربع األوؿ مف عاـ 2014ـ إلى  %40,8والفقر إلى

أكثر مف .(WHO, 2014) %21,1

تقدر نسبة المواليد في غزة  ‰35,8ونسبة الوفيات .‰3,3يعتبر الشعب الفمسطيني شاب

حيث نسبة األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف  5سنوات تشكؿ  %14,8واألطفاؿ مف عمر يوـ إلى 14
سنة نسبتيـ  %42,8واألشخاص مف عمر  60سنة أو أكثر يشكموف  ,%3,8حيث متوسط العمر

المتوقع (المأموؿ) لمذكور ىو  71,3سنة ,ولإلناث  74,1سنة ).(PCBS, 2016; WHO, 2014

 -.2التعميـ في قطاع غزة:

يعتبر الحؽ في التعميـ حقاً أساسياً مف حقوؽ اإلنساف ,لذا التعميـ في قطاع غزة ىو تعميـ

إلزامي حيث ينقسـ التعميـ إلى مرحمتيف :تعميـ أساسي وثانوي .التعميـ األساسي يبدأ مف الصؼ األوؿ

وحتى العاشر ,يتراوح فيو عمر الطالب مف  6سنوات إلى  16سنة .أما المرحمة الثانوية فيي سنتاف

وتشمؿ الصؼ الحادي عشر ويكوف عمر الطالب فيو  17سنة ,والثاني عشر ويكوف عمر الطالب فيو
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 18سنة ,وتنقسـ المرحمة الثانوية إلى العديد مف التخصصات تتمثؿ في (أدبي ,تجاري ,زراعي,

شرعي ,صناعي ,عممي).

ت ستخدـ طريقة االمتحانات لعممية تقييـ الطالب ونقمو مف مرحمة إلى أخرى متمثمة بامتحانات

(شيرية ,نصفية ,فصمية ,نيائية) ,ويستثنى مف ىذه الطريقة الثانوية العامة حيث يتـ تقييـ الطالب فييا
فقط مف خالؿ االمتحانات النيائية والتي عادةً ما تطبؽ في شير يونيو مف كؿ عاـ.

قبؿ اتفاقية أوسمو التي انعقدت يوـ 1993-9-13ـ وبناء السمطة الفمسطينية ,كانت المناىج

في قطاع غزة تتبع التعميـ المصري ,وفي الضفة الغربية تتبع التعميـ األردني ,ولكف بعد ىذا التاريخ
والتغيرات التي أحدثيا أصبحت المناىج تعتمدىا السمطة الفمسطينية.

المدارس مف األوؿ وحتى الثالث مشتركة )ذكور واناث) في بعض منيا وبعد ذلؾ يتـ الفصؿ

بيف الجنسيف حسب ثقافة المجتمع الفمسطيني.

يتراوح متوسط عدد الطالب في كؿ فصؿ  40طالب أو طالبة ,وتوزع الكتب بشكؿ مجاني

عمى الطمبة مقابؿ رسوـ رمزية في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدراسة ,أما بالنسبة لممعمميف والمعممات

فيستخدموف كتب المنياج الفمسطيني ويستعينوف بالكتب التجارية أحياناً دعماً لمشرح مع استخداـ

السبورة والطباشير ليتمكنوا مف العرض أماـ الطمبة ,كما توفر الو ازرة مكتبة في كؿ مدرسة وغرفة

لممرشد التربوي لمقياـ بميامو ,كما يوجد لكؿ مدرسة إدارة خاصة بيا تتكوف مف مدير ونائب مدير
وسكرتير.

أقرت و ازرة التربية والتعميـ في العاـ 2010ـ قانوف منع استخداـ العقاب مع الطمبة مف خالؿ

نشرة أطمقت عمييا مسمى "بيئة آمنة لألطفاؿ" حرصاً عمى أىمية تمقي الطالب العمـ في جو ىادئ

بعيداً عف العنؼ.

يعتبر دواـ المدارس كؿ أياـ األسبوع ما عدا يوـ الجمعة ,وتكوف فترة الدواـ إما صباحاً أو

مساء مع المساعي المستمرة لجعؿ المدارس دواـ فترة واحدة فقط في السنوات القادمة ,ويوزع الدواـ
ً
المدرسي عمى المعمميف مف خالؿ حصص دراسية متوسطيا  22حصة أسبوعية لممعمـ/ة عمماً بأف
متوسط رواتب المعمميف  1000 – 500دوالر أمريكي وتختمؼ حسب الدرجة العممية لممعمـ وسنوات

الخبرة واألقدمية ,ويتـ متابعة المعمميف/ات مف خالؿ المدير/ة بشكؿ يومي مف خالؿ دفتر التحضير

وحضور بعض مف الحصص الدراسية خالؿ الفصؿ ,إضافة الجتماعات دورية شيرية لمناقشة أمور
الطمبة والمعمميف والمدرسة بشكؿ عاـ ,مع العمـ انو يتـ متابعة المعمميف مف خالؿ مشرفيف
متخصصيف لكؿ مادة يقوموف بزيارة المدرسة مرتيف عمى األقؿ خالؿ الفصؿ الدراسي وحسب

االحتياج.

الزي المدرسي موحد واجباري في الم ارحؿ المستيدفة لمدراسة األساسية ذكور بنطاؿ "جينز"

وقميص أزرؽ حتى الصؼ السادس األساسي ,ومف السابع األساسي حتى الثاني عشر الثانوي يرتدي
5

الفصلىاألول:ىفلدطون-ىقطاعىغزةىوالتعلوم

الذكور قميص رمادي ,ولإلناث في المرحمة األساسية مريوؿ أخضر حتى الصؼ السادس ,ثـ مف
الصؼ السابع مريوؿ أزرؽ داكف وقميص أبيض وبنطاؿ "جينز" ,ثـ في المرحمة الثانوية جمباب أزرؽ

داكف مع غطاء رأس أبيض.
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الفصؿ الثاني
المراىقة كاألسرة

بعد االطالع عمى األدبيات حوؿ المراىقة ,وجدنا وباإلجماع أف المراىقة تعتبر فترة انتقالية
بيف مرحمتي الطفولة والرش ػػد التي تتخمميا تغييرات متصمة :حيوية (جسمية ووظائفية) ونفسية (التفكير

المجرد والمنطؽ األخالقي ونظاـ القيـ الذاتي) التي مف خالليا يحقؽ المراىؽ ىويتو الذاتية واستقاللو

الشخصي

;(El-Astal, 1998; Fuentes, García, Gracia, & Alarcón, 2015; Serrano, El-Astal, & Faro, 2004

.)Smetana, Campione-Barr, & Metzger, 2006

أما األسرة فيي أصؿ ثابت ال غنى عنو مف أصوؿ الحياة البشرية ,وىي األساس المتيف الذي

يقوـ عميو كياف المجتمع بصالح األساس يصمح البناء ,فكمما كاف الكياف األسري سميماً ومتماسكاً كاف

لذلؾ انعكاساً إيجابياً عمى المجتمع.

إف العديد مف تخصصات المعرفة اإلنسانية يدرس األسرة مثؿ عمـ االجتماع واالنثروبولوجيا

الثقافية وعمـ النفس (.)Giddens, 1991; Beutler, Burr, Bahr, & Herrin, 1989

ومع مرور الوقت تعددت وتنوعت اليياكؿ األسرية بحيث أنو مف الصعب إف لـ يكف مستحيالً

إعطاء تعريؼ كامؿ حوؿ األسرة (.)Marques, 1988

إنيا الجما عة المرجعية األولى التي يولد فييا الطفؿ ليكتسب قيميا ومعاييرىا في سموكو

واثبات شخصيتو مف خالليا ألنيا تصبح جزء مف نفسو (.)Bell, 1970; Talcott, 1965

في حيػ ػ ػ ػ ػ ػف يرى آخروف أف األسرة ىي اشتراؾ زوجيػ ػ ػ ػ ػف أو مجموع ػ ػ ػ ػ ػة مػ ػ ػ ػ ػ ػف األقػ ػ ػ ػ ػ ػارب

البالغيف الذيف يتعاونوف فػ ػ ػ ػ ػي الحياة االقتصادية وفي تربية وتعميـ األطفاؿ ومعظميـ في مسكف
مشترؾ (.)Gough, 1971

كما تـ تقديـ مفيوـ دور األسرة الذي يؤكد أنيا مجموعة مف األفراد يقوموف بعمؿ نشط يشعرىـ

باالنتماء لو فقط (.)Morgan, 1996, 2011

بكممات أخرى ,تقوـ فكرة األسرة عمى ما ىو أسمى مف مجرد توفير "مكاف آمف" ألفرادىا,
وبالذات في إطار الممارسات االجتماعية .مثاالً عمى ذلؾ توفير األدوات والوسائؿ الضرورية لتسييؿ

اندماجيـ في النظاـ االجتماعي القائـ ,وتحضير الطفؿ ؿ"الوسط المحيط" الذي يشمؿ كؿ ما يقع
خارج إطارىـ الذاتي (.)Lasch, 1977

وعف أسموب التنشئة األسرية في غالبية المجتمعات العربية تعتبر الوالدة مناسبة سعيدة تحتفؿ

بيا األسرة خص ػ ػوصاً إذا كاف المولود ذك اًر ,فتكتسب األـ مكانة ومرك اًز بالنسبة لمزوج واألقارب

خصوصاً بعد الوالدة األولى ,ويغمب عمى الطابع العربي في التنشئة أف يكرر كؿ جيؿ ما تعممو مف

الجيؿ السابؽ ,فاألـ تأخذ نصائح مف أميا أو قريباتيا األكبر منيا سناً بعيداً عف أي استشارة لطبيب

أو مختص تربوي .وفي خالؿ السنوات األولى لمطفؿ والذي يرتبط بيا بأمو التي تحاوؿ أف تشبع
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رغباتو الجسدية والعاطفية بأسموب متسامح إلى سف الرابعة أو الخامسة ,فالطفؿ في ىذه السنوات يناـ

ويمعب حينما يرغب ويحصؿ عمى اىتماـ كبير مف األكبر سناً ولكف ذلؾ يختمؼ في مرحمة الطفولة
المتأخرة حيث يبدأ األىؿ بمطالبة الطفؿ بالطاعة ويزجر سموكو عندما يتعارض مع قواعد التيذيب,

ويمعب األب دو اًر حاسماً في ممارسة السمطة وتصبح ىناؾ تدخالت مف األقارب الذكور في تسمطيـ
عمى الصغار بقصد تيذيبيـ (حيدر.)1994 ,

بالنسبة لألسرة الفمسطينية تتكوف مف فرد أو مجموعة أفراد يقيموف في مسكف واحد ويشتركوف

في المأكؿ أو في أى وجو متعمؽ بترتيبات المعيشة وتكوف فيو جنسية رب األسرة فمسطيني (الجياز
المركزي لإلحصاء الفمسطيني.)2012 ,
وتنقسـ األسرة الفمسطينية إلى:

 -.1أسرة مكونة مف فرد واحد فقط.
 -.2أسرة نووية وتتكوف مف الزوجيف واألبناء فقط.

 -.3أسرة ممتدة مكونة مف أسرة نووية مع وجود أفراد يعيشوف معيـ وتربطيـ عالقة بتمؾ
األسرة.
فيما تعتبر األسرة ىي اإلطار الرئيسي لمتنشئة االجتماعية عند المراىقيف ,وىذا يعني أف

عالقات اآلباء مع األبناء ليا تأثير واضح وحاسـ في تطور المراىقيف .ففي استطالع حوؿ أبرز

خمس أشياء في حياة األشخاص وجػ ػ ػ ػ ػد أف المش ػ ػ ػاركيف اخت ػ ػ ػاروا العالقات األسػ ػ ػ ػرية كأىـ ش ػ ػ ػيء في
حيػ ػ ػ ػاتيـ (.)Bowling, 1995

فاإلط ػ ػ ػ ػ ػار األسػ ػ ػ ػ ػ ػري اإليجابي لو تأثير ميـ في تطور القدرات االجتماعية والفردية عند

المراىقيف (.)Musitu & García, 2004; Povedano, Hendry, Ramos, & Varela, 2011

حيث برىنت دراسات عديدة أف اإلطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار األس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػري ونوعية العالقات بيف اآلباء واألبناء

تؤثر بطريقة واضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػحة في كيفية تحوؿ الطفؿ إلى مراىؽ وراشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد بتكيؼ اجتماعي نفسي مالئـ
(.)Maccoby & Martín, 1983; Musitu & García, 2004; Povedano, Hendry, Ramos, & Varela, 2011

كما يمكف القوؿ أف إدراؾ المراىقيف اإليجابي لمبيئة األسرية يشجع عمى التالحـ والدعـ والثقة

بيف أفراد األسرة ,ويحرؾ اتصاؿ أسري ديناميكي منفتح ومتعاطؼ معز از التكيؼ السموكي والنفسي
االجتماعي لممراىقيف (.)Musitu, Jiménez & Povedano, 2008

كما أف اإلدراؾ الديناميكي لمعالقة مع اآلباء مرتبطة بالتغيير المنفتح واإليجابي لمشعور,

فالتالحـ وغياب النزاعات مرتبط بمستويات ع ػالية مػ ػف التقدير الذاتي والرضا عف الحي ػ ػ ػاة لدى
المراىقيف (.)Huebner, 1991

عمى ما يبدو أف المراىقيف مف أسر بيا البيئة األسرية إيجابية يطوروا أكثر قدرات شخصية

وتقدير ذاتي كبير ( .)García & Gracia, 2010فالمراىقات المواتي لدييف عالق ػ ػ ػ ػ ػات عاطفي ػ ػ ػ ػة موجبة
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م ػ ػ ػ ػع الوالديف واتصػ ػ ػ ػاؿ مالئـ معي ػ ػ ػ ػـ لديي ػ ػ ػف تكػ ػ ػ ػيؼ نفسػ ػ ػ ػي واجتماعػ ػ ػ ػي أكبػ ػ ػ ػ ػ ػر مقارنػ ػ ػ ػة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع

الذكور ( .)Blum, Ireland & Blum, 2003

فالبيئة األسرية التي تكوف فييا العالقات بيف الوالديف واألبناء تعمؿ عمى التوفيؽ بيف المودة

وتشجيع االستقاللية ىي األمثؿ لنمو المراىؽ .فالمكدة تشير إلى شدة العالقة العاطفية والدؼء

العاطفي التي تساعد في التالحـ األسري ,الثقة ,وتقبؿ قيـ اآلباء ( .)MacDonald, 1992فيما منح

االستقاللية لدى المراىؽ ىي التي يحصؿ مف خالليا عمى أكبر قدر مف االستقاللية ,وزيادة القدرة
القررات بأنفسيـ (.)Oliva & Parra, 2004
عمى التفكير ,وتكويف آرائيـ الخاصة إضافة التخاذ ا

حي ػ ػ ػ ػ ػث تشي ػ ػ ػر األدبيات بأف األوالد والبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات يعرض ػ ػ ػ ػ ػوا رضػ ػ ػ ػا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع البيئ ػ ػ ػ ػ ػة

األسري ػ ػ ػ ػ ػة ( .)Gilman & Huebner, 2003فيما األدب العممي يشير أف الرضا عف الحياة والتقدير
الذاتي مرتبط بشكؿ إيجابي مع البيئة األسرية والرضا المستمر.
إف التواصؿ بيف الوالديف واألبناء ىو عممية تكامؿ ثنائية تنطوي عمى عفوية المراىقيف واىتماـ

الوالديف .فاعترافات المراىؽ ىي فعؿ عفوي مف خالؿ الثقة والقبوؿ يزود الوالديف مما يسمح لو

باإلدارة االستراتيجية بالوصوؿ لمعارفو عف تجاربو (.)Marshall, Tilton-Weaver & Bosdet, 2005

كاىتماـ اآلباء (إشراؼ أو مراقبة اآلباء لألبناء) التي تؤدي إلى أف يسألوا أبنائيـ بشكؿ مباشر عف

حياتيـ خارج البيت (.)Kerr & Statin, 2000

كما تعتبر النشاطات األسرية ضرورية لموالديف والمراىقيف حيف يقرروا قضاء بعض الوقت
منفصميف أو معاً وفقاً الحتياجاتيـ الفردية ورغباتيـ الخاصة ,وبنفس الوقت االعتراؼ بأىمية الحفاظ
عمى العالقة بيف الوالديف واألبناء (.)Ashbourne & Daly, 2010

فالمعرفة الوالدية (بعد ىاـ) تتعمؽ بالمعرفة العامة لموالديف عف أبنائيـ حوؿ أيف يذىبوف عندما
يغادروا البيت ,أنشطتيـ وصداقاتيـ

( .)El-Astal, 1998; Kerr & Stattin, 2000; Serrano et al., 2004

فيما تمعب الميارات الوالدية دور أساسي لمحصوؿ عمى المعرفة التي مف خالليا يمكف أف

يحصؿ عمى المعمومات بشكؿ عفوي مف األبناء أو مف مصادر أخرى وىذا يعتمد عمى نوعية العالقة

بيف الوالديف واألبناء (.)Bumpus & Rodgers, 2009

في الوقت الحاضر يتـ استخداـ البحث النوعي الذي يساىـ في التعمؽ في طبيعة العالقات

التفاعمية بيف الوالديف واألبناء ( .)Laursen & Collins, 2009وليذا تكمف قوة المنيج النوعي في
القدرة عمى التعمؽ في صمة العالقة بيف الممارسة الوالدية وأىداؼ التنشئة االجتماعية ,لذا يستخدـ

ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا المنيػ ػ ػ ػ ػ ػج كقيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة مكممػ ػ ػ ػ ػة لم ػ ػ ػ ػنتائج الكػ ػ ػ ػمي ػ ػ ػ ػة ف ػ ػ ػ ػ ػي الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الدين ػ ػ ػ ػ ػ ػاميكي ػ ػ ػ ػ ػة

لألس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة (.)Hunter, Barber, Olsen, McNeely & Bose, 2011

العديد مف الدراسات استخدمت المنيج النوعي لتحميؿ أىمية األبعاد األسرية المختمفة لمحصوؿ

عمى المعرفة األبوية

(.)Jiménez-Iglesias, 2011; Jiménez-Iglesias, Moreno, García-Moya, & Ramos, 2013
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أخي ار برىنت الدراسات عمى أف اتجاه المراىؽ أماـ تأثيرات التنشئة االجتماعية المستمدة مف

والدييـ تعتمد عمى اإلدراؾ لطبيعتيا .عمى سبيؿ المثاؿ االىتماـ الوالدي ,إذا تـ إدراكو عمى أنو
مصدر قمؽ حقيقي لمصمحة المراىؽ مف المحتمؿ أف يستجيبوا لو ,لكف إذا تـ إدراؾ األسئمة مف طرؼ

الوالديف عمى أنيا طريقة لمراقبتيـ لمحد مف استقالليـ فسيكوف الرفض ( .)Laursen & Collins, 2009

طشايخنفظٍخCOERCIÓN VERBAL/

Autorizativo
سهطىي
ACEPTACIÓN /IMPLICACIÓN

لجىل/يشبسكخ

Coerción/ imposición
طشايخ/فشع 

طشايخخسًٍخ COERCIÓN FISICA/
زشيبٌPRIVACIÓN/

Autoritario

اسخبذادي

اليجبالحDISPLICENCIA/
الفشق INDIFERENCIA/

زىاس DIALOGO/
يىدح AFECTO/




Indulgente

Negligente
يمظّ ش 

يزسبير


شكؿ ( )1أساليب التنشئة الكالدية

البحث في التنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػئة االجتم ػ ػ ػ ػاعية األبوية لألبن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء أخذت بعيف االعتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار النمػ ػ ػ ػ ػوذج
النظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػري ,كما ىو موضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػح في شكؿ ( )1الذي يشم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ بعديف كبيريف مستقميف نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرياً
( ,)Darling & Steinberg, 1993; Maccoby & Martín, 1983قبوؿ/مشاركة ,صرامة/فرض ,التي
يعرفاف تصرفات الوالديف .بعد القبوؿ/المشاركة يشير إلى الدرجة التي يشارؾ مف خالليا الوالديف
بطريقة عاطفية في تنشئة األبناء مظيريف ليـ المودة ويقدموف ليـ الدعـ ,ويتواصموف معيـ مستخدميف
المنطؽ عندما يتصرفوف بشكؿ غير صحيح .فيما بعد الصرامة/الفرض يشير إلى الدرجة التي
يتصرؼ بيا الوالديف بطريقة صارمة واستبدادية لوضع حد لسموكيـ وبالتالي لفرض سمطتيـ.
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يبػ ػرز استعراض األدبيات أىميػ ػ ػ ػ ػة الجم ػ ػ ػع بي ػ ػ ػ ػف البعػ ػ ػ ػديف المتعامديف ليظػ ػ ػ ػ ػ ػير ل ػ ػ ػنا أربع ػ ػ ػ ػ ػة

أنم ػ ػاط مػ ػ ػ ػ ػف المع ػ ػ ػ ػ ػاممة الوالديػ ػ ػ ػ ػ ػة لتمث ػ ػ ػ ػيؿ جميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع االختالف ػ ػ ػ ػ ػ ػات النظرية التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي يقدميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
النموذج

(:)Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch, 1994

 النمط السمطوي :لديو قبوؿ/مشاركة مرتفعة بالتوازي مع الصرامة/الفرض. النمط المتسامح :لديو قبوؿ/مشاركة مرتفعة فيما الصرامة/الفرض منخفضة. النمط االستبدادي :لديو قبوؿ/مشاركة منخفضة بينما الصرامة/الفرض مرتفعة. -النمط المقصر :لديو قبوؿ/مشاركة منخفضة بالتوازي مع الصرامة/الفرض.

مف الدراسات التي اىتمت باألطر االجتماعية لممراىقيف:
دراسة أظيرت أف إشراؾ األبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء في الق اررات األسري ػ ػ ػ ػ ػ ػة يرتبط بمعدالت عالية في

الدرجات المدرسيػ ػ ػ ػة واالعتم ػ ػ ػ ػاد عم ػ ػ ػ ػى ال ػ ػ ػ ػ ػ ػذات ,وبالمستػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوى األدنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى مف تعاط ػ ػ ػ ػ ػ ػي

رت ( .)Brown, Mounts, Lamborn & Steinberg, 1993
المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد ا

بينما تـ دراسة المراىقيف الفمسطينييف في مخيـ البقعة لالجئيف باألردف ,حيث كانت العينة

 498مراىؽ متوسط أعمارىـ  15وكانت مف أبرز النتائج وجود رقابة مف كال الوالديف عمى األبناء
ولكنيا لدى األـ أكثر مف األب خصوصاً عمى اإلناث (.)Ahmad, Smetana & Klimstra, 2014

فيما أظيرت دراسة عمى  450مراىؽ مف كوريا الشمالية أف نسبة  %27تـ تصنيفيـ ما بيف

مدمنيف أو قريبيف مف اإلدماف ,وىناؾ عالقة موجبة بيف االكتئاب وسيطرة الوالديف والحاجة الستخداـ
اإلنترنت مف جية واإلدماف عميو مف جية أخرى ,كما توجد عالقة عكسية بيف دعـ الوالديف والضبط

الذاتي ووجود عالقات شخصية مف جية وادماف اإلنترنت مف جية أخرى ,وكاف االكتئاب مف أكثر

العوامؿ التي تدفع لإلدماف (.)Rn, 2003

بينما أوضحت دراسة عمى مراىقيف إيرانييف أنو كمما زاد دعـ الوالديف انخفض إدماف اإلنترنت,
في حيف أف الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدؼء العاطفي مف الوالديف يرتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػط ارتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاط موجب باإلدمػ ػ ػ ػاف عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى

اإلنترنت (.)Moghaddam & Malmir, 2015

فيما بينت أبحاث درست المراىقيف في ثالث ثقافات مختمفة (اإلسبانية ,الفمسطينية ,البرتغالية)

حيث تـ أخذ ثالثة عينات منيا عمى التوالي ( .)2483 ,1004 ,7580أظيرت النتائج أف المراىقيف
(اإلسباف والبرتغالييف) يشعروف بأف العالقة بيف أفراد أسرتيـ جيدة ,خاصة اإلناث في المراىقة المبكرة
بغض النظر عف مكاف السكف .بالنسبة لمراقبة المراىقيف فإف دور األـ أكبر مف األب خصوصاً عمى

اإلناث في عمر  15-14سنة ولكنيا تقؿ كمما زاد العمر .بينما بينت النتائج أف المراىقيف الفمسطينييف
يدركوف أف العالقة األسرية جيدة خصوصاً المراىقيف في عمر  15-14سنة .مراقبة األـ لألبناء أكبر
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مف اآلباء لكف المراىقات يشعرف بأف آبائيـ يراقبونيـ أقؿ مف الذكور حيث ىذه المراقبة كبيرة في

المراىقة المبكرة مف كال األبويف

(.)El-Astal, 1998, 2008; Serrano et al., 2004

كما أوضحت دراسة  )2015( Hemaidأف المراىؽ الفمسطيني يعتبر أف العالقة بيف أف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد

أسرتو جيدة جداً بشكؿ عاـ ,ولكف الذكور يجدوف أف آبائيـ يراقبونيـ أكثر مف اإلناث ,بينما المراىقات
يشعرف أف أمياتيف يراقبنيف أكثر مف آبائيـ في موضوعات كالمواعيد ,الصداقات ,النقود والدراسة.

والجدير بالذكر أف موضوع األسرة تـ العمؿ عميو بشكؿ مشترؾ مف قبؿ المشرؼ ليذه الدراسة

ودراسة .Hemaid
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انفصم انثانذ
إدماف اإلنترنت
ىام ػ ػ ػػة

تأسس

اإلنترنت

عاـ

1960ـ حي ػ ػ ػث

أصبػ ػ ػح

اليوـ

وسيمة

اتصاؿ

).(Moschovitis, Polle, Schuyler & Senft, 1999; Schneider, Evans & Pinard, 2006

رئيسيػ ػ ػة

وكاف ىناؾ نمو

ممحوظ في االنترنت سواء األداء والقدرات ,أو سيولة الوصوؿ والراحة في االستخداـ .ىذه التحسينات

شجعت المزيد مف الناس عمى استخدامو في كثير مف األحياف ,فقد أصبحت تطبيقاتو قوية في
المجتمع الحديث لدرجػ ػة أف أصب ػ ػح  %40,4مف سكاف العال ػ ػ ػ ػ ػ ػـ يستخدـ خدم ػ ػ ػات اإلنترنت
) .(Internet World Stats, 2014
شبكة البحث الدولية مرتبطة بالحاسوب وتستخدـ لممشاركة وجمع المعمومات ()Rice, 2006

والتواص ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ والتػ ػ ػ ػ ػرفيػ ػ ػو

)(Ellison, Steinfield & Lampe, 2007; Whitty & McLaughlin, 2007

والبػ ػ ػحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػث عف وظائؼ ()Metzger, 2007والتعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيـ واألعم ػ ػ ػ ػ ػاؿ

;(Kraut & Lundmark, 1998

) .Schneider et al., 2006كما يمكنو أف يربط كؿ الحواسيب مما يمكف الناس مف التواصؿ عبر العالـ
) .(Schneider et al., 2006
إف الستخداـ اإلنترنت مجموعة متنوعة مف الفوائد النفسية والوظيفية في الحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاة اليومية

( ،)Rheingold, 1993; Turkle, 1995فقد أجمع الكثير مف الباحثيف عمى أف تقنيات االتصاالت وفي
مقدمتيا اإلنترنت قد فتحت عص اًر جديداً مف االتصاؿ والتفاعؿ بيف البشر ,السيما في وفرة المعمومات

والمعارؼ لمستخدمييا ,مع عدـ إغفاؿ المخاوؼ مف اآلثار السمبية الجسػ ػ ػ ػدية واالجتماعي ػ ػ ػة

والثقافي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة والنفسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة واالقتصادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ال ػ ػ ػ ػت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ق ػ ػ ػ ػد يح ػ ػ ػدث ػ ػ ػيػ ػ ػ ػا االستخ ػ ػ ػ ػ ػداـ المف ػ ػ ػرط لإلنتػ ػ ػ ػ ػ ػرن ػ ػ ػ ػت
;(Gámez-Guadix, Orue & Calvete, 2013; Griffths, 2003; Shapira, Goldsmith, Paul, Keck, Khosla & McElroy, 2000
).Huang, Wang, Qian, Zhong & Tao, 2007; Thatcher & Goolam, 2005; Young, 1996; Huang & Alessi, 1997

 -.1استخداـ اإلنترنت

 -.1.1حكؿ العالـ
وفقا آلخر اإلحصائيات فإف عدد المستخدميف حوؿ العالـ اليوـ شارؼ عمى ثالث مميارات مف

البشر وىذا يعادؿ  %40مف سكاف العالـ ,حيث جاءت قارة آسيا في الصدارة فقد وصمت النسبة إلى
 %48,4مف مجموع سكاف العالـ ,ثـ أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة  ,%21,8يمييا أوروبا  %19ثـ

أفريقيا  %9,8وفي المرتبة األخيرة أستراليا  .(Internet World Stats, 2014) %0,9
 - .2.1بعض دكؿ العالـ اإلسالمي ك(إسرائيؿ)

يوضح جدوؿ ( )1أف نسبة استخداـ اإلنترنت في (اسرائيؿ) عالية قياساً بدوؿ العالـ اإلسالمي

التي ال تتعدى نسبة االستخداـ في غالبيتيا  %17عدا تركيا وايراف.
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جدكؿ  -.1معدؿ انتشار االنترنت في بعض دكؿ العالـ االسالمي ك(اسرائيؿ)

الدكلة

%

الدكلة

%

(اسرائيؿ)

75.80

باكستاف

10.84

تركيا

46.62

بنغالدش

06.86

إيراف

28.29

أفغانستاف

05.94

أندونيسا

16.72

ماليزيا

02.24

موريتانيا

11.43

الصوماؿ

01.51

)(Internet World Stats, 2014

 -.3.1العالـ العربي
تشير اإلحصائيات الواردة في جدوؿ ( )2أف معدؿ انتشار اإلنترنت مرتبط بالمستوى
االقتصادي لمدوؿ العربية.
جدكؿ  -.2معدؿ انتشار االنترنت في الدكؿ العربية

الدكلة

%

الدكلة

%

قطر

96.65

تونس

45.46

البحريف

96.53

األردف

44.98

اإلمارات العربية

93.24

سوريا

26.66

الكويت

86.86

السوداف

24.01

لبناف

67.19

ليبيا

21.79

عماف

65.82

اليمف

19.14

المغرب

60.33

الجزائر

16.70

السعودية

59.24

موريتانيا

11.43

مصر

48.34

العراؽ

07.79

)(Internet World Stats, 2014

 -.4.1فمسطيف
حسب إحصائيات اإلنترنت العالمية كانت نسبة استخداـ اإلنترنت  %57,7مف سكاف

الضفة الغربية ) .(Internet World Stats, 2012بينما ال توجد احصائيات دولية عف قطاع
غزة .
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 -.2إدماف االنترنت
 -.1.2مفيكـ كتعريؼ اإلدماف
لذا كاف ىناؾ في السنوات القميمة الماضية الكثير م ػ ػف الدراسات التي سعت الستقصاء
واختبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار ش ػ ػ ػ ػدة اإلدمػ ػ ػ ػ ػ ػاف عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى التقنػي ػ ػ ػ ػة الحديث ػ ػ ػ ػة خاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة اإلنتػ ػ ػ ػ ػ ػرنت والي ػ ػ ػ ػاتؼ المحمػ ػ ػوؿ
).)Echeburúa, Labrador & Becoña, 2009; Estallo, 2001; Young & Rodgers, 1998

ففي البدايات كاف مفيوـ اإلدماف مستخدماً ليس تحديداً في السموكيات االجتماعية لكنو كاف
مرتبطاً بسموؾ سوء استخداـ الكحوؿ ,وأنو عممية يقوـ السموؾ بموجبيا بأداء مياـ تحدث كؿ مف
المتعة وتوفر فرصة لميروب مف عدـ الراحة الداخمية ,وىي العوامؿ األساسية لفيـ نموذج المدمف,
والتي تتميز بفقداف القدرة عمى ضبط السموؾ واستمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار السموؾ رغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ نتائج ػ ػ ػ ػ ػ ػو السمبية
( .)Goodman, 1990ويعتبر االعتماد عمى المادة ,والقمار المرضي ,وادماف التقنية قواسـ مشتركة في
إدماف اإلنترنت ,حيث أنيا مكونات أساسية في اإلدماف .فاالعتماد عمى المادة عرؼ كمرض عصبي
بيولوجي وجيني ,والعوامؿ النفسية والبيئية تسبب واحد أو أكثر مف ضعؼ السيطرة عمى السموؾ ,أما
االستخداـ القيري رغـ استمرار األذى والرغبة فيعتبر نموذج لسوء التكيؼ
).(American Academy of Pain Medicine, American Pain Society & American Society of Addiction Medicine, 2001

فيما النموذج الثاني المستخدـ كثي اًر لفيـ إدماف اإلنترنت ىو القمار المرضي .التصنيؼ

اإلحصائي الدولي لألمراض النفسية النسخة العاشرة ( )ICD-10يصنؼ القمار المرضي عمى أنو

متفرع مف اضطرابات العادات واالندفاع مع التأكيد أنو يتكوف مف نوبات متكررة مف المقامرة المييمنة

عمى حياة الشخص مما يتسبب في خمؿ اجتماع ػ ػ ػي وميني ,وجوىػ ػ ػري في القيـ وااللتزامػ ػ ػات األسػ ػ ػرية.

أما إدماف التقنية والسموؾ االعتمادي فينطوي عمى التفاعؿ بيف اإلنساف واآللة .ظيور ىذا

النوع مف اإلدماف يقوـ عمى افتراض أف كؿ التقنية الحديثة يحتمؿ أف تحتوي أشكاؿ مف التحفز أكثر

مف غيرىا مف أشكاؿ اإلدماف مما يزيد النزعة نحو اإلدماف ) ,(Widyanto & Griffiths, 2006كما

أ ف إدماف التقنية الحديثة يظير أوجو متشابية مف التغيرات النفسية ليذه األنواع مف اإلدماف :مف
السيطرة ,واالندفاعية ,والسموؾ القيري (.)Schimmenti & Vincenzo, 2010

مف ىنا يظير مفيوـ إدماف اإلنترنت الذي يعتبر مف المفاىيـ الجديدة نسبياً وال زاؿ البحث في

ىذا المفيوـ محدود ) .(Griffths, 1997; Nguyen & Anderson, 1996; Young, 1996حيث كاف أوؿ
ظيور لمصطمح إدماف اإلنترنت واضطراب إدماف اإلنترنت عندما نشر )0995( O'neillمقالة بعنواف:

"سحر وادماف الحياة عمى شبكة اإلنترنت" ,وتبعو  )0996( Goldbergأيضاً حيث أقر أف إدماف
اإلنترنت ىو اضطراب مميز بالفعؿ .فيما المفيوـ العاـ إلدماف اإلنترنت يوصؼ عمى أنو استخداـ
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مس ػ ػ ػ ػ ػرؼ لإلنػ ػ ػترنت ,ويرتػ ػ ػ ػكز عم ػ ػى فك ػ ػرة أف أي تطػ ػ ػور تقن ػ ػي يحم ػ ػؿ آث ػ ػار سمبػ ػ ػية عم ػ ػى

مستػ ػ ػخدميو ).(Stern, 1999; Surratt, 1999

لقد عرؼ إدماف اإلنترنت بأنو اضطراب أو اعتالؿ في القدرة عمى تػ ػرؾ االستخداـ المفػ ػ ػرط
لإلنترنت ,ويتميػ ػ ػ ػز بأعػ ػراض انسحابي ػ ػ ػ ػو ومشكالت نفسية وأكاديمي ػ ػ ػ ػة وميػ ػني ػ ػ ػ ػ ػة واجتمػ ػاعيػ ػ ػ ػ ػ ػة

( .)Young & Rodgers, 1998بينما عرفو آخروف بأنػ ػو عدـ قػ ػدرة الف ػ ػ ػرد عمى السيطرة عم ػى

استخدام ػ ػ ػو لإلنتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرنت ,م ػمػ ػ ػا يتسبب ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ضعػ ػؼ وظ ػيف ػ ػي ,ومػ ػؤشػ ػرات لالضط ػ ػرابػ ػ ػات
النفسي ػ ػة ( .)Shapira, Goldsmith & Kjer, 1999

كما عرفو   )2111( Wardبأنو سموؾ مرتبط باستخداـ اإلنترنت مثؿ اإلفراط في الوقت الذي

يقضيو عمى اإلنترنت ,أو استبداؿ العالقات الحقيقية الواقعية إلى عالقات سطحية افتراضية ,والتي

غالباً ما تخبر بأنيا شخصية ,وتؤدي الفتقاد الوقت ,وتشكيؿ أنماط متكررة تزيد مف مخاطر المشكالت

االجتماعية والشخصية .وما تزاؿ ىناؾ جيود بحثية كبيرة تبذؿ لدراسة مفيوـ إدماف اإلنترنت والطرؽ

التشخيصية ) .(Greene, 1998; Pratarelli, Browne & Johnson, 1999

مف الدراسات األولى إلدماف اإلنترنت وجدت دراسة أف  %79,88مف مجموع  496مف

مستخدمي اإلنترنت صنفوا مف أصحاب السموؾ االعتمادي أو المتعمؽ باإلنترنت ,وقد استخدـ في
الدراسة اختبار تشخيصي وأجريت بواسطة البريد اإللكتروني والياتؼ ( .)Young, 1996إف إدماف
اإلنترنت في تزايد مستمر منذ االعتراؼ بو كمشكمة ) ,(Marshall, 1999ورضخش انذساسبد بمناىج

متنوعة تعرضت ألنواع مختمفة مف اإلدماف ,فقد نوقشت نفس األفكار عف اإلدماف والكثير مف

السموكيات المشابية الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي تـ وصف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيا سواء التعمؽ بمادة أو القمار المرضي أو إدم ػ ػ ػ ػ ػاف

التقنية ).(Horvath, 2004; McIlwraith, Jacobvitz, Kubey & Alexander, 1991

كما أف عدـ القدرة عمى التحكـ في استخداـ اإلنترنت يسبب تدىور في الحالة النفسية واألسرية

واالجتماعية والوظائؼ المينية والدراسية ) (Young & Rogers, 1998لذا نجد أف ىناؾ مف يعترؼ

بالظاىرة ويطمؽ عمييا اضط ػ ػ ػ ػراب إدماف اإلنترنت ) (Goldberg, 1996) (IADفػ ػ ػػي ح ػػي ػ ػ ػ ػف فضػ ػ ػ ػ ػؿ
آخ ػ ػ ػري ػ ػ ػ ػ ػف است ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخ ػ ػ ػ ػداـ الم ػصػ ػ ػ ػطمػ ػ ػ ػح األوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع ان ػ ػ ػتش ػ ػ ػ ػ ػ ػا اًر وى ػ ػ ػ ػ ػ ػو إدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف اإلنػ ػ ػ ػتػ ػ ػ ػ ػرن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت

))IA

).) Kim et al., 2006; Ko et al., 2007; Lin & Tsai, 1999; Thomas & Martin, 2010; Yen, Ko, Chang & Cheng , 2009

فيما ذىػ ػ ػ ػ ػػب البعض إلطػ ػ ػ ػالؽ االستخداـ القيػ ػ ػ ػ ػ ػري لإلنترن ػ ػ ػ ػت عمػ ػ ػ ػ ػػى مدمػ ػ ػ ػ ػػف اإلنترنػ ػ ػ ػ ػػت
)،(Meerkerk, Van Den Eijnden, Vermulst & Garretsen, 2009

أو االعتماد عمى اإلنترنت

).(Scherer, 1997

جدير بالذكر أنو ومنذ أف قدمت  )0996( Youngأدواتيا لتشخيص اإلدماف عمى اإلنترنت تـ
تطوير الكثير مف أدوات التقييـ حيث قاـ  )0997( Brennerثزطىٌش لبئًخ انسهىن انًشرجط ثإديبٌ

اإلَزشَذ) ،(IRABIبعد ذلؾ تـ تطوير مقياس إدماف اإلنترنت الصيني ) ,(CIAS, 1999تاله مقياس

إدماف اإلنترنت ) (IASTلطمبة الثانوية في تايواف ( .)Lin & Tsai, 1999ثـ مقياس )(PIUS

االستخداـ المرضي لإلنترنت ) .(Morahan-Martin & Schumacher, 2000
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تجدر اإلشارة ىنا أف التفاعؿ عبر اإلنترنت ومجاالت التطبيقات المتوفرة فيو ىي التي تسبب

اإلدماف وليس اإلنترنت نفسو ( .)Young, 1998ففي دراسات متعددة وجد أف مدمني اإلنترنت يجدوف
احتياجاتيـ الشخصية عبر اإلنترنت مثؿ الشعور باالنتماء وتحقػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذات ,والص ػ ػور

والحػ ػ ػوارات الجنسية ( .)Suler, 2000كما وجد أف المستخدميف ذوي الخبرة في إدماف اإلنترنت يجدوف

االرتياح أكثر مف ناحية شخصية في اليروب مف خالؿ التواصؿ عبره

)،)Chou, Chou & Tyan, 1999

ولقد وثقت أبحاث أخرى أف المستخدميف المدمنيف يجدونو وسيمة مريحة ومثيرة وممتعة لمتفاعؿ

االجتماعي فيمنحيـ مزيد مف االرتياح والسرور في التفاعؿ عبره

) .(Morahan-Martin & Schumacher, 2000



 -.2.2يعاٌٍر انخشخٍص
قامت )0996( Youngمف خالؿ دراستيا لظاىرة إدماف اإلنترنت ,بتعديؿ المعايير الخاصة

بالمقامرة المرضية الواردة في)(DSM-IV, 2000لتتناسب مع اإلدماف معتبرة أف الفرد يصؿ لمرحمة
اإلدماف إذا توفرت لديو خمس مف المعايير التالية:

 شعور الشخص أف اإلنترنت يسيطر عميو وينشغؿ تفكيره بنشاطاتو.
 حاجتو لقضاء وقت أطوؿ عمى اإلنترنت ليشعر بالراحة.
 الفشؿ في محاوالت الحد مف استخدامو.

 شعور بعدـ الراحة والكآبة وسوء المزاج عند محاولة التوقؼ عف استخدامو.
 استخدامو وقتاً أطوؿ مما كاف يريد.

 التعرض لخطر فقداف العمؿ أو تدىور العالقات والتحصيؿ العممي بسببو.
 الكذب عمى األسرة أو المعالج إلخفاء االنشغاؿ بو.

 استخدامو لميروب مف المشاكؿ ومشاعر الدونية والذنب والقمؽ واالكتئاب.

إضافة لما سبؽ وضع  )0996( Griffithsقائمة بمعايير تشخيص إلدماف اإلنترنت الذي

يعرفو بأنو شكؿ مف أشكاؿ االستخداـ الممح لفترة زمنية ال تقؿ عف سنة والذي يشتمؿ عمى خمس مف
المعايير التالية:

 التحمؿ :بمعنى زيادة مطردة في الوقت الذي يستخدـ فيو اإلنترنت لتحقيؽ الشعور بالمتعة الذي
كاف يحققو بداية استخدامو ,وبالتالي يزيد االتصاؿ مع مرور الوقت أكثر بكثير مما كاف مخطط

لو.

 أعراض انسحابيو :وتظير عند محاولة التوقؼ أو تقميؿ االستخداـ عمى شكؿ مشاعر قمؽ وأفكار
قيرية تتعمؽ باإلنترنت وخوؼ وانفعاالت وظيور بعض الحركات القيرية مثؿ حركات األصابع

القيرية المشابية لمحركة عمى لوحة المفاتيح أو استخداـ الفأرة.

 االعتمادية :فيصبح أكثر عصبية واستثارة عند محاولة التقميؿ أو وقؼ استخداـ اإلنترنت فينزعج
بسرعة حتى أثناء االتصاؿ بو ولتجنب ىذه المشاعر يستمر في االتصاؿ بالشبكة.
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 الصراع :ويحدث نتيجة الرغبة الدائمة في الحد مف الوقت الذي يقضيو عمى اإلنترنت بسبب
المخاطر مف فقداف العالقات األسرية والفرص المينية والتعميمية بسببو.

 اإلدماف في عدـ اال تصاؿ :بمعنى أف المدمف حتى واف كاف يمضي الكثير مف الوقت دوف
اتصاؿ باإلنترنت لكنو مشغوؿ بأنشطة تتعمؽ بالشبكة.

 يستمر االتصاؿ باإلنترنت بالرغـ مف الكعي بطبيعة المشكالت التي يتسبب فييا :مثؿ األرؽ
والمشكالت األسرية والمينية وضعؼ العالقة مع المحيط االجتماعي  ..إلخ.

 يستخدـ ككسيمة لميركب مف بعض المشاعر السمبية :مثؿ مشاعر اليأس والذنب والقمؽ
واالكتئاب.

 االحباط المصحكب بالشعكر بالذنب :بسبب إىماؿ الواجبات أو المشكالت ,كما يخفي المستخدـ
الحقيقة عف أفراد أسرتو حوؿ الوقت الذي يقضيو في الشبكة.

في ذات السياؽ أشار  )1998( Gackenbachإلى ستة معايير اتف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ في ثالثة منيا م ػ ػع

 (1996) Griffithsوىي التحمؿ ,وأعراض االنسحاب ,والصراع ,كانفرد بالمعايير التالية:


البػػػػػػػػػػػركز :يحدث عندما يسيطر ىذا السموؾ عمى نشاطو وتفكيره ومشاعره.



تغير المزاج :وىي خبرة ذاتيو يشعر بيا الفرد نتيجة القياـ بيذا السموؾ وتمثؿ استراتيجية مواجية



االنتكاس :وىو الميؿ لمعودة مرة أخرى ألنواع مف األنشطة التي كاف يمارسيا.

ليتحاشى اآلثار المترتبة عمى اإلدماف.

في النسخة األخيرة لمدليؿ اإلحصائي التشخيصي ( )DSM-5, 2013تـ إضافة اضطراب

المعب عمى اإلنترنت الذي حدد معايير التشخيص ,حيث ىي استخداـ مستمر ومتكرر لإلنترنت

لممشاركة في األلعاب ,وغالبا مع العبيف آخريف ,مما يؤدى إلى مضاعفات ىامة سريرياً أو ضائقة
كما يتبيف مف خمسة أك أكثر مف المعايير التالية خالؿ فترة عاـ:

 االنشغاؿ بألعاب اإلنترنت والتفكير في األلعاب السابقة أو توقع المعب في المباراة القادمة بحيث
يصبح اإلنترنت ىو المييمف عمى الحياة اليومية .مالحظة :ىذا االضطراب يختمؼ عف المقامرة عبر

االنترنت ,والتي يشمميا اضطراب القمار.

 ظيور أعراض االنسحاب عند البعد عف المعب عمى اإلنترنت وعادة ما تشمؿ ىذه األعراض

التييج ,والقمؽ ,أو الحزف ,ولكف ال توجد عالمات جسدية مثؿ الناتجة عف الفطاـ عف العقاقير.

 الحاجة المتزايدة لوقت أكبر لممشاركة في ألعاب اإلنترنت

 محاوالت غير ناجحة لمسيطرة عمى المشاركة في ألعاب اإلنترنت.

 فقداف المتعة في اليوايات والترفيو السابقة ,باستثناء ألعاب اإلنترنت.
 استمرار االستخداـ المفرط أللعاب اإلنترنت عمى الرغـ مف معرفة المشاكؿ النفسية واالجتماعيو
التي تسببيا.
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 خداع أفراد األسرة ,والمعالجيف ,وغيرىـ فيما يتعمؽ بالوقت الذي يقضيو عمى اإلنترنت.

 استخداـ ألعاب اإلنترنت لميروب أو تخفيؼ المزاج السمبي مثؿ ,مشاعر العجز ,والشعور بالذنب
والقمؽ.

 التعرض لخطر أو فقداف عالقة ميمة ,أو فرصة عمؿ ,أو فرصة تعميمية أو مينية بسبب
المشاركة في ألعاب اإلنترنت.

مالحظة :يتضمف ىذا االضطراب ألعاب اإلنترنت فقط وليس استخداـ اإلنترنت لألنشطة المطموبة في

العمؿ وال األنشطة الترفييية أو االجتماعية وال المواقع اإلباحية.
 -. 3.2عكامؿ إدماف اإلنترنت

عمى الشبكة

عدة متغيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات مرتبطة بإدماف الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرد لإلنترنت منيا اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ في وقتو المستغؿ
;(Bakken et al., 2009; Bergmark, Bergmark & Findahl, 2011; Cuhadar, 2012

 .)Kheirkhah et al., 2010 ; Lin et al., 2011واالستخ ػ ػ ػ ػ ػداـ الم ػ ػ ػ ػبػ ػ ػكر ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو (,)Ni et al., 2009

والنتائػ ػ ػج اإليجابيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة المتوقعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة والخبػ ػ ػ ػ ػرة البسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيطة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي يتطمب ػ ػ ػ ػ ػيا استخ ػ ػ ػ ػداـ

اإلنتػ ػ ػ ػ ػ ػرنت (  ،)Lin et al., 2011; Lin, Ko & Wu, 2008وت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ المعمومػ ػ ػ ػات عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػره
( ,)Thatcher, Wretschko & Fridjhon, 2008والتطبيقات المتعػ ػ ػددة خاصة المػ ػ ػواقع االجتماعية
(  ,)Yen et al., 2007; Morrison, Gore, 2010; Kheirkhah et al., 2010كػ ػ ػذلؾ األلعاب وغيػ ػرىا
(  )Ko et al., 2008; Morrison & Gore, 2010والخبرات المفتوحة ) .)Kuss, Griffiths & Binder, 2013


 -.1.3.2العكامؿ النفسية االجتماعية
ىناؾ العديد مف العوامؿ تدعو الستخداـ اإلنترنت منيا الرغبة في تحسيػ ػ ػ ػف الم ػ ػ ػ ػزاج

) ,(Gámez-Guadix, Villa-George & Calvete, 2012أو االضطــــشاثـــــــبد العص ػ ػ ػ ػ ػابيػ ػ ػ ػ ػ ػة

) ,(Kuss et al., 2013; Tsai et al., 2009وضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرضػ ػ ػ ػا ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػحيػ ػ ػ ػ ػ ػاة
) ,(Wang, Luo, Bai, Kong, Gao & Sun, 2013واَخفبعانشفبهٍخ  ) (Van der, 2009واالن ػ ػ ػدف ػ ػ ػاع

والػ ػ ػتي ػ ػ ػ ػور( ,(Lin et al., 2011; Yen et al., 2009وضعؼ العالقات )et al., 2008

(Mythily

وتفضيؿ العالقات االجتماعية عبر الشبكة لتجنب المشكالت اليومية)(Gámez-Guadix et al., 2012

ع ػ ػ ػ ػالوة عم ػ ػى ذلؾ الشخصي ػ ػ ػة التبعية وخصائػ ػ ػص أخ ػ ػ ػ ػ ػرى مثؿ البحث عف جديػ ػ ػد وتجنب األذى

( )Ko, Yen, Chen, Chen, Wu & Yen, 2006وتقدير ذات منخفض ) (Wang et al., 2013أو
إحباط وحساسية مفرطة ل ػدى الذك ػور( )Ko, Yen, Yen, Chen & Wang, 2008كػ ػ ػذلػ ػ ػؾ ض ػع ػ ػؼ الػ ػ ػثق ػ ػة

بالػ ػنف ػس ) )Jeon, 2005; You, 2007واالَطىاءوضعؼ التوافؽ واالستقرار العاطفي وضعؼ الضمير

وقمة الحيمة ) .)Kuss et al., 2013باإلضافػة لم ػشكػ ػالت ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي التك ػيؼ االجتمػ ػ ػ ػ ػاعػ ػ ػي والضػغ ػ ػ ػ ػ ػوط

((Lam, Peng, Mai & Jing, 2009

وضعػ ػؼ التحصي ػؿ الػدراسػي)، (Mythily et al., 2008; Xu, Shen, Yan et al., 2012

وعالق ػ ػ ػ ػ ػ ػات ضعي ػ ػ ػ ػ ػفة داخ ػ ػ ػ ػ ػؿ المدرس ػة (,)Lam, et al., 2009; Yen, Ko, Yen, Chang & Cheng, 2009
19

الفصلىالثالث:ىإدمانىاإلنترنت
ومشاعر الم ػ ػ ػ ػم ػ ػ ػؿ والفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراغ ) ,)Lin, Lin & Wu, 2009وزيادة األنشطة الالمنيجية ( Wang et al.,

 )2013باإلضافة لمجموعة متنوعة مف المتغي ػ ػرات األسػ ػ ػ ػريػ ػ ػة المرتبطػ ػ ػ ػة بإدم ػ ػ ػاف اإلنتػ ػ ػ ػ ػ ػرنػ ػ ػت
وتشم ػ ػ ػ ػ ػؿ الصراعػ ػ ػ ػ ػ ػات األسػ ػ ػ ػ ػ ػرية وعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدـ الرضػ ػ ػ ػ ػا
Yen, Chen, Chen & Ko, 2007

( Wang, Zhou, Lu, Wu, Deng & Hong, 2011; Yen et al.,

 ,)2009; Yen,كذلؾ العالقة بالوالديف (Siomos, Floros, Fisoun et al.,

) .2012ورقابة الوالديف التي تساىـ في حماية األبناء مف سمبيات اإلنترنت والحد مف المخاطر المترتبة

عمى استخدامو ( .)Steeves & Webster , 2118كذلؾ ضعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ مفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوـ الذات (Yates et al.,

).2012

وتشمؿ المتغيرات االجتماعية العنؼ األسري سواء بيف الزوجيف أو مف الوالديف لمطفؿ الذي

يؤدي لالستخداـ المفرط لإلنترنت ( (Park, Kim & Cho, 2118وأسموب التعمؽ غير اآلمف بالكبار

( (Lin et al., 2011وخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات طفولة قاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػية ( . (Yates et al., 2012ودعـ اجتماعي منخفض
( (Tsai et al., 2009;Yates et al., 2012وظروؼ اجتماعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤدي بشك ػ ػ ػ ػ ػؿ مباشر وغيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
مباشر لظي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػور أع ػ ػ ػ ػ ػ ػراض االكتئاب ) (Yeh, Ko, Wu & Cheng, 2008باإلضافة لمسموكيات
االجتماعية غير السوية وخطر تأثر العالقات الشخصية

(.(Whang et al., 2003

 -.2.3.2العكامؿ االجتماعية الديمكغرافية
تشػ ػ ػ ػمؿ ىذه المتغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيرات متغ ػير الجنس لص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالح

الػذكور( ;Cuhadar, 2012

; ،)Demetrovics, Szeredi & Rozsa, 2008; Lin, Ko & Wu JY-W, 2011ك ػ ػ ػ ػ ػذلؾ األصػغػ ػ ػ ػ ػر سنػ ػ ػ ػ ػ ػاً

( ,)Bakken et al., 2009 ;Morrison, Gore, 2010وسكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف الم ػ ػ ػدف أكثر م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف األطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ

( .)Ni, Yan, Chen & Liu, 2009كم ػ ػ ػ ػ ػا أف المراىقيف والشػ ػ ػ ػباب ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ األكثػ ػ ػ ػ ػ ػر إدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان ػ ػ ػ ػ ػ ػاً
) ,(Leung, 2004; Yang & Tung, 2007كذلؾ فقد أحد

الوالديف )(Demetrovics et al., 2008; Ni et al., 2009

والصعوبات المالية والمستوى التعميمي ( ,) Bakken et al., 2009كما أف العرؽ اآلسيوي أكثر مف

غيره ) .(Yates, Gregor & Haviland, 2012أما عدد األخوة أو ترتيب الفرد بيف أخوتو فميس ليا أثر

في اإلدماف وكذلؾ الوضع االقتصادي لألسرة ( ,)Klein et al., 2014كما تبيف أف المراىقيف الذيف

لدييـ أصدقاء أقؿ ىـ األكثر تردداً عمى اإلنترنت ) ,(Jantatam, 2003مف جية أخرى تبيف أف ضغط
األقراف لو أثر داؿ في إدماف اإلنترنت (.)Esen & Gundogdu, 2101

 -.3.3.2األعراض المرضية
مػف حي ػ ػث األع ػ ػ ػ ػراض الم ػ ػرضيػ ػ ػ ػ ػة وجػ ػ ػ ػ ػ ػد تأثير لمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوامػ ػ ػ ػؿ التاليػ ػ ػ ػ ػة :االكتئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاب
),( Huang et al., 2009; Lin et al., 2011; Morrison, Gore, 2010; Ni et al., 2009; Yeh et al., 2008

والقمؽ

) ,)Bakken et al., 2009واإلفراط في شرب الكحوؿ ( ,)Yen et al., 2009واضطرابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات النوـ

( ,)Bakken et al., 2009والعدائية (.(Yen, Yen, Wu, Huang & Ko, 2011
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 -.3معدؿ انتشػػػػػػػار إدماف اإلنترنت بيف المراىقيف
تمت دراسة معدؿ انتشار إدماف اإلنترنت بيف المراىقيف في العديد مف دوؿ العالـ وكما يظير

جدوؿ ( )3سجمت بعض الدوؿ معدؿ انتشار منخفض مثؿ اليوناف التي بمغ فييا اإلدماف فقط %1
وتتدرج النسبة لتصؿ أعمى معدالتيا في إيطاليا وسجمت .%36,7



21

ىإدمانىاإلنترنت:الفصلىالثالث
2104-2113 ٍ يعذل اَخشار إدياٌ اإلَخرَج بٍٍ انًراهقٍٍ ي-.3 جذول

انباحذ وانسُت
Lam, Peng, Mai &
 Jing (2009)
Poli &
Agrimi (2012)


انعٍُت

األدواث

انذونت

%

ٍٍانص

1,6

إٌطانٍا

1,79

ٌانٍىَا

1

أوروبا

0,2

ٌانٍىَا

0,5

كىرٌا
انجُىبٍت

1,6

فُهُذا

1,6

 يشاهك3237
 )سُخ18-12(

انُروٌج

1,98

 يشاهك2620
 )سُخ18-12(

ٍٍانص

2,4

ٍيشاهمخي600
 انًشزهخانثبَىٌخ

ٌإٌرا

 يشاهك7229
 )سُخ18-12(

فُهُذا

 اخزجبس(ٌىَح)إلديبٌاإلَزشَذ
 يشاهك1618
 Young‟s Internet Addiction Test
 )سُخ18-13(
 انُسخخاإلٌطبنٍخيٍاخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
Italian version of the Internet
 يشاهك2533
 )سُخ1664(يزىسطانؼًش
Addiction Test (IAT) (Young,
1998b)

Tsitsika, Critselis,
Kormas,
Filippopoulou,
 يمٍبط(ٌىَح)إلديبٌاإلَزشَذ
 يشاهك897
Tounissidou, Freskou,  Young‟s Internet
 )سُخ15621(يزىسطانؼًش
Spiliopoulou, Louizou,   Addiction Scale (YIAS )
Konstantoulaki &
 Kafetzis (2009).
Tsitsika, Tzavela,
 )1998(اخزجبس(ٌىَح)إلديبٌاإلَزشَذ
Mavromati, & the EU
 يشاهك13284
Young‟s Internet Addiction Test
NET ADB
 )سُخ18-14(
 (1998)
Consortium (2012)
Kormas, Critselis,
 اخزجبس(ٌىَح)إلديبٌاإلَزشَذ
 يشاهك866
Janikian, Kafetzis &
Young‟s Internet Addiction Test
 )سُخ1467(يزىسطانؼًش
Tsitsika (2011)
(Young, 1999)
Kim, Ryu, Chon,
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
 يشاهـــك1573
Yeun, Choi, Seo &
 ) IAT)Internet Addiction Test
 )سُخ16-15(
 Nam (2006)
Kaltiala-Heino,
Lintonen, & Rimpela
(2004)

 ًيؼبٌٍشانمًبسانًشض
 يشاهك7292
Pathological gambling criteria  )سُخ1266(يزىسطانؼًش

 اخزجبسرشخٍضإديبٌاإلَزشَذ
Johansson & Gotestam
Internet Addiction Diagnostic
 (2004)
 Questionnaire (Young, 1998)
ًانُسخخانظٍٍُخيٍاالخزجبسانزشخٍظ
 Diagnostic Questionnaire (DQ)
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
 Haji & Vahedi (2014)
 ) IAT)Internet Addiction Test
 Cao & Su (2006)

Kaltiala-Heino,
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
Lintonen & Rimpela
 ) IAT)Internet Addiction Test
 (2004)
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.3 حابع جذول
انباحذ وانسُت
Seo, Kang & Yom
 (2009)
Stefanescu, Chirit,
Chirita & Chele
(2007)
Wanajak (2011)
Estevez, Bayón, De
la Cruz &
Fernández-Liria
)2119(

األدواث

انعٍُت

انذونت

%

يمٍبطاالخزجبسانزارًإلديبٌاإلَزشَذ
 Internet Addiction Self-test Scale

 يشاهك676

كىرٌا
انجُىبٍت

3,1

 يشاهك250
 )سُخ18-15(

روياٍَا

3,5

 يشاهك952
 )سُخ19-11(

حاٌالَذ

3,7

يشاهك1601
 وشبة
 )سُخ34-12(

أسباٍَا

3.7

 ٌاسزجٍب
 Questionnaire
 Delphi panel
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
) IAT)Internet Addiction Test

 يمٍبطاالسزخذاوانمهشينإلَزشَذ
 يشاهك3105
Kuss, Griffiths &
Compulsive Internet Use Scale
Binder (2013)
(Meerkerk, Van Den Eijnden,
 )سُخ19-11(
 Vermulst, & Garretsen, 2009)
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذانكىسي
Lee, Ko, Song,
Korean Internet Addiction 
 يشاهك628
Kwon, Lee, Nam &
 Jung (2007)
 Test
لبئًخيٍُسىربانًؼذنخنالضطشاة
:انمهشيويمٍبطاسزخذاواإلَزشَذ
انشغجخواالَسسبةويسبوالدااليزُبع
 Modified Minnesota
Impulsive Disorder
Liu, Desai,
endorsing,.Inventory
 يشاهك3560
Krishnan-Sarin,
Cavallo & Potenza
,craving, withdrawal
 )سُخ18-14(
(2011)
and abstinence
attempts
simultaneously
indicates problematic
Internet use
 اخزجبس(ٌىَح)إلديبٌاإلَزشَذ
 يشاهك817
Young‟s Internet Addiction
 Hawi (2012)
 )سُخ15(يزىسطانؼًش
 Test

هىنُذا

3,7

كىرٌا
انجُىبٍت

4

انىالٌاث
انًخحذة
األيرٌكٍت

4

ٌنبُا

4,2

االححاد
ًاألوروب
) دونت00(

4,4

 يشاهك1326

أسخرانٍا

4,6

 يشاهك328
 )سُخ19-15(

كىرٌا
انجُىبٍت

4,9

Durkee, Kaess, Carli,
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
يشاهك11956
Parzer, Wasserman,
 )سُخ1469(يزىسطانؼًش
 Internet Addiction Test)IAT)
 Floderus et al. (2012)

Thomas & Martin
(2010)

Yang, Choe, Baity,
 Lee & Cho (2005)

 ًاخزجبسرشخٍظ
Diagnostic Questionnaire 
 (DQ)
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
 Internet Addiction Test)IAT)
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.3 حابع جذول
انباحذ وانسُت

األدواث

انعٍُت

يمٍبطيشكالداسزخذاواإلَزشَذ
 .ٍٍانزشفٍهًنهًشاهم
 Problematic
Internet Entertainment Use
 Scale for Adolescents
ٌانُسخخانزشكٍخيٍاخزجبسإديب
 اإلَزشَذ
Ak, Koruklu &
Turkish version of Internet
Yilmaz (2013)
Addiction
 Test (IAT) (Young, 1998b)
 اخزجبسٌىَحانزشخٍظًإلديبٌاإلَزشَذ
Gong, Chen, Zeng,
Young‟s Internet Addiction
Li , Zhou & Wang
Diagnostic
( 2009)
Questionnaire (DQ) (Young,
 1999)
Al-hantoushi & Al اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
abdullateef (2014)
 Internet Addiction Test)IAT)
اسزجٍبٌرشخٍضاديبٌاإلَزشَذ
 )واخزجبسإديبٌاإلَزشَذ(ٌىَح
Fisoun, Floros,
Diagnostic Questionnaire for
Siomos, Geroukalis Internet Addiction
& Navridis (2012)
(YDQ) (Young, 1998)
- Internet Addiction Test
(Young, 1998)

López-Fernández,
Freixa-Blanxart, &
Honrubia-Serrano
 (2013)

انذونت

%

 يشاهك1131
 )سُخ18-12(

اسباٍَا

5

 يشاهك4311
 )سُخ19-15(

حركٍا

5

 يشاهــك3018
 )سُخ23-11(

ٍٍانص

5

 يشاهك770
 )سُخ18-15(

انسعىدٌت

5,3

 يشاهك1270
 )سُخ18-14(

أٌسهُذا

5,3

إٌطانٍا

5,4

ٍٍانص

5,7

بىنُذا

6

اسباٍَا

6,0

ٍٍانص

7,1

Pallanti, Bernardi, &
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
 يشاهك275
 Quercioli (2006)
 Internet Addiction Test)IAT)  )سُخ16667(يزىسطانؼًش
Wang, Luo, Bai, Kong,
Gao & Sun (2013)

 اسزجٍبٌرشخٍضاديبٌاإلَزشَذ
Diagnostic Questionnaire (DQ) for
Internet addiction (Kuang, Cao, &
Dai, 2011)

 يشاهك10988
 )سُخ23-13(

Zboralski, Orzechowska,
Talarowska, Darmosz,
 اسزجٍبٌإديبٌاإلَزشَذ
 يشاهك120
Janiak, Janiak,
 )سُخ15667(يزىسطانؼًش
 Internet Addiction Questionnaire
Florkowski & Gałecki
 (2009)
 اسزجٍبٌخجشاداإلَزشَذ
Carbonell, Chamarro,
Questionnaire on internet-related
 يشاهك1879
Griffiths, Oberst,
experiences (CERI) (Beranuy,
Cladellas &
 )سُخ1565(يزىسطانؼًش
Chamarro, Graner, & Carbonell,
Talarn(2012)
2009)
Yan, Fu-jun, Heng-fen,
& Lin-yan (2008)

 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
 Internet Addiction Test (IAT)

 يشاهك690
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 .3ربثغخذول
انباحذ وانسُت
Wang, Luo, Bai,
Kong, Gao & Sun
(2013)
)2008(انؼًشي

األدواث

 انؼٍُخ

انذونت

 اسزجٍبٌرشخٍضاديبٌاإلَزشَذ
Diagnostic Questionnaire (DQ)
for Internet addiction (Kuang,
Cao & Dai, 2011)

 يشاهك10988
 )سُخ23-13(

ٍٍانص

 يشاهك211
 )(انًشزهخانثبَىٌخ

انسعىدٌت

 .يمٍبطاديبٌاالَزشَذ

 اخزجبس(ٌىَح)إلديبٌاإلَزشَذ
يشاهك17599
Young‟s Internet Addiction Test
 )سُخ1661(يزىسطػًش
 (Young, 1999)
 )1998(ًاخزجبس(ٌىَح)انزشخٍظ
Siomos, Dafouli,
 يشاهك2200
Braimiotis, Mouzas & Young Diagnostic Questionnaire
 )سُخ18-12(
Angelopoulos (2008)  (1998)
يمٍبطاالسزخذاواندًبػًنإلَزشَذ
 انًزىافكيغيمٍبطٌىَح
Xu J, Shen LX, Yan
 يشاهك5122
DRM 52 Scale of Internet-use
CH et al.
 )سُخ20-11(
(DRM Study Group, 2006),
(2012)
adapted from Young‟s Internet
Addiction Scale (Young, 1996)

Turner, Paglia-Boak,, Problem
Ballon,, Cheung,
Videogame
 يشاهك2832
Adlaf, Henderson,
Playing Scale
Chan, Rehm,
 )سُخ19-12(
Tejeiro Salguero
Hamilton & Mann
 Bersabé&
(2012)
  )Morán, 2002
Lam, Peng, Mai &
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
 يشاهك1618
 Jing (2009)
 Internet Addiction Test)IAT)
 )سُخ18-13(
Cao, Sun, Wan, Hao
& Tao (2011)

 )إلديبٌاإلَزشَذChen)يمٍبط
Chen Internet Addiction Scale
 يشاهك2293
 )سُخ12636(يزىسطانؼًش
(Chen, Weng, Su, Wu, & Yang,
2003)

Ko, Yen, Liu, Huang
& Yen
(2009)

يمٍبطرمٍٍىإديبٌاإلَزشَذوأنؼبة
 انسبسىة
 يشاهك81
Assessment of Internet and
Computer Game Addiction Scale  )سُخ1366(يزىسطانؼًش
(Wölfling et al., 2010),

Muller,
Ammerschlager,
Freisleder, Beutel &
Wolfling (2012)

%

7,5

7,7

ٍٍانص

8,0

ٌانٍىَا

8,2

ٍٍانص

8,8

كُذا

9,4

ٍٍانص

10,8

جُىب
ٌحاٌىا

01,8

أنًاٍَا

11,3


Yao-Guo, Lin-Yan &
 Feng-Lin (2006)

 لبئًخاهزًبيبداإلَزشَذ
 Internet Interest Inventory

 يشاهك476

ٍٍانص

11,3

Liberatore, Rosario,
Colon-De Marti &
 Martinez (2011)

 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
 Internet Addiction Test)IAT)

 يشاهك71
 )سُخ17-13(

بىرحىرٌكى

00,6
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انباحذ وانسُت

أهى األدواث

انعٍُت

يمٍبطاالسزخذاوانًشضًنإلَزشَذ
ًواخزجبسرشخٍظ
 Yang & Tung (2007)
Internet Use Scale (PIUST)
 )DQ)Diagnostic Questionnaire
ٌانًمٍبطانًخزظشنهزمشٌشانزارًإلديب
اإلَزشَذفًكىسٌب
Korean self-reporting internet
Sung, Lee, Noh, Park
addiction scale short form (KS& Ahn (2013)
scale)
(Kim, Jeng, Lee, Kim, & Joe,
2008)
Park, Kim & Cho
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
 (2008)
 Internet Addiction Test)IAT)
 ٌاسزجٍب
 )2010(ًًانخش
 Questionnaire
انؼىايم,اخزجبسٌىَحإلديبٌاإلَزشَذ
ًَىرج,انذًٌغشافٍخواألسشٌخوانًذسسٍخ
 .اسزخذاواإلَزشَذ
Wang, Zhou, Lu, Wu, Young Internet Addiction Test
Deng & Hong (2011) (YIAT) (Young, 1998a)
- Demographics
- Family and school factors
 - Internet usage pattern
 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
 )2006(ػىاد
 Internet Addiction Test)IAT)
يمٍبطاالسزخذاوانًشضًنإلَزشَذ
ًواخزجبسرشخٍظ
Yang & Tung (2007)
Pathological Internet Use Scale
(PIUST)
Diagnostic Questionnaire (DQ)
)2011(ػبيش

Siomos, Floros,
Fisoun et al. (2012)

.3 حابع جذول
انذونت
%

 يشاهك1708

ٌحاٌىا

11,7

 يشاهك73238
 )سُخ18-13(

كىرٌا
انجُىبٍت

00,9

 يشاهك903

كىرٌا
انجُىبٍت

11,9

 يشاهمخ250

انسعىدٌت

12

 يشاهك14296

ٍٍانص

02,2

 يشاهك1130

ٌاألرد

03,3

 يشاهك1708

ٌحاٌىا

03,8

 اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ
Internet Addiction Test (IAT)

يشاهك1433
(انًشزهخاالثزذائٍخ
 )ززىاندبيؼخ

يصر

05

,االسزجٍبٌانزشخٍظًإلديبٌاإلَزشَذ
ٌانُسخخانٍىَبٍَخيٍاخزجبسإديب
ٍٍانسبسىةنهًشاهم
Diagnostic Questionnaire for
Internet
Addiction (YDQ) (Young,
1998)
- Greek version of Adolescent
Computer
Addiction Test (ACAT;
modelled after Internet
Addiction Test) (Siomos,
Floros, Mouzas &
Angelopoulos, 2009)

 يشاهك2017
 )سُخ18-12(

ٌانٍىَا

05,2
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انباحذ وانسُت
Mythily, Qiu &
 Winslow (2008)
Yen, Yen, Chen,
Chen & Ko (2007)
Nalwa & Anand
 (2003)
Ko, Yen, Yen, Lin,
 & Yang (2007)

انعٍُت

األدواث
استبياف
 Questionnaire
 )إلديبٌاإلَزشَذChen)يمٍبط
Chen Internet Addiction Scale
 (CIAS) (Chen, et al., 2003)
 المعرفيDavis مقياس
The Davis Online Cognition
Scale (DOCS)
 )إلديبٌاإلَزشَذChen)يمٍبط
Chen Internet Addiction Scale
 (CIAS) (Chen et al., 2003)

( إلدماف اإلنترنتChen) مقياس
Ko, Yen, Yen, Chen
& Wang
Chen Internet Addiction Scale
(2008)
 (CIAS) (Chen et al., 2003)
( إلدماف اإلنترنتChen) مقياس
Ko, Yen, Liu, Huang
Chen Internet Addiction Scale
& Yen
(CIAS) (Chen, et al., 2003)
(2009)

مقياس (يونج) إلدماف اإلنترنت
Young‟s Internet addiction
scale
- K-SADS-PL-K for children
- SCID-IV for adolescents

Ha, Yoo, Cho, Chin,
Shin & Kim
(2006)

 مراىؽ2735

.3 حابع جذول
انذونت
%
سنغافكرة

17,1

تايكاف

07,9

 مراىؽ100

اليند

18

 مراىؽ517

تايكاف

18,2

تايكاف

08,3

) سنة13,9 (متوسط العمر

 مراىؽ1890
) سنة23-15(

 مراىؽ2113
) سنة23-15(
 مراىؽ9405

جنكب

) سنة17-13(

تايكاف

 مراىؽ836
) سنة15,8 (متوسط العمر

ككريا

08,8

21,3


(إلدماف اإلنترنتChen)يمٍبط

Yen, Yen, Chen,
Chen & Ko (2007)

واستبياف لخبرة اإلدماف
Chen Internet Addiction Scale
 (CIAS) (Chen et al., 2003)
Questionnaires for Experience
of Substance Use (Q-ESU)
(Yen, Yang, Ko & Yen, 2005)

ٌ(إلديبٌاإلَزشَذواسزجٍبChen)يمٍبط
 ٌنخجشحاإلديب
Chen Internet Addiction Scale
Ko, Yen, Chen, Chen,
 (CIAS) (Chen et al., 2003)
Wu & Yen (2006)
Questionnaires for Experience of
Substance Use (Q-ESU) (Yen,
Yang, Ko & Yen, 2005)
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 مراىؽ3480

جنكب

) سنة15,47 (متوسط العمر

تايكاف

 مراىؽ3412

جنكب

) سنة21-11(

تايكاف

21,7

21,7
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حابع انجذول .3
%

انذونت

21,8

تايكاف

22

اليكناف

23,4

تايكاف

انعٍُت

األدواث

 3662مراىؽ

يمٍبط)(Chenإلديبٌاإلَزشَذ 
Chen Internet Addiction Scale
) (CIAS) (Chen et al., 2003

) 21-11سنة(
 100مراىؽ
)متوسط العمر  14,5سنة)

 1289مراىؽ
( 19-16سنة)

انباحذ وانسُت
& Yeh, Ko, Wu
)Cheng (2008

& Karapetsas, Fotes
اخزجبسإديبٌاإلَزشَذ 
) Zygouirs (2012
) Internet Addiction Test)IAT
استبياف تشخيص إدماف اإلنترنت
Internet Addiction Diagnostic
)Questionnaire (Young, 1998

Lin, Lin & Wu
) )2009

اختبار إدماف اإلنترنت ومقياس النمو
26,7

ىكنج
ككنج

المفكضية
%31

األكربية
( 25دكلة)

36,7

إيطاليا

 3588مراىؽ
(متوسط العمر  13,50سنة)

اإليجابي لمشباب الصيني
& )Internet Addiction Test) IAT

 Chinese Positive Youth
) Development Scale (CPYDS

 25142مراىؽ

أطفاؿ عمى اإلنترنت

( 16-11سنة)



 98مراىػ ػؽ
( 19-14سنة)

 Kids Online
اختبار إدماف اإلنترنت
)Internet Addiction Test)IAT

) Shek & Yu (2012

Livingstone,
& Haddon, Gorzig
) Olafsson (2011
& Milani, Blasio
) Osualdella (2009

في فمسطيف أيضاً تمت دراسة كاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى مدى انتشار إدماف اإلنترنت بيف

طمبة كمية التمريض بالجامعة اإلسالمية بغزة وعالقة ىذا اإلدماف باالضطراب النفسي .تكونت العينة

مف  236مف الطمبة منيـ إناث  124طالبة ,وكاف الطمبة مف السنوات الدراسية الثانية والثالثة
والرابعة ,وطبؽ عمييـ اختبار إدماف اإلنترنت واستبياف لمصحة العامة .أظيرت النتائج أف ىناؾ

 %30,1مدمنيف لإلنترنت وأنو يوجد ارتباط داؿ وموجب بيف اإلدماف واالضطراب النفسي ,كما كاف

الذكور أكثر إدماناً (.)Alhajjar, 2014

تؤكد مجموعة مف العمماء البريطانييف أف واحد مف بيف  200شخص مف مستخدمي اإلنترنت

يعاني مف أعراض اإلدماف ,ومنيـ مف يقضي أسبوعيا أكثر مف  38ساعة بال داعي مما يؤثر سمبا

عمى عالقاتو األسرية وأدائو في المدرسة أو العمؿ (.)Hardy, 2114

كذلؾ أشارت دراسة في محافظة مازندراف شماؿ إيراف كاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى مدى انتشار
إدماف اإلنترنت والمظاىر المرضية المرتبطة بو ,تكونت عينة الدراسة مف  1856متطوع مف
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مستخدمي اإلنترنت إلى أف نسبة إدماف اإلنترنت بمغت  %22,8مف إجمالي أفراد العينة وىـ األفراد

الذيف يقضوف  14ساعة أسبوعيا (.)Kheirkhah, Juibary & Gouran, 2010

 -.4اآلثار السمبية إلدماف االنترنت
 -.1.4مشكالت األداء الدراسي
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف اآلث ػ ػ ػ ػ ػ ػار السمبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الستخداـ لإلنتػ ػ ػ ػ ػ ػرنت ضعػ ػ ػ ػ ػ ػؼ األداء الدراسػ ػ ػ ػ ػي
والمشاك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ الصحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة والشخصيػ ػ ػ ػ ػ ػة ومشك ػ ػ ػ ػ ػالت في العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات االجتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاعيػ ػ ػ ػ ػة
واألس ػ ػ ػ ػ ػ ػريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

( Holtz & Appel, 2011; Sánchez-Martinez & Otero, 2010; Tonioni, Alessandris, Lai, Martinelli, Corvino,

 .)Vasale et al., 2012كما توصمت العديد مف الدراسات إلى أنو يضعؼ الروح المعنوية لمطالب ,فقد وجد
 )0997( Schererأف  %13مف األشخاص الذيف درسيـ يعانوف مشكالت دراسية ومشكالت مينية
بسبب استخداـ اإلنترنت .كما تبيف أف المدمنيف يستخدمونو فترات طويمة مػا يتسبب في مشكالت

شخصية وسموكية واىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ لمعمؿ (.)Nalwa & Anand, 2113
 -.2.4المشكالت الصحية

يقضي بعض الشباب أغمب وقت فراغيـ في استخداـ اإلنترنت مع ما لذلؾ مف أضرار
محتممة عمى الصحة العامة والصحة النفسية ,وتشمؿ ىذه األضرار اإلجياد المتكرر ,وضعؼ المياقة

البدنية واضطراب األكؿ ومتالزمة الحاسوب التي تتميز بالتياب وحكة في العيوف وتأخر االستجابػة

البصري ػ ػة ) (Young, 1996كما قاـ )2112( Jacobs & Bakerبدراسة الظروؼ المحيطة باألطفاؿ في

عمر  12سنة أثناء استخداـ اإلنترنت ,وتوصال لنتائج مفادىا أف األثاث غالباً ما يكوف غير مناسب,
وارتفاع الكرسي كذلؾ ولوحة المفاتيح .وفي دراسة في فنمندا كانت أىـ نتائجيا أف االستخ ػداـ المفػ ػرط

يسبب مشاكػؿ فػي الرقبػة والكتفيػ ػف وأسفػؿ الظيػر) .(Hakala, Rimpela, Saarni & Salminen, 2006أظيرت

دراسة أخرى في فنمندا أف ىن ػ ػ ػاؾ عالق ػ ػة مباشرة بػ ػ ػيف الػ ػبدانة واستخداـ الحاسػوب واإلنػت ػرنت لدى
الفتيػات في عم ػر 16سنة

).(Kautiainen, Koivusilta, Lintonen, Virtanen & Rimpela, 2005

العديد مف األضرار الصحية والنفسية ناتجة عف إدماف اإلنترنت بما فييا االنشغاؿ باإلنترنت,

والسموؾ العدواني ,وضعؼ القدرة عمى التعمـ ,واالغتراب االجتماعي وفقداف العالقات ,واضطراب
السموؾ الجنسي

).(Janwikulbut, Chatmas, & Tangsangeamwisai, 2004; Michelet, 2002; Sriudomsil, 2000

 -.3.4المشكالت االجتماعية
حددت  )0998( Youngعدد مف المشكالت المترتبة عمى إدماف اإلنترنت أىميا تخريب
الحياة الزوجية والمشكالت المالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة .وفػػي د ارػسة أخرى ظير مف نتائجيا أنو يفاقػـ السموكيات

المضادة لممجتمع ).(di Gennaro & Dutton, 2007
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مف المشكالت المترتبػة عم ػى اإلنترنت أيضاً استخ ػدامو ف ػي االعت ػ ػ ػ ػ ػ ػداءات اإللكتروني ػ ػ ػ ػة ف ػفػي

أستراليا وجد  %27مف الطمبػ ػ ػ ػ ػة في عمر  14-8سنة تعرض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا لالعتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػداءات
اإللكترونيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ,بينمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا  %9اعت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدوا عمى آخ ػري ػف بشكؿ متك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرر خػالؿ أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػابيع

قميمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ) ،(Cross, Shaw, Hearn, Epstein, Monks, Lester &Thomas, 2009إف ضحايا ىذه
االعتداءات يعانوف مشكالت متنوعة سواء ضعؼ الثقة بالنفس والتفكير في االنتحار واالستجابات

االنفعالية المختمف ػ ػة مثػ ػ ػ ػ ػؿ الخػ ػ ػوؼ والرغبة فػ ػ ػي االنتقػ ػ ػ ػ ػ ػاـ واإلحبػ ػ ػ ػاط والغضػ ػ ػب واالكتئػ ػ ػاب
).(Hinduja & Patchin, 2009

في أوروبا أجريت دراسة عمى عينة مف  11956فرد ( 6731إناث و 5225ذكور) متوسط

العمر ( )0,89 ± 14,9مف  11دولة أوربية مختمفة (اسبانيا ,استونيا ,إسرائيؿ ,ألمانيا ,إيرلندا,

إيطاليا ,النمسا ,رومانيا ,سموفينيا ,فرنسا ,ىنجاريا) .سجمت نسبة انتشار استخداـ اإلنترنت غير

المتكيؼ بيف المراىقيف ( )%13,5ويقدر معدؿ استخداـ اإلنترنت المرضي ( .)%4,4ىذه النسبة
كانت أعمى لدى الذكور مقارنة باإلناث ( %5,2مقابؿ  %3,8عمى التوالي) ,كما أف االستخداـ

المرضي لإلنترنت مرتبط إيجاباً بمعدؿ االستخداـ اليومي ,وقد كانت مشاىدة الفيديو والحوارات ومواقع

التواصؿ االجتماعي أكثر المجاالت استخداماً عبر اإلنترنت ,وبمقارنة اىتمامات الجنسيف باإلنترنت
تبيف أف أكثر ما يمارسو الذكور ىو األلعاب الفردية عبر اإلنترنت ,فيما اىتمت اإلناث أوال بمواقع

التواصؿ االجتماعي ,كما يزيد االستخداـ المرضي في المدف أكثر مف األطراؼ ,وتظير النتائج
الخاصة بالعالقات األسرية أف االستخداـ المرضي لإلنترنت واالستخداـ غير المتكيؼ يزيد لدى األبناء
الذيف ال يعيشوف مع الوالديف والذيف ال تربطيـ عالقات جيدة بوالدييـ وكذلؾ مف يعاني والدييـ مف

البطالة ).(Durkee, Kaess, Carli, Parzer, Wasserman, Floderus et al., 2012

كما أظيرت دراسة استقصائية عمى المراىقيف في االتحاد األوروبي (مشروع وضعتو المفوضية

األوروبية) عمى عينة مف  25142مراىؽ مف  25دولة أوروبية تتراوح أعمارىـ بيف  16 -11سنة
(اسبانيا ,استونيا ,ألمانيا ,إيرلندا ,إيطاليا ,البرتغاؿ ,الدنمارؾ ,السويد ,المممكة المتحدة ,النرويج,
النمسا ,اليوناف ,بمجيكا ,بمغاريا ,بولندا ,تركيا ,جميورية تشيؾ ,رومانيا ,سموفينيا ,فرنسا ,فنمندا,

قبرص ,لتوانيا ,ىنجاريا ,ىولندا) أف ىناؾ  %30مف سف  16 -11سنة استخدموا أحد أشكاؿ

االستخداـ المفرط لإلنترنت (إلى حد ما أو في كثير مف األحياف) ,وظير كذلؾ أف ىناؾ العديد مف
المخاطر التي يتعرض ليا المراىقيف عبر اإلنترنت منيا تصفح المواد اإلباحية وتمقي رسائؿ جنسية
والتعرؼ عمى الغرباء ,وتزيد ىذه المخاطر كمما زاد عمر المراىؽ وزاد استخدامو اليومي لإلنترنت.

وعف عالقة رقابة الوالديف بيذه المخاطر أفادت النتائج أف ىناؾ  %40مف اآلباء الذيف يشاىد أبنائيـ
المواقع اإلباحية ال يعمموف بذلؾ ,كما أف  %52مف اآلباء الذيف تمقى أبنائيـ رسائؿ جنسية ليسوا عمى
عمـ بذلؾ ,وىناؾ  %61مف اآلباء التقى أبنائيـ بأشخاص غرباء عبر اإلنترنت دوف معرفتيـ ,كما
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ترتبط الزيادة في استخداـ اإلنترنت ل ػدى األبناء ارتػ ػ ػ ػ ػباط موجب بزي ػ ػادة االستػ ػخداـ لدى اآلباء
) .)Livingstone, Haddon, Gorzig & Olafsson, 2011


 -.5دراسات حكؿ إدماف االنترنت :
في دراسة أوروبية عف اضطراب إدماف اإلنترنت والذي يشمؿ خطر الوقوع في اإلدماف وادماف

اإلنترنت أجريت بيف أكتوبر 2011ـ ومايو 2012ـ شممت سبعة دوؿ أوروبية عمى عينة مكونة مف

 13284مراىؽ بيف  17-14سنة ).(Tsitsika, Tzavela, Mavromati & the EU NET ADB Consortium, 2012

أظيرت النتائج التالية:
جدكؿ  -.4خطر الكقكع في إدماف االنترنت في بعض الدكؿ األكركبية
الدكلة

اضطراب إدماف اإلنترنت %

خطر الكقكع في اإلدماف %

اإلدماف عمى اإلنترنت %

اسبانيا

22,8

21,3

1,5

رومانيا

17,7

16

1,7

بولندا

13,3

12

1,3

اليوناف

12,7

11

1,7

ىولندا

12,2

11,4

0,8

ألمانيا

10,6

9,7

0,9

آيسالندا

8

7,2

0,8

العينة الكمية

13,9

12,7

1,2

حيث األكثر استخداماً وبشكؿ يومي ىـ مف عمر  17-14سنة في كؿ أوروبا ,وىناؾ

 %91,6يؤكدوف أنيـ يستخدمونو يومياً وىناؾ  %39,2يقضوف أكثر مف ساعتيف يومياً .بالنسبة
لمفروؽ بيف الذكور واإلناث في اضطراب إدماف اإلنترنت كانت اإلناث تساوي  %12,7والذكور

 ,%15,2كما تشير الدراسة أف مدمني اإلنترنت مف الذكور بيف عمر  18-16سنة يأتوف مف أسر
بمستوى تعميمي متوسط إلى متدني وبالنسبة لمعمر مف عمر 15,9-14سنة كانت  ,%13ومف عمر

 17,9-16كانت  ,%15,2وحسب المستوى التعميمي تصؿ نسبة اإلدماف إلى  %16,3عند ذوي
التعميـ المتدني والمتوسط ,والى  %12,6لدى ذوي التعميـ العالي ,كما أف سكاف اسبانيا ىـ األكثر
عرضة لموقوع في

اإلدماف ) .(Tsitsika, Tzavela, Mavromati & the EU NET ADB Consortium, 2012

بينما في أسبانيا أظيرت نتائج دراسة جرت عمى عينة مكونة مف  2339مف المراىقيف مف

إقميـ (جاليثيا) أف  %60,4منيـ يدخموف اإلنترنت بشكؿ يومي أو أغمب األياـ ,وأف %26,8
يتواصموف مف حيف آلخر ,وأف  %10,5منيـ يقضوف أكثر مف  3ساعات يومياً ,وكاف  %55مف
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إجمالي العينة يمتمكوف خط إنترنت في غرفيـ الخاصة ,بينما  %15,8يدخمونو عبر ىواتفيـ الخاصة
( .)Salgado , Boubeta , Tobío , Mallou & Couto, 2014

في دراسة إسبانية أخرى جرت في إقميـ (الباسؾ) عمى عينة مف المراىقيف تكونت مف 1021

منيـ .أظيرت النتائج أف ىناؾ  %59ظير لدييـ نتائج سمبية تتعمؽ بتقدير الذات ,كما أف ىناؾ
ثالث أنشطة محددة عمى اإلنترنت ارتبطت بالمشاكؿ الناتجة عف استخداـ اإلنترنت وفي مقدمتيا

استخداـ (الفيس بوؾ) ومواقع التواص ػ ػؿ االجتمػ ػاعي األخػ ػ ػ ػرى


( .)Gámez-Guádix, Orue & Calvete, 2013

وفي دراسة لمعرفة مدى انتشار إدماف اإلنترنت وارتباطو باالضطرابات النفسية لعينة مف

المراىقيف الالتيف الذيف يتمقوف العالج النفسي ,أظيرت النتائج أف نسبة  %60,6يستخدموف اإلنترنت
وأف ىناؾ عالقة بيف إدماف اإلنترنت واضطراب المزاج لدى اإلناث وزادت نسبة الذكور عمى اإلناث

في استخداـ اإلنترنت ) .(Liberatore, Rosario, Colón-De Martí & Martínez, 2011

كذلؾ جرت دراسة لمحصوؿ عمى معمومات اجتماعية وديمغرافية حوؿ طريقة استخداـ

الكمبيوتر واإلنترنت لدى الطمبة ,تكونت العينة مف  120مف طمبة المدارس في المراحؿ الثالثة 66
ذكور و 54إناث .أظيرت النتائج أف واحد مف كؿ أربعة مف العينة مدمف إنترنت وأف اإلدماف أكثر
شيوعا بيف الطمبة األصغر سنا خاصة مف ليس لدييـ أخوة ومف لدييـ مشاكؿ أسرية كذلؾ فإف
االستخداـ المتكرر يرتبط بمستويات أعمى مف القمؽ والعدواف ) (Zboralski et al., 2009
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الفصؿ الرابع
القمؽ كاالكتئاب

 -.1القمؽ:

يعتبر العصر الحديث عصر القمؽ ,حيث يكابد فيو اإلنساف أزمات شتى مثؿ األزمة

االقتصادية ,مما يزيد مف حدة الخوؼ والقمؽ لدى الناس وبالتالي يؤثر في حياتيـ االجتماعية ويظير
األثر في شكؿ ازدياد معدالت الجريمة والطالؽ والتفكؾ األسري ,ففي دراسة مسحية في المممكة

المتحدة كانت ىناؾ مؤشرات تفيد بخسارة المممكة ما يزيد عف  13مميوف يوـ عمؿ بسبب القمؽ
واإلجياد واالكتئاب ( ,)Swift, 2014كما بات مف المؤكد أف لموراثة دور في انتقاؿ وتوارث القمؽ مف
اآلباء لألبناء حيث تفيد التقديرات أنيا تساىـ في انتقاؿ القمؽ عبر األجياؿ بما نسبتو حوالي,%40

حيث أف األبناء مف آباء يعانوف القمؽ ىـ أكػ ػػثر عرضة مف أقرانيـ لإلصابة بنفس االضطراب
(.)Rapee, 2012

مع ذلؾ دراسات حديثة اليوـ تفيد بأف الجو األسري لو عالقة بانتقاؿ القمؽ لألبناء ,وذلؾ مف

خالؿ التعمـ ,فقد ظير أف مشاعر القمؽ يتـ اكتسابيا مف الوالديف عمى وجو الخصوص .عمى سبيؿ
المثاؿ االبف الذي يخاؼ مف (العناكب) غالباً ما يكوف لديو أب أو أـ يعاني مف نفس المشكمة ,ففي
الكثير مف الحاالت وبطريقة الشعورية يكتسب األطفاؿ مخاوؼ الكبار ,وذلؾ يعود إليمانيـ بأف الكبار

يعرفوف أفضؿ ,فإذا كانت األـ تخاؼ العناكب فمف المؤكد أنيا خطرة وعمييـ االبتعاد عنيا ,وىذا بدوره
يؤكد أىمية خبرات الطفولة في تعمـ القمؽ والمخاوؼ وتأثيرىا عمى استجاباتنا في المستقبؿ مما يؤكد

أننا في حاجة لمتوقؼ قميالً والنظر لمخمؼ لمراجعة خبراتنا السابقة كمدخؿ لمعالج (.(Baldwin, 2012

كما أف ىناؾ العديد مف األدلة التي تؤكد وجود صمة بيف نوع العالقة التي تربط الوالديف

باألبناء مف جية وكؿ مف القمؽ االكتئاب مف جية أخرى

))Wood, McLeod, Sigman, Hwang & Chu, 2003

فقد وجد أف األبناء مف والديف مطمقيف لدييـ مستويات أعمى مف االكتئاب مقارنة بأقرانيـ ممف يعيشوف

في أسر مستقرة ( ،(Conger & Chao, 1996كم ػ ػ ػ ػ ػا يعانػ ػ ػ ػي ىؤالء األبػ ػناء أيضػ ػاً مف اضػ ػ ػطراب

القػ ػ ػمؽ (.)Hetherington & Stanley-Hagan, 1999

مف جية أخرى تبيف أف كؿ مف الدؼء العاطفي والصراع عمى حد سواء ليا أثر واضح في

إصابة األبناء بالقمؽ واالكتئاب ,بينما أسالي ػ ػب الرقابة م ػ ػف قبؿ الوالديف أثرىا أضعؼ بكثي ػ ػ ػر

( .(Hudson & Rapee, 2002مف ناحية أخرى ظير أف المراىقيف الذيف يعيشوف مع والديف متسمطيف
ىـ أقؿ مف غيرىـ في إمكانية اإلصابة بالقمؽ واالكتئاب ولدييـ قدرة أكبر في االعتماد عمى النفس

واحتراـ الذات ( )Steinberg, 2001حيث تبيف أف الحزـ في التربية يعود عمى األبناء بفوائد كبيرة مثؿ
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الحماية مف الكثير مف المشكالت السموكية ويوفر نوع مف الوقاية مف القمؽ واالكتئاب وغيرىا مف

االضطرابات (.)Gray & Steinberg, 1999

لقد أصبح القمؽ اليوـ مف االضطرابات المص ػػاحبة لمرحمة المراىقػة ,ومف أكثر انواع القمؽ

ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيوعاً في تمؾ المرحمة الرىاب االجتماعي فق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد تأكد مف خالؿ الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عمى
المراىقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيػ ػ ػػف أف الرىػ ػ ػ ػػاب االجت ػػماعي يأت ػ ػػي ف ػ ػػي المرتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األول ػ ػػى لديػ ػػيـ بػ ػيػ ػ ػ ػػف أن ػ ػواع

الػ ػ ػ ػػقمػػؽ

).(Burstein, He, Kattan, Albano, Avenevoli & Merikangas, 2011

كذلؾ وجدت دراسات عدة عالقة قوية بيف كؿ مف القمؽ واالكتئاب مف جية وادماف اإلنترنت

مف جية أخرى السيما بيف األطفاؿ والمراىقيف

),(Ko, Yen, Yen, Lin & Yang, 2007; Jafari & Fatehizade, 2012

فالعالق ػ ػ ػة بيف كؿ م ػف القمؽ وادمػاف اإلنتػ ػرنت موثقة في العدي ػد مف الدراسات حيث يتميػز ى ػذا اإلدماف
بالقمؽ واإلث ػارة

النفسي ػة ( Caci & D’Amico et al., 2007; Nima & Nazanin, 2012; Yu, 2001

،)Ferraro,

فاألشخاص الذيف يعانوف القمؽ االجتماعي يستخدموف اإلنترنت في التواصؿ مع اآلخريف بشكؿ أسيؿ
مف تواصميـ في الواقع ,حيث أف القمؽ االجتماعي يفقدىـ قوة الشخصية ,ليس ىذا فح ػ ػسب فق ػ ػد تب ػ ػيف

أف ك ػ ػالً مف الق ػ ػمػ ػؽ واالكتػ ػ ػئاب ليػ ػما عالقػ ػ ػة بزيادة مع ػ ػدؿ استخداـ اإلنػ ػ ػترنػ ػت((Shepherd & 2115

 ,Edelmann,أيضاً أكدت دراسة إيرانية عمى عينة مف  600م ػ ػ ػف الطمبػ ػ ػة ف ػ ػ ػي المرحمة الثانوي ػ ػ ػة

العالق ػ ػ ػة الموجب ػ ػة بي ػ ػ ػف إدمػ ػ ػ ػاف اإلنت ػ ػ ػ ػ ػرن ػ ػ ػت والقم ػ ػ ػ ػؽ ( ,)Haji Musa & Vahedi, 2104كمػ ػ ػػا أف ىذه

العالق ػ ػ ػ ػ ػ ػة ال تقتصر عمػ ػ ػى القمؽ واالكتئػ ػاب بػ ػ ػؿ العدي ػ ػ ػ ػد م ػ ػ ػ ػ ػف االضطػ ػرابػ ػ ػات النفسي ػ ػ ػة األخػ ػ ػرى
الت ػ ػي ترتبط بي ػ ػ ػ ػذا النػ ػػوع مف اإلدم ػ ػ ػ ػ ػاف ( .)Alavi, Merathi, Janatifard & Islami, 2010

لكف النتائج في الدراسات السابقة ربما تتعارض مع ما ذىبت إليو دراسات أخرى حيث ظير

أف المراىقات في عمر  18سنة ينخف ػػض لديػ ػػيـ مع ػػدؿ القػ ػػمؽ أثناء تواصمػ ػػيف عػ ػػبر اإلنػ ػػترنت مقارنة
بالتواصػػؿ فػ ػػي الواق ػػع (,(Rice, Markey, 2008فيما أظيرت نتائج دراسة طبقت عمى عينة مكونة مف

 307مف المراىقيف اليولندييف متوسط أعمارىـ  15سنة أف استخداـ اإلنترنت ألغراض الت ػ ػ ػواصؿ

يع ػ ػطي نس ػ ػب أق ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػف ال ػق ػ ػمؽ االج ػ ػتػم ػ ػ ػاع ػي (،)Selfhout, Branje, Delsing, Bogt & Meeus, 2009

وفي تايػ ػ ػواف أجري ػ ػت دراسة عمى  2293مراى ػ ػ ػ ػؽ أظ ػيرت عػ ػدـ وج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػود عالق ػ ػة بيف الق ػ ػمؽ

االجتم ػ ػاعي وادم ػ ػ ػاف اإلنت ػ ػ ػ ػرنت ).(Ko, Liu, Wang, Chen, Yen C-F, Yen J-Y, 2014

ىذا وتمعب الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية دو اًر كبير في زيادة اإلدماف عمى

اإلنترنت ,وىؤالء المدمنيف يزيد لدييـ القمؽ بشكؿ كبير وىـ يستخدموف اإلنترنت كنوع مف اليروب مف
الواقع ومشكالتو ,ويالحظ أنيـ عندما ينقطعوف عف اإلنترنت تزيد لدييـ مستويات القمؽ بشكؿ كبير
).)Nastizaei, 2010
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 -.1.1تعريؼ القمؽ:
توتر مبالغ فيو يختمؼ في الدرجة مف يوـ آلخر حوؿ عدد مف األنشطة مثؿ العمؿ أو

الدراسة ,ويجد الشخص صعوبػ ػة في التحك ػ ػـ في ػ ػ ػ ػو ,كما يعان ػ ػ ػ ػي مف سيولة التع ػ ػ ػ ػب ,صعوبػ ػة
التركيز ,التم ػ ػممؿ وس ػ ػيولة االست ػ ػ ػثارة ,توتػ ػ ػر العضػ ػ ػ ػ ػالت ,اضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػطرابات ال ػ ػ ػ ػ ػ ػنوـ وخــــىف يـــٍ
انًســــزمجم(.)DSM- 5, 2103
 -.2.1معايير التشخيص حسب ):)ICD- 10
يظير القمؽ عمى شكؿ توتر يشمؿ الصداع ,خفقاف القمب ,األرؽ ,وعدـ راحة ,باإلضافة

لتوتر ثابت ومتعدد ومستمر يشمؿ:

 -إثارة ذاتية (مثؿ الدوخة ,التعرؽ ,سرعة خفقاف القمب ,جفاؼ الفـ ,وألـ في البطف)

 توتر ذىني (مثؿ قمؽ غير مناسب ,الشعور بالتوتر والعصبية ,ضعؼ التركيز ,الشعوربالتيديد والخطر)

 توتر جسدي (مثؿ عدـ الشعور بالراحة ,صداع ,االرتجاؼ واالىتزاز ,عدـ القدرة عمىاالسترخاء ,ألـ أو انقباض في الصدر)

يمكف أف تمتد األعراض لشيور وقد تعود ثانية بشكؿ منتظـ ,وتزيد سوءاً في المواقؼ الضاغطة

المؤدية لمقمؽ.

 -.3.1أبعاد القمؽ:

 -.1.3.1البعد الجسمي
شعور بسرعة وزيادة في دقات القمب ,ضيؽ التنفس ,التعرؽ ,الرجفة ,شعور بالغثياف,

دوخة ,ألـ في الصدر وتوتر في العضالت مع احمرار في الجمد )،(Huerty, 2004; Newth, 2003

إضافة لجفاؼ في الفـ ,اضطراب في الجياز اليضمي مع حاجة متكررة لمتبوؿ مصحوبة بالقشعريرة,
مع تغيرات بصرية ووخزة وشعور بالضعؼ أو بالثقؿ ( ,)Newth, 2003ولدى األطفاؿ تأخذ طابع

خاص بيا حيث عمى شكؿ صداع وألـ في المعدة مع شعور بالغثياف وقيء مع إسياؿ وتوتر عضمي

وصعوبات في النوـ ) ،)Rapee, 2012فيما الجياز العصبي المستقؿ يعمؿ وبشكؿ تمقائي في حاؿ
الشعور بالقمؽ فيبدأ ىرموف األدرناليف باالرتفاع في مجرى الدـ وتزيد دقات القمب لضخ الدـ لمجسـ

وخاصة العضالت لتمكف مف المواجية أو اليرب ,فيتحوؿ الدـ عف األعضاء األقؿ أىمية لمواجية
الموقؼ مثؿ المعدة ,عمماً أف الزيادة في ضخ الدـ مف جانب القمب يرفع ضغط الدـ وبالتالي الشعور
ررة فيرد الجسـ بإفراز العرؽ لمتبريد ).(Baldwin, 2012
بالدوار ,وىذه اإلثارة ترفع درجة الح ا
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تؤكد عمى ىذه األعراض نتػ ػػائج د ارسػ ػػة أجريت في مدينػػة طيراف عمى عينة مكونة مف 370

مف المراىقات وجدت عػالقػة بػيف الق ػمؽ وبيف األع ػراض الجسػم ػية ,وأف حوالي ثمث العينة عانت مف
القم ػؽ ).)Ghajaei, Narouie, Naderifar, Ghasemi-rad & Hanafi-bojd, 2012

 -.2.3.1البعد االنفعالي
يتميز البعد االنفعالي بالكثير مف المشاعر السمبية كالخوؼ الشديد والحذر واالستنفار

لمشخص القمؽ ( ,)Newth, 2003كما تسيطر عميو مشاعر سمبية وسيئة فيو يرتقب الشر دائماً ويتوقع

األسوأ ,وتج ػ ػده سري ػ ػع الغض ػ ػ ػب ,مػ ػ ػع خػ ػ ػ ػ ػ ػوؼ مف المج ػ ػ ػ ػيوؿ س ػ ػ ػ ػ ػواء عمػ ػ ػ ػى نفسػ ػ ػ ػ ػو أو عمػ ػ ػى

المقربي ػ ػف ,مػ ػ ػم ػ ػا قػ ػ ػد يػ ػ ػ ػدف ػ ػ ػعػ ػ ػو لمم ػ ػكوث ف ػ ػ ػ ػ ػي الب ػ ػيت بشػ ػ ػ ػكؿ دائػ ػ ػـ دوف الخػ ػ ػ ػ ػروج م ػ ػنػ ػ ػ ػو
بالػ ػم ػ ػ ػطػ ػ ػ ػمؽ ( ،)Partner for Mental Health and Addictions Information, 2006كما أف

الشخص يتجو نحو فقداف السيطرة والجنوف والتفكير في الموت وأنو معرض لجمطة قمبية أو دماغية,
وسيتعرض لممرض أو اإلصابة باإلغماء مع الشعور وكأف الناس يراقبونو ويالحظوف قمقو وأف األمور

تسير بس ػػرعة ,مع شػ ػػعور باالنف ػ ػػصاؿ عف البيئة المحيطة والناس وكأن ػ ػػو يريد اليػ ػػرب م ػ ػػف الموقؼ
ويقؼ عمى حافة الياوية (.(Baldwin, 2012

 -.3.3.1البعد االجتماعي
شعور الفرد بالرغبة في االبتعاد عف أماكف وأوضاع معينة مع حاجو لمبقاء مع شخص

بعينو أو حيواف أليؼ ليشعر باألماف وقد تجده يردد بعض العبارات المطمئنة مثؿ (سوؼ أكوف بخير),
كما يبحث عف مكاف آمف لو ويتأكد بنفسو مف خمو ذلؾ المكاف مف أي تيديد ,كذلؾ قد يمجأ لبعض

المحاوالت لمتخفيؼ مف القمؽ فيمكف أف يسرؼ في تعاطي الخمور والمخدرات أو اليروب نحو النوـ
أو اإلسراؼ في استخداـ الياتؼ المحموؿ وقد تداىمو األفكار واألفعاؿ القيرية ( ,)Newth, 2003مع

مشاعر خجؿ يصاحبيا عزلة وانطواء وأحياناً سموؾ اندفاعي

(2004

 .(Huerty,

إف مف يعاني مف القمؽ االجتماعي يخشى التعرض لإلىانة أو التقييـ السمبي مف قبؿ اآلخريف

وغالباً ما يظير لديو أعراض جسمية شديدة وأفكار كثيرة حوؿ عدـ كفاءتو مما يدفعو غالباً لميروب

لتجنب تمؾ المواقؼ

( ,(Beidel, Turner, Young, Ammerman, Sallee & Crosby, 2007

وتظير عواقبو

الوخيمة عمى مف يعانوف منو خاصة المراىقيف داخؿ الب ػ ػ ػيئة المدرسية حيػ ػ ػث يواجي ػ ػ ػػوف العػ ػ ػ ػزلة
بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف الزمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالء ويكونػ ػ ػ ػوف غػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر مرغوبيف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف قب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ الطمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة والزمػ ػ ػ ػ ػػالء بالمدرسػ ػ ػ ػ ػ ػػة
) ،(Van Zalk, N., Van Zalk, M., Kerr & Stattin, 2011ويتضح ذلؾ جمياً في المواقؼ التي تتطمب
االحتكاؾ باآلخريف مثؿ العرض الشفوي أو طرح األسئمة عمى المعمـ أو استخداـ السبورة أو القراءة

بصوت عػ ػاؿ مما يؤثر عمى مستوى التحصيؿ الدراسي ويعيؽ التقدـ والنجاح )،)Morales & Trianes, 2010
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بؿ قد يؤدي لمتغيب عف المدرسة وبالتالي تراجػ ػ ػ ػ ػع المستوى والفش ػ ػؿ فػ ػ ػ ػ ػي الكث ػ ػير مػ ػ ػ ػف الحاالت ما
ي ػ ػدفع لعػ ػ ػدـ استكػ ػ ػماؿ مرح ػ ػمة الدراسػ ػ ػة األساسػ ػ ػية لػ ػ ػ ػدى الكث ػ ػ ػ ػ ػيريف (.)Stein & Kean, 2111

الجدير بالذكر أف الجو األسري السميـ ىو الضامف األوؿ لموقاية مف القمؽ ,حيث أف أساليب

التنشئة األسػ ػ ػ ػرية غ ػ ػ ػػير الس ػ ػ ػػميمة ,والعػ ػ ػ ػ ػػالقات السيػ ػ ػػئة مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الوالديف مػ ػ ػف أىػ ػ ػ ػػـ مسبػ ػ ػػبات القم ػ ػ ػػؽ

) .)Rapee, 2009ليس ى ػ ػػذا فحسب بؿ إف التدليؿ ال ازئػ ػ ػػد مف قػ ػ ػ ػ ػ ػػبؿ األسػ ػػرة والوالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف تحديػ ػ ػػدا
يع ػ ػ ػ ػ ػػطي ن ػ ػ ػ ػ ػػفس النتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيػ ػػجة (ريحاني وطنوس ,)2012 ,كما تبيف مف دراسة أردنية عمى عينة مف

 378مف المراىقيف مف طمبة الصؼ السابع والثامف والتاسع مف محافظة الزرقاء أنو كمما كانت
العالقات األسرية جيدة وبيا مستوى عالي مف التكيؼ والتماسؾ وكمما كاف األب يقوـ بواجباتو األسرية

انخفض مستوى القمؽ لدى المراىقيف والعكس صحيح ,ويرتفع القمؽ عند التعرض لممعاممة السمبية
خاصة مف قبؿ األـ ,وىناؾ ارتباط سمبي بيف القمؽ والكفاءة االجتماعية لممراىؽ في البيئة المدرسية,

كما أف متوسطات القمؽ تزيد لدى اإلناث عف الذكور (عالء الديف والعمى.)2014 ,

في الصيف أجريت دراسة عمى  5249مراىؽ أظيرت أف معدؿ انتشار القمؽ بينيـ مرتفع وأنو

يزيػ ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الري ػ ػ ػؼ عنػ ػ ػ ػ ػ ػو فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػدف ,كمػ ػ ػا يزي ػ ػ ػػد ل ػ ػ ػ ػػدى اإلناث أكثر م ػ ػ ػ ػف الذكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور
(.)Yao, Wang, Chen, Kang, Gu, Fang, Qing, Lu, Jin, Ren, He & Guo, 2015

في دراسة فمسطينية جرت عمى المراىقيف في قطاع غزة بعد حرب  2014تبيف منيا أف القمؽ

ينتشر بينػ ػػيـ بنسبة تزي ػ ػ ػ ػ ػػد عف  %41وأنػ ػ ػ ػػو أكثػ ػ ػ ػ ػ ػر انتشا اًر لدى اإلن ػ ػ ػ ػ ػػاث منػ ػ ػ ػ ػو ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدى الذك ػ ػ ػ ػ ػ ػػور

( .)Thabet, EL-Buhaisi, Vostanis, 2014وفي فمسطيف أيضاً وبالتحديد في الضفة الغربية أظيرت

دراسة عمى المراىقيف مف الطمبة الذيف تعرضوا لمعنؼ وجود مشكالت نفسية لدييـ فكاف ىناؾ معدؿ
انتشار واضح ألعراض االكتئاب بينيـ خاصة لدى اإلناث أكثر مف الذكور وقد كاف لمكاف السكف

ايضاً أث اًر واضحاً حيث ظير لدى مف يعيشوف في مخيمات الالجئيف أكثر مف أقرانيـ سكاف المدف

والقرى (.)Giacaman, Saab, Arya & Boyce, 2117

 -.2االكتئاب:
تقدر منظمة الصحة العالمية أف االكتئاب يشكؿ  %4,3مف عبء المرض عمى مستوى

العالـ ,وحسب تقديرات الخبراء فإنو بحموؿ العاـ  2030سيكوف ىو السبب األوؿ في عبء المرض
في العالـ ,كما وجد أيضا أف معدؿ انتشاره في مناطؽ النزاعات يصؿ إلى  %17مف بيف سكاف تمؾ

المناطؽ(.(WHO, 2011إف اإلصابة باالكتئاب في الطفولة تشكؿ خط اًر عمى الفرد ال يستياف بو حيث

أف نوبات االكتئاب غالباً ما تستمر معو لمرحمة البموغ ويكوف الفرد أكثر عرضة لإلصابة باضطرابات

أشد وأعمؽ ,وتظير مؤشرات المرض عمى ىؤالء األطفاؿ سواء في رفض الذىاب إلى المدرسة,

والتمسؾ بأحد الوالديف ,أو القمؽ مف موت أحد الوالديف ويبدو األكبر سنا أكثر حزنا وتزيد المشكالت

المدرسية ويتأثر التحصيؿ الدراسي مع سرعة االستثارة واالنفعاؿ وىنا تزيد صعوبة التشخيص ألف
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سرعة االستثارة واالنفعاؿ تظير في الوضع الطبيعي مع بداية البموغ والمراىقة .يالحظ أف انتشار
االكتئاب لدى اإلناث ىو ضعفي انتشاره لدى الذكور في المراىقة ويزيد خطر االكتئاب في المراىقة
حيث ىي مرحمة تشكيؿ اليوية والتي تتميز بالصراع لتحقيؽ االستقاللية والقدرة عمى اتخاذ القرار

ويتعقد األمر أك ػ ػػثر وأك ػػثر ع ػػندما يصػ ػػاحب االكػ ػػتئاب أع ػ ػ ػراض الػ ػ ػ ػػقمؽ أو اضػ ػػطراب الش ػ ػػيية

وتعػ ػ ػ ػػاطي المػ ػػخدرات ) ،(National Institute of Mental health, 2011ل ػػذلؾ كان ػػت العالق ػة بيف
االكتئاب وفترة المراىقة م ػ ػف الموضوعات الجديػ ػرة بالدراسة ,حيث تب ػ ػيف أنو يزيػ ػد بشػ ػكؿ ممف ػػت لمن ػ ػظر

ف ػ ػي ى ػ ػ ػ ػ ػ ػذه الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت ػ ػ ػ ػ ػرة ويم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكف أف يت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرتب عمي ػ ػ ػ ػ ػو نتػ ػائ ػ ػ ػ ػ ػ ػج كارث ػ ػي ػ ػ ػ ػة ,كم ػ ػ ػ ػ ػا تشػ ػ ػير
دراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات سابقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة أف االكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػئاب يرتػ ػ ػ ػ ػ ػبط باضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػطراب وظػ ػ ػ ػ ػيفي كبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػير ل ػ ػ ػ ػ ػدى المراىق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيف
( ،)Avenevoli, Knight, Kessler & Merikangas, 2008ولعؿ العالقات األسرية السيئة مف أىـ
العوامؿ المؤدية لالكتئاب في المراىقة حيث وجد أف المعاممة العاطفية السمبية ترتبط بعالقة قوية
باالكتئاب ( ,)Alloy, Abramson, Smith, Gibb & Nereen, 2006وقد تأكد ذلؾ جمياً ليس فقط في

المعاممة العاطفية السمبية بؿ أيضاً في اإلىماؿ العاطفي ,وتظير المعاممة العاطفية السمبية في

االعتداءات المفظية والسموؾ المييف مف الكبار نحو المراىؽ ,في حيف يظير اإلىماؿ العاطفي في
فشؿ الك ػػبار فػػي تمػ ػػبية احتياجات المراىؽ العاطفػ ػػية والنفسية كالحػ ػػاجة لمحػ ػػب والح ػػناف والدع ػػـ

( .)Bernstein, Stein, Newcomb, Walker, Pogge, Ahluvalia et al., 2003

كذلؾ الصحة النفسية لموالديف خاصة مف

يعانوف أعراض االكتئاب يمكف أف تكوف سبباً في إدماف المراىقيف لإلنترنت كما أظيرت نتائج دراسة
في ىذا الموضوع حاولت فيـ العالقة بيف المخاطر المحتممة وتأثيرىا وعوامؿ الوقاية بيف ما ىو

شخصي والمحيط البيئي وأثرىا عمى السموؾ ( )Lam, 2015فوجود أي مف المخاطر سواء عمى ما

يعتبر شخصي أو عمى المحيط البيئي أو كالىما يمكف أف ينتج عنو السموؾ المضطرب في فترة

المراىقة فاالكتئاب الشخصي يمكف أف يكوف لو آثاره في المحيط البيئي والذي يمكف أف يتداخؿ مع ما

ىو شخصي لمطفؿ ليؤثر في نظامو السموكي ككؿ ,إذاً الصحة النفسية لموالديف وخاصة االكتئاب ليا

دور ىاـ في إدمانيـ وأبنائيـ لإلنترنت كذلؾ ظير أف إدماف كالً مف الوالديف والمراىقيف لإلنترنت يدؿ

داللة واضحة عمى معػ ػػاناة المراىقيػ ػػف مػ ػف الضغوط بمستويػ ػ ػ ػػات تم ػػتد مف المتوسطػػة إلى الشديػ ػدة

( ,)Lam & Wong, 2015ليس ىذا فحسب بؿ إف ىناؾ شبو إجماع عمى أف إدماف الوالديف

لإلنترنت مرتبط بظيور االكتئاب لدى المراىقيف حتى مف لدييـ مستويات منخفضة مف الضغوط

وىناؾ عالقة متداخمة بيف إدماف الوالديف لإلنترنت ومستوى الصحة النفسية لدييـ

(.)Lam, 2016

في ذات السياؽ وج ػػد باحثوف أف المراىقي ػ ػػف المتعمقي ػ ػ ػػف بالوالديف بشكؿ كبػ ػ ػػير ىـ أكث ػ ػ ػ ػ ػر

عرض ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتطويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أعراض االكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئاب م ػ ػ ػػف نظ ػ ػ ارئ ػ ػ ػ ػػيـ األق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ تعم ػ ػػقاً بالوالديػ ػ ػ ػ ػ ػػف

( .)Fergusson, Lynskey & Horwood, 1996وعند المقارنة بيف الجنسيف تبيف أف اإلناث األكثر

تعمقاً باألـ ىف أقؿ عرضة لمحاوالت االنتحار مف نظيراتيف األقؿ تعمقاً باألـ ,أما الذكور فقد شكؿ
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التعمؽ باألـ نػ ػػوع مف الوقاي ػ ػػة ليـ مف محاوالت االنت ػ ػػحار الناتج ػػة عف االكتئػ ػ ػػاب (،)Liu, 2006

وبخ ػالؼ ذلؾ توص ػ ػؿ آخروف لنت ػائج مف ػادىا أف التعػ ػ ػمؽ القػ ػ ػ ػ ػوي بالوالػ ػديػ ػ ػف ال يرتػ ػ ػب ػط بشػ ػكؿ ك ػبػ ػ ػ ػير
باالكت ػ ػئ ػاب أو المشػ ػكػ ػالت المتص ػ ػمة بػ ػ ػو ).)Patton, Olsson, et al., 2008

 -.1.2تعريؼ االكتئاب:

مزاج حزيف طواؿ اليوـ وكؿ يوـ تقريبا مع فقداف المتعة والرغبة في األنشطة المختمفة مع

فقداف الوزف واضطراب في الشيية ) .)DSM- 5, 2013

 -.2.2معايير التشخيص حسب ) (ICD-10تظير كالتالي:
يمكف أف يظير عمى المريض بداية واحد أو أكثر مف األعراض الجسدية ,مثؿ ألـ وتعب

طواؿ الوقت .بالمتابعة يمكف أف نكتشؼ انخفاض في المزاج ,فقداف االىتماـ ,أو سرعة االنفعاؿ.
 -مزاج منخفض أو حزيف

 فقداف االىتماـ أو المتعةأربعة عمى األقؿ مف األعراض التالية ذات الصمة تكوف موجودة عادة:
 -نوـ متقطع

 -شيية ضعيفة

 -الشعور بالذنب أو تدني تقدير الذات

 التشاؤـ أو فقد األمؿ بالنسبة لممستقبؿ -اإلرىاؽ أو فقداف الطاقة

 التييج والبطء في الحركة والكالـ تغيرات يومية في المزاج -ضعؼ التركيز

 أفكار أو أفعاؿ انتحارية -تدني الثقة في النفس

 االختالؿ الوظيفي الجنسيأعراض القمؽ والعصبية وكذلؾ اآلالـ الجسدية المتواصمة غالباً ما تكوف موجودة.

 -.3.2دراسات حكؿ االكتئاب

في استعراض لبعض الدراسات أظيرت دراسة أجريت في مصر والكويت عمى عينة مكونة
مف  943مف الطمبة المصرييف ,و 1100مف الكويتييف مف المدارس االعدادية والثانوية وتتراوح

أعمارىـ بيف  18-11سنة أف اإلنػ ػػاث أكثر مع ػ ػػاناة مف أعػ ػراض االكػ ػػتئاب مف الذكػ ػػور فػ ػػي الدولتيف

(عبد الخالؽ كمحمد.)2013 ,
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كما أجريت دراسة عمى عينة مكونة مف  2536مف طمبة المدارس الحكومية في الكويت

وسمطنة عماف ممف تتراوح أعمارىـ بيف  17-11سنة .أفادت النتائج أف الكويتيات أكثر اكتئابا مف
الكويتييف الذكور ,ومف العمانييف مف الجنسيف ,وال توجد فروؽ في االكتئاب بيف العمانييف تعزى

لمتغير الجنس (عبد الخالؽ ,كاظـ ,كعيد.)2011,

فيما تـ إجراء دراسة عمى عينة مف  500مف طمبة الثانوية بمحافظة الشرقية (مصر) مف

عمر  18-15سنة .أظيرت النتائج أف التعمؽ اآلمف يرتبط ارتباط سالب باالكتئاب ,وال توجد فروؽ
بيف الجنسيف سواء في التعمؽ أو االكتئاب ,كما يزيد االكتئاب لدى المراىؽ المتعمؽ بالوالديف بسبب

تجنب المخاوؼ أو انشغاؿ الفكر (عايدم ,)2008 ,بينما أظيرت نتائج دراسة في الواليات المتحدة

أجريت عمى  13000مراىؽ مف المراحؿ  12-7أف االكتئاب ينتشر أكثر بيف اإلناث ,وأف العالقة
عكسية بيف االكتئاب ومعدؿ التحصيؿ حيث الزيادة في أحدىما تعني انخفاض في اآلخر ,كذلؾ يزيد

االكتئاب بزيادة الفقر وتردي الوضع االقتصادي ,كما أف المراىقيف مف أميات ذوات مستوى تعميـ

متدني ىـ أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب ,كذلؾ الجو األسػري الصحي يقػمؿ فرص ظيور االكتئػاب

( .)Fletcher, 2008أما في فرنسا فقد أجريت دراسة عمى عينة مكونة مف  31429مف المراىقيف مف
عمر  17سنة لتقييـ دور العوامؿ األسرية وبعض العوامؿ االجتماعية والديموغرافية وأثرىا عمى
اإلصابة باالكتئاب ومحاوالت االنتحار .أظيرت النتائج أف  %7,5مف المراىقيف وأكثرىـ مف اإلناث
مروا بتجارب تتعمؽ باالكتئاب ,وأف  %16,2كاف لدييـ أفكار انتحارية خالؿ العاـ الماضي ,كذلؾ

وجد  %8,2مروا بمحاوالت انتحار خالؿ حياتيـ وارتبطت محاوالت االنتحار بتعاطي المخدرات
والتدخيف ,كما أف الخالفات األسرية وعدـ التوافػ ػػؽ بيف الوالػ ػػديف والعالقات السمبية بيف الوالديػ ػػف

والمػ ػراىؽ تػ ػ ػزي ػ ػػد مح ػ ػػاوالت االنتػحار ل ػػدى الم ارىػػؽ المكػ ػػتئب ,وىن ػ ػػاؾ عوامػػؿ سابػ ػق ػػة ت ػزي ػ ػػد مف

اح ػت ػمػ ػػاؿ ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوث االكت ػئػػاب واالنػ ػتػحػ ػػار مػػن ػ ػ ػ ػ ػػيا تػ ػ ػػرؾ المػدرسػ ػ ػػة والصػع ػ ػ ػػوب ػ ػػات الػد ارسػػي ػ ػ ػة
) .(Consoli, Peyre, Speranza, Hassler, Falissard, Touchette, Cohen, Moro & Revah-Levy ,2013

أما في تايواف فقد أجريت دراسة عمى عينة مف  2293مف طمبة الصؼ السابع .أظيرت
النتائج أف كؿ مف االكتئاب والعدائية تزيد لدى مدمني اإلنترنت ,فيما يزيد االكتئاب لدى اإلناث مقارنة

بالذكور ,ىذا وتفيد الدراسة أف محاوالت اليروب مف الواقع السمبي والمشكالت اليومية نحو اإلنترنت

والعالقات عبر الش ػ ػبكة أو محاولة تحق ػ ػ ػيؽ بعض اإلنجازات عػ ػ ػف طريػ ػ ػؽ الفوز بألعاب اإلنترن ػ ػت

يزيػ ػ ػد مػ ػ ػ ػف المشػ ػكمة ويفاقػ ػ ػـ االكتػ ػئاب ب ػ ػدؿ الحد مػ ػ ػ ػنو ,ومػ ػ ػع الزيػ ػادة فػ ػ ػي إدمػ ػ ػ ػاف اإلنػ ػ ػترنت ي ػ ػ ػزيػ ػد

فرض القػ ػ ػ ػ ػ ػيود م ػ ػ ػ ػف قب ػؿ الوال ػ ػديف مػ ػما يرفع ح ػ ػدة الصراع م ػ ػع المراىقػ ػ ػيف وبالت ػ ػالي يزي ػ ػد االكتئاب
) .(Ko, Liu, Wang, Chen, Yen C-F, Yen J-Y, 2014

العديد مف الدراسات تؤكد أف االكتئاب وادماف اإلنترنت أصبحا متالزميف ففي دراسة جرت في

السعودية لقياس مدى انتشار إدماف اإلنترنت بيف طمبة الثانوية في مدينة الرياض ومدى ارتباطو

باالكتئاب وتمت عمى عينة مكونة مف  770مف المراىقيف تراوحت أعمارىـ بيف  18-15سنة.
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أظيرت النتائج أف  %5,3منيـ لدييـ إدماف لإلنترنت وأف الذكور أكثر إدماف مف اإلناث ,وىن ػ ػاؾ

ارتػ ػ ػ ػباط موجب ب ػ ػ ػيف اإلدماف وكػ ػ ػؿ مػ ػ ػف االكتػ ػئاب واالستػ ػ ػخداـ الػ ػ ػيومي وضػ ػػعؼ رقابة الوالػ ػدي ػ ػػف
( ،)Al-hantoushi, Al-abdullateef, 2014كذلؾ جاءت دراسة عمى المراىقيف في الصيف عمى طمبة
الثانوية وتتراوح أعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارىـ بيف  18-13سنة بمدينة (غوانغنشو) الصينية لتؤكد أف ىناؾ عالقة
موجبة بيف االستخداـ المرضي لإلنترنت واالكتئاب (.(Lam & Peng, 2010

فالعالقة إذاً باتت مؤكدة بيف إدماف اإلنترنت واالكتػئاب حسب ()Ko, Yen, Chen et al., 2006وقد

ظير الع ػ ػ ػديػ ػ ػ ػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف اآلث ػ ػ ػ ػار السػ ػ ػمبيػ ػ ػة لإلن ػ ػ ػ ػترنػ ػ ػ ػ ػت عم ػ ػ ػى الح ػ ػ ػيػ ػ ػاة االجتمػ ػ ػ ػ ػاعػ ػ ػية والنفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسي ػة
( ،(Tao, Huang, Wang, Zhang, Zhang & Li, 2101كما أف دراسات أخرى أظيرت أف االستخداـ

الم ػ ػفرط لإلنترنت يحػ ػ ػد مػ ػ ػف العالقػ ػ ػات االجتماع ػ ػية وينت ػ ػيي بالػ ػشعور بالعػ ػ ػزلة واالكتػ ػ ػئاب( Kraut et

 ,)al., 1998وقد جاءت نتائج العديد مف الدراسات لتؤكد عمى ذلؾ حيث ظير أف إدماف اإلنترنت ينتج
عنو صعوبة في إدارة الوقت والشػ ػعور بأف العالـ خارج اإلنترنت أص ػ ػبح موحشاً وكئ ػيب مػما يػؤدي

لضػعػؼ العالق ػات االج ػتمػاعية وزيادة مشاع ػر الوحػدة

واالكت ػئاب ( Amiel & Sargent, 2004; Yellowlees,

 ،)Marks, 2005كما إف مشاعر االكتئاب تأخذ في االرتفاع لدى مف يس ػ ػ ػ ػرفوف في استػ ػ ػ ػ ػخداـ اإلنترن ػ ػ ػ ػ ػت
ويعتمػ ػ ػ ػ ػ ػدوف عمي ػ ػ ػ ػو لمحصػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػى الدع ػ ػ ػ ػ ػ ػـ وق ػ ػ ػ ػد تستػ ػ ػ ػمر وت ػتف ػ ػ ػ ػ ػاقـ وتؤث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عمػ ػ ػى حياتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ

وعالقات ػ ػ ػ ػ ػ ػيـ بالنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاس ممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا يػدفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع لمم ػ ػ ػ ػ ػزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف إدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف اإلن ػت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت  (Yu-Chun ,
) .Huei-Chen, Jo Yung-Wei, M.A., & Chung-Ping, 2008

مع ذلؾ دراسات أخرى تؤكد أف استخداـ اإلنترنت في التواصؿ االجتماعي ولو كاف بشكؿ
مفرط يع ػ ػ ػ ػزز العالقات ب ػ ػ ػ ػ ػيف األف ػ ػ ػ ػراد وي ػ ػ ػزيد م ػ ػ ػف مش ػ ػ ػاعر الثػ ػ ػ ػقة بالن ػ ػ ػفس ويقمؿ مػ ػ ػف الش ػ ػ ػعور
باالكتػ ػ ػ ػئاب (  ,)Morgan & Cotton, 2003فقد أظيرت نتائج دراسة طبقت عمى عينة مكونة مف

 307مف المراىقيف اليولندييف متوسط أعمارىـ  15سنة أف استخداـ اإلنترنت ألغراض التواصؿ يتوقع

أف ينتج عنو نسب أقؿ مف االكتئاب ,في حػ ػيف أف االستػخدامات األخ ػرى تعطي نس ػب أك ػبر مػ ػف

االكت ػئاب ( .)Selfhout, Branje, Delsing, Bogt & Meeus, 2009

إف االكتئاب مف أكثر االضطرابات التي ترتبط بإدماف اإلنترنت كما دلت عمى ذلؾ الكثير مف

الدراسات مما ينعكس عمى حياة الفرد بشكؿ عاـ ومحيطو االجتماعي وعالقاتو باآلخريف ,ويدفع نحو
مزيد مف مشاعر االكتئاب ,وذلؾ ألف إدماف اإلنترنت يأتي عمى حساب الوقت الذي يقضيو مع األسرة

واألصدقاء مما يؤدي لمحد مف دائػ ػرة عالقاتو االجتماعية ويضاع ػ ػ ػ ػؼ مشاعر الوح ػ ػدة والعزلة لدي ػ ػو

( .)Nie, Hillygus & Erbring, 2002مف الواضح أف االستخداـ المفرط لإلنترنت زاد مف انتشار
االضطرابات النفسػية السيما القمؽ واالكتئػ ػػاب

()Wang, Zhou, Lu, Wu, Deng & Hong, 2011

فق ػ ػ ػػد

أك ػ ػ ػػدت العػ ػ ػػدي ػ ػػد مػ ػػف الد ارسػ ػػات أف إدم ػ ػ ػػاف اإلنت ػ ػرن ػ ػ ػػت يرتػ ػبػ ػ ػػط وبق ػ ػػوة بأعػ ػ ػراض االك ػ ػػتئ ػ ػ ػػاب وأف

الم ارى ػ ػػقي ػ ػػف الذي ػ ػف لدي ػيـ استخ ػػداـ مفػ ػ ػػرط لإلن ػ ػػترن ػ ػػت أكػ ػ ػ ػث ػ ػػر عرض ػػة لالضطراب ػ ػات النفسي ػ ػػة خ ػ ػػاصة
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االكتئ ػ ػ ػ ػػاب (

;Tonioni, D’Alessandris, Lai, Martinelli, Corvino, Vasale, Fanella, Aceto & Bria, 2012

)Wu, Tao, Zhang, Zhang & Tao, 2015

استخداـ اإلنترنت (.)Spada, 2013

وعمى العكس مف ذلؾ أيضاً فاالكتئاب يدفع نحو اإلسراؼ في

في موضوع متصؿ وجدت دراسة طولية أف اضطرابات النوـ ترتبط بزيادة خطر اإلصابة

باالكتئاب ( )Baglioni, Battagliese & Feige, 2011فقد تبي ػ ػ ػ ػف أف المراىقيػ ػف الذيػ ػ ػ ػ ػ ػف يعانػ ػ ػ ػ ػ ػػوف
مف اضطػ ػ ػراب ػ ػ ػ ػ ػات النػ ػ ػ ػ ػوـ ظيرت لديػ ػ ػ ػ ػ ػيـ أعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراض االكتئػ ػ ػ ػ ػ ػػاب خػ ػ ػ ػ ػ ػالؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ كام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
(Linton, 2013

&  )Danielsson, Harvey, Macdonald, Jansson-Frojmarkكما أف االكتئاب يمكف

أيضاً أف يؤدي الضطرابات النوـ لدى األطفاؿ المكتئبيف ليستمر الوض ػ ػ ػ ػع يدور في شكؿ تنظػ ػ ػ ػ ػػيـ

دائ ػ ػ ػ ػػري فيستػ ػ ػػمر الوض ػ ػ ػع السمبػ ػ ػػي فتنػ ػػخف ػ ػػض نشاطات ػ ػ ػيـ االجتماعية وابداعاتػ ػػيـ الممػ ػػيزة

( .)Fairholme & Manber, 2014حتى اآلف عمى الرغـ مف وجود عالقة بيف االستخداـ غير السوي

لإلنترنت واالكتئاب واضطرابات النوـ التي أكدتيا العديد مف الدراسات فإف بعض الدراسات ذات
العالقة التي درست االستخداـ غير السوي لإلنترنت واالكتئاب وجدت ليا تأثيرات مختمفة عمى

اضطرابات النوـ عند المراىقيف فقد تأكد أف االستخداـ غير السوي لإلنترنت يرتبط بمستويات مرتفعة

مف االكتئاب واضطرابات النوـ والعالقة تفاعمية تبادلية بيف المتغيرات الثالثة حيث يمكف لكؿ منيا أف
يؤدي لممتغيريف اآلخريف ,ففي جنوب الصيف أكدت دراسة عمى المراىقيف عمى االرتباط القوي بيف

االكتئاب واضطرابات النوـ ,كما أف المستويات العالية مف االكتئاب لدى األبناء ترتبط ارتباط عكسي

بالمستوى التعميمي لموالديف ,وقد ظيرت أعراض االكتئاب كعامؿ مشترؾ بيف إدماف اإلنترنت
واضطرابات النوـ حيث شكمت ىذه األعراض دور الوسيط بيف المتغيريف اآلخريف ,وقد كانت العالقة

تبادلية بيف كؿ مف المتغيرات الثالثة حيث كؿ منيا يمكف أف يتسبب في اآلخر أو يكػ ػ ػوف نتاجاً لو,

وقد بمغت نسب ػ ػ ػ ػ ػة المراىقي ػ ػ ػ ػف الذيف يعان ػ ػ ػوف مف أع ػ ػ ػ ػ ػراض االكتئػ ػ ػاب في الدراس ػ ػ ػة أكثر مف %51
(.)Tan, Chen, Lu & Li, 2016

كذلؾ وجدت دراسة طولية أف اضط اربػ ػ ػػات الن ػ ػػوـ ترتبػ ػ ػػط بزيادة خطر اإلصابة باالكتئاب

(& Feige, 2011

 )Baglioni, Battaglieseف ػ ػػقد تبػ ػػيف أف المراىقيػ ػ ػػف الذيػ ػ ػ ػػف يعانوف مف اضط اربػات

الػ ػنػوـ ظيػػرت لديػػيـ أع ػ ػ ػراض االكتئػػاب خػػالؿ عػاـ كػػامػؿ

(et al., 2013

 )Danielssonكما أف

االكتئاب يمكف أيضاً أف يؤدي الضطرابات النوـ لدى األطفاؿ المكتئبيف ليستمر الوضع يدور في

شكؿ تنظػ ػيـ دائري فيستمر الوضع السمب ػ ػي وتنخفض نشاطاتيـ االجتماعي ػ ػ ػ ػة وابداعاتيـ الممي ػ ػ ػ ػزة

(.)Fairholme & Manber, 2014

ىذا وتشير الدراسات إلى أف مشاركة الوالديف في عالج األبناء مف االضطراب النفسي ىو

أمر ىاـ وحيوي لمعرفة تاريخ األسرة وعمميا الحالي وىذا قد يشعر الوالديف بالذنب تجاه معاناة األبناء

لكف ىذه المشاعر ال تفيد في العالج ,بؿ إف ما يفيد ىو البحث مف قبؿ المختص عف نقاط القوة لدى
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أفراد األسرة وتقويتيا ومساعدة الوالديف لكسب الثقة والشعور بالقوة لموقوؼ عمى احتياجات األبناء

وتمبيتيا (.)Areen, Popper, Oakes & Karp, 1990
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الفصؿ الخامس
األىداؼ كمنيجية العمؿ
 -.1عرض مكضكع الدراسة
في الوقت الحالي أصبح االنترنت مصد ار معرفيا في الحياة اليومية والمجتمع ,كما أنو مورد

تكنولوجي جذاب خاصة لممراىقيف ,ويشجع عمى إقامة عالقات ,ويستخدـ كأداة لمتسمية والترفيو.

غير أف ىذا األمر ال يخمو مف المشاكؿ ,حيث أظيرت الدراسات أف اإلفراط في استخداـ

االنترنت يؤثر عمى األداء األكاديمي ,العالقات األسرية ,العادات الصحية....الخ ,خصوصاً لدى

المراىقيف ,ومحتمؿ أف يسبب نمط سموكي مشابو إلدماف المخدرات .لذا تنبع الحاجة ليذا البحث
لمعرفة إدماف اإلنترنت وعالقتو بالقمؽ وأعراض االكتئاب في مجتمع المراىقيف الفمسطينييف بقطاع

غزة.

 -.2األىداؼ
اليدؼ الرئيسي ىو التعرؼ عمى إدماف اإلنترنت وعالقتو بالقمؽ واالكتئاب لدى المراىقيف
الفمسطينييف بقطاع غزة.
األىداؼ المحددة لمدراسة
 -.1معرفة مدى انتشار إدماف اإلنترنت بيف المراىقيف.
 -.2التعرؼ عمى مدى انتشار القمؽ وأعراض االكتئاب بيف المراىقيف.

 -.3الكشؼ عف بعض المتغيرات األسرية واالجتماعية والديموغرافية التي تسيـ بدورىا
في إدماف المراىؽ لإلنترنت وعالقتو بالقمؽ وأعراض االكتئاب.

 -.3المكاد كاألساليب
 -.1.3تصميـ الدراسة

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ,تـ تصميـ دراسة مستعرضة تحميمية.

 -.2.3مجتمع الدراسة

يتكوف مف المراىقيف الفمسطينييف في قطاع غزة ,والمسجميف في و ازرة التربية والتعميـ

العالي الفمسطينية مف الصؼ الثامف وحتى الثاني عشر ,وذلؾ حسب إحصائية العاـ الدراسي

2011-2010ـ ,وعددىـ ( )126042طالب وطالبة ,منيـ ( )59391ذكور أي ما يعادؿ
 %41,12وعدد ( )66651إناث أي ما يعادؿ .%52,88
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 -.3.3الحد المكاني
تـ إجراء الدراسة في محافظات قطاع غزة:

 محافظة الشماؿ :جباليا ,بيت حانوف ,بيت الىيا. -محافظة غزة.

 محافظة الوسطى :دير البمح ,وادي السمقا ,النصيرات ,الزوايدة. محافظة خاف يونس :خاف يونس ,عبساف. -محافظة رفح.

المدارس التي تـ أخذ العينة منيا في الممحؽ رقـ (.)3

 -.4.3الحد الزماني

ابتداء مف يوـ األحد الموافؽ 2011-11-27ـ وحتى يوـ
تـ تطبيؽ أداة الدراسة
ً
2011-12-18ـ.
 -.5.3طريقة جمع البيانات
تـ طمب التراخيص الالزمة مف و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية لكي يطبؽ
االستبياف في مدارس قطاع غزة حيث طبؽ وبشكؿ جماعي في كؿ مدرسة خالؿ الدواـ

اء كاف صباحي أو مسائي ,بعد تجميع الطمبة في مكتبة المدرسة أو غرفة األنشطة
الرسمي سو ً
بالتعاوف مع إدارة المدرسة بمتوسط  30دقيقة لالستبياف .تـ شرح أىمية الدراسة لممراىقيف التي
تتناوؿ المراىقة الفمسطينية وضرورة تعاونيـ ,وأف االستبياف سري ويستخدـ فقط في البحث

العممي ,تالىا شرح لمفقرات حتى يتمكف الطالب مف اإلجابة عمييا ,وبعد تطبيؽ االستبياف تـ
شكر الطمبة لحسف تعاونيـ.

 -.6.3تصميـ أداة جمع البيانات
أداة القياس التي استخدمت لتجميع البيانات في قطاع غزة (فمسطيف) تحمؿ اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ

"المراىؽ كاإلنترنت" جرى إعدادىا بتعاوف وتوجيو مف المشرؼ وذلؾ في العاـ 2011ـ
ويظير االستبياف في الممحؽ رقـ (.)2

 -.7.3أداة جمع البيانات

في الصفحة األولى لألداة تـ سؤاؿ المراىقيف عف البيانات االجتماعية الديموغرافية

األساسية (اسـ المدرسة ,الصؼ ,المدينة ,تاريخ الميالد ,الجنس ,المينة والدرجة العممية لألب
واألـ ,عدد األخوة وترتيبو بينيـ) .بعد ذلؾ ظيرت  102سؤاؿ تتعمؽ بالموضوعات التي ليا

عالقة بمتغيرات الدراسة.

 -.8.3آلية جمع البيانات
صمـ االستبياف في مدينة غزة في شير سبتمبر2011ـ.
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 -.9.3صدؽ االستبياف
أخذت عينة استطالعية مكونة مف  32طالب وطالبة (مراىقيف) في شير أكتوبر

2011ـ لمتأكد مف صدؽ االستبياف ثـ جرى التطبيؽ في شيري نوفمبر وديسمبر 2011ـ في
قطاع غزة.

 -.10.3الدعاية لمدراسة
قبؿ تطبيؽ االستبياف تـ توجيو كتاب لكمية التربية بجامعة األزىر -غزة ,لتخاطب

بدورىا عمادة الدراسات العميا والبحث العممي بالجامعة ,ومنحتنا ىذه األخيرة كتاباً توجينا بو

لو ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية حيث حصمنا عمى الموافقة المكتوبة ,التي مف خالليا
تـ التوجو لممديريات التابعة ليا في المحافظات الخمس ومف ثـ المدارس.

 -.11.3العمؿ الميداني
استمر العمؿ الميداني لجمع البيانات  21يوماً خالؿ شيري نوفمبر وديسمبر2011ـ.

 -.4تحميؿ النتائج

بعد االنتياء مف أخذ العينة بالكامؿ وعددىا ( 600مراىقاً) تـ تفريغ البيانات وأثناء

ىذه العممية فقدنا البيانات بسبب خمؿ فني في جياز الحاسوب ثـ جرى إدخاليا مرة أخرى
واستغرؽ ذلؾ حتى نياية مارس 2012ـ .عمماً بأننا استبعدنا  27استبياف لكي يصبح العدد

النيائي  ,573بعد ذلؾ تمت مراجعة البيانات لمتأكد مف صحتيا ,ثـ أجريت التحاليؿ
اإلحصائية الالزمة بالتعاوف مع المشرؼ.
 -.5تعريؼ المتغيرات

 - 1.5المتغيرات الديمكغرافية
تـ استخداـ مجموعة مف المتغيرات االجتماعية الديموغرافية (الجنس ,العمر ,مكاف اإلقامة,

المحافظات) حسب أىداؼ الدراسة.

بالنسبة لممتغير الديموغرافي العمر تـ أخذ األعمار بيف 18-13سنة ألف أغمبية الدراسات

عف المراىقة ركزت عمى ىذه السنوات.

متغير مكاف اإلقامة ميـ ألنو يعطي معمومات اجتماعية ,اقتصادية ,ثقافية ,محمية وفرص .تـ

توزيع مكاف اإلقامة إلى بيئتيف :أطراؼ ومراكز المدف.

فيما يتعمؽ بالمحافظات تـ توزيعيا :شماؿ غزة ,غزة ,الوسطى ,خاف يونس ,رفح ,حتى تعطي

نتائج تفصيمية أكثر وضوحاً.
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 -. 2.5المتغيرات النفسية االجتماعية
تـ استخداـ مقياس العالقة األسرية ومراقبة األبناء ) ،)Mirón, 1990التي سنعرض ليا

بالتفصيؿ:

 -.1.2.5اإلطار األسرم :العالقة األسرية وتشمؿ األسئمة مف ( )5-1ويحتوي عمى ثالثة

متغيرات.

 -.1.1.2.5الدعـ األسرم المتبادؿ (سؤاؿ .)1
 -درجة النزاع داخؿ األسرة (سؤاؿ .)2

 جودة عالقة األب مع األبناء (سؤاؿ .)3 جودة عالقة األـ مع األبناء (سؤاؿ .)4 -جودة العالقة بيف اآلباء (سؤاؿ .)5

 -.2.1.2.5مراقبة األب (سؤاؿ.)6
 -.3.1.2.5مراقبة األـ (سؤاؿ.)6

 -.2.2.5اإلنترنت

بعد سؤاؿ المراىقيف عف االستخداـ اليومي لإلنترنت مف خالؿ (سؤاؿ ,)7تـ استخداـ

اختبار  )0998( Youngلقياس إدماف اإلنترنت المكوف مف  20سؤاؿ وتتدرج عمى صفحات
االستبياف مف السؤاؿ  8إلى السؤاؿ  27وقد وضعت أماـ كؿ منيا  6بدائؿ لإلجابة( :ناد اًر ,أحياناً,

كثي اًر ,عادةً ,دائماً ,ال ينطبؽ) .ثـ يتـ تصنيؼ درجة اإلدماف حسب الدرجة التي يحصؿ عمييا
المراىؽ كالتالي:
 عادي (.)30-0

 بسيط (.)49-31
 معتدؿ (.)79-50
 حاد (.)100-80

 -.3.2.5القمؽ:
أبعاد:

تـ استخداـ اختبار عسمية ( )2004الذي يتكوف مف  54سؤاالً موزعة عمى ثالث

 القمؽ الجسمي :األسئمة (.)45-28
 القمؽ االنفعالي :األسئمة (.)63-46

 القمؽ االجتماعي :األسئمة (.)81-64
ىكذا يكوف معدؿ كؿ بعد  18سؤاؿ كما أف ىناؾ  4أسئمة تصحح في االتجاه

العكسي وترقـ وىي ( )54 ,59 ,67 ,76ويجيب المراىؽ عمى األسئمة وفقاً لمقياس خماسي
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التدريج( .أوافؽ بدرجة قميمة جداً ,أوافؽ بدرجة قميمة ,أوافؽ بدرجة متوسطة ,أوافؽ بدرجة

كبيرة ,أوافؽ بدرجة كبيرة جداً) .ىكذا تكوف الدرجة الكمية لممقياس تتراوح بيف  54درجة والتي
تمثؿ الحد األدنى لمقمؽ و 270درجة وىي الحد األقصى لمقمؽ.

 -.4.2.5االكتئاب:

تـ استخداـ قائمة

(1996) Beck

لقياس أػشاع االكتئاب والمكونة مف  21سؤاؿ تتدرج

عمى صفحات االستبياف مف  102-82ولكؿ منيا عدة بدائؿ .أما األسئمة تشير إلى:
 الحزف (سؤاؿ .)82 التشاؤـ مف المستقبؿ (سؤاؿ .)83 -اإلحساس بالفشؿ (سؤاؿ.)84

 -السخط وعدـ الرضا (سؤاؿ .)85

 اإلحساس بالندـ والذنب (سؤاؿ .)86 -توقع العقاب (سؤاؿ .)87

 كراىية النفس (سؤاؿ .)88 -إدانة الذات (سؤاؿ.)89

 األفكار االنتحارية (سؤاؿ .)90 -البكاء (سؤاؿ.)91

 االستثارة وعدـ االستقرار النفسي (سؤاؿ .)92 االنسحاب االجتماعي (سؤاؿ .)93 -التردد وعدـ الحسـ (سؤاؿ .)94

 -تغير صورة الجسـ والشكؿ (سؤاؿ .)95

 ىبوط مستوى الكفاءة والعمؿ (سؤاؿ .)96 -اضطرابات النوـ (سؤاؿ .)97

 التعب والقابمية لإلرىاؽ (سؤاؿ .)98 -فقداف الشيية (سؤاؿ .)99

 -تناقص الوزف (سؤاؿ .)100

 االنشغاؿ عمى الصحة (سؤاؿ .)101 -تأثر الطاقة الجنسية (سؤاؿ .)102

تـ ترتيب بدائؿ األسئمة السابقة حسب شدة العرض بدءاً مف عدـ ظيوره إلى وجوده

بدرجات متفاوتة مف الحدة وتأخذ األسئمة عند التصحيح قيماً تبدأ مف  3-0ويمثؿ الصفر عدـ وجود
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العرض ,فيما تمثؿ باقي الدرجات مستويات متدرجة مف االكتئاب وصوالً لمرقـ  3الذي يعبر عف
العرض الشديد.

أما عند التصحيح تجمع الدرجات التي يحصؿ عمييا الفرد عمى قائمة  Beckويتراوح مداىا

بيف  63-0وتفسر الدرجات كالتالي:
 -غير مكتئب ()9-0

 -اكتئاب خفيؼ ()15-10

 اكتئاب متوسط ()23-16 -اكتئاب شديد ()63-24

تعتبر الدرجة  10حد فاصؿ بيف ظيور أعراض االكتئاب مف عدمو.

 -.6اعتبارات الدراسة

استبعد طمبة الوكالة ألف التعميـ فييا ال يشمؿ التعميـ الثانوي فيو يتوقؼ عند الصؼ التاسع
األساسي ,ومف ثـ يتوجو طمبتيا لمدارس الو ازرة الثانوية ,كما استبعد طمبة المدارس الخاصة ألف
عددىـ قميؿ مقارنة مع مدارس الو ازرة.
 -.7تحميؿ البيانات

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ البي ػ ػ ػ ػػانات باستخ ػ ػ ػ ػػداـ برنامػ ػ ػ ػ ػج الحزمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة اإلحصائيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لمعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوـ

االجتماعية ) (SPSS.18وبرنامج تحميؿ فترة الثقة ) (CIAلمحصوؿ عمى التحاليؿ التالية:
 -.0.7التحميؿ أحادم المتغير

زودنا بالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحراؼ المعياري لكؿ المتغيرات التي يمكف
تحميميا .كذلؾ فترة الثقة ( )CI95%لمنسب المئوية.
 -.2.7التحميؿ ثنائي المتغير
في اإلحصاء البارامتري تـ استخدـ ( )t Studentلمحصوؿ عمى الفروؽ بيف متغيريف ولتحميؿ

التبايف ألكثر مف متغيريف ( )ANOVAولتحميؿ التغاير بيف المتغيرات معامؿ ارتباط بيرسوف
 .Pearson's correlation coefficient
2
فًاالزظبءانجبسايزشينهسظىلػهىانفشوقثٍٍانُستانًئىٌخرىاسزخذاويؼبيم 

( .)Chi-Square
 -.3.7التحميؿ متعدد المتغيرات
تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد ( )Multiple regression analysisلمحصوؿ عمى التحميؿ

التنبؤي (.)Predictive analysis
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سيتـ عرض النتائج حسب المتغيرات اآلتية:
 -العينة الكمية

 -الجنس :ذكور واناث

 العمر  18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13سنة. -مكاف اإلقامة :مراكز وأطراؼ المدف.

 -المحافظات :الشماؿ ,غزة ,الوسطى ,خاف يونس ,رفح.
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الفصؿ السادس
 -.1عينة الدراسة

النتائج

تـ أخذ عينة عشوائية طبقية نسبية بمستوى ثقة  %95,5وىامش خطأ ( 3,90جدوؿ .)5
ىامش الخطأ تـ حسابو بالطريقة اآلتية:
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جدكؿ  -.5تكزيع العينة

المتغيرات

األفراد

النسبة المئكية

العينة الكمية

573

%100

الذككر

275

%48

13سنة

56

%9,8

15سنة

125

%21,8

17سنة

128

%22,3

298

اإلناث

83

14سنة

150

16سنة

31

18سنة

%52
%14,5
%26,2
%5,4

أطراؼ المدف

153

%26,7

مراكز المدف

420

%73,3

الشماؿ

105

%18,3

الكسطى

66

%11,5

244

غزة

%42,6

خاف يكنس

103

%18

رفح

55

%9,6

لمتوضيح أنظر أشكاؿ ()5 ,4 ,3 ,2
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48%

52%

شكؿ ( )2تكزيع العينة حسب الجنس
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 -.2اإلطار األسرم لممراىقيف
تـ التعامؿ مع األسئمة المتعمقة باإلطار األسري لممراىقيف مف جانبيف ىما :العالقة األسرية

ومراقبة اآلباء لألبناء وذلؾ مف خالؿ جمع كؿ جانب عمى حده .وبيذه الطريقة حصؿ كؿ مراىؽ
عمى درجة في العالقة األسرية ودرجتيف في المراقبة (درجة تخص األب وأخرى األـ) .بذلؾ أعطت
ىذه الطريقة نظرة إجمالية وجعمت البيانات والتفسيرات أكثر ضماناً وثباتاً.

تظير البيانات (قيـ المتوسطات) لكؿ واحدة مف المجموعات المصممة في جدوؿ (.)6
جدكؿ  -.6نتائج قيـ متكسطات كانحرافات اإلطار األسرم لممراىقيف

انًخغٍراث

انعالقت األسرٌت
M

يراقبت اَباء

يراقبت األيهاث

SDMSDMSD

العينة الكمية

2,13 20,29

4,65 16,36

17,00

4,39

ذككر

2,21 20,31

4,35 17,50

16,38

4,58

إناث

2,05 20,26

4,67 15,33

17,56

4,13

 13سنة

1,73 20,75

4,01 17,09

16,80

4,77

 15سنة

1,98 20,38

4,49 17,06

16,70

4,57

 14سنة
 16سنة

4,83 16,02

1,99 20,72

4,72 16,39

2,10 20,23

16,88
16,82

4,71
4,19

 17سنة

2,43 20,04

4,72 15,85

16,54

4,09

أطراؼ المدف

2,00 20,66

4,25 17,21

16,47

3,93

الشماؿ

2,02 20,55

4,57 16,14

16,17

3,92

غزة

2,28 20,05

4,85 15,65

16,66

4,68

1,80 20,72

4,21 17,50

18,04

4,18

 18سنة
مراكز المدف

الكسطى

خاف يكنس

رفح

4,87 15,16

2,12 19,20

4,57 16,05

2,16 20,15

4,71 17,41

2,31 20,25

4,01 16,53

1,83 20,11

16,80
17,19

16,97
18,16

3,90
3,92

4,42
3,75

مدل درجات المقاييس المختمفة كاآلتي :العالقة األسرية 25-5؛ مراقبة األب 25-5؛ مراقبة األـ 25-5

حسب العينة الكمية ,يعتبر المراىؽ الفمسطيني أف العالقة بيف أفراد األسرة جيدة جدا بشكؿ
عاـ ,أما بالنسبة لمراقبة اآلباء لألبناء فيي متوسطة رغـ أنيا تعتبر أكبر مف طرؼ األـ.

كما يعتبر كال الجنسيف أف العالقة بيف أفراد أسرتيـ جيدة جدا ومراقبة األـ متوسطة لكال

الجنسيف ,ومراقبة األب تبدو أقؿ في حالة اإلناث (شكؿ .)6
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إذا ركزنا في العمر يتبيف أف كؿ المراىقيف يدركوف أف العالقة األسرية جيدة جدا .فيما يتعمؽ

بالمراقبة مازالت أكبر مف طرؼ األـ وتقؿ كمما زاد عمر المراىؽ (شكؿ .)7

بالنسبة لمكاف اإلقامة ,فإف المراىقيف مف كال الجنسيف الذيف يعيشوف في مراكز وأطراؼ

المدف متفقاف تماماً أف العالقة األسرية جيدة جداً ,مع مراقبة لمراىقي أطراؼ المدف بشكؿ أكبر مف
نظرائيـ في المراكز (شكؿ .)8

يدرؾ المراىقوف مف المحافظات الخمس أف العالقات األسرية جيدة جدا .أما فيما يتعمؽ

بمراقبة اآلباء يعتقد المراىقوف الذيف يقطنوف محافظة غزة أنيـ األقؿ مراقبة مف قبؿ اآلباء بينما تزيد
مراقبة األميات في محافظتي خاف يونس ورفح (شكؿ .)9

اآلف سنقوـ بفحص الفروؽ اإلحصائية في كؿ واحدة مف النواحي التي تشكؿ اإلطار األسري.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لمجنس ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي كؿ األبعاد ما ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدا العالقات األسرية
).(t(555)=0,263; p<0,793

 -مراقبة اآلباء لصالح الذكور ).(t(567)=5,72; p<0,0005

 -مراقبة األميات لصالح اإلناث ).)t(563)=-3,22;p<0,001

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لمعمر في كؿ األبعاد ما عدا العالقة األسرية لصالح

عمر ػ 14سنة مقارنة بعمر  18سنة ).(F(5, 551) =3,17;p<0,008
 -مراقبة اآلباء ).(F(5, 563) =1,65;p<0,145

 مراقبة األميات ).(F(5, 559) =1,48;p<0,195توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حسب مكاف اإلقامة لصالح أطراؼ المدف مقارنة بالمراكز ما

عدا مراقبة األميات ).)t(563)=-1,73;p<0,084

 -العالقة األسرية ).)t(555)=2,54;p<0,011

 -مراقبة اآلباء ).(t(567)=2,63;p<0,009

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لممحافظات في كؿ األبعاد ما عدا العالقة
األسرية ).(F(4, 552) =2,32;p<0,065

 -مراقبة اآلباء أكبر في خاف يونس مقارنة بغزة ).(F(4, 564) =3,97;p<0,003

 -مراقبة األميات أكبر في خاف يونس مقارنة بالشماؿ ).(F(4, 560) =3,76;p<0,005
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أخي ار تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ المتغيرات المتصمة (عددىا= )7والعالقات

األسرية والتي يوجد بينيا ارتباط كما ىو موضح في جدوؿ (.)7

جدكؿ  -.7نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف العالقات األسرية كالمتغيرات التي دخمت في تحميؿ االنحدار المتعدد.

العالقات األسرية

المتغيرات

**-0,154

 -.1العمر

 -.2مراقبة األب

**0,272

 -.4إدماف اإلنترنت

**-0,217

 -.5القمؽ االنفعالي

*0,100

**0,219

 -.3مراقبة األـ

*0,111

 -.6القمؽ االجتماعي

**-0,177

 -.7أعراض االكتئاب الكمي
)**( داؿ عند مستكل  0,01؛ )*( داؿ عند مستكل 0,05

في النياية تـ عمؿ تحميؿ االنحدار المتعدد وأخذ العالقات األسػ ػ ػ ػ ػرية كمتغير تابع ,وكمتغيرات

منبئة كؿ المتغيرات المستخدمة في الدراسػ ػ ػ ػ ػة ووجدنا بينيا ارتباطات محتممة .النتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػائج تظير في
جدوؿ (.)8

جدكؿ  -.8نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لمعالقات األسرية.
-. 1
-. 2
-. 3
-. 4

معامؿ بيتا ))B

متغيرات المعادلة

0,252
-0,132
-0,120
-0,118

مراقبة األب
إدماف اإلنترنت
العمر
أعراض االكتئاب الكمي

معامؿ االرتباط المتعدد=0,376؛ معامؿ التحديد=0,141؛ معامؿ التحديد المعدؿ=0,130

المناقشة:
يعتبر البعض أف المراىقة فترة اضطراب وحزف ,لكف عبر ىذه الدراسة ودراسات باحثيف
آخريف نجد أف ىذا التصور مبالغ فيو ( .(El-Astal, 1998; Serrano, El-Astal & Faro, 2004

يعتقد أف بعض العوامؿ ليا عالقة بيذه (الخرافة) عف المراىقة باعتبارىا فترة حزف منيا:

الحكـ المبالغ فيو عمى تصرفات بعض المراىقيف ,وسائؿ اإلعالـ ومبالغتيا في عرض موضوعات
المراىقيف ,التعميمات عمى عينات غير مناسبة باإلضافة لمتعميـ المبرر استناداً عمى بيانات عبر
ثقافية.

فقد وجد المراىؽ الفمسطيني أف العالقة بيف أفراد أسرتو جيده جداً بشكؿ عاـ في جوانب الحياة

التي تيتـ بالدعـ المتبادؿ والمساعدة ,كـ يرى أف درجة النزاع بيف أفراد األسرة منخفضة ,كما أف كالً
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مف الوالديف يقوـ بمراقبة ساعات الخروج والعودة مف البيت ,وأصدقاء األبناء ,ونشاطاتيـ خارج

المنزؿ ,ودراستيـ وفيما ينفقوف مصروفيـ الشخصي ,مع شعور المراىؽ أف األـ أكثر التزاماً بيذا

الدور وىذا يتفؽ مع دراسة ( .)Ahmed et al, 2014; Hemaid, 2015

إال أف األب يراقب الذكور أكثر مف اإلناث ,يمكف تفسير ذلؾ ألننا في الثقافة العربية االبف

الذكر ىو مف يحمؿ اسـ أبيو مما يدلؿ عمى أف التنشئة االجتماعية غير متساوية بيف الجنسيف ,فيما
األـ تراقب األنثى أكثر كونيا األقدر عمى فيميا وعمى دراية أكثر مف األب بمشكالتيا واحتياجاتيا,
وىي المسئولة أماـ األب عف سمعتيا وسموكيا في مجتمع يولي األىمية الكبرى لشرؼ الفتاة ,فكؿ

منيما يراقب ولكف يبدو أف ىناؾ اتفاؽ غير معمف بيف الطرفيف لتقاسـ األدوار.

فيما نجد أيضاً المراىؽ الفمسطيني كمما كاف أصغر سناً كانت عالقاتو األسرية أفضؿ ,يعود

السبب في ذلؾ أنو ال يزاؿ أقرب لمطفولة مف الشباب فما زاؿ في حاجة أكبر لموالديف لتمبية احتياجاتو
المختمفة ولـ تتسع بعد دائرة عالقاتو االجتماعية التي يمكف أف تشكؿ بديالً عف األسرة.

تفسر جودة العالقات في أطراؼ المدف أكثر مف المراكز ألف األطراؼ ليست مركز جذب

كالمراكز ,وبالتالي سكانيا أقؿ ويعرؼ كؿ منيـ اآلخر ,ولـ تعكر صفو حياتيـ مشكالت مركز المدينة
مف ضوضاء وزحاـ وزيادة في الترؼ والمتطمبات التي تشكؿ عبء عمى األسرة وتولد المشكالت ,كما

أف األب أكثر ىدوء واستقرار في األطراؼ وأقؿ انشغاالً بالحياة العصرية مما يمكنو مف مراقبة األبناء
بشكؿ أفضؿ مف مركز المدينة ,ولعؿ ذلؾ ينسحب عميو في خاف يونس مقارنة مع غزة حيث تبدو

خاف يونس أقرب لمحياة البسيطة مف غزة ,كما أف األـ في خاف يونس أكثر التزاماً بثقافة المجتمع

وأكثر اكتراثاً بسمعة األسرة وأكثر ميالً لنمط العيش التقميدي ولذا تحرص أكثر عمى مراقبة اإلناث

مقارنة بمحافظة الشماؿ.

يعرض تحميؿ االنحدار المتعدد تبايف مفسر بمقدار ( )%14أي غير مرتفع وبالتالي يجب

األخذ بالحسباف متغيرات أو أبعاد أخرى مثؿ السموكيات والسيرة الذاتية واالجتماعية ...,إلخ .التي
تساىـ بشكؿ كبير في التفسير لكف معامؿ التحديد المعدؿ يظير اقتراف تنبؤي واضح مف الناحية

المفاىيمية بيف العالقات األسرية والمتغيرات التي تشكؿ المعادلة.

أوؿ متغير ظير في التحميؿ التنبؤي وأعطى ثقال لممعادلة ىو مراقبة األب وىذا يدؿ عمى أف

األب يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ بدوره عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أكم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ وجو مم ػ ػ ػػا يؤثر بشكؿ إيجابي عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى طبيعة العالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
األسرية ) ،(Turner et al., 1991فيػ ػ ػ ػ ػ ػمػػا غي ػ ػػاب إدم ػ ػػاف االن ػ ػ ػػترنت يس ػ ػػاىػ ػػـ ف ػػي ج ػػودة الع ػػالقة
األسػ ػري ػػة ( .)Moazedian et al., 2014; Xu, Shen et al., 2014; Young, 0999

بينما ظيور متغيػ ػ ػر العمر بإشارة سالبة يفضي إلى تقيػ ػ ػيـ موج ػ ػ ػ ػب لمعالقة األسري ػة

) .(Crow& Seybold, 2013كػػذلػ ػؾ غيػ ػػاب أعراض االكت ػػئاب يػ ػزيد م ػػف ق ػ ػػوة العػ ػػالقات األس ػ ػرية
(.(Ensminger, 1990
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حسب نتائج الدراسة الحالية فإف المراىقيف يدركوف أف العالقة األسرية جيدة خصوصا في

عمر ( 14سنة) وىذا ما اتفؽ تماما مع دراسة  )2118 ،0998( El-Astalولكف اختمؼ مع دراسة
 )2114( Serrano et al.حيث أظير أف اإلناث يدركوف جودة العالقة األسرية أكثر مف الذكور.

كما أشارت النتائج إلى أف مراقبة األـ لألبناء أكبر مف اآلباء مع شعور الذكور بأف آبائيـ

يراقبونيـ أكثر مف اإلناث ,بينما المراىقات يشعرف أف أمياتيف يراقبونيف أكثر مف اآلباء وىذا ما اتفؽ
مع دراسة  )2118 ،0998( El-Astalو  .)2114( Serrano et al.
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 -.3إدماف اإلنترنت

 -.1.3نسبة اإلدماف
بعد وصؼ اإلطار األسري لممراىؽ ,قمنا بالتعرؼ عمى مدى إدمانو عمى اإلنترنت مف خالؿ

مجموعة مف األسئمة التي تقيس ىذا المتغير .يبيف الجدوؿ ( )9البيانات ذات الصمة.
جدكؿ  -.9نسبة المدمنيف كغير المدمنيف حسب متغيرات الدراسة

مدمف
ركىر
إَاد
 03سُت
 04سُت
 05سُت
 06سُت
 07سُت
 08سُت
أطراف انًذٌ
يراكز انًذٌ
انشًال
غزة
انىسطى
خاٌ ٌىَس
رفح

n
55
52
5
02
25
34
08
03
03
94
04
54
00
07
00

%
20,1
07,4
8,9
04,6
20,0
22,7
04,0
40,9
8,6
22,4
03,5
22,0
06,7
06,5
22,0

غير مدمف
n
209
246
50
71
011
006
001
08
039
326
91
091
55
86
44

χ2

SIG

%
79,9
82,6
90,0
85,4
81,0
77,3
85,9
58,0
90,4
77,6
86,5
77,9
83,3
83,5
81,0

0,646

1,422

08,90

*1,112

04,134

*1,115

4,33

1,363

يبيف جدوؿ ( )9أنو ال توجد فروؽ في اإلدماف حسب الجنس ومع ذلؾ تزيد نسبة الذكور

المدمنيف عمى اإلناث ,كما يوجد فروؽ في ساعات اإلدماف حسب متغير العمر ومف الواضح أف

المراىقيف مف عمر  18سنة حققوا النسبة األعمى في اإلدماف فيما كانت النسبة األقؿ مف عمر 13
سنة فيما جاء العمر 16سنة في المرتبة الثانية في اإلدماف ,وىناؾ فروؽ دالة إحصائيا في اإلدماف
حسب مكاف اإلقامة لصالح مراكز المدف ,كذلؾ تبيف أنو ال يوجد فروؽ في ساعات اإلدماف حسب

متغير المحافظة (شكؿ .)13 ,12 ,11 ,10
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 -.2.3ساعات االستخداـ
يظير جدوؿ ( )10أف حوالي نصؼ أفراد العينة يستخدموف اإلنترنت بشكؿ معتدؿ مف حيث

الوقت ,فيما يأتي مف يقضوف  3ساعات يومياً في المرتبة الثانية مف حيث النسبة ,ومف يمضوف 4
ساعات يومياً كانوا نسبة معقولة لحد ما ,بينما يشكؿ مف يقضوف  5ساعات يومياً وأكثر .%18,7
جدكؿ  -.10عدد كنسب المستخدميف حسب ساعات االستخداـ.

ساعات االستخداـ

2- 1
3
4
5
+5

n

%

28
122
58
36
71

49,8
21,3
10,1
6,3
12,4

أخي ار تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ المتغيرات المتصمة (عددىا= )9وادماف اإلنترنت
والتي يوجد بينيا ارتباط كما ىو موضح في جدوؿ (.)11
جدكؿ  -.11نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف إدماف اإلنترنت كالمتغيرات التي دخمت في تحميؿ االنحدار المتعدد

إدماف اإلنترنت

المتغيرات
 -.1العالقة األسرية

**-0,217

 -.2مراقبة األب

*-0,113

 -.4القمؽ العاـ

**-0,343

*-0,113

 -.3مراقبة األـ

 -.5القمؽ الجسمي

**-0,387

 -.6القمؽ االنفعالي

**-0,226
**-0,235

 -.7القمؽ االجتماعي

**0,369

 -.8أعراض االكتئاب الكمي

**0,158

 -.9العمر

)**( داؿ عند مستكل 0,01؛ )*( داؿ عند مستكل 0,05
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في النياية تـ عمؿ تحميؿ االنحدار المتعدد وأخذ إدماف اإلنترنت كمتغير تابع ,وكمتغيرات

تنبؤيو كؿ المتغيرات المستخدمة في الدراسة ووجدنا بينيا ارتباطات محتممة .النتائج تظير في جدوؿ
(.)12
جدكؿ  -.12نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد إلدماف اإلنترنت.

معامؿ بيتا ))B

المتغيرات
 -.1القمؽ الجسمي

-0,348

 -.2أعراض االكتئاب الكمي

0,298

 -.4العمر(متصؿ)

0,137

 -.3مراقبة األب

-0,209

 -.5القمؽ االنفعالي

المناقشػػػػػػػػػػػػػة:

0,142

معامؿ االرتباط المتعدد=0,545؛ معامؿ التحديد=0,297؛ معامؿ التحديد المعدؿ=0,284

ارتبط إدماف اإلنترنت بالكثير مف المشكالت النفسية واالجتماعية السيما القمؽ واالكتئاب

( (Akin & Iskender, 2011; Koc, 2011وذلؾ في ظؿ االستخداـ الكثيؼ لإلنترنت حوؿ العالـ
(.(Internet World Stats, 2014

إف فرصة إدماف الذكور أعمى منيا لدى اإلناث ( )Wanajak, 2011; Alhajar, 2014ويعود
السبب لقضاء الذكور وقتاً أطوؿ عمى اإلنترنت بعيداً عف األىؿ واالرتباط بعالقات اجتماعية مف
خاللو حيث وجدنا في دراستنا الحالية أف أكثر مف نصؼ العينة ال تستطيع التحكـ في ساعات

استخداـ اإلنترنت ,كما أف المراىقيف في المراىقة المتأخرة أكثر إدماناً مف نظرائيـ في بداية المرحمة ما
يتفؽ مع (العمرم .)2008 ,

كػ ػ ػما أف انتػ ػ ػشار اإلدماف ف ػ ػ ػي م ػ ػ ػراكز المػ ػدف أكػ ػ ػثر مف األطػ ػ ػ ػراؼ والػ ػ ػ ػ ػذي يتػ ػ ػفػ ػ ػ ػؽ مػ ػ ػ ػ ػع

( )Ni et al., 2009يمكف أف يعود النتشار خدمات اإلنترنت بشكؿ كبير في المراكز خاصة في

المؤسسات التعميمية والخدمية وزيادة الرفاىية مقارنة باألطراؼ التي يغمب عمييا الطابع الزراعي ونمط

الحياة التقميدي الذي يقاوـ التغيير في الكثير مف الحاالت ,ومع أنو لـ تظير فروؽ في نسبة اإلدماف
بيف المحافظات إال أف محافظتي غزة ورفح كانتا أكثر مف باقي المحافظات.

تظير الدراسات أف أكثر مف ثمث العالـ يستخدـ اإلنترنت بشكؿ يومي ,وحسب الدراسة الحالية

وجدنا حوالي نصؼ العينة تستخدـ اإلنترنت بشكؿ معتدؿ ,بينما الخمس تقريباً يقضوف خمس ساعات

فأكثر يومياً عمى اإلنترنت مما يؤشر عمى الوقوع في خطر اإلدماف خاصة لو عرفنا أف بعض
الدراسات اعتبرت أف االستخداـ لمدة  14ساعة أسبوعياً يدخؿ في دائرة اإلدماف مثؿ دراسة

(.)Kheirkhah et al., 2010
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يعرض تحميؿ االنحدار المتعدد تبايف مفسر( )%29مرتفع وبالرغـ مف ذلؾ يجب األخذ

بالحسباف متغيرات أو أبعاد أخرى مثؿ السموكيات والسيرة الذاتية واالجتماعية إلخ .التي تساىـ بشكؿ
كبير في التفسير لكف معامؿ التحديد المعدؿ يظير اقتراف تنبؤي واضح مف الناحية المفاىيمية بيف

إدماف اإلنترنت والمتغيرات التي تشكؿ المعادلة.

أوؿ متغير ظير في التحميؿ التنبؤي وشكؿ الثقؿ األكبر في المعادلة ىو القمؽ الجسمي وارتبط

بعالقة عكسية مع إدماف اإلنترنت ( )Hakala, Rimpela, Saarni & Salminen, 2006حيث أف

قضاء ساعات طويمة مقابؿ الحاسوب يؤثر بشكؿ سمبي عمى الصحة العامة فيصاب الفرد باإلجياد,

وض ػ ػعؼ المػ ػياقة البدنية وح ػكة في العػ ػيوف وتأخ ػر االستجػ ػاب ػ ػة البص ػ ػريػ ػة ( )Young, 1996بالتالي مف
لديو قمؽ جسمي سيكوف أبعد عف إدماف اإلنترنت.

كما يظير في المرتبة الثانية االكتئاب في عالقة موج ػبة مع اإلدماف مما يعني أف المكتئب

لدي ػ ػو فرصة كبػ ػ ػيرة إلدمػ ػ ػاف اإلنػ ػترنت( .(Lin et al., 2011; Ni et al., 2009

بالنسبة لمراقبة األب مف الواضح أنيا تساىـ في حماية األبناء مف سمبيات اإلنترنت والحد مف

المخاطر المترتبة عميو والعكس صحيح كما يؤكد ()Livingstone et al., 2011; Steeves &Webster, 2008
وىذا يعود ألف دور األب ىاـ ومحوري في متابعة ومراقبة سموؾ األبناء وساعات الخروج والعودة ومف

ىـ أصدقائيـ ,وأنشطة األبناء خارج البيت وبالتالي العمؿ عمى تقويـ أي سموؾ غير مألوؼ.

كما أف ظيور متغير العمر في المعادلة دليؿ عمى وجود عالقة ارتباطية بيف العمر واإلدماف

ما يعني أف كمما زاد عمر المراىؽ زادت نسبة اإلدماف ما يتفؽ مع العمرم ( .)2008

أخػ ػ ػيػ ػ ػ اًر ظػ ػيػ ػ ػر القػ ػمػ ػ ػؽ االنفعػ ػ ػ ػ ػ ػالي ف ػ ػ ػ ػي عالقػ ػ ػ ػ ػ ػة موجػ ػ ػبػ ػ ػ ػ ػة م ػع إدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف اإلنت ػ ػ ػرنػ ػ ػت

(.)Jafari &Fatehizade, 2012

حسب نتائج الدراسة الحالية فإف المراىؽ األكبر سناً أكثر إدماناً لإلنترنت وىذا يتفؽ مع

()Leung, 2004; Yang & Tung, 2007ومع (العمرم)2118 ,واختمؼ مػ ػ ػع دراسات كؿ م ػ ػ ػف( Klein

 )et al., 2014; Wanajak, 2011كما تشير النتائج أف سكاف مراكز المدف أكثر إدماف مف سكاف

األطراؼ وىذا ما اتفؽ مع( .)Ni et al., 2009

بالنس ػ ػبة لمجػ ػ ػنس ت ػ ػبيف أف الػ ػ ػذكػ ػور كان ػ ػ ػوا أكثر إدم ػ ػ ػاف مػ ػ ػف اإلناث وى ػ ػذا يػ ػ ػتفػ ػ ػؽ م ػ ػ ػع

).)Alajjar,2014; Lin et al, 2011; Liberatore et al., 2011بينما ظيرت عالقة موجبة ودالة بيف

كؿ مف االكتئاب وادماف اإلنترنت وىذا ما يتفؽ مع( .)Lin et al., 2011; Ni et al., 2009






65

الفصلىالدادس:ىالنتائجى

























66

الفصلىالدادس:ىالنتائجى






67

الفصلىالدادس:ىالنتائجى

 -.4القمؽ
يظير في جدوؿ ( )13التحميؿ الوصفي الرئيسي لدرجات المراىقيف في القمؽ العاـ وأبعاده.
جدكؿ  -.13نتائج قيـ متكسطات كانحرافات القمؽ العاـ كأبعاده.
انقهق انعاو

انًخغٍراث

انقهق االَفعانً

انقهق انجسًً

انقهق االجخًاعً

 SDMSDMSDMSDM

العينة الكمية

26,47 189,75

9,99 68,20

10,15 59,78

61,66

10,68

ذككر

24,98 194,10

10,04 68,33

8,80 63,08

10,36 56,62

62,65
60,70

10,41

 13سنة

23,31 188,29

8,20 69,46

9,39 59,93

60,21

10,32

 15سنة

26,34 188,52

10,70 68,07

61,97

10,49

27,26 185,28

إناث

29,95 188,43

 14سنة

9,98 68,07

10,86

10,35 69,15

11,25 59,08

60,71

 16سنة

28,28 192,48

10,71 67,85

10,70 60,24

63,00

10,17

 18سنة

26,20 183,55

7,87 65,27

12,26 58,18

59,72

10,17

9,30 61,97

63,70
60,96

10,03
9,42

22,82 191,33

 17سنة

9,30 68,27

9,52 59,46
9,03 60,49

61,48

10,74

11,61

أطراؼ المدف 23,67 193,99

مراكز المدف

27,19 188,43

9,48 70,04

10,10 67,55

10,32 59,07

الشماؿ

18,94 191,00

7,78 69,45

8,45 60,49

62,62

غزة

28,72 188,25

11,09 67,47

10,61 59,16

61,32

10,95

25,54 188,26

9,17 67,83

10,05 59,86

61,21

11,09

الكسطى

خاف يكنس

رفح

28,21 188,63
25,44 197,59

9,87 68,18

10,16 69,92

11,02 58,80
9,69 62,19

61,59
62,39

10,81

10,98
10,54

مدل درجات المقاييس المختمفة :القمؽ العاـ ()270-54؛ القمؽ الجسمي ()90-18؛ القمؽ االنفعالي ()90-18؛ القمؽ االجتماعي
(.)90-18

أظيرت النتائج أف متوسط درجات القمؽ العاـ أعمى مف الوسط النظري ( )162وىذا يشير
إلى قمؽ متوسط .أما فيما يتعمؽ بالقمؽ الجسمي فإنو مرتفع مقارنة بالوسط النظري ( .)54بالنسبة
لمقمؽ االنفعالي والقمؽ االجتماعي كانا أعمى مف المتوسط بقميؿ.

يوضح جدوؿ ( )13أف متوسط القمؽ العاـ مرتفع لدى أفراد العينة مف عمر 16سنة يمييـ

عمر 17سنة بينما يكوف في أدنى مستوى في عمر  18سنة ,ويالحظ أيضا أف األطراؼ يرتفع فييا

القمؽ عموماً عف المراكز وبالنسبة لممحافظات جاءت رفح في المرتبة األولى في القمؽ العاـ فيما كانت
خاف يونس في المرتبة األخيرة في متوسط القمؽ العاـ (شكؿ .)14 ,13

توجػ ػ ػ ػ ػد فروؽ ذات داللة إحصائية في الجنس لصالح الذكور في القمؽ العػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ وأبعػ ػ ػػاده

ماعدا القمؽ الجسمي ):(t(470)=0,28;p<0,781
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 -القمؽ العاـ ).(t(351)=3,17;p<0,002

 القمؽ االنفعالي ).)t(460)=7,21;p<0,005 -القمؽ االجتماعي ).(t(488)=2,02;p<0,044

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لمعمر في القمؽ العاـ وأبعاده:
 -القمؽ العاـ ).(F(5, 347) =0,54;p<0,747

 -القمؽ الجسمي ).(F(5, 466) =0,754;p<0,583

 القمؽ االنفعالي ).(F(5, 456) =0,371;p<0,868 -القمؽ االجتماعي ).(F(5, 484) =0,888;p<0,489

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حسب مكاف اإلقامة لصالح األطراؼ في أبعاد القمؽ ما عدا
القمؽ العاـ) :(t(351) =1,69; p<0,093

 -القمؽ الجسمي ).(t(470)=2,39;p<0,017

 القمؽ االنفعالي ).(t(460)=2,66;p<0,008 القمؽ االجتماعي ).(t(488)=2,48;p<0,013

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المحافظات في القمؽ العاـ وأبعاده:
 -القمؽ العاـ ).(F(4, 348)=1,12;p<0,346

 -القمؽ الجسمي ).(F(4, 467)=0,94;p<0,438

 -القمؽ االنفعالي ).(F(4, 457)=1,08;p<0,367

 -القمؽ االجتماعي ).(F(4, 485)=0,32;p<0,867

أخي اًر تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ المتغيرات المتصمة (عددىا= )5والقمؽ العاـ

والتي يوجد بينيا ارتباط كما ىو موضح في جدوؿ (.)14

جدكؿ  -.14نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف القمؽ العاـ كالمتغيرات التي دخمت في تحميؿ االنحدار المتعدد.

القمؽ العاـ

المتغيرات

**0,813

 -.1القمؽ الجسمي

 -.2أعراض االكتئاب الكمي

**-0,475

 -.3إدماف اإلنترنت

**-0,343

 -.4القمؽ االنفعالي

**0,879

 -.5القمؽ االجتماعي

**0,870
)**( داؿ عند مستكل 0,01؛ )*( داؿ عند مستكل 0,05

69

الفصلىالدادس:ىالنتائجى

في النياية تـ عمؿ تحميؿ االنحدار المتعدد وأخذ القمؽ كمتغير تابع ,وكمتغيرات تنبؤيو كؿ

المتغيرات المستخدمة في الدراسة ووجدنا بينيا ارتباطات محتممة .النتائج تظير في جدوؿ (.)15
جدكؿ  -.15نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لمقمؽ.

متغيرات المعادلة

معامؿ بيتا ))B

 -.1أعراض االكتئاب الكمي

-0,443

 -.2إدماف اإلنترنت

-0,161

معامؿ االرتباط المتعدد=0,529؛ معامؿ التحديد=0,280؛ معامؿ التحديد المعدؿ=0,275

المناقشػػػػػػػػػػػة:
يبدو القمؽ وكأنو األرضية لكؿ المشكالت النفسية وسوء التوافؽ ,ولكف الجو األسري اإليجابي
خير ضامف لموقاية مف القمؽ وأعراضو( .)Dwairy, 2008

الحظنا في دراستنا أف المراىؽ الفمسطيني لديو قمؽ عاـ ,ويعود السبب لخوفيـ مف التعرض

لمواقؼ محرجة إضافة لمشعور باالنزعاج الشديد عندما يراقبيـ أحد دوف عمميـ.

كما تبيف أف الذكور لدييـ قمؽ عاـ وخاصة في كؿ مف البعد االنفعالي واالجتماعي أكثر مف

اإلناث ,نظ اًر ألف الذكور لدييـ مسئوليات أكبر فيكوف لدييـ قمؽ أكبر سواء في حاؿ الدخوؿ في عمؿ
جديد أو إجراء مقابمة شخصية ألف ذلؾ يحدد آلية التخطيط لمستقبميـ مع ما يعيشونو مف ظروؼ

سيئة اقتصادياً وسياسياً ,وتحمؿ الذكر مسئولية بناء األسرة وما يترتب عميو مف أعباء مالية ,وكذلؾ
الحرج عند الحديث مع الجنس اآلخر واظيار مشاعرىـ الحقيقية تجاه اآلخريف.

بالنسبة لمعمر رغـ وجود فروؽ في القمؽ بجميع أبعاده إال أف فرصة وجوده تزيد في عمر

 17 ,16سنة ,ويعود ذلؾ ألف ىذه السف ىي ذروة التغيرات الجسمية والفسيولوجية والنفسية
االجتماعية التي يمر بيا المراىؽ فيو يبتعد كؿ يوـ عف الطفولة ويقترب أكثر مف تحمؿ المسئولية

الذي يميز عالـ الراشديف.

أما مراىقي أطراؼ المدف فمدييـ قمؽ عاـ يشمؿ األبعاد الثالثة اكثر مف مراىقي المراكز ,ربما

يعود ذلؾ لنقص الخدمات والمراكز الشبابية والترفييية وفرص التعميـ والعمؿ مع تحمؿ أعباء المسئولية

مع األب في العمؿ في الزراعة وما شابو ذلؾ.

فيما المحافظات ال تظير أي فروؽ في القمؽ بشكؿ عاـ ,مع احتمالية تواجد القمؽ في الشماؿ

ورفح أكثر مف باقي المحافظات األخرى نظ اًر ألنيا مناطؽ حدودية وأكثر عرضة لالعتداءات

الصييونية عبر القصؼ واالجتياحات المتكررة.

يعرض تحميؿ االنحدار المتعدد تبايف مفسر ( )%28مرتفع وبالتالي يجب األخذ بالحسباف

متغيرات أو أبعاد أخرى مثؿ السموكيات والسيرة الذاتية واالجتماعية ....,إلخ .التي تساىـ بشكؿ كبير
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في التفسير ,لكف معامؿ التحديد المعدؿ يظير اقتراف تنبؤي واضح مف الناحية المفاىيمية بيف القمؽ

والمتغيرات التي تشكؿ المعادلة.

المتغيرات التي ظيرت في التحميؿ التنبؤي وأعطت ثقالً لممعادلة ىي :غياب أعراض االكتئاب

الكمي وغياب إدماف اإلنترنت ما يظير عالقة توضح أف في غيابيـ ىناؾ فرصة لزيادة القمؽ حيث
مدمف اإلنترنت لو كاف لديو مستوى مرتفع مف القمؽ عمى صحتو وعالقاتو وأنشطتو اليومية لما وصؿ

لمرحمة اإلدماف.

أشارت نتائج دراستنا أف القمؽ لدى الذكور أعمى منو لدى اإلناث خصوصاً في البعد

االنفعػػالي والبػػعد االجتػ ػػماعي وىػ ػػذا ما اتفػ ػػؽ م ػ ػػع (عالء الديف والعمي )2014 ,وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع د ارسػ ػ ػ ػػة

( )Di Benedetti, 2003واختمؼ مع (.)Thabet, EL-Buhaisi & Vostanis, 2014

فيما تبيف أف مراىقي أطراؼ المدف أكثر قمقاً في األبعاد الثالثة مف مراكز المدف وىذا ما اتفؽ مع

دراسة (عثماف.)2008 ,

جدير بالذكر أنو ظيرت لدينا عالقة عكسية بيف أعراض االكتئاب والقمؽ وى ػ ػ ػ ػ ػذا ما اخت ػ ػ ػ ػ ػمؼ

مع دراسة ( (Koc, 2011; Shek & Yu, 2012والتي تؤكد أف العالقة طردية ,بينما أشارت نتائجنا

لوجػ ػود ع ػالق ػ ػة عكسية أيض ػ ػ ػاً ب ػ ػ ػ ػيف إدمػ ػاف اإلنت ػ ػرنت والق ػ ػمؽ وىػ ػ ػ ػ ػذا م ػ ػا اخػ ػتمؼ مػ ػ ػع دراسػ ػ ػ ػ ػات

(  )Akin & Iskender, 2011; Haji Musa & Vahedi, 2014الػ ػ ػ ػ ػ ػذي أظير وج ػ ػ ػ ػ ػ ػود عالقة طػ ػ ػ ػ ػ ػردية ,كما
اختػ ػ ػ ػ ػ ػمؼ م ػ ػ ػ ػع دراسػ ػ ػ ػ ػ ػة)2101( Lam & Pengالذي توصؿ لعدـ وجود عالقة بيف المتغيريف.
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 -.4االكتئاب
حسب بيانات العينة الكمية ,يالحظ أف المراىقيف الفمسطينييف لدييـ أعراض اكتئاب أقؿ مف

المتوسط ,ومع أف المراىؽ في عمر 18سنة سجؿ أعمى متوسط في أعراض االكتئاب إال أنو أيضاً

كاف أقؿ مف المتوسط.

جدكؿ  -.16نتائج األكساط الحسابية كاالنحرافات ألعراض االكتئاب.

المتغيرات

M

SD

العينة الكمية

21,31

7,63

ذككر

21,93

7,14

 13سنة

20,70

6,49

 14سنة

21,24

7,22

 16سنة

20,93

8,32

إناث

 15سنة
 17سنة

20,74

21,43
21,35

8,03

7,68
7,42

 18سنة

24,14

7,83

أطراؼ المدف

20,77

7,25

الشماؿ

22,24

7,28

الكسطى

20,81

7,56

خانيكنس

20,81

مراكز المدف

غزة

رفح

21,51
21,71

19,34

7,76
7,76
7,34
8,11

مدل درجات االكتئاب ()63-0

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االكتئاب في كؿ المتغيرات الديموغرافية:
 -الجنس ).(t(553)=1,830;p<0,068

 -العمر).(F(5, 549)=0,927;p<0,463

 مكاف اإلقامة ).(t(553)=-1,008;p<0,314 -المحافظات ).(F(4, 550)=1,602;p<0,172
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أخي اًر تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ المتغيرات المتصمة (عددىا = )7واالكتئاب

والتي يوجد بينيا ارتباط كما ىو موضح في جدوؿ (.)17

جدكؿ  -.17نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف االكتئاب كالمتغيرات التي دخمت في تحميؿ االنحدار المتعدد.

المتغيرات
- .1

االكتئاب
**-0,177

العالقة األسرية

*-0,095

 -.2مراقبة األـ

 -.3القمؽ العاـ
- .4

**-0,475

القمؽ الجسمي

**-0,426

 -.5القمؽ االنفعالي

**-0,363

- .6

**-0,385

القمؽ االجتماعي

**0,369

 -.7إدماف اإلنترنت

)**( داؿ عند مستكل 0,01؛ )*( داؿ عند مستكل 0,05

في النياية تـ عمؿ تحميؿ االنحدار المتعدد وأخذ أعراض االكتئاب كمتغير تابع ,وكمتغيرات

تنبؤيو كؿ المتغيرات المستخدمة في الدراسة ووجد بينيا ارتباطات محتممة .النتائج تظير في جدوؿ

(.)18

جدكؿ  -.18نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لالكتئاب.

معامؿ بيتا

متغيرات المعادلة

))B

-0,416

 -.1القمؽ العاـ

0,252

 -.2إدماف اإلنترنت

معامؿ االرتباط المتعدد=0,554؛ معامؿ التحديد=0,307؛ معامؿ التحديد المعدؿ=0,302

المناقشة:
في دراستنا نجد ما يمفت االنتباه حيث أعراض االكتئاب لدى المراىقيف الفمسطينييف أقؿ مف

المتوسط ,وال يوجد فروؽ تذكر في أعراض االكتئاب ألي مف متغيرات الدراسة (الجنس ,العمر ,مكاف
اإلقامة ,المحافظات) ,نظ اًر لمتجانس بيف أفراد العينة ,وىذا ألف مراىقي المجتمع الفمسطيني لدييـ
القدرة عمى التكيؼ ومع الظروؼ الصعبة التي يتعرضوف ليا بشكؿ مستمر تقريباً.

ورغـ عدـ ظيور فروؽ إال أنو توجد فرصة لزيادة بسيطة ألعراض االكتئاب لدى المراىقيف

في عمر  18سنة وربما يعود السبب لتحمميـ مسئولية حيث يبدأ التخطيط لممستقبؿ الشخصي والميني
واالجتماعي مع التحديات الكبيرة التي تواجو المراىؽ الفمسطيني.
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كما أف فرصة أعراض االكتئاب في محافظتي الشماؿ وغزة أكثر مف باقي المحافظات ربما

يعود لزيادة االزدحاـ والكثافة السكانية أكثر مف باقي المحافظات.

يعرض تحميؿ االنحدار المتعدد تبايف مفسر ( )%30مرتفع وبالتالي يجب األخذ بالحسباف

متغيرات أو أبعاد أخرى مثؿ السموكيات والسيرة الذاتية واالجتماعية إلخ ...,التي تساىـ بشكؿ كبير في

التفسير لكف معامؿ التحديد المعدؿ يظير اقتراف تنبؤي واضح مف الناحية المفاىيمية بيف أعراض

االكتئاب والمتغيرات التي تشكؿ المعادلة.

مف المتوقع أف نجد المتغير األوؿ في التحميؿ التنبؤي ألعراض االكتئاب والذي أعطى ثقالً

لممعادلة ىو غياب القمؽ العاـ مما يؤكد العالقة العكسية كما ظير سابقاً.

فيما احتؿ إدماف اإلنترنت المرتبة الثانية في المعادلة ,مما يعني وجود عالقة موجبة بيف

المتغيريف ( )Lam & Peng, 2010ما يفسر أف إدماف اإلنترنت يحد مف العالقات االجتماعية لمفرد

ويدخمو في جو مف العزلة ويؤثر عمى أدائو الدراسي أو الميني وعمى صحتو العامة وما يصاحب ذلؾ

مف مشكالت تدخمو في حالة مف االكتئاب.

أظيرت دراستنا كذلؾ عدـ وجود فروؽ في أعراض االكتئاب تبعاً ألي مف متغيرات ال ػػدراسة.

فعػ ػػمى صعػ ػػيد الجػ ػػنس ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ وىذا يتفؽ مػ ػػع ك ػ ػػؿ مف

(العايدم ,2008 ,عبد الخالؽ ,كاظـ كعيد)2011 ,

فيما اختمفت مع دراسة (عبدالخالؽ كمحمد )2013 ,والذي تبيف لدييـ أف االكتئاب لدى اإلناث أعمى منو
لدى الذكور.

بالنسبة لمكاف اإلقامة لـ تظير فروؽ وىذا اتفؽ مع دراسة (أبك مرؽ.)2007 ,

ظير لدينا عالقة موجبة بيف أعراض االكتئاب وادماف اإلنترنت وىذا ما اتفؽ مع دراسة

مقدادي وسمور ( )2006ودراسات (ِ .(Al-hantoushi, Al-abdullateef, 2014; Lam & Peng, 2010
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األىػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ

مناقشػػػػػػة عامة

في خضـ المعرفة ارتئينا في ىذه الدراسة أف تكوف مميزة ,حيث وحسب اليدؼ الرئيسي الذي

تمحور حوؿ إدماف اإلنترنت وعالقتو بالقمؽ واالكتئاب لدى المراىقيف الفمسطينييف ,فقد وفقت دراستنا

في تحقيؽ اليدؼ واكتمالو عبر عناصره الفرعية ,التي سمطت الضوء مخاطر إدماف اإلنترنت وابراز
عالقة المراىؽ مع اإلنترنت وتحميؿ التفاعالت األسرية وعالقتو مع القمؽ واالكتئاب ,والذي ظيرت

ممياً عبر نتائجنا.
المنيجية

عبر الدراسة التي صممت كدراسة مستعرضة تحميمية ,فقد كاف حجـ العينة عبارة عف 573

مراىؽ ,وىذه العينة تعتبر مناسبة حيث توافقت مع أبحاث عديدة استخدمت نفس حجػ ػ ػ ػػـ العينة منيا
( ,)El-Astal, 1998, 2008فيما استخدمت دراسات عينات أق ػ ػػؿ ووصمت إلػى نتائػ ػ ػ ػػج مرضية

( .)Ahmad et al., 2014غير أف عينة دراستنا كانت نسبة ىامش الخطأ فييا  3,90%رغـ أف
المسموح بو  10%ما يدؿ عمى أف العينة قد مثمت مجتمع الدراسة بشكؿ كمي.
استخدمنا االستبياف كأداة لتجميع البيانات الخاصة بالدراسة ,لمناسبتو ليذا النوع مف

الدراسات ,حيث صمـ دوف وجود اسـ لمشخص مما منح المراىؽ فرصة اإلجابة بشكؿ صادؽ,
خصوصاً في إطار عرض األسئمة بشكؿ متسمسؿ ومباشر بداية باألسرة واإلدماف ومف ثـ القمؽ
واالكتئاب.

مف العوامؿ التي ساعدت في تطبيؽ االستبياف بشكؿ صحيح موافقة و ازرة التربية والتعميـ

العالي الفمسطينية عمى طمبنا زيارة المدارس لمقابمة العينة ,وىذا منحنا فرصة تطبيؽ االستبياف بشكؿ

عشوائي ,طبقي ,نسبي لمفئة المستيدفة.

نجحت الدراسة في إبراز النتائج بشكؿ صادؽ وحقيقي مف خالؿ استخداـ أكثر مف نوع في

عممية التحميؿ مثؿ ( )CIA, SPSS.18الذي منح قوة في الحصوؿ عمى التحاليؿ اآلتية :التحميؿ أحادي
المتغير ,ثنائي المتغير ,ومتعدد المتغيرات .ىذا أكسب الدراسة قوة عممية واضحة.

النتائج

نسمط الضوء ىنا عمى نتائج ممفتة لمنظر في دراستنا ,حيث ظيرت مراقبة األب كمتغير

مشترؾ بيف العالقة األسرية وادماف اإلنترنت ,وىذا يأتي مف اعتبار شخصية األب أكثر تأثي اًر في حياة
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األبناء وفي الجو األسري عموماً فيما مراقبة األب تساىـ في حماية األبناء مف سمبيات اإلنترنت والحد

مف مخاطرة (.)Livingstone et al., 2011; Steeves & Webster, 2008

كما ظيرت عالقة عكسية بيف أعراض االكتئاب وادماف اإلنترنت مف جية والقمؽ العاـ

والعالقة األسرية مف جية أخرى ,مما يدؿ عمى أنو كمما كانت العالقة األسرية إيجابية انخفض مستوى

االكتئاب ( )Rn, 2003كػ ػذل ػ ػ ػؾ وج ػ ػود صػ ػراعات أسريػ ػة وعػ ػ ػدـ الرض ػ ػ ػ ػا مرتػ ػ ػبط بإدمػ ػ ػ ػاف اإلن ػ ػ ػترن ػ ػت
( .(Lin C-H et al., 2009

في حيف برزت عالقة ثنائية موجبة بيف إدماف اإلنترنت وكؿ مف أعراض االكتئاب والقمؽ

االنفعالي مما يدؿ عمى العالقة التكاممية بيف ىذه المتغيرات.

لو نظرنا لجميع المتغيرات سنجد ىناؾ ترابط وتداخؿ إيجابي بينيا ,ما يؤكد قوة وصحة

الدراسة ونجاحيا في إبراز ىذه العالقات بشكؿ صادؽ وحقيقي .

المراجػػػػػػػػػػػػػع

استخدامنا لمراجع غربية بشكؿ كبير ,نظ ار ألنيا منشورة في دوريات عممية محكمة ,والصدؽ
والثبات فييا ٍ
عاؿ .فيما االطالع عمى مراجع عربية متعددة مكنا مف االستعانة بالمراجع التي تتفؽ مع

المعايير الدولية.

تكصيػػػػػػػػػػػػات

 تضميف بعض األسئمة المفتوحة لالستبياف ليتمكف الطالب مف التعبير عما يجوؿ بخاطره
بشكؿ حر وبدوف قيود.

 التوسع في دراسة الظاىرة عمى فئات أخرى في المجتمع.
 أف يستفيد مف نتائج الدراسة أولياء األمور والعامميف في حقؿ التربية وعمـ النفس.

مقترحػػػػػػػػػػػات

 دراسة أثر إدماف اإلنترنت عمى الصحة النفسية ومستوى التحصيؿ لألطفاؿ دوف فترة المراىقة.
 دراسة تأثيره غمى العالقات الزوجية وعمى العالقة باألبناء والعالقات االجتماعية عامة.
 دراسة أثره عمى اإلنتاجية لدى العامميف في المؤسسات العامة.

 دراسة تأثيره عمى مستوى التحصيؿ واإلبداع لدى طمبة الجامعة.
أخي ار نتمنى أف نكوف وفقنا في عرض دراستنا بشكؿ واضح وميسر لمباحثيف والمتخصصيف.
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األسػػػػػػػرة

االستنتاجات

المراىؽ الفمسطيني ينظر لمعالقة األسرية بشكؿ ايجابي مع مراقبة مقبولة ,لذا فيو يتمتع

بعالقة جيدة داخؿ أسرتو وىذا يمنح جوه االجتماعي الراحة والحماية بعيداً عف أي نزاعات داخؿ

األسرة.

دور األـ الذي مازاؿ متماسكا وبدرجة أكبر مف األب ,في القرب مف األبناء وبالتالي تظير

االلتزاـ بعاطفتيا بشكؿ ممحوظ وغير مشروط.

فيما نجد أف األسرة تمعب دور ىاـ في عنصر المراقبة ,حيث تظير مراقبة األـ لإلناث أكثر

مف الذكور ,بينما يظير مراقبة األب لمذكور أكثر مف اإلناث.

بينما حسب العمر نجد المراقبة في المراىقة المبكرة أكبر منيا في المراىقة المتأخرة وىذا يدؿ

عمى منح اآلباء فرصة االستقالؿ الشخصي لممراىقيف.

فيما متغير اإلقامة يظير تجانس بيف مراىقي أطراؼ المدف ونظرائيـ في مراكز المدف.
وعمى صعيد المحافظات نجد محافظتي خاف يونس وغزة مراقبة األب أكثر مف باقي

المحافظات ,بينما مراقبة األـ نجدىا في خاف يونس أكثر منيا في الشماؿ.
إدماف اإلنترنت
أكثر مف نصؼ الطمبة في المراىقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المتأخرة (18 -17سنة) لدييـ إفراط في استخداـ

االنترنت ويقطنوف في مراكز المدف.

إدماف االنترنت يحد مف العالقات االجتماعية لمفرد ويدخمو في عزلة ويؤثر عمى أدائو الدراسي

وعمى صحتو.
القمؽ

القمؽ الكمي وأبعاده (القمؽ االنفعالي والقمؽ االجتماعي) أعمى عند الذكور.
المدف.

أبعاد القمؽ (الجسمي واالنفعالي واالجتماعي) أعمى عند المراىقيف الذيف يقطنوف أطراؼ

االكتئاب
عمى ما يبدو أف أعراض االكتئاب تصاحب المراىقة المتأخرة (18سنة).

78

الفصلىالدابعى:ىالمناقذةىالعامةى

الخػػػػػػػػػػالصػػػػػػة
 العالقة األسرية الجيدة ومراقبة الوالديف تحد مف إدماف اإلنترنت لدى المراىقيف. توجد عالقة مباشرة بيف إدماف اإلنترنت وأعراض االكتئاب. -توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف إدماف اإلنترنت والقمؽ الجسمي.
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النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

23,6

20,2

27,1

نادران

19,6

16,4

22,9

أحيانا

14,2

11,3

17,0

كثيران

12,6

9,89

15,3

10,7

8,15

13,2

19,3

16,0

22,5

عادةن

دائمان

111

المالحق

السؤاؿ الخامس عشر :يتأثر اداؤؾ في العمؿ أك إنتاجؾ بسبب اإلنترنت
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

33,1

29,2

37,0

نادران

26,8

23,1

30,5

أحيانا

25,4

21,7

29,0

كثيران

6,3

4,43

8,65

5,6

3,81

7,82

2,9

1,65

4,63

عادةن

دائمان

السؤاؿ السادس عشر :تتيرب مف اإلجابة أك تمجأ لمتبرير عندما يسألؾ اآلخركف ماذا تفعؿ عمى

اإلنترنت

النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

51,1

47,0

55,2

نادران

22,1

18,7

25,6

أحيانا

14,2

11,4

17,1

كثيران

6,0

4,17

8,25

4,0

2,58

6,00

2,5

1,35

4,10

عادةن

دائمان

السؤاؿ السابع عشر :تصرؼ نفسؾ بالتفكير في مشاكمؾ الحياتية بتذكر أشياء جميمة متعمقة
باإلنترنت

النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

24,9

21,3

28,5

نادران

21,7

18,3

25,1

أحيانا

26,7

23,0

30,3

كثيران

12,4

9,66

15,1

8,0

5,85

10,5

6,4

4,50

8,70

عادةن

دائمان

112

المالحق

السؤاؿ الثامف عشر :تجد نفسؾ متشكؽ لمكقت الذم تدخؿ فيو ثانية لإلنترنت
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

11,0

8,41

13,6

نادران

15,8

12,8

18,8

أحيانا

22,5

19,1

26,0

كثيران

21,8

18,4

25,2

11,3

8,73

14,0

17,6

14,4

20,7

عادةن

دائمان

السؤاؿ التاسع عشر :تخاؼ مف أف حياتؾ بدكف اإلنترنت ستككف مممة كفارغة كغير ممتعة
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

20,3

16,9

23,6

نادران

14,4

11,5

17,3

أحيانا

19,4

16,1

22,7

كثيران

21,2

17,8

24,6

6,6

4,72

9,04

18,1

14,9

21,3

عادةن

دائمان

السؤاؿ العشريف :تتضايؽ أك تحتج أك تغضب إذا أزعجؾ أحد كأنت عمى اإلنترنت
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

10,9

8,30

13,4

نادران

16,0

13,0

19,1

أحيانا

21,0

17,7

24,4

كثيران

24,6

21,0

28,2

9,3

7,00

12,0

18,2

15,0

21,4

عادةن

دائمان

113

المالحق

السؤاؿ الحادم كالعشريف :تتأخر في الذىاب لمنكـ بسبب اإلنترنت
مستكل الثقة 95%

النسبة المئكية
()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

28,1

24,4

31,8

نادران

21,9

18,5

25,3

أحيانا

20,7

17,3

24,0

كثيران

12,4

9,66

15,1

6,9

4,95

9,30

10,1

7,59

12,5

عادةن

دائمان

السؤاؿ الثاني كالعشريف :تجد نفسؾ تفكر باإلنترنت كأنت خارج الشبكة
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

29,1

25,4

32,8

نادران

22,8

19,3

26,2

أحيانا

19,9

16,6

23,2

كثيران

11,3

8,68

13,9

9,0

6,77

11,7

7,9

5,85

10,5

عادةن

دائمان

السؤاؿ الثالث كالعشريف :تقكؿ لنفسؾ كأنت عمى االنترنت فقط بضع دقائؽ كأقكـ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

12,5

9,76

15,2

نادران

14,6

11,7

17,6

أحيانا

16,6

13,5

19,7

كثيران

23,6

20,1

27,1

9,8

7,49

12,6

22,9

19,4

26,3

عادةن

دائمان

114

المالحق

السؤاؿ الرابع كالعشريف :تفشؿ محاكالتؾ لتقميؿ ساعات الجمكس عمى اإلنترنت
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

25,0

21,5

28,6

نادران

23,3

19,8

26,8

أحيانا

18,5

15,3

21,7

كثيران

13,5

10,7

16,3

7,5

5,43

9,95

12,3

9,55

15,0

عادةن

دائمان

السؤاؿ الخامس كالعشريف :تقكـ بإخفاء عدد الساعات التي تقضييا عمى اإلنترنت عف اآلخريف
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

39,2

35,2

43,3

نادران

20,3

16,9

23,6

أحيانا

18,1

14,9

21,3

كثيران

7,7

5,63

10,2

6,8

4,86

9,22

7,9

5,79

10,4

عادةن

دائمان

السؤاؿ السادس كالعشريف :تفضؿ الجمكس عمى اإلنترنت عمى الخركج مف المنزؿ مع اآلخريف
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

30,8

27,0

34,5

نادران

19,7

16,4

23,0

أحيانا

21,3

17,9

24,6

كثيران

10,4

7,86

12,9

7,9

5,83

10,4

10,0

7,55

12,5

عادةن

دائمان

115

المالحق

السؤاؿ السابع كالعشريف :تشعر بالضيؽ كاالكتئاب عندما تككف خارج اإلنترنت ثـ تشعر بالسعادة
بمجرد العكدة لإلنترنت

النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال ينطبؽ

24,8

21,2

28,3

نادران

17,3

14,2

20,4

أحيانا

20,8

17,4

24,1

كثيران

16,9

13,9

20,0

7,7

5,63

10,2

12,6

9,85

15,3

عادةن

دائمان

السؤاؿ الثامف كالعشريف :أشعر بقمبي يدؽ بسرعة عندما أقابؿ شخص ألكؿ مرة
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

19,1

15,8

22,3

اكافؽ بدرجة كبيرة

15,2

12,3

18,2

اكافؽ بدرجة متكسطة

19,6

16,3

22,8

اكافؽ بدرجة قميمة

17,5

14,4

20,6

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

28,7

25,0

32,4

السؤاؿ التاسع كالعشريف :أشعر ببركدة شديدة عندما أفكر في خطأ كقعت فيو يكمان ما
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

21,4

18,1

24,8

اكافؽ بدرجة كبيرة

18,8

15,6

22,0

اكافؽ بدرجة متكسطة

21,4

18,1

24,8

اكافؽ بدرجة قميمة

14,6

11,7

17,5

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

23,7

20,2

27,2

116

المالحق

السؤاؿ الثالثيف :أشعر بآالـ بسيطة في معدتي عندما أتحدث مع شخص في مكضع سمطة
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

5,4

3,75

7,68

اكافؽ بدرجة كبيرة

10,1

7,59

12,5

اكافؽ بدرجة متكسطة

16,1

13,1

19,1

اكافؽ بدرجة قميمة

19,1

15,8

22,3

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

49,3

45,2

53,4

السؤاؿ الحادم كالثالثيف :أشعر باإلزعاج مف الصداع المتكرر
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

22,1

18,7

25,5

اكافؽ بدرجة كبيرة

18,9

15,7

22,1

اكافؽ بدرجة متكسطة

17,8

14,7

21,0

اكافؽ بدرجة قميمة

15,9

12,9

18,9

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

25,3

21,7

28,8

السؤاؿ الثاني كالثالثيف :أشعر بالضيؽ بسبب فقداف الشيية لمطعاـ في معظـ األحياف
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

12,9

10,2

15,7

اكافؽ بدرجة كبيرة

8,3

6,17

10,9

اكافؽ بدرجة متكسطة

21,9

18,5

25,4

اكافؽ بدرجة قميمة

19,8

16,5

23,1

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

37,0

33,0

41,0

117

المالحق

السؤاؿ الثالث كالثالثيف :تضايقني نكبات العرؽ الغزير حتى في أياـ الشتاء
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

7,8

5,71

10,3

اكافؽ بدرجة كبيرة

5,8

4,05

8,09

اكافؽ بدرجة متكسطة

8,5

6,32

11,1

اكافؽ بدرجة قميمة

13,1

10,3

15,9

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

64,8

60,9

68,8

السؤاؿ الرابع كالثالثيف :أقمؽ لدرجة أنو ينتابني إحساس باإلغماء
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

5,4

3,73

7,64

اكافؽ بدرجة كبيرة

5,3

3,58

7,43

اكافؽ بدرجة متكسطة

10,7

8,16

13,2

اكافؽ بدرجة قميمة

18,8

15,6

22,0

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

59,8

55,8

63,8

السؤاؿ الخامس كالثالثيف :أشعر أنو كزني في تناقص مستمر
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

8,1

5,98

10,6

اكافؽ بدرجة كبيرة

6,7

4,77

9,05

اكافؽ بدرجة متكسطة

12,0

9,29

14,6

اكافؽ بدرجة قميمة

19,3

16,1

22,6

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

54,0

49,9

58,0

118

المالحق

السؤاؿ السادس كالثالثيف :اعاني كثي ارن مف عسر اليضـ

النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

2,5

1,36

4,12

اكافؽ بدرجة كبيرة

2,3

1,23

3,90

اكافؽ بدرجة متكسطة

9,2

6,95

11,9

اكافؽ بدرجة قميمة

19,6

16,4

22,9

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

66,4

62,5

70,3

السؤاؿ السابع كالثالثيف :تنتابني نكبات مف الدكخة أك االغماء
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

4,1

2,62

6,10

اكافؽ بدرجة كبيرة

5,7

3,94

7,98

اكافؽ بدرجة متكسطة

10,7

8,15

13,3

اكافؽ بدرجة قميمة

16,8

13,7

19,9

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

62,7

58,7

66,7

السؤاؿ الثامف الثالثيف :يقمقني شعكر بتنميؿ في أجزاء مختمفة مف الجسـ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

6,4

4,52

8,75

اكافؽ بدرجة كبيرة

7,3

5,28

9,75

اكافؽ بدرجة متكسطة

20,2

16,9

23,6

اكافؽ بدرجة قميمة

27,0

23,3

30,7

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

39,1

35,0

43,1

119

المالحق

السؤاؿ التاسع كالثالثيف :أشعر بالتكتر ألف صحتي أصبحت أسكأ مف ذم قبؿ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

9,0

6,79

11,7

اكافؽ بدرجة كبيرة

12,9

10,2

15,7

اكافؽ بدرجة متكسطة

17,2

14,1

20,3

اكافؽ بدرجة قميمة

18,2

15,0

21,4

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

42,7

38,6

46,7

السؤاؿ األربعيف :أعاني مف اآلـ في الصدر
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

5,7

3,91

7,92

اكافؽ بدرجة كبيرة

6,2

4,36

8,53

اكافؽ بدرجة متكسطة

11,2

8,57

13,8

اكافؽ بدرجة قميمة

17,4

14,2

20,5

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

59,6

55,5

63,6

السؤاؿ الحادم كاالربعيف :أشعر أف يدام ترتعشاف عندما أتعرض لمكاقؼ محرجة
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

27,0

23,3

30,6

اكافؽ بدرجة كبيرة

17,6

14,4

20,7

اكافؽ بدرجة متكسطة

17,7

14,6

20,9

اكافؽ بدرجة قميمة

17,7

14,6

20,9

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

20,0

16,7

23,3

120

المالحق

السؤاؿ الثاني كاالربعيف :أشعر باحتباس في الصكت أك تغير في نبراتو إذا تعرضت لمكقؼ محرج
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

22,2

18,8

25,6

اكافؽ بدرجة كبيرة

18,7

15,4

21,9

اكافؽ بدرجة متكسطة

18,8

15,6

22,1

اكافؽ بدرجة قميمة

19,2

15,9

22,4

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

21,1

17,8

24,5

السؤاؿ الثالث كاالربعكف :أشعر باآلـ في جميع أجزاء جسمي
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

3,3

2,02

5,17

اكافؽ بدرجة كبيرة

6,9

4,93

9,27

اكافؽ بدرجة متكسطة

13,9

11,1

16,8

اكافؽ بدرجة قميمة

19,9

16,6

23,2

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

56,0

51,9

60,1

السؤاؿ الرابع كاالربعيف :أصاب كثي ارن بنكبات مف الغثياف كالقمؽ

النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

3,7

2,31

5,62

اكافؽ بدرجة كبيرة

5,1

3,46

7,29

اكافؽ بدرجة متكسطة

11,3

8,71

13,9

اكافؽ بدرجة قميمة

21,6

18,2

25,0

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

58,2

54,2

62,3
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المالحق

السؤاؿ الخامس كاالربعيف :أشعر بجاؼ في الفـ كالحمؽ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

8,1

6,00

10,7

اكافؽ بدرجة كبيرة

8,5

6,30

11,1

اكافؽ بدرجة متكسطة

15,9

12,9

18,9

اكافؽ بدرجة قميمة

26,5

22,8

30,1

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

41,1

37,0

45,1

السؤاؿ السادس كاالربعيف :أشعر بالتكتر الشديد عندما اككف مقبالن عمى عمؿ جديد
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

19,1

15,9

22,4

اكافؽ بدرجة كبيرة

14,7

11,8

17,6

اكافؽ بدرجة متكسطة

23,9

20,4

27,4

اكافؽ بدرجة قميمة

23,5

20,0

27,0

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

18,8

15,5

22,0

السؤاؿ السابع كاالربعيف :أشعر بالتكتر عندما يككف عمى الدخكؿ في مقابمة شخصية
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

26,3

22,7

30,0

اكافؽ بدرجة كبيرة

19,4

16,1

22,6

اكافؽ بدرجة متكسطة

21,9

18,4

25,3

اكافؽ بدرجة قميمة

18,1

14,9

21,3

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

14,3

11,4

17,2
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المالحق

السؤاؿ الثامف كاالربعيف :يقمقني الدخكؿ في مناقشات حادة مع زمالئي
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

8,0

5,87

10,5

اكافؽ بدرجة كبيرة

13,1

10,3

15,9

اكافؽ بدرجة متكسطة

19,5

16,2

22,7

اكافؽ بدرجة قميمة

18,8

15,5

22,0

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

40,7

36,7

44,8

السؤاؿ التاسع كاالربعيف :أشعر بالذعر عندما تككؿ لي ميمة ما
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

7,5

5,43

9,95

اكافؽ بدرجة كبيرة

10,3

7,79

12,8

اكافؽ بدرجة متكسطة

19,9

16,6

23,2

اكافؽ بدرجة قميمة

26,5

22,8

30,1

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

35,9

31,9

39,8

السؤاؿ الخمسيف :أشعر بالتكتر عندما أنتظر شخصان لفترة مف الزمف
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

21,9

18,4

25,3

اكافؽ بدرجة كبيرة

19,2

15,9

22,4

اكافؽ بدرجة متكسطة

23,5

20,0

27,0

اكافؽ بدرجة قميمة

21,9

18,4

25,3

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

13,6

10,8

16,5
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المالحق

السؤاؿ الحادم كالخمسيف :أشعر بالتكتر عندما يستكقفني شخص ما في الشارع كيكجو لي سؤاالن
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

17,9

14,8

21,1

اكافؽ بدرجة كبيرة

14,6

11,7

17,5

اكافؽ بدرجة متكسطة

23,4

19,9

26,9

اكافؽ بدرجة قميمة

20,1

16,8

23,4

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

24,0

20,5

27,5

السؤاؿ الثاني كالخمسيف :أشعر باالنزعاج عندما يراقبني أحدان مف غير عممي
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

48,9

44,8

53,1

اكافؽ بدرجة كبيرة

15,6

12,6

18,6

اكافؽ بدرجة متكسطة

15,1

12,1

18,0

اكافؽ بدرجة قميمة

8,9

6,73

11,6

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

11,4

8,79

14,0

السؤاؿ الثالث كالخمسيف :أشعر بالحيرة في معظـ الكقت
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

13,9

11,0

16,7

اكافؽ بدرجة كبيرة

15,7

12,7

18,7

اكافؽ بدرجة متكسطة

23,3

19,8

26,8

اكافؽ بدرجة قميمة

23,1

19,6

26,6

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

24,0

20,5

27,6

124

المالحق

السؤاؿ الرابع كالخمسيف :أظؿ مستجمعان لقكام عند مكاجية الطكارئ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

22,6

19,2

26,1

اكافؽ بدرجة كبيرة

18,4

15,2

21,6

اكافؽ بدرجة متكسطة

26,9

23,2

30,5

اكافؽ بدرجة قميمة

15,2

12,2

18,2

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

17,0

13,9

20,1

السؤاؿ الخامس كالخمسيف :أشعر بحاجتي لتناكؿ بعض المسكنات أك الميدئات
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

6,3

4,49

8,69

اكافؽ بدرجة كبيرة

7,9

5,85

10,5

اكافؽ بدرجة متكسطة

11,1

8,52

13,7

اكافؽ بدرجة قميمة

17,5

14,3

20,6

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

57,1

53,1

61,2

السؤاؿ السادس كالخمسيف :أشعر أف اعصابي دائمان مشدكدة

النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

8,8

6,59

11,4

اكافؽ بدرجة كبيرة

7,5

5,51

10,0

اكافؽ بدرجة متكسطة

19,1

15,9

22,4

اكافؽ بدرجة قميمة

24,9

21,4

28,5

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

39,6

35,6

43,7

125

المالحق

السؤاؿ السابع كالخمسيف :أشعر بالتكتر عند سماعي ألصكات عالية
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

16,2

13,1

19,2

اكافؽ بدرجة كبيرة

14,4

11,5

17,3

اكافؽ بدرجة متكسطة

22,1

18,7

25,6

اكافؽ بدرجة قميمة

19,7

16,4

23,0

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

27,6

23,9

31,3

السؤاؿ الثامف كالخمسيف :يؤرقني نكمي المتقطع
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

17,3

14,2

20,4

اكافؽ بدرجة كبيرة

11,5

8,86

14,1

اكافؽ بدرجة متكسطة

18,9

15,7

22,1

اكافؽ بدرجة قميمة

17,3

14,2

20,4

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

35,0

31,1

38,9

السؤاؿ التاسع كالخمسيف :ركحي المعنكية تبقى عالية ميما تعددت المتاعب التي اقابميا
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

19,8

16,5

23,1

اكافؽ بدرجة كبيرة

18,7

15,5

21,9

اكافؽ بدرجة متكسطة

22,3

18,8

25,7

اكافؽ بدرجة قميمة

17,1

14,0

20,2

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

22,1

18,7

25,5
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المالحق

السؤاؿ الستيف :أخاؼ مف النكـ بمفردم خشية مف قصؼ طيراف الصياينة
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

17,2

14,0

20,3

اكافؽ بدرجة كبيرة

6,3

4,40

8,60

اكافؽ بدرجة متكسطة

13,8

10,9

16,6

اكافؽ بدرجة قميمة

10,6

8,01

13,1

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

52,2

48,1

56,4

السؤاؿ الحادم كالستيف :أتكتر عندما أرل طائرة مركحية
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

12,5

9,80

15,2

اكافؽ بدرجة كبيرة

8,8

6,61

11,5

اكافؽ بدرجة متكسطة

14,6

11,7

17,5

اكافؽ بدرجة قميمة

18,2

15,0

21,3

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

45,9

41,8

50,0

السؤاؿ الثاني كالستيف :أشعر بالتكتر عندما يسعى شخص إلى تصكيرم بالكامي ار
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

22,9

19,4

26,3

اكافؽ بدرجة كبيرة

14,7

11,8

17,6

اكافؽ بدرجة متكسطة

14,2

11,3

17,1

اكافؽ بدرجة قميمة

19,0

15,7

22,2

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

29,3

25,5

33,0
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المالحق

السؤاؿ الثالث كالستيف :أخاؼ مف أشياء ال تستحؽ الخكؼ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

9,9

7,57

12,7

اكافؽ بدرجة كبيرة

6,2

4,35

8,51

اكافؽ بدرجة متكسطة

15,6

12,6

18,6

اكافؽ بدرجة قميمة

15,2

12,3

18,2

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

53,1

49,0

57,2

السؤاؿ الرابع كالستيف :أشعر بالتكتر عندما أعمؿ في فريؽ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

4,6

3,05

6,71

اكافؽ بدرجة كبيرة

8,5

6,37

11,2

اكافؽ بدرجة متكسطة

19,0

15,8

22,3

اكافؽ بدرجة قميمة

23,3

19,8

26,8

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

44,5

40,4

48,6

السؤاؿ الخامس كالستيف :أضطرب كثي ارن عندما يككف عمى أف اتحدث في جمع مف الناس
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

11,4

8,76

14,0

اكافؽ بدرجة كبيرة

13,8

11,0

16,6

اكافؽ بدرجة متكسطة

20,6

17,3

23,9

اكافؽ بدرجة قميمة

23,6

20,1

27,1

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

30,6

26,8

34,4
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المالحق

السؤاؿ السادس كالستيف :أخجؿ أف أتحدث مع الجنس اآلخر
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

25,7

22,1

29,3

اكافؽ بدرجة كبيرة

14,2

11,3

17,0

اكافؽ بدرجة متكسطة

17,1

14,0

20,2

اكافؽ بدرجة قميمة

12,8

10,0

15,5

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

30,2

26,5

34,0

السؤاؿ السابع كالستيف :ناد ارن ما أشعر بالقمؽ في المكاقؼ االجتماعية
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

35,1

31,2

39,0

اكافؽ بدرجة كبيرة

26,7

23,1

30,3

اكافؽ بدرجة متكسطة

22,7

19,3

26,1

اكافؽ بدرجة قميمة

7,7

5,63

10,2

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

7,9

5,78

10,4

السؤاؿ الثامف كالستيف :تؤرقني عالقاتي المضطربة بأفراد أسرتي
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

8,6

6,45

11,2

اكافؽ بدرجة كبيرة

11,3

8,67

13,9

اكافؽ بدرجة متكسطة

17,8

14,6

20,9

اكافؽ بدرجة قميمة

20,1

16,8

23,4

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

42,3

38,2

46,3

129

المالحق

السؤاؿ التاسع كالستيف :أشعر باالنزعاج عندما أقابؿ أشخاص لـ يسبؽ لي مقابمتيـ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

10,7

8,18

13,3

اكافؽ بدرجة كبيرة

7,9

5,83

10,4

اكافؽ بدرجة متكسطة

20,7

17,4

24,1

اكافؽ بدرجة قميمة

22,1

18,7

25,6

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

38,5

34,5

42,5

السؤاؿ السبعيف :أشعر بالحرج عندما يترتب عمى إظيار حقيقة مشاعرم اتجاه االخركف
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

22,0

18,6

25,4

اكافؽ بدرجة كبيرة

17,1

13,9

20,2

اكافؽ بدرجة متكسطة

21,0

17,6

24,3

اكافؽ بدرجة قميمة

18,8

15,6

22,1

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

21,1

17,8

24,5

السؤاؿ الحادم كالسبعيف :أشعر بالقمؽ لعدـ مقدرتي عمى التفاعؿ مع اآلخريف
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

7,8

5,74

10,4

اكافؽ بدرجة كبيرة

10,9

8,28

13,4

اكافؽ بدرجة متكسطة

18,1

15,0

21,3

اكافؽ بدرجة قميمة

22,2

18,8

25,7

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

40,9

36,9

45,0

130

المالحق

السؤاؿ الثاني كالسبعيف :غالبان ما أغير طريقي ألتحاشى مقابمة الناس
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

7,4

5,38

9,84

اكافؽ بدرجة كبيرة

8,1

5,98

10,6

اكافؽ بدرجة متكسطة

18,5

15,3

21,6

اكافؽ بدرجة قميمة

22,8

19,4

26,3

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

43,2

39,2

47,3

السؤاؿ الثالث كالسبعيف :أشعر بالقمؽ عند تككيف عالقات جديدة
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

10,3

7,82

12,9

اكافؽ بدرجة كبيرة

9,6

7,32

12,4

اكافؽ بدرجة متكسطة

17,5

14,3

20,6

اكافؽ بدرجة قميمة

21,6

18,2

25,0

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

41,0

36,9

45,1

السؤاؿ الرابع كالسبعيف :أشعر بالحرج الشديد عندما أدخؿ في غرفة مميئة باألشخاص
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

17,9

14,8

21,1

اكافؽ بدرجة كبيرة

15,1

12,1

18,1

اكافؽ بدرجة متكسطة

20,2

16,9

23,6

اكافؽ بدرجة قميمة

22,4

18,9

25,8

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

24,3

20,8

27,9
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السؤاؿ الخامس كالسبعيف :أشعر أنني غير قادر عمى االنتماء لجماعة معينة
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

7,4

5,38

9,87

اكافؽ بدرجة كبيرة

6,7

4,78

9,06

اكافؽ بدرجة متكسطة

20,8

17,4

24,1

اكافؽ بدرجة قميمة

23,8

20,3

27,3

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

41,4

37,3

45,4

السؤاؿ السادس كالسبعيف :ال أشعر بالقمؽ نتيجة لعدـ مشاركتي باألنشطة المدرسية
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

40,8

36,8

44,9

اكافؽ بدرجة كبيرة

19,8

16,5

23,1

اكافؽ بدرجة متكسطة

14,3

11,4

17,2

اكافؽ بدرجة قميمة

11,2

8,62

13,8

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

13,9

11,0

16,8

السؤاؿ السابع كالسبعيف :تختمط أفكارم عندما أتحدث مع اآلخريف
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

7,0

5,07

9,45

اكافؽ بدرجة كبيرة

13,7

10,9

16,5

اكافؽ بدرجة متكسطة

20,2

16,9

23,5

اكافؽ بدرجة قميمة

27,6

23,9

31,3

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

31,5

27,6

35,3

132

المالحق

السؤاؿ الثامف كالسبعيف :أشعر غالبان أنني عصبي كلك كنت في اجتماع غير رسمي
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

12,4

9,69

15,1

اكافؽ بدرجة كبيرة

10,8

8,25

13,4

اكافؽ بدرجة متكسطة

18,8

15,6

22,0

اكافؽ بدرجة قميمة

22,9

19,4

26,3

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

35,1

31,2

39,0

السؤاؿ التاسع كالسبعيف :عندما أككف في حفمة أشعر أنني قمؽ كغير مرتاح
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

8,6

6,43

11,2

اكافؽ بدرجة كبيرة

8,1

5,96

10,6

اكافؽ بدرجة متكسطة

15,8

12,8

18,8

اكافؽ بدرجة قميمة

22,8

19,4

26,3

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

44,7

40,7

48,8

السؤاؿ الثمانيف :أشعر بأنني خجكؿ في التعامؿ مع الناس
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

14,1

11,3

17,0

اكافؽ بدرجة كبيرة

10,5

7,97

13,0

اكافؽ بدرجة متكسطة

21,8

18,4

25,2

اكافؽ بدرجة قميمة

23,0

19,6

26,5

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

30,5

26,8

34,3
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السؤاؿ الحادم كالثمانيف :أشعر بالتكتر عندما أطمب شخصان ال أعرفو عمى التميفكف
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

اكافؽ بدرجة كبيرة جدا

26,7

23,1

30,3

اكافؽ بدرجة كبيرة

15,2

12,2

18,1

اكافؽ بدرجة متكسطة

18,2

15,0

21,3

اكافؽ بدرجة قميمة

17,8

14,7

20,9

اكافؽ بدرجة قميمة جدا

22,2

18,8

25,6

السؤاؿ الثاني كالثمانيف :الحزف
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

انا غير حزيف

16,4

13,4

19,4

أشعر بقيؿ مف الحزف كالكأبة

35,8

31,9

39,7

38,9

34,9

42,9

8,9

6,7

11,5

الحزف يسبب لي معاناة حقيقية  /دائمان أشعر بحزف ال

أستطيع التخمص منو

ليس باستطاعتي تحمؿ ىذا الحزف

السؤاؿ الثالث كالثمانيف :التشاؤـ مف المستقبؿ
النسبة المئكية
بشكؿ عاـ انا غير متشائـ ,كال اعتقد اف االمكر ستسيئ
أكثر
أشعر باإلحباط عندما أفكر في المستقبؿ
اعتقد أنني لف اتخمص أبدان مف حزني /ال انتظر شيء
إيجابي مف الحياة

ال انتظر شيء ,ىذا ال يمكف تعديمو
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مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

55,6

51,5

59,7

22,0

18,6

25,4

17,7

14,5

20,8

4,7

3,13

6,79
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السؤاؿ الرابع كالثمانيف :االحساس بالفشؿ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال اعتبر نفسي فاشؿ

60,2

56,2

64,2

فشمت أكثر مف غالبية الناس

5,4

3,7

7,59

29,7

25,9

33,4

4,7

3,13

6,79

أشعر أنني عممت اشياء قميمة أحمد عمييا /أرل حياتي

مميئة بالفشؿ

فشمت بشكؿ كمي كشخص

السؤاؿ الخامس كالثمانيف :السخط كعدـ الرضا
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

27,3

23,6

30,9

42,0

37,9

46,0

أشعر بفراغ

12,6

9,87

15,3

بالنسبة لي كؿ شيء ممؿ

18,2

15,0

21,3

بشكؿ عاـ ال أشعر بعدـ الرضا
أشعر بعدـ الرضا مع نفسي /ال يسميني ما كاف يسميني
سابقان

السؤاؿ السادس كالثمانيف :االحساس بالندـ أك بالذنب
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال أشعر بالذنب

36,0

32,1

39,9

أحيانان أشعر بأنني حقير كسيئ

19,8

16,5

23,0

41,6

37,6

45,6

2,6

1,47

4,29

أشعر أنني جدير بالمكـ /أشعر دائمان بأنني سيئ كحقير
أشعر أنني منحط كحقير

السؤاؿ السابع كالثمانيف :تكقع العقاب
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال أفكر انو سيتـ معاقبتي

26,2

22,6

29,8

عندم ىاجس (شعكر) أف شيء سيئ يمكف أف يحصؿ لي

29,1

25,4

32,9

أشعر بأنيـ يعاقبكنني أك سيعاقبكنني

12,2

9,54

14,9

أشعر أنني استحؽ العقاب /أرغب في أف يعاقبكنني

32,5

28,6

36,6
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السؤاؿ الثامف كالثمانيف :كراىية النفس
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

أنا غير ر ٍ
اض عف نفسي

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

68,4

64,5

72,2

انا غير مبسكط مع نفسي /ال احترـ نفسي

24,8

21,3

28,4

أكره نفسي (احتقر نفسي)  /أشمئز مف نفسي

6,8

4,89

9,20

السؤاؿ التاسع كالثمانيف :إدانة الذات
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال اعتقد أنني اسكأ مف غيرم

41,0

36,9

45,0

أنتقد نفسي كثي ارن بسبب اخطائي كضعفي

16,8

13,7

19,9

13,0

10,2

15,7

29,2

25,4

32,9

اتيـ نفسي بكؿ شيء يسير بشكؿ خاطئ /أشعر اف عندم

عيكب كثيرة كخطيرة
أشعر بالذنب عندما يحصؿ أم خطأ

السؤاؿ التسعيف :كجكد أفكار انتحارية
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال أفكر في ايذاء نفسي

61,4

57,4

65,4

تراكدني أفكار إليذاء نفسي كلكف ال أفعؿ ذلؾ

16,8

13,7

19,8

17,8

14,7

21,0

4,0

2,57

5,98

أشعر أنو مف األفضؿ لك كنت ميتان /أشعر أف أسرتي

ستككف أفضؿ لك مت /أقتؿ نفسي لك أستطع
خطط لالنتحار

السؤاؿ الحادم كالتسعيف :البكاء
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال أبكي أكثر مف العادم

42,1

38,1

46,2

اآلف أبكي أكثر مف العادم

14,0

11,2

16,2

األف أبكي دائمان كال أستطيع تجنبو

15,6

12,6

18,6

28,2

24,5

31,9

في الماضي كنت أستطيع البكاء ,اآلف ال أبكي حتى لك
أردت
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السؤاؿ الثاني كالتسعيف :االستثارة كعدـ االستقرار النفسي
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

أنا ال أغضب أكثر مف العادم

38,2

34,2

42,2

أنا أغضب أكثر مف الماضي

24,2

20,7

27,7

أشعر بالغضب طكاؿ الكقت

13,8

11,0

16,7

ال يغضبني ما كاف يغضبني سابقان

23,8

20,3

27,3

السؤاؿ الثالث كالتسعيف :االنسحاب االجتماعي
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

لـ أفقد اىتمامي باآلخريف

46,4

42,3

50,5

اىتـ بالناس أقؿ مف قبؿ

29,3

25,6

33,0

فقدت اىتمامي باآلخريف تقريبان ,بالكاد عندم شعكر نحكىـ

11,5

8,9

14,1

12,7

10,0

15,5

فقدت االىتماـ باآلخريف كال ييمكني إطالقان

السؤاؿ الرابع كالتسعكف :التردد كعدـ الحسـ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

أتخذ ق ارراتي كالعادة

56,4

52,3

60,5

اآلف أنا غير متأكد مف نفسي كاتجنب اتخاذ ق اررات

9,6

7,34

12,3

ال أستطيع اتخاذ ق اررات دكف مساعدة

27,5

23,8

31,2

ال يمكنني اتخاذ ق اررات اطالقان

6,5

4,61

8,82

السؤاؿ الخامس كالتسعيف :تغير صكرة الجسـ كالشكؿ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال أشعر أنني أقبح مف قبؿ

62,4

58,4

66,4

أنا قمؽ ألنني أرل نفسي ىرـ كبال تحسف

12,8

10,0

15,5

أحسف بتغيرات جسدية تجعمني منبكذ (غير جذاب)

19,6

16,3

22,8

أشعر أنني قبيح كمقرؼ

5,2

3,56

7,39
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السؤاؿ السادس كالتسعيف :ىبكط مستكل الكفاءة كالعمؿ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

23,3

19,8

26,8

56,0

52,0

60,1

بحاجة إلى مجيكد إضافي لبدء أم عمؿ

14,9

12,0

17,8

ليس باستطاعتي عمؿ أم شيء

5,8

4,01

8,03

باستطاعتي العمؿ كما في الماضي
أبذؿ مجيكد كبير عند فعؿ أم حاجة  /ال أعمؿ جيدان كما

في الماضي

السؤاؿ السابع كالتسعيف :اضطرابات النكـ
النسبة المئكية
اناـ جيدان كما في الماضي

استيقظ في الصباح أكثر متعبان

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

34,7

30,8

38,6

11,3

8,75

13,9

استيقظ ساعة أك ساعتيف قبؿ االعتيادم كيصعب عمى

العكدة لمنكـ /اتأخر ساعة أك ساعتيف عند النكـ ليالن /

38,2

أستيقظ دكف سبب في منتصؼ الميؿ كاتأخر في النكـ

34,2

42,2

مجددان

يكميان استيقظ مبك ارن كال أناـ أكثر مف خمس ساعات  /أتأخر

أكثر مف ساعتيف عند النكـ كال اناـ أكثر مف خمس

ساعات /ال أستطيع النكـ أكثر مف ثالثة أك اربعة ساعات

15,7

12,7

18,7

متتالية

السؤاؿ الثامف كالتسعيف :التعب كالقابمية لإلرىاؽ
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال اتعب أكثر مف العادم

58,0

54,0

62,1

أتعب بسيكلة أكثر مف قبؿ

21,7

18,3

25,1

يتعبني أم شيء أعممو

12,9

10,2

15,7

أتعب بشدة كال أستطيع عمؿ أم شيء

7,3

5,34

9,80
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السؤاؿ التاسع كالتسعيف :فقداف الشيية
مستكل الثقة 95%

النسبة المئكية
()%

الحد السفمي

الحد العمكم

شييتي كالعادة

65,9

62,0

69,8

شييتي ليست جيدة كما كاف سابقان

17,7

14,5

20,8

12,6

9,87

15,3

3,8

2,42

5,77

شييتي اآلف أقؿ بكثير

فقدت الشيية تمامان

السؤاؿ المائة :تناقص الكزف
مستكل الثقة 95%

النسبة المئكية
()%

الحد السفمي

الحد العمكم

58,3

54,3

62,3

فقدت أكثر مف  2,5كجـ

26,5

22,9

30,1

فقدت أكثر مف  5كجـ

9,9

7,62

12,7

فقدت أكثر مف  7,5كجـ

5,2

3,56

7,39

لـ أفقد كزف مؤخ ارن

السؤاؿ الكاحد بعد المائة :االنشغاؿ عمى الصحة
مستكل الثقة 95%

النسبة المئكية
()%

الحد السفمي

الحد العمكم

ال تقمقني صحتي أكثر مف العادم

30,9

27,2

34,7

أنا قمؽ بسبب االآلـ كاالضطرابات

14,5

11,6

17,4

12,6

9,87

15,3

42,0

37,9

46,0

انا قمؽ عمى صحتي كيصعب عمى التفكير في أم شيء

أخر

دائمان اراقب حالتي كما يحصؿ لي

السؤاؿ الثاني بعد المائة :تأثر الطاقة الجنسية
النسبة المئكية

مستكل الثقة 95%

()%

الحد السفمي

الحد العمكم

لـ أالحظ أم تغير في االنجذاب الجنسي

29,9

29,2

33,7

ال اىتـ باألمكر الجنسية كما كاف سابقان

24,2

20,7

27,7

29,4

25,7

33,2

16,5

13,4

19,5

بالكاد أشعر باالنجذاب الجنسي

فقدت كؿ اىتمامي باألمكر الجنسية
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ممحؽ  -.2نمكذج جمع البيانات

140
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141

المالحق

142

المالحق

143

المالحق

144

المالحق

145

المالحق
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ممحؽ  -.3المدارس التي تـ أخذ العينة منيا:
المدرسة

ـ

المدرسة

ـ

1

نزار رياف بنيف

20

ابف رشد بنات

2

بيت حانوف بنات

21

عبد اهلل بف رواحو بنيف

3

ىايؿ عبد الحميد بنيف

22

سكينة بنت الحسيف بنات

4

نسيبة بنت كعب بنات

23

رودلؼ فالتر بنات

5

أـ الفحـ بنات

24

عمورية بنيف

6

شيداء جباليا بنيف

25

المنفموطي بنيف

7

سميماف سمطاف بنيف

26

شيداء خانيونس بنات

8

الزىراء بنات

27

خالد الحسف بنيف

9

الرممة بنات

28

خانيونس بنات

 10جماؿ عبد الناصر بنيف

29

عبساف بنيف

 11بشير الريس بنات

30

الخنساء بنات

 12خميؿ الوزير بنيف

31

عسقالف بنيف

 13أنس بف مالؾ بنيف

32

ابف خمدوف بنات

 14أحمد شوقي بنات

33

آمنة بنت وىب بنات

 15حمامة بنات

34

رفح بنيف

 16بالؿ بف رباح بنات

35

القدس بنات

 17عبد الكريـ العكموؾ بنيف

36

كماؿ عدواف بنيف

 18خالد بف الوليد بنيف

37

رابعة العدوية بنات

 19ممدوح صيدـ بنات

38

بئر السبع بنيف
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المالحق

ممحؽ  -.4كتب تسييؿ ميمة البحث
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المالحق

149

المالحق

150

المالحق

151

المالحق

152

المالحق

153

المالحق
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المالحق

ممحؽ  -.5شيادات المشاركة في المؤتمر الدكلي
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المالحق
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