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 ملخص الرسالة باللغة العربية

 و إدمان االنترنت بالنسبة لطلبة الجامعات في قطاع غزة الى الكشف عن مستوى  الدراسة تهدف
حثة . واستخدمت البا الكشف عن العالقة  بين ادمان االنترنت وبين االكتئاب والوحدة النفسية

 ومقياس بيك لالكتئاب ومقياس الوحدة النفسية -من اعداد الباحثة -مقياس ادمان االنترنت 
ات وطالبة من الجامع طالب 500لدراسة من (  وتكونت عينة ا2011 ،)ماجدة زقوت 

  االسالمية. الفلسطينية في قطاع غزة

 المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته موضوع وأهداف الدراسة، فهو يتناول مت الباحثةو استخد
حث دراسة األحداث والظواهر القائمة كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها، كما يستطيع البا

 أن يتفاعل معها ويحللها

 :أهم نتائج الدراسة  
 أن مستوى %، كما 58.48  مستوى إدمان االنترنت لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة

 %.54.60 يهممستوى الوحدة النفسية لد ، و%28.56 لديهم االكتئاب

  وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين إدمان االنترنت واالكتئاب لدى طلبة
 الجامعات في قطاع غزة.

 بة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين إدمان االنترنت والوحدة النفسية لدى طل
 ات في قطاع غزةالجامع

 :أهم توصيات الدراسة 
 ت من بناء البرامج االرشادية الوقائية  والعالجية  لفئة الطلبة المدمنين على االنترن

الجنسين والذين يعانون من االكتئاب  بحيث تساهم هذه البرامج في تخفيف ادمان 
 االنترنت واالكتئاب لديهم .

 سر نون من الوحدة النفسية ومساعدتهم في كانشاء برامج  نفسية لدمج للطلبة الذين يعا 
 . عزلتهم النفسية واالجتماعية 
 انشاء جلسات توعية حول ادمان االنترنت وما ينتج عنه من  مشكالت نفسية واجتماعية 

 لألفراد
 

 



 ج
 

Abstract 

 

This study aimed to define the decisive level needed to identify internet 

addiction among university students in the Gaza Strip. It also aimed to 

examine the relation between both internet addiction and depression and 

loneliness. The researcher relied on a self-prepared scale of internet 

addiction, Beck scale of depression, and the scale of loneliness prepared 

by another researcher, Majda Zaqout (2011). The study sample consisted 

of (500) male and female students selected from the following 

universities; Islamic University of Gaza, Al-Aqsa University, Al-Azhar 

University, and University of Palestine. 

The researcher adopted the descriptive analytical approach because it fits 

the study topic and objectives, and tackles the standing phenomena and 

events without the researcher’s interference in the process. By this 

approach, the researcher can also interact with the phenomenon and 

analyze it.  
 

The most important results of the study: 

1. The level of internet addiction among university students in the 

Gaza Strip is (58.48%), the level of depression is (28.56%), and the 

level of loneliness is (54.60%). 

2. There is a direct and statistically significant relation between 

internet addiction and depression among university students in the 

Gaza Strip. 

3. There is a direct and statistically significant relation between 

internet addiction and loneliness among university students in the 

Gaza Strip. 

The most important recommendations of the study: 

 Securing job opportunities for students to be productive individuals 

in the society after graduation. This should encourage them to end 

their studies with excellence.  

 Establishing counseling, preventive, and therapeutic programs for 

students from both sexes who are under internet addiction and 

suffer from depression, to contribute in mitigating internet 

addiction and depression among them. 

 Introducing psychological programs for integrating students who 

suffer from loneliness aiming at helping them to break their social 

and psychological solitude.   
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 قال تعالى:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُ َعَملَ ﴿   ُسوُلُ َورَ  ُكمْ َوقُِل اْعَمُلوا فََسََيَى اَّلله

 ﴾ َوالُْمْؤِمُنونَ 
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 إِلهَدْاءُ ا

 ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد اهلل  محمد الخير إلى معلم البشرية

 العزيزين والدي.. تعالى هللرضا  بعد رضاهما أبتغي  من إلى

 اخوتي واخواتي لىإطموح , اصرار  ,  لأم الحياة أنعلموني  نم لىإ

 الى من شاركوني احزاني قبل فرحي الى اصدقائي وصديقاتي

 إلى كل من كان له جهد في هذا العمل ...

 إلى كل قلب حمل الخير وأعلنه...

 إلى كل استاذ أبدع بكل معاني اإلبداع

 بجانبي مشاركًا وموجهًا وناصحاً  إلى كل من وقف
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 شكر وتقدير

ه على نعم هالحمد هلل الذي قدر فهدى وخلق فسوى وعلم اإلنسان ما لم يعلم نحمد
حمد ونشكره على جزيل فضائله ونصلي ونسلم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا م

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ملسو هيلع هللا ىلص

يل ور "نبوالتقدير الى الدكتور الفاضل والمشرف على رسالتي الدكتأتقدم بخالص الشكر 
 دخان" الذي وقف بجانبي ومنحني الكثير من وقته وعمله وأفكاره .

ى ني علكما ال يسعني اال أن اتقدم بالشكر والتقدير الى الذين وقفو بجانبي وساعدو 
لوا في لم يمن لم يكلوا و تخطي الصعاب وتعبوا وتحملوا اآلالم من أجلي , إلى أولئك الذي

 مساعدتي للوصول إلى درب النجاح إلى " والدي الكرام "
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 الفصل االول

 العام للدراسةاالطار 

 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة

سع مع بداية غزو التكنولوجيا للعالم اجمع في القرن الحادي والعشرين واالنتشار الوا
فسه للتقنيات واالجهزة الحديثة وانتشار الحواسيب المحمولة الشيء الذي مهد لألنترنت لفرض ن

ت انه اثبت فوائده الهائلة والمتعددة في مجاالعلى ساحة المعرفة وساحة جمع المعلومات حيث 
ناء الحياة المختلفة و لكنه في بادئ االمر كان االمر معقد ويختص بفئة معينة قادرة على اقت

ترنت االن االجهزة  وبعد الثورة التكنولوجية وانتشار مواقع التواصل االجتماعي زادت فوهة استخدام
وبعد ظهور الهواتف الذكية  التي تسهل عملية تصفح االمر الذي حول العالم لقرية صغيرة 

لكل  و كما، االنترنت ومواقع التواصل أصبح االنترنت من الجوانب األساسية في حياتنا اليومية 
لتي شيء مزايا وعيوب وكذلك اإلنترنت ايضًا سالح ذو حدين له العديد من الجوانب االيجابية ا

وجمع المعلومات وغير ذلك، ومن ناحيٍة أخرى فهناك تسهل علينا عمليات البحث والتواصل 
 ايضًا جوانب سلبية ال يمكننا اهمالها منها االستغالل الخاطئ له واالستخدام المفرط بين

 مستخدميه .

أهمية البحث عن استخدام اإلنترنت حيث استخدمت الدراسات   توفي اآلونة األخيرة  ازداد 
ترنت، واستخدمت العديد من المصطلحات مثل ادمان اساليب مختلفة لتصنيف مستخدمي اإلن

 AKIN  ISKENSERاالنترنت، اشكالية استخدام االنترنت، أو االستخدام المرضي لإلنترنت)
( دراسات حول ادمان االنترنت young )1998العالمة يونج أثارت . ولقد ( 2011 ، 138ص

استخدام االنترنت بسبب ان  واسفرت دراساتها أن مصطلح االدمان من الممكن اطالقه على
اعراض ادمان االنترنت تحمل نفس صفات مدمني الكحول والتبغ ولقد ابتكرت مقياس إلدمان 
ة االنترنت والتي قامت على معايير الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع  لالضطرابات العقلي

DSM-IV مقياس ليكرت  سؤال ضمن 20"" والتي تتضمنLIKERT وخلفها العديد " الخماسي
ترنت ، ادمان االنترنت تعود إلى مقياس يونج لإلدمان االن عن من الدراسات قاموا بدراسات أخرى

 من ونتيجة لذلك، لقد تم اآلن استخدام مفهوم ادمان اإلنترنت على نطاق واسع حيث بات مقبوالً 
 (2002، 4ص KIM).قبل معظم األطباء واألكاديميين
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االنترنت مشكلة حقيقية  ومرض جديد من أمراض العصر ،  إن االدمان على استخدام
يين إال أننا يجب أن نشير إلى أنه  ليس كل من استخدم االنترنت يدمن عليه ، ذلك أن هناك مال

 األشخاص يستخدمون اإلنترنت في المدارس والعمل ، والمنازل أو مراكز األبحاث وفي البنوك
جوالشركات وفي فعاليات حياتية متعددة  راء . فهم يقومون بإرسال رسائل البريد اإللكتروني وا 

األبحاث األكاديمية والبحث  عن األفكار التجارية واالطالع على آخر األخبار أو حتى 
االستمتاع باألشكال والصور الملونة من جميع أنحاء العالم أو تصفح الصحف المحلية أو 

 مونطالع على كل جديد. وهؤالء عقالء يستخدالعالمية أو الدخول إلى المكتبات ودور النشر لال
 أوجد من أجله  وهؤالء ال يسهرون اإلنترنت في غير فائدة وال يمضون وقتهم فيما االنترنت

  يذبحون الوحوش في األلعاب الموجودة على االنترنت  كما أن عالقاتهم العائلية  واالسرية
تب الوا يقومون بواجباتهم ويقرأون الكفما ز  ،واالجتماعية والعملية تسير على خير ما يرام 

ن السفر والتسوق ، أي أنهم قادرو ، ويزورون األقارب واالصدقاء كما أنهم يمارسون الرياضة 
محمد على الخروج من بوتقة اإلنترنت حالما يأتي موعد النوم أـو العمل أو أي مسئولية اخرى .)

 (2010، 51ص، علي

في ظهور العديد من المشكالت المتعقلة بإدمان استخدام  تاوساط الشباب ساهم 
االنترنت منها األضرار الصحية والجسدية كاضطراب النوم واالضطرابات الغذائية وأمراض 

 بوية وواالضرار المهنية والدراسية االكاديمية وهناك ايضًا االضرار االخالقية والتر  ،العيون 
 االنترنت والكومبيوتر يسبب نوبات االكتئاب الحاد االضرار الصحية النفسية حيث أن ادمان

ة لنفسياويزيد من عزلة الشخص وتفاقم مشاكل الشخص العائلية والمادية والمهنية مما تفاقم حالته 
نت وهناك االضرار االجتماعية المتمثلة بالعزلة والوحدة وهي واحدة من خصائص مدمن االنتر  ،

قاته ومبيوتر يقلل من نشاطه االجتماعي وهذا يؤثر على عالفالوقت الطويل الذي يقضيه أمام الك
 (2010، 38ص، االجتماعية كثيرًا وقد يجعله يخسر بعض عالقاته تمامًا .)العصيمي

% من سكان العالم، و أكثر المناطق تأثرًا بهذه 6إن ظاهرة إدمان اإلنترنت مشكلة تؤثر على 
% في شمال 2.4%، فيما تدنت النسبة إلى 11الظاهرة منطقة الشرق األوسط، بنسبة تصل إلى 

 غمن إدمان اإلنترنت بل وغرب أوروبا. في حين تبين أن متوسط أعمار األشخاص الذين يعانون
وكذلك أشار الباحثون  ،سنة أي أنهم بالمطلق من المراهقين والشباب في مقتبل العمر 18.4

 باإلضافة إلى القائمون على الدراسة أن من أسباب إدمان اإلنترنت انتشار الهواتف الذكية
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تويتر والتي أدت الرتفاع تلك المعدالت في السنوات  شبكات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك و
 ( 55،2014،صاألخيرة الماضية. )موصلي 

كما أن ظاهرة ادمان االنترنت هي ظاهرة واسعة االنتشار فقد ظهرت العديد من 
عيد الدراسات التي تهتم بدراسة هذه الظاهرة ودراسة أبعادها والمشاكل المنعكسة عنها فعلى ص

( ظاهرة ادمان االنترنت  Chebbi,Koong:2000الدراسات االجنبية  فقد  بينت دراسة ) 
بعًا لمجموعة من المحكات التي تحدد اعراض هذا االضطراب ومن  وصنفته كاضطراب نفسي ت

ه هذه المحكات  العديد من الجوانب النفسية والجسدية والسلوكية واالجتماعية  وقد نفذت هذ
(  Kim  , Kim:2002الدراسة على عينة من طلبة الجامعات في ألمانيا ، وقد ركزت دراسة )

 رة ادمان االنترنت وركزت على االغتراب كمتغير اساسيعلى االسباب والعوامل المؤدية لظاه
كان  2002لهذه الظاهرة  ووضحت ان عدد مستخدمي االنترنت يتزايد  باستمرار  ففي ديسمبر  

مليون شخص حول العالم يستخدمون االنترنت وعلى صعيد كوريا فهي تعتبر  665هناك  
 اد سكانها يستخدمون االنترنت .% من تعد60سادس أكبر دولة لألنترنت في العالم وأن 

( إلى اآلثار االيجابية والسلبية Alam , Hashim ,Omar: 2014وقد أشار كل  من )
الستخدام االنترنت بين فئة الشباب في ماليزيا فعلى الصعيد الشخصي اصبحت  العالقات 

سلبية على االجتماعية متباعدة واشارات إلى أن استخدام االنترنت قد يؤدي إلى ظهور آثار 
 والجوانب االخالقية ومشاكل في العمل ومشاكل جسدية  مثل الصداع واضطرابات النوم وغيرها 

هناك أيضًا المشكالت الفسيولوجية المتمثلة بأن االشخاص اصبحوا غير قادرين على ضبط 
 مشاعرهم وطريقة تفكيرهم وغيرها من المشاكل الفسيولوجية .

ات إدمان اإلنترنت في الدراسات األجنبية والقليل من الدراس أنه تم دراسةمن المالحظ فإنه 
راسات لم يكن كافيا، وذلك ألنه لم يتم إفراد د – الباحثة من وجهة نظر –عربية، إال أن ذلك ال

ع متتناول هذا الموضوع بشكل مستقل، كما أنه لم يتم ربط مشكالت الوحدة النفسية واالكتئاب 
لى تجاهل بعض االثار المنعكسة على فئة طالب الجامعات بسبب إدمان االنترنت   ، إضافة إ

 هذه الظاهرة  ، وهناك بعض الدراسات القريبة من هذه الدراسة إال أنها غير كافية من حيث
 . طبيعتها ومتغيراتها
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 -مشكلة الدراسة :

تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على  ظاهرة ادمان االنترنت في قطاع طلبة الجامعات 
لى عالفلسطينية وتحديد المشكالت الناجمة عن هذه الظاهرة وتتحدد مشكلة الدراسة في االجابة 
 نفسيةالسؤال الرئيسي: هل توجد عالقة ارتباطية بين ادمان االنترنت وبين االكتئاب والوحدة ال

 لبة الجامعات في قطاع غزة؟؟ لدى ط

 -تساؤالت الدراسة :

 -لإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة فإن ذلك يتطلب اإلجابة في التساؤالت التالية :

 ما مستوى  إدمان االنترنت لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة ؟ -1

 ما مستوى  الوحدة النفسية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة ؟ -2

 ى  االكتئاب لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة ؟ما مستو  -3

ي فهل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدمان االنترنت واالكتئاب لدى طلبة الجامعات  -4
 ؟قطاع غزة

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدمان االنترنت والوحدة النفسية لدى طلبة  -5
 الجامعات في قطاع غزة؟

إدمان االنترنت  في  المفحوصين ةإجاب  ذات داللة إحصائية في متوسطهل توجد فروق  -6
 ؟المستوى الدراسي( و )الجنس، الجامعة، العمر متغيراتتعزى إلى 

االكتئاب تعزى إلى  فيالمفحوصين  ةروق ذات داللة إحصائية في متوسط إجابهل توجد ف -7
 ؟المستوى الدراسي( و )الجنس، الجامعة، العمر متغيرات

تعزى  الوحدة النفسية فيالمفحوصين  ةروق ذات داللة إحصائية في متوسط إجابهل توجد ف -8
 ؟المستوى الدراسي( و )الجنس، الجامعة، العمر متغيراتإلى 

 أهمية الدراسة :_

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الشريحة التي تتناولها وهم طالب الجامعات حيث يعتبرون 
التي تستخدم االنترنت وقد يكون هذا االستخدام بشكل مفرط مما يؤدي إلى  من أكثر العينات
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ظهور بعض االعراض النفسية عليهم وبالتالي  وقوعهم في مشكالت اجتماعية ونفسية . وألن 
تطوير وتنمية المجتمع فإن ظهور أي  فيفئة الشباب تشكل االرتكاز الرئيسي للمجتمع وتساهم 

 مشكلة في أوساط الشباب تؤدي إلى حدوث خلل في عجلة التطور  .

 االهمية النظرية للدراسة :_ -1

في –تكمن أهمية الدراسة في انها من الدراسات العربية القليلة ال سيما في قطاع غزة  -أ
ة الضوء على المشكالت النابع سلطتو التي تناولت ظاهرة ادمان االنترنت  -ةحدود علم الباحث
 عن هذه الظاهرة .

على فئة عمرية وشريحة من أهم شرائح المجتمع أال  التركيزتهتم الدراسة الحالية في  -ب
 الجامعات . لبةوهي ط

توفير إطار نظري معلوماتي للباحثين والمختصين والمهتمين، للتعرف على ظاهرة إدمان  -ت
 اإلنترنت 

 

 -التطبيقية للدراسة :االهمية  -2

التربية والتعليم  فيللقائمين الفرصة تكمن أهمية الدراسة الحالية في أن النتائج قد تتيح  -أ
امج التعرف على طبيعة العالقة بين ادمان االنترنت  والمشكالت النفسية مما يمكنهم تقديم بر 

 . تربوية وارشادية وعالجية مناسبة

تناسب بحيث تقيس ادمان االنترنت مقننة ومحكمة  ةبتوفير أداإثراء القياس النفسي  -ب
 طبيعة طلبة الجامعات في قطاع غزة.

 -أهداف الدراسة :

 -الدراسة الحالية إلى ما يلي : هدفت

 تحديد المستوى الفارق لتحديد إدمان االنترنت بالنسبة لطلبة الجامعات في قطاع غزة . -أ

 االنترنت وبين االكتئاب والوحدة النفسية . ب_  الكشف عن العالقة  بين ادمان
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تغير العمر أو متغير الجنس ، ومتبعًا لمستوى ادمان االنترنت  في  الكشف عن الفروق  ت_
 المستوى الجامعي .

 

 -حدود الدراسة :

 -تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية :

إدمان االنترنت واالكتئاب تقتصر الدراسة على تقصي كل من  -الحدود الموضوعية : -أ
 الجامعات في قطاع غزة بةوالوحدة النفسية لدى طل

 الجامعات في قطاع غزة بةطل -الحدود البشرية : -ب

 فلسطين  -الحدود المكانية : -ت

 2017الفصل الدراسي االول  -الحدود الزمانية : -ث

 

 

 -مفاهيم ومصطلحات الدراسة :

 اإلدمان:_

مرضية جامحة )ولع( من اإلنسان نحو موضوع و قد يكون هذا الموضوع يعرف على انه رغبة 
الحب و موضوعا ماديا كالمواد المخدرة والحبوب والسجائر وغيره  وقد يكون حدثا كالقمار والجنس 

 (1982 , 19ص نترنت ..الخ ) الدمراشوالعمل والكمبيوتر والتليفون المحمول اال

 -إدمان االنترنت :

وهو  ،ستخدام المرضي لإلنترنت الذي يؤدي إلى اضطرابات في السلوك حالة نظرية من اال
ظاهرة قد تكون منتشرة تقريبًا لدى جميع المجتمعات في العالم بسبب توفر أجهزة الحاسوب في 
كل بيت وأن لم يكن في كل بيت يكفي للفرد الذهاب إلى إحدى األصدقاء أو المقاهي التي توفر 

الوحدة  ،الفراغ  ،ويرجع ظاهرة اإلدمان على االنترنت لعدة أسباب "الملل  ،له استخدام اإلنترنت 
  المغريات التي يوفرها االنترنت للفرد وغيرها الكثير حسب ميول الفرد . ،
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ما  ولةاعات مطبأنه االستخدام المفرط لألنترنت لس  -ادمان االنترنت اجرائيًا: وتعرف الباحثة
و من الساعات االتخلي عنه لفترة وجيزة لعدد  لىقدرة ععدم الخالل اليوم و  ساعات 3 يزيد عن

 هذا االستخدام ظهور العديد من المشكالت في حياة الفرد . نتج عنايام محدودة  وي

 -االكتئاب :

شاعر موتشيع فيها  ،حالة انفعالية وقتية أو دائمة ، يشعر بها الفرد باالنقباض والحزن والضيق 
 وتصاحب هذه الحالة ،الهم والغم والشؤم ، فضاًل عن مشاعر القنوط والجزع واليأس والعجز 
  243ص )السيد عبيد .  أعراض محددة متصلة بالجوانب المزاجية والمعرفية والسلوكية والجسمية

،2008) 

عتادة المتعة في اداء المهام الموفقد وتعرفه الباحثة على أنه حالة من الشعور بالحزن والضيق 
وتصاحب هذه الحالة ظهور بعض المشكالت الجسمية مثل فقدان الوزن بشكل ملحوظ وفقد 

 الشهية وخلل في نظام النوم الي جانب بعض التغيرات السلوكية .

 

 -الوحدة النفسية :

هو حالة نفسية غير سوية يصاحبها أعراض من التوتر والضيق مع انخفاض تقدير الذات 
د واحترام اآلخرين وعجز عن تحقيق تواصل انفعالي واجتماعي سوى مع اآلخرين مع ميل االنفرا
 والعزلة مع الشعور بأنه غير ودود أو محبوب من اآلخرين وغير جذاب تجاه الجنس اآلخر كما

 (2002 ،65صالسلبية الشخصية السوية والمضطربة . )شقير يتميز اسلوب ب

ط مع االختال عنوتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه حالة نفسية يفضل فيها الفرد العزلة واالنفراد 
 االخرين وتكون مصحوبة بمشاعر التوتر والقلق . 
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 الفصـــل الثاني 
 اإلطار النظري للدراسة
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 الثانيالفصل 

 ياإلطار النظر 

 

   -مقدمة :

عدة  تقوم الباحثة في هذا الفصل بالتأطير لمتغيرات الدراسة الرئيسية  والتي تم تقسيمها الى
 .الوحدة النفسية واالكتئاب ، مباحث هي االدمان على االنترنت

 ادمان االنترنت -: المبحث األول

يل في ظل الثورة التكنولوجية الجديدة نشأت العديد من التقنيات الحديثة التي ساهمت في تسه
د ، المهمات التي يقوم بها االنسان كما ساهمت في تسهيل عملية االتصال والتواصل بين االفرا

ء كما ساهمت هذه التقنيات في مساعدة االنسان فأن االستخدام الخاطئ لها ادى الى نشو ولكن 
 .شكالت نفسية جديدة من ابرزها ادمان االنترنت  م

  -ماهية االنترنت :

لقرن ستمر فعاليتها حتى اتالبشرية في القرن العشرين والتي شبكة االنترنت من اهم االنجازات 
و تسمح بإضافة مستحدثات وتحسينات عليها من أجل اإلفادة منها وهي تربط شبكة   21
ة عن طريق اتفاقيات وبروتوكوالت تحكم عملية المشاركة في تبادل المعلومات وكيفي حواسيبال

 ( 2001 ، 75ص االتصال والتواصل بين هذه الكومبيوترات . )منصور

ية  كما يمكن تعريف شبكة االنترنت على انها نظام تتصل فيه أجهزة الكمبيوتر واالجهزة الذك 
 ( 2004 ، 5صيمكنها مشاركة المعلومات .)برس  ببعضها البعض حتى
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 عرض سريع لتاريخ اإلنترنت 

تابعة  كانتوقد ،  األبحاث العلمية  ةلواليات المتحدة األمريكية لخدمفي ا  حاسوبال ةبدأت شبك
األغراض . كما  جميعلوزارة الدفاع لكنها تطورت مع الوقت حتى أصبحت مؤسسة تجارية تخدم 

ة عدد مستخدميها وبزيادة كمية المعلومات دكل يوم بزيا فيأن شبكة اإلنترنت شبكة حية تكبر 
 ( E-mailبداية ظهور البريد االلكتروني ) كانت 1972في فالتي تحتوي عليها. 

 World wideالنسيج العالمي للمعلومات ) تم انشاء 1989وفي عام  (12ص 2005)العوض.
web  "  ويختصر اسمه إلى )WWW وهي  الوسيلة الموجودة حاليًا على شبكة اإلنترنت  " 

التي تضم الفنون والعلوم واآلداب واألعمال الصفحات االلكترونية و والتي تحتوي على ماليين 
 لإلنترنتسنة االنطالقة الدولية  كان 1990عام .  (51ص2013التجارية واألخبار. )العاج ، 

 الشبكة عبر االقمار الصناعية ووسائل االتصال المتطورة بعد االنفتاح العالمي والسماح ببث
دولة 150شبكة في اكثر من 9000 االنترنت  هابحيث وصل عدد الشبكات التي تضمن

الشبكات لالطالع وتبادل مختلف  يستخدمها أكثر من مائة مليون مستفيد يدخلون على
 (112ص2011 ،مد . )حالمعلومات والتطبيقات

األسواق فظهرت برامج منافسة  الموجودة فيبرامج التجول في الشبكة  تعددت 1996وفي عام  
 Microsoft" ومثل "كشاف الشبكة " لشركة ميكروسوفت )  Netscapeمثل نت سيب "

Internet Explorer   وقد أضافت هذه الطرازات إمكانية التحول في اإلنترنت عالوة على )
كات المحلية الصغيرة وهي تجارة في األسواق تجارة جديدة للشر  توظيفتها األصلية. كما ظهر 

بعض التكنولوجيات   تم اعتماد 1997وفي عام  (18 ص1996. )الحسيني اإلنترنتتوصيل 
نقل العن  والمسئول  FASTعلى الشبكات التليفونية ، فأصبح من خالل الموديم السريع 

المتزامن للصوت والصورة والبيانات عبر الخطوط التليفونية العادية والمتاحة لدى المستخدمين ، 
ي مضمونها طالما أن إمكانية التفاهم حول المعلومات  المتوفرة  لديكم ويمكن المناقشة حولها وف

 (82ص 2001)منصور،لكل منكما جهاز كمبيوتر سواء في مكتبه أو منزله متصل تليفونيًا.
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  -الخدمات التي يقدمها االنترنت :

ات يتم إرسال مئحيث يعد من أكثر خدمات االنترنت استخدمًا  -: البريد االلكتروني -1
رية العائالت واألصدقاء والمؤسسات التجاالماليين من الرسائل حول العالم يوميًا بين 

 .يشبه نظام البريد الفعليهو و 
دمي الويب شائعة للغاية حتى أن العديد من مستخ شبكة تعد -: شبكة الويب العالمية -2

 إال انها ليست،  لإلنترنتشبكة الويب العالمية مرادف  اإلنترنت يعتقدون أن مصطلح
 التي يتمو على الرغم من أنها  بكل تأكيد تعد أداة االنترنت االكثر تميزًا  ،كذلك 

يتم فيه  و عد الويب نظام نص تشعبي عمالقي .لعديد من االغراض في ااستخدامها 
 ( 8 ص2004ربط المستندات في جميع أنحاء العالم ببعضها البعض . )برس ، 

 -مواقع التواصل االجتماعي : -3
 منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاصوهي عبارة عن  

به، ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات 
وتعرف  (12 ص 2014.)شعوبي ،  ةوالهوايات نفسها أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوي

ع اجرائيًا على انها شبكات اجتماعية تسمح لمستخدميها التواصل ممواقع التواصل االجتماعي 
االصدقاء واالهل والمعارف في كافة انحاء العالم خالل وقت قصير وال يحتاج الي جهد من 
خالل فضاء وهمي الكتروني  وقد ال يقتصر التواصل على االشخاص المعروفين للمستخدم 

 االهتمامات والهوايات  والنشاطات المشتركة . ولكن قد تجمعه بأشخاص يشترك معهم في نفس
 

 -هم مواقع التواصل االجتماعي وأكثرها شهرة :أ تتناول الباحثة وهنا 
 

  -: (Facebookالفيسبوك ) -أواًل:
دهم يعمـل علــى تكــوين األصــدقاء ويسـاع جتمـاعيإالفيسـبوك هـو موقـع تواصـل 

التعليـق الفيـديو و  والصــور الشخصــية ومقــاطععلــى تبــادل المعلومــات والملفـات 
مكانيــة المحادثـة أو الدردشـة الفوريـة  (123ص 2011)نخلة.عليهـا وا 
على شبكة االنترنت يساعد اجتماعي موقع الفيسبوك هو أشهر موقع الكتروني 

( profileحيث ينشئ المستخدمون ملفًا)، مجانًا  باألخريناألشخاص على االتصال 
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يتضمن صور واهتمامات شخصية ويتبادلون رسائل خاصة وعامة ويقومون بتكون 
 مجموعات من األصدقاء لتبادل اآلراء واألفكار. 

وهو طالب في جامعة هارفرد  Mark Zuckerbergقام مـارك زوكيربـرج 
(harvard ( االمريكية بإنشاء موقع الفيسبوك في الرابع من شباط عام )2004 )

بكة للتعارف بين طالب البكالوريوس في الجامعة تمكنهم من تبادل بهدف إنشاء ش
وكانت عضوية الموقع بالبداية مقتصرة على طلبة  ، راهمآ وأخبارهم وصورهم 

ن ونظرًا لألقبال الشديد من قبل الطالب قرر مارك توسيع قاعدة م ،جامعة هارفاد 
يحق لهم الدخول إلى الموقع لتشكل طلبة جامعات أخرى وطلبة الثانوية الذين 

 (36ص2015،يسعون إلى التعرف على الحياة الجامعية .)أبو يعقوب 
ة سنتين موقع فيسبوك قاصرا على طلبة الجامعات والمدارس الثانوية لمد ستمراو ، 

خطوة أخرى لألمام، وهي أن يفتح أبواب موقعه  أن يخطـوZuckerberg" "ثم قرر 
في عدد مستخدمي الموقع،  أمام كل من يرغـب في اسـتخدامه، وكانـت النتيجـة طفـرة

 إلى أكثـر مـن 2006مليون مستخدم في شهر ديسـمبر مـن عـام ١٢إذ ارتفع من 
فمرجعهـا Facebookم، أمـا التسـمية 2007 مليـون مسـتخدم في بدايـة عـام40

الـدليل الـذي ُتسـلِّمه بعـض الجامعـات األمريكيـة لطالبها المسـتجدين  ينسـب إلى اسـم
مـات مختصـرة عـنهم حـتى ال يشـعر ومعلو  وفيـه أسمـاء وصـور زمالئهـم القـدامى

 (124ص 2011المسـتجّدون بـاالغتراب.)نخلة. 
 

  -( :Twitterالتويتر )  -ثانيًا:
بوك ويعتبر المنافس األكبر له، وكانت ل اجتماعي ال يقل أهمية عن الفيسهو موقع تواص

األمريكية على Obvious) )م عندما أقدمت شركة 2006ميالد هذا الموقع عام  بدايات
الخدمة لعامة لخدمة التدوين المصغرة، ثم أتاحت الشركة استخدام هذه  تطويري بحث إجراء

نفس العام، ومن ثم أخذ هذا الموقع باالنتشار، باعتباره خدمة حديثة  الناس في أكتوبر من
فصل هذه الخدمة على ذلك أقدمت الشركة ذاتها  في مجال التدوينات المصغرة، بعد

وذلك في أبريل  )تويتر(عليه  المصغرة عن الشركة األم، واستحدثت لها أسمًا خاصًا يطلق
وأتخذ من  ،)م، وأخذ )تويتر( اسمه من مصطلح )تويت( الذي يعني )التغريد2007عام 

 )قصيرة في البداية كانت ال تتعدىالعصفورة رمزًا له، ويسمح للمغردين إرسال رسائل نصية 
الواحدة، ويجوز للمرء أن يسميها نصًا  حرفًا للرسالة 280أصبحت  2017حرفًا وفي (140
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بعملية البحث عن أشخاص وفي تويتر يستطيع المرء أن يقوم  .كثيرةموجزًا مكثفًا لتفاصيل 
تجمعًا من مجموعة أصدقاء من كافة أنحاء العالم،  ومواضيع مختلفة، باعتباره اوينأو عن

إن كان هؤالء األصدقاء قريبون أم  يمكنهم تبادل األخبار القصيرة فيما بينهم، وال يهمهم
أصدقاء، بهدف التعارف  المستخدمين في البحث عن بعيدون، هذا ما يقوم به الكثير من

يوفر تويتر لمستخدميه إمكانيات عديدة و . والصداقة من خالل تبادل الرسائل النصية القصيرة
أنه أسرع وسيلة لطرح التساؤالت  منها معرفة ما يقوم به أصدقائهم دائمًا وفي أي وقت، كما

للمستخدم إمكانية إرسال  باإلضافة إلى أنه يتيحعلى األصدقاء وتلقي اإلجابات الفورية، 
وفي الوقت ذاته  األخبار الهامة جدًا والسريعة كاالستغاثة أو اإلخبار عن حادث مهم جدًا،

 يتيح تويتر للمستخدمين متابعة كل أحداث العالم الهامة فور وقوعها، ويستطيع المستخدم
ه أمرهم ومتابعة أخبارهم أيضًا معرفة ما يفعله أصدقاءه ومعارفه الذين يهم

 (.27ص 2014.)الشهرينهموشؤو
 -المدونات : -:ثالثاً 

م م وما لبثت أن انتشرت وزاد تأثيرها في عا2004المدونات العربية بدأت في الظهور عام 
لألصوات المطالبة  وارتفاعم والذي تزامن مع ما شهدته المنطقة من حراك سياسي 2005

ر لتغيياباإلصالح والتغيير والذي لعب فيه أولئك المدونون دورًا هامًا وساهموا في دفع عجلة 
ن إلنسااورفع درجة الوعي السياسي في بلدانهم. ووفقًا لتقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق 

ألف 150و  ألف مدونة، الناشط منها ه600م يبلغ عدد المدونات العربية نحو  2009
 (2014 , 23ص  ٪ فقط . )شعوبي25مدونة تقريبًا أي حوالي 

 -منتديات الحوار والدردشة على شبكات إنترنت : -:رابعاً 
خدمي تشغل الدردشة على االنترنت مساحة كبيرة من حزمة البيانات التي يتم تبادلها بين مست
 لوصوللهذه الشبكة العالمية ، بل أن كثيرًا من المستخدمين ال يرون في االنترنت إال وسيلة 

إلى االخرين ، عن طريق وسائل االتصال العديدة التي توفرها مثل البريد االلكتروني 
ها رنت أنومواقع الدردشة ، ومن مزايا الدردشة عبر االنت ةالفوري المراسلةات وبرامج والمنتدي

نوع من االتصال بين الناس يقتصر على تبادل النصوص بين المتحاورين ولذلك فهو نوع 
أو اللون أو  مؤثرات خارجية كالعرق أو الجنس من الحوار الفكري البحت بعيدًا عن أي

 ( 2006 ، 26 ص ،الصوت .)حجازي
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 :التجارة االلكترونية  -:خامساً 
ل لتقابايعتبر االنترنت من أهم الوسائل االلكترونية في مجال التجارة حيث اتاح لطرفي العقد 

وجهًا لوجه بالصوت والصورة رغم تباعدهما آالف االميال ، واالتفاق على التفصيالت 
ريق يه بطالدقيقة بعد ابداء االيجاب ثم القبول بطريق االنترنت ، ثم ابرام العقد والتوقيع عل

لعقد د ، ويتم ابرام احاجة الجتماع المتعاقدين في مكان واحالوقيع االلكتروني _ دون _الت
فية د أن يكون البائع والمورد أو مقدم الخدمة قد أعلن عنها بطريقة واضحة وكابالطبع ،بع

 ( 30،2004،ص على شبكات االنترنت . )حجازي
 
 

 (2011, 338ص )الرافعي, -استخدامات االنترنت :

 -مكن إجمالها في اآلتي :يرنت خدمات جليلة لكل المستخدمين شبكة االنتتقدم 

 المحادثة والبريد االلكتروني  -1
 التعليم والدراسة )البحث األكاديمي( -2
 الهروب من الواقع -3
 المظهرية واثبات الذات وحرية التعبير عنها -4
 المسايرة وتكوين صداقات -5
 التسلية واللعب وشغل وقت الفراغ -6
 دافع االستطالع والمعلومات العامة  -7
  -اآلثار والمشاكل الناجمة عن استخدام االنترنت : -8
 -االثار والمشكالت الصحية : -اواًل :

م ل دورة النو خاثبتت الدراسات أن االدمان التصفحي يسبب األرق واضطرابات النوم وتخل -
لنوم ، وهذا يؤدي إلى االطبيعية ألن السائد هو االتصال والدخول إلى الشبكة في الليل 

 سويعات قليلة ال تفي حاجة الجسم.
% 55تزداد بنسبة  Eyestrainوضحت الدراسات أن حاالت اإلجهاد البصري أكما  -

عادية واالنترنت مقارنة بنظرائهم من مستخدمي اآللة الكاتبة اللدى مستخدمي الكومبيوتر 
. 
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نتج عن االشعاع المنبعث من أجهزة الكومبيوتر إصابة العين بالمياه الزرقاء ي -
Cataracts  . ولذلك فإن على المستخدم الحذر عند االستخدام قدر االمكان 

ميًا قد ينشأ عن الجلوس أمام الكومبيوتر واالجهزة الذكية  لمدة طويلة وبشكل مستمر يو  -
 ف .تقوس في الظهر أالم في الرقبة واألكتا

 -اآلثار ومشاكل العمل : -ثانيًا:

ح ال تقل مشاكل العمل عن مشاكل االسرة أهمية بل تزيد مشاكل مدمن االنترنت في العمل ويصب
سريع االستثارة والغضب ويهمل في عمله وقد يترك عمله المطلوب منه ويتصفح صفحات 

ص االنترنت والمواقع الجديدة مما يضيع وقت العمل ويهدر الطاقة االبداعية لديه .) نخلة 
135 ،2011 ) 

 مشكالت األسرية واالجتماعية:ال

لقد أصبح االنترنت رعبا حقيقيا لألسر العربية، وخصوصا ما يعرف بغـرف الدردشة ،والتي  
فس علماء الن و أكد .دمان االنترنتمراهقين، والذين هم أكثر تعرضا إليكون زوارها من فئة ال

 لشؤونوجود عالقة ايجابية بين االدمان على االنترنت وعدم االهتمام بالمشـاركة العامـة فـي ا
على  كما أن الذين يتعاملون بصورة متكررة مع االنترنت ربما يفقدون القدرة.المحلية والقومية

فرد لية اليزيد من انعزا لألنترنتالتفاعل التلقائي ولقد أثبت علماء االجتماع، أن التصفح الطويل 
ن آلخريوانسحابه من دائرة العالقـات االجتماعية، وتعميق إحساسه بالوحدة، وفقدان التواصل مع ا

همال الواجبات األسرية. لقد لعب اإلدمان الشبكي دورا مهما في التفكك والتصدع األسري بين  وا 
ر ات غياألخـالق، بسـبب إقامة عالقاآلباء واألبناء، وانهيار البناء االجتماعي وتدمير القيم و 

 وقد أطلق شرعية عبر االنترنت، حيث تتأثر العالقات الزوجية فيشعر الطرف اآلخر بالخيانة،
ن م 53علـى الزوجات الالتي يعانين من مثل هؤالء األزواج بـ" أرامل االنترنت ." ويعترف  %

غ في دراسة التي نشرتها كمبرلي يونمدمني االنترنت أن لـديهم مثل تلك المشاكل، وذلك طبقا لل
ت إضافة إلى ارتياد مواقع ذات ثقافا1997مؤتمر مؤسسة علماء النفس األمريكية المنعقد عام 

 (221،2015ص  ،مع معتقداتنا )حمودة وعادات غربية تتعارض
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 -االضرار المتعلقة بالمفاسد االخالقية : -ثالثُا:

بل  اشاعة الفاحشة ولها رواج كثيرون إلىكثير من المواقع الموجودة على شبكة االنترنت تهدف 
واقع إن أكثر المواقع الموجودة في شبكة االنترنت رواجًا وشعبية هي المواقع الجنسية هذه الم

 تنشر الصور الفاضحة ، والشذوذ بأنواعه ،هذه المواقع كل ما هو قذر تبرزه ، وهناك مواقع
 االتصال فيتصل الشخص ليتكلم ويواعد ويسمع الكالم الفاحش والبذيء كذلك فإن بعض المواقع

 عارية حتى ال يظن بعض الناس أن هذه المواقع مفيدة تحتوي على مواد نافعة مخلوطة بأشياء
خالية من المحرمات ووصل األمر إلى أن بعض القراصنة في عالم الحاسب قد استطاعوا 

ة قع الجرائد والمجالت المشهورة ووضعوا صورًا عارية عليها كما فعلوا بصفحاختراق بعض موا
ع ا وبينيويورك تايمز .كذلك فإن األغاني بأنواعها تنتجها الشركات العالمية وهي في سباق لنشره

 (2003 ، 113ص كة االنترنت. )الحربيأسطوانات االغاني عبر شب

  -األضرار المالية :

 وتتمثل في عدة أشياء ومن ذلك السرقة من األرصدة عبر اختالس رقم الفيزا ، وكلمة السر ،
وهذا االختالس يتم بطريقة تشبه التصنت على الهاتف ببرامج معينة من قبل اشخاص يقومون 

ور باعتراض المكالمات عبر الشبكة أو الرسائل عبر الشبكة التي فيها كلمة السر ويعرف ما يد
 (2003، 115صفيأخذون أرقام الفيزا ويسرقون من أرصدة أصحابها. )الحربي  بالداخل

 -:مزايا استخدام اإلنترنت

ن حيث أالشمولية : إذ إن قواعد المعلومات المتوفرة على اإلنترنت تغطي معلومات أشمل  -1
المكتبات مراجع البحث ستكون على مستوى العالم بأسره بداًل من أن تكون مراجع البحث هي 

  .واألمكنة القريبة فقط

السرعة : إن الحصول على المعلومات باإلنترنت يكون آنيا أما الحصول على المعلومة  -2
 .انتقال من مكتبة إلى أخرى  بالطريقة التقليدية فيحتاج إلى وقت طويل أو حتى إلى سفر أو

حداثة المعلومات : وخاصة أن المعلومات والبحوث التي تنشر على اإلنترنت يستفيد منها  -3
الباحث في اليوم الذي تصدر فيه تلك المجلة أو الدورية، فيستطيع الفرد الذي يعيش في شرق 
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العالم مثاًل أن يحصل على المعلومة المنتشرة في غرب العالم بنفس السرعة التي يحصل عليها 
  .د الذي يعيش في غربهالفر 

اء الراحة : يستطيع الفرد أن يتصل باإلنترنت في أي وقت من أي مكان وزمان في العالم سو  -4
 كان في البيت، أو المكتب، أو أي مكان آخر .

سهولة التصنيف والفهرسة : بفضل وجود البرامج والتطبيقات التي يمكن استخدامها  -4
 ه البحوث تلقائيًا.لمساعدة الباحث في فهرسة وتصنيف هذ

 اختزال التكلفة : حيث تنخفض تكلفة البحث على اإلنترنت إلى أقل تكلفة ممكنة بسبب -5
كلفة تانخفاض تكاليفها بالنسبة لهذه الشركات فهي ال تكلفهم إال مبالغ زهيدة وال يوجد 

نقل وال تكلفة أوراق أو طباعة أو غيرها وتكفي نسخة واحدة )ملف إلكتروني واحد( 
 (2009، 54ص حة على اإلنترنت لجميع المستخدمين. )البخاريمتا

 

 -إدمان اإلنترنت:

إلى أن   Kemberly( وتسير كيمبرلي 1995لقد ظهر مفهوم إدمان االنترنت بالقاموس الطبي )
 (2011، 334ص % من مستخدمي االنترنت يعانون من حالة ادمان . )الرفاعي ،6حوالي 

ليه هو المداومة على الشيء أو االعتماد ع نجد أن اإلدمان لغوياً وعن تعريف االدمان لغويًا 
 (1992)المعجز الوجيز ،

مها ( والذي يعني تكريس الفرد نفسه أو تسليAddicoوقد جاءت كلمة ادمان من الفعل الالتيني )
 فهوممإلى فرد آخر أو  إلى شيء ما ، سواء أكان حسنًا أو سيئًا كما تناول العديد من العلماء 
بي ر الطاالدمان  بمترادفات كثيرة مثل اساءة االستخدام ، أو االستخدام الخاطئ أو االستخدام غي

 ، كما تناوله البعض بوصفه االعتماد أو االعتياد أو االستخدام القهري .

أما منظمة الصحة العالمية فتعرف االدمان بأنه " الحالة النفسية أو العضوية التي تنتج من 
ن على الحصول على الشيء المعتمد عليه، أو الحاجة الدائمة لزيادة الجرعة ، اعتماد الكائ

االعتماد الجسمي والنفسي على هذا الشيء ، أي الخضوع والتبعية النفسية والعضوية ، ظهور 
أعراض نفسية وجسمية عند االمتناع المفاجئ أو االنقطاع الفوري عن الشيء المعتمد عليه 
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 ,2011له تأثير ضار على الفرد والمجتمع )الرفاعي ص و سحاب ويسمى ذلك بأعراض االن
335) 

 يؤدى إلى اضطراباتالذي و إلنترنت لحالة نظرية من االستخدام المرضي وادمان اإلنترنت هو 
ر ظاهرة قد  تكون منتشرة تقريبًا لدى جميع المجتمعات في العالم بسبب توف يفي السلوك. وه

أجهزة الحاسوب في كل بيت وان لم يكن موجودا في كل بيت يكفي للفرد الذهاب إلى احدى 
 ( 2010 54,ص ،األصدقاء أو المقاهي التي توفر له استخدام اإلنترنت )علي

على وضع اإلدمان على االنترنـت ضـمن عناصـر APAوأقرت الجمعية األمريكية للطب النفسي 
اإلدمـان األخرى؛ وعرفته على أنه "اضطراب يظهر حاجة سيكولوجية قسرية نتيجة عدم اإلشـباع 

  " مـن اسـتخدام االنترنـت والمصاب بهذا االضطراب يعاني من أعراض عديدة
www.APA.Org/Inerne "  

 (2010، 55)علي ،صعلى االنترنت نذكر منها:  لإلدمانوهناك أعراض كثيرة 

 فسه.زيادة عدد الساعات أمام اإلنترنت بشكل مطرد تتجاوز الفترات التي حددها الفرد لن -
د قد تصل إلى ح باألنترنتجود أي عائق لالتصاالت و التوتر والقلق الشديدين في حالة  -

فسية ناالكتئاب اذا ما طالت فترة االبتعاد عن الدخول و اإلحساس بسعادة بالغة  وراحة  
 حين يرجع إلى استخدامه 

 التكلم عن اإلنترنت في الحياة اليومية  -
 سرية والوظيفة  بسبب استعمال  اإلنترنت إهمال الواجبات االجتماعية واال -
الرغم من وجود بعض المشكالت مثل  فقدان العالقات استمرار استعمال اإلنترنت على  -

 االجتماعية ، والتأخر في العمل.
 الجلوس من النوم بشكل مفاجئ والرغبة في فتح اإلنترنت .  -

 لماذا يسبب اإلنترنت اإلدمان ؟؟
 أسباب تجعل من اإلنترنت سببًا في اإلدمان : اربعةهناك 

 السرية: ان االمكانية التي يوفرها اإلنترنت في الحصول على المعلومات ، طرح األسئلة -1
والتعرف على األشخاص دون الحاجة إلى تعريف النفس بالتفاصيل الحقيقية توفر شعورًا 

رنا لطيفًا  بالسيطرة . إلى جانب ذلك فإن القدرة على الظهور كل يوم بشكل اخر حسب اختيا
 لحلم جامح بالنسبة لكثير من الناس .  ، تعتبر تحقيقا 
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ال يتطلب الخروج من البيت أو السفر أو استعمال المبررات من اجل  حيث أنه -الراحة : -2
م لتي لاستعماله . هذا التيسير يوفر حضورًا عاليًا وسهولة  فيما يتعلق بتحصيل المعلومات ا

 تحصيلها دون اإلنترنت . منكن تمن
ن يوفر الهروب من الواقع إلى الواقع بديل . ومن الممكن لإلنسااإلنترنت  إن -الهروب : -3

اء، الذي يفتقر إلى الثقة بالنفس و ان يصبح دونجوان ويجد اإلنسان   المنطوي لنفسه أصدق
نقصه ية وان يحصل من خاللها على كل ما ويستطيع كل انسان ان يتبنى لنفسه هوية مختلف

 (2010، 46صفي الواقع اليومي والحقيقي .)حمزة ،
ال بتنويع الخيارات وعدم وضوح الهدف أو الغاية من الدخول للشبكة العنكبوتية ، فالدخول  -4

هدف يجعل الشباب والمراهقين عرضة للبحث عن المواقع المشبوهة لتسلية أوقات فراغهم 
 (138،2011،ص .)نخلة
 :المعلوماتية الشبكة إلدمان المفسرة النظريات
م متعل سلوك أنه على المعلوماتية الشبكة إدمان إلى ينظر وهو  :السلوكي االتجاه 1-

 .اإلدمان سلوك تعديل ويمكن واألشراط والتعزيز واالستجابة المثير لمبدأ يخضع
 نهروبية م استجابة أنه على الشبكة إدمان إلى ينظر وهو  :السيكودينامي االتجاه 2-

نكار الواقع والنسيان اإلشباع لتحقيق بديلة لذة على الحصول في ورغبة اإلحباطات  .وا 
 وماتيةالشبكة المعل إدمان أن االتجاه هذا أصحاب يرى : الثقافي االجتماعي االتجاه 3-
 .هذا اإلدمان يغذي الذي هو المجتمع فإن وبالتالي المجتمع، ثقافة إلى يرجع

 .صبيةوكيميائية وع وراثية عوامل إلى الشبكة إدمان يرجع : الحيوي الكيميائي االتجاه 4-
 لىإيرجع  المعلوماتية الشبكة إدمان أن االتجاه هذا أصحاب يرى  :المعرفي االتجاه 5-

 عن بها حياتها وتستعيض محور الشبكة من تجعل التي الخاطئة المعرفية والبنى األفكار
 .الواقع
فر تضا عن عبارة أنه على المعلوماتية الشبكة إدمان إلى ينظر  :التكاملي االتجاه 6-
ثم  باالستعداد المشكلة تلخيص ويمكن وبيئية واجتماعية  وانفعالية شخصية عوامل

 .فاإلدمان االستهداف
 إدمان أن غرول يرى  : المعلوماتية الشبكة إلدمان Grohol)نموذج غرول ) 7_ 

حرر التومرحلة  االفتنان، أو االستحواذ مرحلة  :هي مراحل بثالث يمر  المعلوماتية الشبكة
 (414،  2014)العمار ،     من الوهم، ومرحلة التوازن وهنا يستخدم الشبكة بصورة طبيعية
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  -التعقيب على النظريات :

عند النظر الى النظريات التي فسرت ادمان االنترنت نجد أن كل نظرية قامت بتفسير ادمان 
ي فنظريات فكل نظرية تساهم االنترنت من جانب اهتمام رواد النظرية وهذا ال يقلل من شأن ال

 خلق نظرة كلية تساعدنا على فهم ادمان االنترنت ، فالنظرية السلوكية نظرت الى أن ادمان
ة ويمكن حله من خالل التحكم في المثيرات الخارجي االنترنت على أنه عبارة عن سلوك متعلم 

ديل ، يء بالمشاكل لواقع بفينظر له  على أنه هروب من الواقع المل  أما االتجاه السيكودينامي
كم وممكن التح فيرجع مسببات ادمان االنترنت الى ثقافة المجتمع   أما عن االتجاه االجتماعي

ي في ادمان االنترنت من خالل التحكم في ثقافة المجتمع المحيط ويرى أصحاب االتجاه المعرف
 بإدمانيمكن التحكم ان ادمان االنترنت يرجع الى البني المعرفية الخاطئة لدى الشخص و 

لق نظرة االنترنت من خالل تصحيح البني المعرفية . وترى الباحثة ان النظريات ساهمت في خ
رنت ساهمت في اثراء الباحثين في المعلومات عن مسببات ادمان االنتاالنترنت و  إلدمانشمولية 

 وطرق التحكم فيه .
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 الوحدة النفسية : ثاني المبحث ال

 -:مقدمة 

اإلنسان المعاصر في المجتمعات كافة من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ومهنية  ىعان
من هذه و  ، حقتهالذي يعجز الفرد من مال عدة نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل والسريع

د بها ان الشعور بالوحدة النفسية حالة ينفر  المشكالت النفسية مشكلة الشعور بالوحدة النفسية،
أي و يه ، نسان عن غيره من الكائنات الحية بسبب امتالكه نظامًا اجتماعيًا ، يتأثر به ويؤثر فاإل

خلل قد يحدث في األواصر التي تربط اإلنسان بغيره من أبناء جنسه أو أي تغير يحدث في 
النظام االجتماعي ، ينعكس على الفرد ، وينتج عنه اضطراب في الطابع االجتماعي المكتسب 

ترك كما تو فراد ، ما يولد لديهم الشعور باالغتراب أو االنعزال أو معاناة الوحدة النفسية لدى األ
 خرى.آثارا على الفرد حيث من شأنها أن تؤثر على مجمل نشاطاته كما أنها ُتعد نواة لمشكالت أ

 
 

 -تعريف الوحدة النفسية :

ي اضطراب أل فرداالجتماعية للض شبكة العالقات تعرف على انها خبرة غير سارة حينما تتعر 
ى ركز عليف على الطبيعة الذاتية للوحدة النفسية وأيضًا يويركز هذا التعر  سواء كميًا او كيفيًا.

ظهور الوحدة من تفاعل االحتياج الشخصي لالحتكاك االجتماعي مع االفراد االخرين وحدوث 
، )عبد الباقي ية كما وكيفًا.مشاعر الوحدة حينما تصبح شبكة العالقات االجتماعية غير كاف

 .( 2002 , 85ص

 :في األسس هذه وتتمثل شامل واضح تعريف تقديم خاللها من يمكن التي األسس بعض وتوجد

 :األول األساس

 كرباً  أو اً ضيق عادة تحدث إرادية ال أو ةإرادي وعزلة كريهة خبرة تمثل النفسية الوحدة أن وهو
 بالهامش والشعور  الذات مستو ،  السأم أو والضجر والغضب، والحزن بالقلق، مصاحبةوتكون 

self-deprecation . 
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 :الثاني األساس

 عن معزوالً  كونه أيضاً  ولكن فقط وحيداً  الفرد كون ترادف ال النفسية الوحدة أن في يتمثل
 .االجتماعية العالقات في قصور أو لغياب نتيجة وتحدث اآلخرين،

 :الثالث األساس

 النفسية بالوحدة األفراد بعض شعور في تظهر مؤقتة صفة تتضمن النفسية الوحدة أن في يتمثل
 . المؤلمة السابقة للخبرات ونتيجة المزاجية الحالة في للتغير – فقط – نتيجة

 حيث النفسية، للوحدة تعريفهم في االجتماعي المنحى إلى النفس علماء من آخر فريق ويتجه
 تجاه الفرد قبل من طبيعية استجابة" أنها على النفسية الوحدةWeiss, 1993 ) )ويس يرى

    49,س ،ص. )العطا Weakness الهزل أو الضعف أشكال من كشكل وليس محدد موقف
2012) 

 -أنواع الوحدة النفسية :

ة االنعزال العاطفي والثاني ناتج عن العجل عنهناك نوعين من الوحدة النفسية االول  ناتج 
 (2008، 164ص ،)مرسى  -االجتماعية والفرق شاسع بين النوعين كالتالي :

 -بين ثالثة  أنواع من الوحدة النفسية هي :  youngميز يونج 

د الوحدة النفسية العابرة والتي تتضمن فترات من الوحدة على الرغم من أن حياة الفر  -1
 م بالتوافقاالجتماعية تتس

، لقريبالوحدة النفسية التحويلية وفيها يتمتع الفرد بعالقات اجتماعية طيبة في الماضي ا -2
ولكنه يشعر بالوحدة النفسية حديثا نتيجة لبعض الظروف المستجدة كالطالق او وفاة 

 شخص مقرب اليه .
فرد يشعر الالوحدة النفسية المزمنة التي قد تستمر لفترات طويلة تصل إلى سنوات ، وال  -3

 بأي نوع من أنواع الرضا فيما يتعلق بعالقاته االجتماعية . 
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 :الوحدة من نوعين بين ويس ميز وقد

 روابط في قصور أو نقص عن وتنتج Emotional Loneliness:   العاطفية الوحدة .1

 ىإل وتقوده الفرد، حياة في خاصة أهمية لهم والذين اآلخرين، األشخاص مع المودة أو لفةاأل
 Isolation والعزلة Restlessness االرتياح وعدمFear  والخوفSadness  بالحزن الشعور

 Emptiness والفراغ Anxiety والقلق    

 العالقـات شـبكة فـي نقص عن وتنتجSocial Loneliness :    االجتماعية الوحدة .2

 الشعور مـع بـالنفس الثقة فقدان إلى وتقوده الرضا، له تحقق ال والتي للفرد، جتماعيةاال
 والهامشية Despair واليـأسBoredom  الضجر أو والمللAimlessness   بالالهدف

Marginality . 

 ـفتختل بل فقط، ظاهرياً  االجتماعية النفسية الوحدة عن العاطفية النفسية الوحدة تختلف وال

 وينتك إلـى يحتاج العاطفية، الوحدة من يعاني الذي فالفرد منها، كلٍ  معالجة أسلوب في

 بينمـا اآلخـرين، مـع واالندماج صالباالت الشعور منحه شأنها من دافئة، حميمة عالقات

 جماعيـة عالقـات في الدخول إلى يحتاج جتماعيةاال النفسية الوحدة من يعاني الذي الفرد

 (26, 2013االجتماعي . )الشبؤون ، ص بالتكامل اإلحساس تمنحه

 :وهما النفسية الوحدة من نوعين بينRussell ))"  راسيل" ميزبينما 

: (Emotional Loneliness) االنفعالية الوحدة -   

خـالل مـن عالجها ويمكن آخر شخص مع ودية عاطفية عالقة وجود عدم عن تنتج والتي  

.مفقودة لعالقة تعويض أو ودية عالقة إنشاء  
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: (Social Loneliness) االجتماعية الوحدة -   

بنـاء خـالل من عالجها ويمكن للفرد، االجتماعية العالقات شبكة كفاية عدم من تنتج والتي  

 (2011، 602ص . )القيق ، اآلخرين وصداقات اجتماعية عالقات

( من صور الشعور بالوحدة النفسية أال وهي 2002، 278صتتبنى الباحثة ما أوردته )شقير،و 
:- 

جنًا سعدم الفهم في االسرة ، واعتبار االسرة وتتمثل في :  -الشعور بالوحدة االسرية :  -1
ال النعز ، وعدم االهتمام من جانب األسرة ، والتجاهل التام من أفراد األسرة ، والشعور با

 داخل االسرة .
ويبدو في : الشعور بالرفض من االخرين وعدم وجود  -الشعور بالوحدة االجتماعية : -2

لرغم االهتمام بالحياة ، وابتعاد الناس با شخص يمكن اللجوء إليه عند الحاجة ، وفقدان
 من وجودهم واالحساس بالفراغ ، وفقدان معظم األصدقاء ، وعدم وجود معنى للحياة .

 دوافعالشعور بفقدان التقبل : ويبدو في عدم االنسجام مع االخرين وعدم فهم االصدقاء لل -3
ن ، بالشهرة بين االخري والتفكير ، وعدم مشاركة االصدقاء للفرد في الرأي وعدم تمتعه

والعالقات االجتماعية السطحية ، وعدم وجود أصدقاء موثوق بهم ، وعدم الشعور 
بالرضا والتوافق بين االصدقاء ، وعدم وجود درجة كافية من القبول والمرغوبية  

 االجتماعية .
ويبدو في الشعور بالرفض والحرمان من االصدقاء والشعور  -الشعور بالحرمان : -4

 تجاهل والرغبة في وجود صديق مقرب .بال
،  ويبدو في الرغبة الشديدة في مشاركة شخص ما الحياة -الشعور بالوحدة االنفعالية : -5

 .  والرغبة في اهتمام االسرة بسعادة الفرد و الرغبة في المشاركة الوجدانية لآلخرين

 -النظريات المفسرة للوحدة النفسية :

 (2005، 15)شيبي ص:التحليلية النظر وجهة -1
أصحاب  حيث يرىFreudيتزعم هذه النظرية رجال التحليل النفسي وعلى رأسهم فرويد 

التأثيرات  هذه النظرية )الوحدة النفسية( بأنها ذات خصائص مرضية و يرجعونها إلى
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أول من قام بتحليل علمي عن  Zelboorgويعتبر زيلبورج  .التي مر بها الفرد المبكرة
شخص الذي ينتابه شعور مؤقت بالوحدة النفسية، والشخص الوحيد. ال الوحدة و فرق بين
بالوحدة النفسية أمر طبيعي و حالة عقلية عابرة، تنتج عن فقدان  فالشعور المؤقت

الوحدة المزمنة فهي استجابة لفقدان الحب أو شعور الفرد بأنه شخص  شخص معين. أما
و االنهيار العصبي. وتعود  ئاباالكتوال فائدة منه، مما يؤدي إلى  غير مرغوب فيه

  جذور الوحدة إلى المهد حيث يتعلم الطفل الوظائف التي تجعله محبوبًا ومرغوبًا فيه .
إلى الطفولة،  مع زيلبورج أن جذور الوحدة في حالة الكبار تعودSullivanويتفق سوليفان 

الطفل يظهر  حيث افترض أن هناك حاجة حافزة لأللفة اإلنسانية وهذه الحاجة تجعل
يتبادل معه  رغبته في االتصال باآلخرين، ويحتاج الفرد قبل المراهقة إلى صديق

 .  المعلومات، و األطفال الذين تنقصهم المهارات االجتماعية بسبب التفاعل

 

 
 -النظرية الظاهرية  عند روجرز: -2

" في نظرية العالج المتمركز حول العميل عن الوحدة  Rogers -تحدث "روجرز
نفسية وقد ذكر أن ضغوط المجتمع الواقعة على الفرد تجعله يتصرف بطرق محدودة ال

 الذاتو ومتفق عليها اجتماعيًا . وهذا يؤدي بدوره إلى التناقض بين حقيقة ذاته الداخلية 
عدم الواضحة لآلخرين . ومن هنا فإن مجرد أداء الفرد الدور المطلوب منه في المجتمع و 

ا ا بدقة ينشأ عنه الشعور بالفراغ وتحدث الوحدة كما عبر عنهاالهتمام بطريقة أدائه
رد روجرز عندما تفشل دفاعات الفرد في التواصل بالذات الداخلية . كما أن اعتقاد الف

لى إمتعلقا بوحدته ، ألن الخوف من الرفض يقوده  تجعلهبأن ذاته الحقيقية غير محبوبة 
 اإلصرار على الظهور بالمظهر االجتماعي الكاذب ، وذلك الستمرار الشعور بالفراغ .
زم ويختلف روجرز مع أصحاب النظريات النفسية الدينامية في أنه ال يعتقد أكثر من الال

 ضرة تسهم _إلى حد كبير _في تأثيرات الطفولة ، بل يرى مقابل ذلك أن العوامل الحا
ي في الشعور بالوحدة النفسية . ويالحظ من تحليل روجرز للوحدة النفسية أنه اعتمد ف

 ( 2002 378 ,هذا التحليل على المرضى أثناء العالج . )الحسين، ص



27 
 

 

  -النظرية االجتماعية : -3
 أن هناك ثالث قوى اجتماعية تؤدي (Boman & Slater)يرى كل من بومان وسالتر

 للوحدة وهي :
 .األسرة مع الفرد عالقات في ضعف -أ
 .األسرة في الحراك زيادة -ب
  االجتماعي الحراك زيادة -ت

( تحليله للوحدة النفسية من خالل دراسة الشخصية االمريكية ، 1976وبنى سالتر )
وكيف فشل المجتمع في تلبية احتياجات أفراده ، ألن المشكلة األمريكية تكمن في 

اط إحساس الفرد بالفردية . وأن كل فرد لديه الرغبة في المشاركة االجتماعية واالرتب
ل المريكي ، مما أدى إلى أن يتبع ك، ولكن هذه الرغبة أحبطت في المجتمع ا باألخرين

حدة فرد مصيره منفردًا مما يؤدي إلى الوحدة النفسية ، ومن هنا استنتج سالتر بان الو 
 (2010 31,النفسية هي نتيجة للتقدم التكنولوجي المعاصر )العنزي ، ص

 -التفاعلية: النظرية -

 :إلى تعود النفسية الوحدة أن ترى 

 .الموقفية للعوامل أرجحية مع الكاملة غير االجتماعية الفرد تفاعالت_ 1

 نتـاج هـي بل وحدهما، الموقفية العوامل أو الشخصية، العوامل بسبب تنشأ ال_ 2 

 (2010،  637)ملحم ، ص ( بينهما التفاعل

 قضالفرد بالتنا يشعر عندما تنشأ النفسية الوحدة أن المعرفية النظرية أصحاب يرى حين في 
 . لديه تكون أن يود التي والعالقات القائمة العالقات بين ما

 النفـسية  بالوحدة الشعور في هاماً  دوراً  الشخصية لسماتل أن وترى السمات نظرية
 السمات ببالنفـسيـة بس للوحـدة غيرهم من أكثر مستهـدفون أفراداً  هـناك أن أي ، واستمراريتها
 (2010،  638)ملحم ، صلديهم.  الموجودة الشخصيـة
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 -التعقيب على النظريات :

حدة ت الو بناءًا على ما ورد في النظريات المفسرة للوحدة النفسية فنجد أن النظرية التحليلية فسر 
ة النفسية انها عبارة عن خصائص مرضية أما النظرية الظاهرية فقد حلل روجرز الوحدة النفسي

وط الوحدة النفسية انها ناجمة عن ضغ بناءًا على التطبيق على المرضى اثناء العالج فقد فسر
المجتمع ، أما عن النظرية االجتماعية فيرى أصحاب هذه النظرية أن الضعف في العالقات 

لى ااالجتماعية مع االسرة وزيادة الحراك في االسرة وزيادة الحراك االجتماعي جميعهم يؤدوا 
 عالتالى تفا الوحدة النفسية تعود الوحدة النفسية أما عن النظرية التفاعلية فيرى أصحابها أن

ء كاملة . وترى الباحثة أن جميع النظريات السابقة عملت على اثراالغير الفرد االجتماعية 
 المخزون العلمي في االسباب والعوامل المؤدية الي نشأة الوحدة النفسية . 

 : اإلسالمي المنظور من النفسية الوحدة

 وجوب فيها يتجلى والتي ، وعباداته المسلم نشاطات معظم في عامة بصفة الجماعة روح تتأكد
 الجماعة صالة فضلت حيث اليوم في مرات خمس الصالة ألداء المسجد في الجماعة حضور
 السنة في مرتين أكبر جماعات في الصالة وتقام الفردية الصالة عن درجة وعشرين سبعاً 

 بشري تجمع أكبر المكرمة مكة إلى الحج موسم ويشهد ،( واألضحى الفطر:  العيدين صلوات)
 .  اإلسالمي العالم أنحاء كل من القادمين المسلمين من الماليين فيه يشارك

 ئرشعا أداء خالل من المعيشية وأحوالهم ومشاعرهم المسلمين قلوب بين يجمع اإلسالم فإن كذلك
 من عنها ينتج وما ، الزكاة فريضة أداء فإن أيضاً .  الكريم رمضان شهر في الصوم فريضة
 جعلي مما ، بينهم فيما ويجمع يقرب ، اإلسالمية األمة أبناء بين إنساني وتآلف اجتماعي تكافل

 ميين عموماً  اإلسالم فإن هنا ومن.  األغنياء الفقراء ويحب ، الفقراء على يعطفون األغنياء
 آلفوالت التعارف روح ينمي وأيضاً  ، بها واالعتزاز واالفتخار للجماعة باالنتماء الفرد شعور
 أبناء بين ةوالمساعد المنفعة وتبادل واإلخاء والمودة والمحبة والتراحم والتماسك والتعاون والترابط
 -:  التنزيل محكم في وتعالى سبحانه اهلل قول من ذلك على أدل وليس.  اإلسالمية األمة
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  (10:  الحجرات( . )ترحمون لعلكم اهلل واتقوا أخويكم بين فاصلحوا إخوة المؤمنون إنما) -

 ( .2:  المائدة( . )والعدوان اإلثم على تعاونوا وال والتقوى البر على وتعاونوا) -

 قلوبكم بين فأّلف أعداء كنتم إذ عليكم اهلل نعمة واذكروا تفرقوا وال جميعاً  اهلل بحبل واعتصموا) -
 ( .103:  عمران آل( . )  إخوانا بنعمته فأصبحتم

 المظاهر كل يرفض عامة بصفة اإلسالم أن بجالء لنا يتضح فإنه بيانه سبق ما ضوء وفي
 أو اداالبتع أو التشتت أو الفرقة أو االنفراد أو الوحدة إلى تؤدي أن شأنها من التي واألحوال
 (2004،  20)الدليم ، ص . الجماعة عن االنعزال

 :النفسية  الوحدة )أو عناصر  مكونات(أبعاد
 الشعور بالوحدة النفسية )أبعاد أو مكونات أو عناصر  (تباينت آراء الباحثين واختلفت حول 

 أن هناك نموذجا يتكون من أربع عناصر أساسـية(Rokach,1988:541) ( كاتشحيث ترى رو 
 :للشعور بالوحدة النفسية وهي 

   Self Alienation  اغتراب الذات 1. 
وهويته والحط  الداخلي واالنفصال عن اآلخرين واغتراب الفرد عـن نفـسهوهو شعور الفرد بالفراغ 

 .من قدر الذات 
 Interpersonal Isolation :العزلة في العالقات الشخصية المتبادلة 2. 

بعدم االنتماء  ويتمثل ذلك في مشاعر كون الفرد وحيدًا انفعاليا وجغرافيًا واجتماعيًا، وشـعور الفـرد
دراك الفرد  ات المعنى لديه حيث يتكون العنصر األخير من غيـاب المـودةفي العالقات ذ وا 

 . هجروال لخذالنباللغياب االجتماعي والشعور 
  Agony :اع خفيف دص /ألم 3.

القدرة على  وتتمثل في الهياج الداخلي والثوران االنفعالي للفرد وسرعة الحساسية والغضب وفقـدان
 والالمباالة الذي يستهدف أهم األفراد الـشاعرون تباك واالضطرابالر الدفاع وا
 . نفسيةبالوحدة ال

  Distress Reaction :ردود األفعال الموجعة الضاغطة 4.
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 والمتضمنةنفسية ال بالوحـدة للشعور شةيالمعا الخبرة من والمعاناة األلم من مزيد نتاج ذلك ويتكون
 (2008، 17ص ) عابد ،النفسية بالوحدة الشاعرين األفراد يعايشه الذي واأللم لالضطراب

 :النفسية بالوحدة الشعور أسباب

 (83 ,2011)زقوت، ص :األسباب من مجموعة النفسية بالوحدة للشعور أن weiss  وايس يرى

 وأ النواقص على ترتكز وهي( : situational)  االجتماعية البيئة أو بالمواقف تتصل: األولى

 واقفم أن الواضح فمن للوحدة، مؤدية أسبابا باعتبارها البيئة في القائمة والصعوبات المشكالت

 لةمنعز  البيئة في العيش أو أخرى مدينة إلى االنتقال أو الطالق أو الزوجين أحد كموت معينة

 .النفسية بالوحدة الشعور إلى تؤدي التي العوامل من تعتبر جغرافيا

 (.character logical) الخصائص بمجموعة يعرف ما أو الفردية بالفروق تتصل: الثانية

 أنهم هاب يشعر التي الدرجة في يختلفون فالناس للموقف، الفرد إدراك في تؤثر قد الفردية فالفروق

 نةمعي اجتماعية لحالة استجابات في وحيدون وأنهم بهم، معتنى وغير أحد من مساعدة يتلقون ال
 . 

 : النفسية بالوحدة والشعور الخجل بين واالختالف التشابه

 خصائص فهناك الخجل، بظـاهرة الـصلة وثيقـة النفسية المتغيرات من النفسية بالوحدة الشعور يعد
 عن فضالً  ، اآلخرين مع واإلحتكاك التفاعـل تجنب يتصدرهما ، بينهما مشتركة وسلوكية نفسية

 في المشتركة الخصائص هذه تنحصر وال الذات وتقدير التوكيدي السلوك من كل انخفاض
 ، اآلخـرين نحـو التصرف كيفية في كالحيرة معرفية جوانب أي تتـضمن ولكنـها السلوكية الجوانب

 واألهمية الجاذبية بعدم والشعور االسترخاء على القدرة وضعف باإلرتباك، الـشعور جانـب إلى
 بالوحـدة الـشعور مـن كالً  أن  kirckenbaum سكينباوم وكير Grashaشا جرا من كل ويرى

 ، والخجل ، االنفصال يتضمنSocial Isolation  واالجتماعيـة والعزلـةLoneliness   نفسيةال
 ، اآلخـرين مـع ناجحة وصداقات عالقات عقد على القدرة وعـدم ، واالنسحاب ، والحذر

 (2002 24 ,ص،  خوج) .الناجحة والمشاركةتفاعل ال وانخفـاض
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 وأن بالخجل نفسه الـشعور يصحبه النفسية بالوحدة الشعور أن إلىLynch   لينيتش يشير كما
 مما تمعلمجا من ينسحبون نهمفإ لـذا الـبعض بعضهم عن يبتعدون النفسية بالوحدة الشاعرين

 وجد وقد الحب . من خالية حياة في والعيش هـو كمـا الحـال وقبول بالهزيمة االعتراف إلى يؤدي
 بالشعور يرتبط الخجل أن Cochran(  1991)   وكوتشرانJackson   جاكسون من كل

 بالوحدة ورالشع من كل وأن ، االجتماعية بالعزلـة يـرتبط القلـق وأن ، االنفعالو  النفـسية بالوحدة
 لذاتا وتحقير لوم إلى والميل ، اآلخرين مع التكيف على القـدرة عـدم ، يتضمن والخجل النفسية

 ، النفسية بالوحدة والشعور الخجل مفهـومي بين تشابه هناك أن Portnoff    تنوف بور ويرى .
 ورةبالضر  اجتماعياً  خجول إنسان كل أن يبدو ، االجتماعي القـصور مـن نـوع علـى يـشتمل فكال

 . نفسيةال بالوحدة للشعور يتعـرض مـا وغالبـاً 

 جرميني يرى ، والخجـل النفـسية بالوحدة الشعور بين العالقة طبيعة لتوضيح السعي وفي
Menninger كل شخصية أن في الخجول الفرد مع يشترك النفسية بالوحدة الـشاعر الفـرد بأن 

 بوالمنسح ، والمنفرد ، الخجول الفرد أن حيث ، االجتماعي التكيف فيفشل ال إلى تميل منهما
 التداخل من قدر وجود من الرغم وعلى. اجتماعية غير أنماط جميعها فيه يعيش الذيط الوس من

 ، بينهما زالتميي لضرورة ينبه الباحثين من فكثير والخجل النفسية بالوحـدة الـشعور بـين واالرتباط
 ، يـشاء وقتما منه الخالص الفرد يستطيع ال مؤلم ضاغط شعور هو النفسية بالوحدة فالشعور
 مـن تمنعه طارئة ظروف وبسبب إرادته بمحض اآلخرين عن وبعده الفرد خجل فهو الخجـل بينمـا

 قد أنه الشخص أدرك فكلمـا الرضـا عـدم أو النبذ من الخوف نتيجة طبي بشكل حياته ممارسة
 لتفاعلا وبين بينها وحال شخصيتهليد مقا علـى واسـتولى خجالً  إزداد االجتماعية مواقفه في أخفق
 ، الخجول الشخص مشكلة جوهر وهذا ، إليها تمعلمجا يقدمها التي االجتماعية المؤثرات مع

 بأحداث إال ذلك يتسنى وال باأللم يشعر أن دون يـشاء وقتمـا نهاؤهإ يستطيع الفرد أن حيث
 (25, 2002)خوج ، ص . شخصال ذلك مثل واقع في موضوعية تغييرات

 النفسية بالوحدة الشعور عن تنتج التي النفسية األضرار

 الفرد على تؤثر سلوكية و انفعالية مشكالت و اضطرابات عنه ينتج النفسية بالوحدة الشعور إن
 الحال بطبيعة عليه يترتب مما االجتماعي توافقه و النفسي توازنه فيختل النفسي أمنه على و

  . اآلخرين مع اجتماعية عالقات إقامة عن العجز و الحياة معنى فقدان
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 الشعور خبرة تصاحب سلبية متغيرات عدة هناك أنPortnoff,1976) )  بورتنوف ويذكر
 والحزن واالغتراب االكتئاب من كالً  المتغيرات هذه وتتضمن ، بها وترتبط النفسية بالوحدة
 جتشني من كل ويضيف . العاطفي والتبلد والالمباالة االجتماعية األلفة إلى والحاجة واألسى
 الثقة على سلباً  تؤثر النفسية بالوحدة الشعور خبرة أنCheng & Furnham,2002))  وفيرنهام
 ، يةالنفس بالوحدة بالشعور مرتبطة معينة أخرى عوامل هناك أن كما . بالسعادة والشعور بالنفس

 كما .ناحوالجُ  االجتماعية المهارات وفقدان الذات وكراهية النفسي والملل والقلق النفسية كالضغوط
 إلى ءاللجو  إلى المبكرة المراهقة مرحلة في وخاصة والعزلة النفسية بالوحدة المراهق شعور يدفع
 ام وعادة ، المتطرفة الدينية أو السياسية الجماعات إحدى إلى االنتماء طريق عن األزمة حل
 استخدام طريق عن القائم النظام تغيير في التورط نحو موجهاً  الجماعات هذه نشاط يكون

 طريق عن ، المراهق عند القلق إزالة إلى الجماعات هذه في العضوية تؤدي حيث العنف،
 فيه يكون الذي الوقت في ، وواضح محدد مرجعي إطار لها منظمة جماعة مع بالتوحد الشعور
، 43ص . )علي ، بناء وليس هداماً  توجيهاً  موجهاً  اإلطار هذا كان وان بالضياع،  شاعراً 

2010) 

 ايسبقه التي االنتحار، محاولة إلى يؤدي قد النفسية بالوحدة الشعور أن(1986)  جالل ويضيف
 ضمن ناتج االنتحار أن أثبتت قد الدراسات أن حيث انفعالية، واضطرابات باالكتئاب شعور
 معنى لها اجتماعية عالقات من تبقى ما قطع إلى أدت حديثة مشكالت وجود عن أخرى عوامل

 لوحيدونا األفراد أن فيه شك ال مما و   والعزلة النفسية بالوحدة الشعور هي األساسية والمشكلة ،
 ددته و حياتهم مسار تعيق االجتماعية و االنفعالية و النفسية االضطرابات من مجموعة يعانون
 فالوحدة ، بهم المحيطين مع تواصلهم و عالقاتهم معظم في خلل ذلك يحدث و النفسي كيانهم
 زالاالنع و التشاؤم و السعادة بعدم كالشعور المشكالت من لكثير البداية نقطة تعتبر النفسية

 . خال...  االكتئاب و الحياة عن الرضا عدم و بالقلق اإلصابة ،وكذلك االنفعالي و االجتماعي
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 االكتئاب: الثالثالمبحث 

  -مقدمة :

 اد منلما يعانيه االفر  يعتبر االكتئاب من االمراض الواسعة االنتشار في عالمنا الحالي نظراً 
التي و لحديثة توجه العالم الى التقنيات االلكترونية الونظرا  االوضاع السياسية واالجتماعية السيئة 

 ي هذابدورها ادت الى اهمال الحالة النفسية لدى االفراد وظهور مسببات جديدة لالكتئاب ونحن ف
 عراضه .أنواعه و أالفصل بصدد التعريف عن االكتئاب ومسبباته و 

 

 التعريف اللغوي لالكتئاب

االكتئاب مشتق من كلمة "كئب" وكآبة بمعنى تغيرت نفسه وتدهورت من شدة الحزن فهو كئب 
وكئيب وأكأب شخصًا أي أحزنه واالكتئاب مرادف لالنقباض ، ويقال إذا انقبض الشخص على 

 نفسه يعني ضاق بالحياة فاعتزل.

يل إلى الشخص حين يصاب به أنه فاشل فيهدمه اليأس تعرف الكآبة على أنها هبوط شديد يخ
 ويسلب نشاطه ويقتل همته  ومن أخطار الكآبة ما قد ينجم عنها من حس جنوني أو ما قد يعمد

 .(2014 , 637ص إليه المكتئب من محاوالت انتحار. )عرعار ،

 -:اصطالحًا  تعريف االكتئاب

 مشاعر الفرد باالنقباض والحزن والضيق ، وتشيع فيهاحالة انفعالية وقتية أو دائمة ، يشعر بها 
 الهم والشؤم ، فضاًل عن مشاعر القنوط والجزع واليأس والعجز ، وتصاحب هذه الحالة أعراض

 (2008، 243ص فية والسلوكية والجسمية.)عبيدمحددة متصلة بالجوانب المزاجية والمعر 

حزن والتشاؤم وفقدان االهتمام والالمباالة كما يعرف االكتئاب بأنه خبرة وجدانية، أعراضها ال
والشعور بالفشل وعدم الرضا والرغبة في إيذاء الذات والتردد وعدم البت في االمور واالرهاق 
وفقدان الشهية ومشاعر الذنب وبطء االستجابة وعدم القدرة على بذل أي جهد، وتعتبر 
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كثير من المعاناة واالالم النفسية  اضطرابات المزاج من أكثر االمراض شيوًعا وهى مسئولة عن
 (2011، 261،صبين آالف من أفراد المجتمع .)المشعان 

 

 االكتئاب عبر العصور: 

في العهد القديم ورد مصطلح االكتئاب في الحضارة اإلغريقية ، فقد ميزه قدماء اإلغريق 
 مشـتقة Melancholyكاضطراب في المزاج ونسـبوه إلى زيادة السوداء في الجسم وكلمة سوداء  

ة وكذلك في النصوص اإلنكليزية القديمCholia وصفراء   melonمـن الكلمـة اإلغريقية أسود  
إلى السوداء وهي الكلمة التي استخدمت طـوال عدة قرون  Melancholiaحيث تشير كل  

 ( 2009 108,ص )بوقري  لوصف اضطرابات المزاج.

ابات ر طوالعالج بالماء واستخدام االيحاء والعالج الديني لإلضقد ورد وصف لألنشطة الترفيهية و 
ل النفسية ، كما احتوت البرديات القديمة على بعض النظريات التي تربط االمراض النفسية مث

ين قة باالكتئاب بحالة الجسم وأمراض القلب ، وهذا يتماثل مع النظريات الحديثة التي تؤكد العال
 (2001، 23صراض العضوية واالمراض النفسية. )الشربيني ،الجسد والنفس . وبين األم

وما  وقـد حـاول العلماء المسلمين مـن قديم الزمان فهم االكتئاب أثناء شرحهم طبيعة اإلنسان
ـد يعتريها من اضطرابات انفعالية ، فقد فسره الكندي بأنه ألم نفسي يصاب به المرء بسبب فق

نفس ره الرازي مرضًا عقليًا يكدر الفكر و العقل ويؤذي الالمحبوبـات وفوت المطلوبات، واعتب
قلة  و والعزلة والمهانة  والجسد، وهو عند ابن حزم حالة من الضيق تنشأ من حاالت كثيرة كالغيظ

 الحيلة.

 متدت الى اواسط القرن العشرين فيا التي Freud فرويـد،Jaspers وساهمت كتابات ويسـبرز
 (109, 2009 ص )بوقري ظاهرة االكتئاب.نينية لفهم وضع البذور الج

 -اسباب االكتئاب النفسي :

 ( 2010 100, )زغير. ص هناك عدة أسباب تتداخل معًا لظهور أعراض االكتئاب :
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أهمها تغيرات في بعض كيميائيات المخ من اهمها مادة السيروتونين  -اسباب عضوية : -1
 دورًا في حدوث االكتئاب عند نقصهما.ومادة النورادرينالين ومن المعتقد أن لهما 

أحد  إصابة أن تإن الدراسات التي اجريت على التوأم أحادي البويضة وجد -الوراثة : -2
 ةلإلصاب% ويكون عرضة 70التوائم باالكتئاب يرفع نسبة حدوث االكتئاب في التوأم اآلخر إلى 

ممن لهم سمات تؤهلهم  باالكتئاب في مرحلة ما من حياته الشخصية .هناك بعض األشخاص
رون عن غيرهم لإلصابة باالكتئاب ومنها : الروح االنهزامية ،االعتمادية على الغير ، المتأث

 بالمتغيرات الخارجية والشخصيات التي لها دائمًا نظرة تشاؤمية .

مثل كثرة التعرض للعنف واالعتداء النفسي أو الجسدي كذلك كثرة  -عوامل بيئية : -3
ي رجية على اإلنسان دون وجود متنفس لها تدعو إلى الشعور بعدم جدوى الحياة وهالضغوط الخا

 أهم المؤديات لالكتئاب. 

 -النظريات المفسرة لالكتئاب:

 -النظرية التحليلية:

ومع تطور مدرسة التحليل النفسي، وظهور النظريات المختلفة، تغير تبعًا لذلك تفسير 
وبصفة إجمالية مع ظهور النظريات المركزة على  االضطرابات النفسية بطريقة مشابهة.

 سيكولوجية األنا، أصبح ينظر إلى االضطرابات النفسية ومنها االكتئاب كنتائج لضعف األنا
د الفر  وقدرته على التكيف، حيث يؤدي هذا إلى الفشل في تحقيق الفرد ألهدافه ومن ثم يبدأ فقدان

ن ق ومن ثم االكتئاب. هذا التفسير يمكن أيضا ألتقدير ذاته مفضيا إلى درجات أعلى من القل
 ينطبق على نظريات األنا األكثر حداثة كنظرية اريكسون الذي أعاد كثير من االضطرابات في

عة متتابدراساته على األطفال والجنود المحاربين وغيرهم، إلى الفشل في نمو األنا وحل أزماته ال
فقد إنه يد معنى الفرد اهتماماته وأهدافه وبأكثر دقة فوالتي تمثل متطلبات للنمو السوي، حيث يفق

هويته. و ما ذكره في حاالت الجنود العصابيين حيث تبين من متابعة حاالتهم بأنهم أشخاص 
فقدوا اإلحساس بهوياتهم ممثلة في عدم الشعور باستمرارية ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، 

 (2002، 41ي  صوبضياع أهدافهم ذات المعنى في الحياة. )تونس
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 -نظرية السلوك العاطفي العقالني :

يؤكد البرت أليس أن مشكلة االكتئاب تنتج من طريقة تفكير الشخص المكتئب ومعالجته 
 هو االنسان ناتجة عن عقائد ما يؤمن به وانفعاالتلألحداث الخارجية . حيث يرى أن عواطف 

ام وعن تقييمه لألمور وتعريفه لها ، وفلسفته في تفسيرها وليس من االحداث نفسها وينقسم نظ
تي ية الاالفكار التي يؤمن لها الفرد إلى قسمين هما : األفكار العقالنية ، واالفكار الالعقالن
لتي ب واتئايؤدي تقبلها وتعزيزها إلى االكتئاب ولعل من أهم االفكار الالعقالنية التي تسبب االك

 حددها أليس ما يلي:

 يجب أن أكون محبوبًا من قبل كل شخص أعرفه -1

 يجب أن أكون مؤهل ، منجز ،كفؤ في كل النواحي لكي يكون لي قيمة -2

 أنه مرعب أن ال تسير االشياء بالطريقة التي أريدها . -3

اال فإن النتيجة هناك دائمًا حل مثالي وصحيح لكل مشكلة وهذا الحل البد من إيجاده و  -4
 (2007 278,ستكون مفجعة )القمش ، المعايطة ص

 المدرسة السلوكية:

برات ترى المدرسة السلوكية أن االكتئاب خبرة نفسية سلبية مؤلمة وما هو الحـال إال ترديد لخ
أليمة تعلمها أو صادفها أو مر بها المفحوص منذ صغره ولم يستطع أن يحلها أو يزيلها من 

 عقله. 

يقوم السلوكيون بتفسير االكتئاب على أساس مفهوم التـدعيم وخاصـة فـي مفهوم التدعيم كما 
حالل األثر السلبي الذي يبرز أعراض االكتئـاب، ويتحـدد التدعيم بمعدل وكيفية  االيجابي وا 
تفاعل المفحوص مع بيئته ويقرر جالسر أنه يمكـن أن يحـدث انخفاض في معدل االستجابة 
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حالة عدم توافر األحداث التي تدعم السلوك أو الفتقار المفحوص للمهارات  اإليجابية في
 (21, 2008ص االجتماعية .)العبيداء ،

 

 -المنظور الوجودي:

هذا بناءًا على المنظور الوجودي فأن االكتئاب هو توقف شعور الفرد بالزمن الذاتي وبوجوده و 
ه ية انوالزمن عند المكتئبين . وترى الوجود الرأي يوضح مدى التغير الذاتي تجاه الشعور بالوقت

ح و من الصعب على المكتئب ان يرى مجاله االنساني االصيل للخبرة المعاشة بالدقة والوض
 .)عبدمنتظمةالكاملين وال يستطيع ان يترجم خبراته الرئيسية التي يحصل عليها الى مفاهيم 

 ( 112, 2011ص الصاحب ،

 المنظور البيوكميائي:

ي فتخدام العقاقير في عالج االكتئاب عند اكتشاف عقار مضاد للدرن ولوحظ أن تأثيره بدا باس
 ط بينإزالة الكآبة يتناسب طرديا مع حجم الجرعة المستخدمة مما أدى إلى االعتقاد بوجود ارتبا
 ط حيثالتغيرات الكيمائية والتغيرات االنفعالية ويعتقد )زيور( أن هناك أدلة على هذا االرتبا

 ينالرادينضح أن إفراز األمينات يزداد تحت أحوال اآلثار النفسية والبيئية تتحكم في إفراز النو ات
 . ينواالدرينال

ومما يشير إلى احتمال وجود دليل بيولوجي للتغير الكيميائي في عالقته بأعراض االكتئاب انه 
أن هناك تماثل في  على الرغم من التباين بين الحضارات المختلفة، واألعمار، والجنس، إال

األعراض  وهناك دليل بيولوجي آخر يتمثل في قلة نسبة الذهان قبل البلوغ وتزايده ببدايته 
ويالحظ أن األعراض االكتئابية تزيد أثناء وقبل مدة الطمث، وقد يحصل اضطراب أو توقف 

عندما يتوقف  للطمث في أثناء التغيرات االنفعالية، وتتزايد األعراض االكتئابية في سن اليأس
نشاط بعض الهرمونات وتظهر أعراض الذهان الدوري بعد الوالدة أو في أثناء التغيرات الهرمونية 

ديما )نقص في إفراز الغدة الدرقية (  والفسيولوجية في تلك المدة، ويصاحب مرض المكس
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 % من الحاالت، ويصاحب مرض جريف ) زيادة إفراز الغدة40في حوالي  اكتئابيهأعراضا 
 الدرقية( نوبات من االنبساط الحاد أثناء نشاط هذا المرض.

 يحمل مظاهر وسيسيولوجياويرى أصحاب هذا االتجاه بان الجهاز النفسي بما فيه من بيولوجيا 
االكتئاب والهوس وكليهما ضروريا للحياة البشرية، وقد استطاع علماء العصر الحديث ضبط 

وري ، النفسية . ) الجب ي الجسم عن طريق اكتشاف األدويةوتنظميها ف البيوكيماويةالميكانزمات 
 (42,  2010ص

 

 -التعقيب على النظريات :

ن أعند النظر الى النظريات المفسرة لالكتئاب نجد أن نظرية السلوك العاطفي العقالني تفسر 
الخارجية أما عن المدرسة السلوكية  لألحداثمشكلة االكتاب تنتج من طريقة تفكير الشخص 

فترى ان االكتئاب عبارة عن خبرة نفسية سلبية مؤلمة يمر بها الشخص أما عن المنظور 
ظور الوجودي فينظر الى االكتئاب على أنه توقف شعور الفرد بالزمن الذاتي في حين اختلف المن

 ات االنفعالية .البيوكيميائي فقد ربط بين التغيرات الكيميائية للشخص والتغير 

 

 (2003,114)قطينة , ص -أعراض االكتئاب :

سة  ، والتشاؤم بسبب أو بدون التعبير الشخصي المتكرر عن الشعور بالحزن ، والتعا  -1
 العجز عن مواجهة المستقبل والخوف منه .و  سبب

 . التوتر ، وسرعة الغضبباإلضافة الخمول ، والكسل ، وفقدان االيجابية  -2

 صعوبات في العالقات االجتماعية ، والميل إلى االنطواء -3

مساك  -4  صعوبة في النوم ، وفقدان الشهية ، وتناقص في الوزن ، وا 

 تراجع في التفكير ، وتعطله . و ر بالذنب، ولوم النفس، وتأنيبهاالشعو  -6

 تدهور قدرة الشخص في العمل ، أو في الدراسة .  -9
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 (DSM-IV) -أنواع االكتئاب :

يعرف أيضا بعكر المزاج وهو اضطراب مزاج ( Depression Chronicاالكتئاب المزمن ) -
ها مستمرة لمدة سنتين على األقل، و يترافق بأعراض أخرى لكن اكتئابيهمستمر يتظاهر بأعراض 

 بًا الغير كافية لتشخيصه، أما بالنسبة الختالفه عن االكتئاب الكبير فيعتبر أقل شدة منه وغال
 لشخص عن أعماله ونشاطاته. يمر المصاب غالبًا باالكتئاب المزمن بنوبة أو أكثر منيعطل ا

 االكتئاب الكبير خالل حياته.

ام : تشمل أعراض االكتئاب الالنموذجي ما يلي: االفراط بالنوم والطعاالكتئاب الالنموذجي -
حداث أو يسوء تبعًا لألالتعب، الحساسية الشديدة تجاه الرفض من قبل أي احد، و مزاجًا يتحسن 

التي تحصل مع الشخص )أما االكتئاب النموذجي فيتظاهر بحزن شديد مع فقدان الشهية 
 وصعوبة بالنوم أو البقاء نائما(.

يعرف أيضًا بالهوس االكتئابي وهو اضطراب  Disorder Bipolarاضطراب ثنائي القطب )) -
 :وسية عند المريض نفسه ويوجد له نوعانمزاج مرّكب بسبب تناوب النوبات االكتئابية مع اله

واحدة على األقل مع أو دون  هوسيهيتميز بحدوث نوبة  -(:Iاضطراب ثنائي القطب) -أ
 .اكتئابيهنوبة 

تتجلى النوبات الهوسية باضطرابات مزاج حيث يكون مزاج المريض مرتفع ومتقلب، و زيادة  -
ونشاط جنسيين، األرق وانخفاض الحاجة إلى الغرائز فيحدث نهم شديد للطعام مع فرط إثارة 

 النوم واإلفراط بالفعاليات والنشاطات.

اضطراب ثنائي القطب ): )يتميز بوجود نوبة اكتئابية واحدة على األقل مع نوبة تحت  -ب
 على األقل. هوسيه

 من مميزات هذا المرض األساسية أن المريض يمر بفترات حرة بين النوبات إذ يعود لحالته -
 الطبيعية وال يعاني من أي عرض يتعلق بالنوب المرضية.

:يحصل االكتئاب الفصلي كل سنة  Disorder Affective Seasonalاالكتئاب الفصلي )) -
في نفس الوقت ويبدأ عادة بالخريف أو الشتاء وينتهي بالربيع أو بداية الصيف. يوجد شكل نادر 
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بدأ بنهاية الربيع أو بداية الصيف وينتهي من االكتئاب الفصلي يعرف باكتئاب الصيف، ي
 بالخريف.

 

هو االكتئاب الذهاني: يترافق االكتئاب فيه مع أفكار توهمية أو أعراض ذهان أخرى  -
 مصابين به من الهلوسات واألوهام.كاالنفصال عن الواقع فيعاني ال

من األمهات الجدد 75(: يمر % Depression Postpartumاكتئاب ما بعد الوالدة ) -
باضطراب نفسي عابر يتصف بأعراض اكتئابية خفيفة تدوم عدة ايام دون الحاجة الجراءات 

أمهات من حالة طبية أكثر شدة تعرف باكتئاب ما بعد  10من 1عالجية ولكن تعاني حوالي  
 .الوالدة، يشّخص بنوبة اكتئاب تحصل خالل شهر من الوالدة
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 الثــالفصل الث

 الدراســــــات السابقة
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 -مقدمة :

  حاليةبعرض لدراسات اجنبية وعربية تناولت نفس متغيرات الدراسة ال تقوم الباحثة في هذا الفصل
ئج مع توضيح اهداف الدراسات والنتا الوحدة النفسية واالكتئاب ، االدمان على االنترنت وهي

 .التي توصلت لها والتعقيب على الدراسات وتوضيح  اوجه االستفادة منها

 

 -: العربيةالدراسات 

 -دراسات على ادمان االنترنت:-1

 م2016دراسة المنصور  .1

 "إدمان اإلنترنت وعالقته باإلحباط الوجودي لدى الراشدين  "بعنوان

توى وهدفت الدراسة إلى قياس مستوى ادمان االنترنت عند أفراد العيِّنة بصورة عامة. قياس مس
نهج االحباط الوجودي عند أفراد العيِّنة بصورة عامة واعتمد الباحث في هذه الدراسة على الم
لي لعاا الوصفي  وقد شمل مجتمع البحث الراشدين الموظفين في دوائر الدولة، في التربية والتعليم

اد والصحة التعرف فيما إذا كانت هناك عالقة بين ادمان االنترنت واالحباط الوجودي عند أفر 
مان بصورة عامة توصل البحث إلى النتائج اآلتية: إنَّ عينة البحث ال تعاني من ادو العيِّنة 

 اطيةاالنترنت  باإلضافة الى  ان عينة البحث تعاني من االحباط الوجودي وهناك عالقة ارتب

 .طردية ضعيفة بين ادمان االنترنت واالحباط الوجودي
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. 

 م2015دراسة عبد اهلل  .2

 "اهقينبعنوان "إدمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية المرضية لدى األطفال والمر 

ا هدفت هذه الدراسة إلى بحث إدمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية المرضية، والفروق وفق
لبا طا351لمتغيري الجنس والمرحلة النمائية لدى األطفال والمراهقين. وقد تكونت العينة من ) 

متوسط العمر   4-5-6إناث( من مدارس مدينة حلب، في الصفوف ) 184ذكور،  167
وقد استخدمت أداتين: مقياس إدمان  13,9متوسط العمر (7-8-9 ( والصفوف )11,6

ئج وقد أظهرت النتا لقياس السمات الالسوية للشخصية. اإلنترنت، ومقياس التحليل اإلكلينيكي
ة، وجود عالقة دالة إحصائيا بين إدمان اإلنترنت، وكل من: توهم المرض، التهيج أو االستثار 

ض الطاقة، الملل واالنسحاب، مشاعر الذنب واالستياء القلق االكتئابي، االكتئاب منخف
الة واالنحراف السيكوباثي والوهن النفسي وعدم الكفاية النفسية. في حين كانت العالقة غير د

 وقد تبين وجود فروق دالة إحصائيا مع كل من: الفصام، والبارنويا، واالكتئاب االنتحاري.
 نترنت لصالح الذكور، وفروقا دالة إحصائيا بينإحصائيا بين الذكور واإلناث في إدمان اإل

 األطفال والمراهقين لصالح المراهقين .

 

 م2015دراسة شاهين  .3

 نةعي لدى اإلنترنت إدمان خفض فيسلوكي   -معرفي إرشادي برنامج فاعليةبعنوان " 
 الطلبة الجامعيين " من

 فيسلوكي   - إرشادي برنامج فاعلية معرفيفاعلية  برنامج   من للتحقق الدراسة تفده
  من الدراسة عينةالطلبة الجامعيين .وتكونت  من عينة لدى اإلنترنت إدمان مستوى خفض

 المجموعة في 30و  ،التجريبية المجموعة في 30منهم  ،وطالبة طالبًا ستين تجريبية(  60)
 طبق. اإلنترنت إدمان مقياس على القطع درجة وفوق مرتفعة درجاتهمكانت  ممن ،الضابطة
 75-90 منهاكل  مدة ،جلسة عشرة اثنتي في التجريبية المجموعة على اإلرشادي البرنامج
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 التجريبية المجموعتين على الدراسة مقياس وطبق.اسبوعيًا  واحدة جلسة واقع  ،دقيقة
.  شهرين مدتها متابعة فترة مرور بعدوكذلك  ،اإلرشادي البرنامج ءانتهاء وبعد لقب والضابطة

   بين إحصائية داللة ذات فروق  المجموعتين وجود النتائج أظهرت  البرنامجانتهاء  من
 فاعلية إلى يشير مما ،اإلنترنت إدمان مقياس على البعدي القياس في والضابطة التجريبية
 فاعلية استمرارية أيضًا النتائج وأظهرت  اإلنترنت إدمان خفض في  اإلرشادي البرنامج
تكون  منيمكن  اإلرشادية البرامج فإن ل،وباإلجما المتابعة  بعد المطبق اإلرشادي البرنامج

 . الفلسطينية العالي التعليم مؤسسات في وتعمم تطبقفاعلية   أداة

 م2014دراسة الخواجة  .4
ان اإلدمان على االنترنت وعالقته بالتوافق النفسي لدى طلبة جامعة السلط" بعنوان

 "قابوس /ُعمان
ن) مهدفت هذه الدراسة الى معرفة عالقة اإلدمان على اإلنترنت بالتوافق النفسي لدى عينة 

 (150(طالبًا وطالبة من طلبة البكالوريوس في كلية التربية في جامعة قابوس منهم ) 290
حث استخدم البا الدراسة ( من الذكور اختيروا عشوائيًا. ولتحقيق أهداف140من االناث  و )

 دمان على االنترنت وقياس التوافق النفسي بعد التأكد من حصة وثبات . وتوصلمقياس اإل
ق الباحث الى عدة نتائج منها توجد عالقة عكسية ما بين  االدمان على اإلنترنت والتواف

النفسي  لدى طلبة الجامعة باإلضافة الى ان درجة التوافق النفسي  ادنى لدى مجموعة 
 .وعة غير  مدمني االنترنتمدمني اإلنترنت مقارنة بمجم

 م2014دراسة  بن بردي  .5
 ن"درسيبعنوان " إدمان اإلنترنت وعالقته بالتوافق الدراسي لدى المراهقين المتم
 ئر(الجزا -تناولت هذه الدراسة موضوع "إدمان بعض تالميذ المرحلة الثانوية )والية الوادي

التعرف على إدمان اإلنترنت ومن ثم لإلنترنت وعالقته بالتوافق الدراسي لديهم وهدفت إلى 
دالالت الفروق في ظل بعض المتغيرات األخرى كالتوافق الدراسي والنوع والمستوى الدراسي 
والمنطقة السكنية. تم استخدام المنهج الوصفي نسبة ألهميته في هذه البحوث، وبلغ حجم 

ئية من أربع ثانويات توزعت ( تلميذ وتلميذة اختيروا بأسلوب العينة العشوا200عينة الدراسة )
م(  وتم استخدام مقياس إدمان 2015م/2014) على مناطق الريف والمدينة  للسنة الدراسية
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م(. وتوصلت الدراسة إلى  أنه توجد فروق 2011اإلنترنت من إعداد الباحثة أماني ضرار )
تبعا لمتغير  ذات داللة إحصائية في إدمان اإلنترنت عند تالميذ بعض الثانويات الجزائرية

ذكور.( وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في إدمان اإلنترنت عند تالميذ  -النوع )إناث
ريف.( وأنه توجد فروق ذات  -بعض الثانويات الجزائرية تبعا لمتغير المنطقة السكنية )مدينة

داللة إحصائية في إدمان اإلنترنت عند تالميذ بعض الثانويات الجزائرية تبعا المستوى 
 سنة ثانية ثانوي.( -الدراسي )سنة أولى ثانوي

 

 م2013دراسة شاهين  .6
ة في لجامعبعنوان "إدمان اإلنترنت وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة ا

 فلسطين"
ة لنفسياقد هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى واقع إدمان اإلنترنت وعالقته بالشعور بالوحدة 

ن الطلبة في درجات كل من يوطبيعة الفروق ب فلسطينلدى عينة من طلبة الجامعة في 
اإلدمان على اإلنترنت والشعور بالوحدة النفسية، باختالف الجنس ومستوى االستخدام 

نة الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، وطبقت مقاييس  الدراسة على عي لإلنترنت. استخدمت
ن يفلسطينية، وتراوحت أعمارهم ما بالجامعات ال( طالبًا وطالبة من  450متيسرة قوامها )

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة في المتوسطات الحسابية  و(عامًا 26 – 19)
رجة إلدمان اإلنترنت أو الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة تبعًا لمتغير الجنس ، وأن د
 تخدامإدمان اإلنترنت أو الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة ترتفع كلما ارتفع مستوى االس

ت نترنعالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين، إدمان اإل لإلنترنت. وبينت النتائج وجود
 ( أي كلما ازدادت درجة(27,والشعور بالوحدة النفسية، حيث بلغ معامل االرتباط بينهما

 عور بالوحدة النفسية لدى الطلبة.اإلدمان على اإلنترنت تزداد درجة الش
 م2012إعداد الحوسني    .7

 "نزوى ته بالعزلة االجتماعية لدى طلبة جامعةبعنوان " إدمان اإلنترنت وعالق
ت، إضافة إلى كشف العالقة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة إدمان اإلنترن

 يةؤ التنب
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معة ( طالًبا وطالبة من جا346بينه وبين العزلة االجتماعية. تكونت عينة الدراسة من )
األول مقياس إدمان اإلنترنت، نزوى في سلطنة عمان. استخدم في الدراسة مقياسين: 

والثاني مقياس العزلة االجتماعية. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالله 
إحصائية في متوسط درجات أفراد العينة على مقياس إدمان اإلنترنت تعزى للنوع 
لى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص  االجتماعي لصالح الطالبات، وا 

فسر يح كلية العلوم واآلداب. كما كشفت نتائج الدراسة أن إدمان اإلنترنت الدراسي لصال
ة من التباين الحاصل في درجات العزلة االجتماعية لدى أفراد عين % (15,1ما نسبته )

ا بعادهالدراسة، وهذا يدل على أن إدمان اإلنترنت يمكن أن يتنبأ بالعزلة االجتماعية، وأ
 ولكن بصورة منخفضة.

 م2009لحمصي دراسة ا .11

سة , درابعنوان : "إدمان اإلنترنت عند الشباب وعالقته بمهـارات التواصل االجتماعي
 ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق."

هدف البحث إلى إلقاء الضوء على ظاهرة اإلدمان على اإلنترنت وعالقتها بمهارات التواصل 
إناث، 36طالبًا وطالبة ( )150العينة ) االجتماعي لدى عينة من طالب جامعة دمشق وقد بلغت

(ذكور من تخصصات علمية متعددة وأوضاع اقتصادية مختلفة، واعتمد منهج البحث 114( )
 الوصفي التحليلي وكانت أدوات البحث عبارة عن )مقياس إلدمان اإلنترنت من إعداد "يونغ"،

 ومقياس العالقات االجتماعية من إعداد "الحاج"(.

ت وأسفرت الدراسة عن عدد من  النتائج ابرزها اآلتية توجد عالقة بين اإلدمان على اإلنترن
ومهارات التواصل االجتماعي لدى العينة المدروسة. توجد فروق ذات داللة في اإلدمان على 

في  الى أنه ال توجد فروق باإلضافةاإلنترنت لدى العينة تبعًا لمتغير الجنس لصالح اإلناث. 
دمان مان على اإلنترنت لدى العينة تبعًا لمتغير الوضع االقتصادي. وال توجد فروق في اإلاإلد

 على اإلنترنت لدى العينة تبعًا لمتغير التخصص العلمي
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 م2009دراسة بركات  .13

راسة ين: دالمتزوج المشكالت األسرية المترتبة على إدمان اإلنترنت لدى الذكوربعنوان "
 الزواجي )مصر(في اإلرشاد 

 دراسةهدفت إلى الكشف عن المشكالت األسرية المرتبطة باإلدمان على الـشبكة. تكونـت العينة ال
( ذكرًا متزوجًا من مفرطـي ومنخفضي استخدام 30من مجموعتين تشكلت كل منهما من  )

لقد  .سرية الشبكة المعلوماتية. أدوات الدراسة: مقياس إدمان الشبكة وكذلك مقياس المشكالت األ
من  أثبتت النتائج أن الذكور المتزوجين مفرطي اسـتخدام الشبكة المعلوماتية هم أكثر معاناة
أن  المشكالت األسرية سواء النفسية أو االجتماعية من منخفضي االستخدام، كما أظهرت النتائج

حول إلى مشكلة لدى الزوج يعجز عن مواجهتها فيت يبدأ بوجود  إدمان الشبكة المعلوماتية
 .الشبكة، وهذا يزيد من المشكالت االسرية

 

 

 م2006دراسة أحمد  . 14

دى النفسية ل إدمان الشبكة وعالقته بكل من أبعاد الشخصية واالضطراباتبعنوان "
 "المراهقين

بين إدمان الشبكة وأبعاد الشخصية واالضطرابات النفسية لدى   هدفت الدراسة إلى فحص العالقة
وطالبة من طالب  طالب1000طلبة الجامعة في مصر والسعودية. بلغت عينة الدراسة )

الجامعة في مصر والسعودية(. كانت أدوات الدراسة استمارة بيانات شخصية ، ومقياس إدمان 
حة النفسية )التشخيص اإلكلينيكي الذاتي الشبكة، واختبار )إيزنك( للشخصية، ومقياس الص

لألعراض المرضية(. لقد أثبتت النتائج أن لالضطرابات النفسية موضوع الدراسة تأثيرًا موجبًا دااًل 
في إدمان الشبكة لدى المراهقين، كمـا أن إلدمان الشبكة تأثيرًا موجبًا دااًل في االضطرابات 

ن، كما أن لالنطوائية والميل العصابي والميل الذهاني النفسية موضـوع الدراسـة لـدى المراهقي
والعدوانية تأثيرًا موجبًا دااًل على إدمان اإلنترنت لدى المراهقين، وتأثيرًا موجبـًا ودااًل لالنطوائيـة 
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والميـل العصابي والميل الذهاني والعدوانية في االضـطرابات النفـسية لـدى المـراهقين، واالنبساطية 
 ر سالب على إدمان الشبكة لدى المراهقينلها تأثي

 م2003 ربيع دراسة. 15

 ضوء بعض في(  اإلنترنت) الدولية واالتصاالت المعلومات شبكة إدمان: بعنوان
 المتغيرات

 مواقع أهم ومعرفة ، اإلنترنت إدمان عن الناتجة السلبية اآلثار معرفة إلى الدراسة  تهدف
 طالب من وطالبة طالب150  من الدراسة عينة  تكون: العينة. الشباب يفضلها التي  اإلنترنت
  اإلنترنت مدمني األولى: مجموعتين إلى العينة  قسم"و إناثا( 46)و ذكورا( 104) الجامعة،
 الدراسة  استخدم: األدوات (108) وعددهم  لإلنترنت المدمنين غير والثانية( 32) وعددهم
 لدوليةا المعلومات شبكة إدمان مقياس-(. الباحثة إعداد) المعلومات شبكة استخدام دوافع استمارة

 ائياإحص دالة فروق وجود: أهمها من النتائج بعض عن الدراسة أسفرت: النتائج(. الباحثة إعداد)
 ،المدمنين مجموعة بين لها اليومي االستخدام ساعات وعدد الشبكة نحو الدافع شدة متوسط بين

 مجموعة بين إحصائيا دالة فروق وجود وعدم المدمنين مجموعة لصالح للشبكة المدمنين وغير
 أشارت حين في عامة معلومات عن البحث بدافع استخدامها في للشبكة المدمنين وغير المدمنين
 بير،التع حرية بدافع الشبكة استخدام في المجموعتين بين إحصائيا دالة فروق وجود إلى النتائج
شباع  إحصائيا دالة فروق وجود. المدمنين مجموعة لصالح الواقع في إشباعها يصعب رغبة وا 
 .المدمنين مجموعة لصالح األصدقاء مسايرة بدافع الشبكة استخدام في المجموعتين بين

 -الوحدة النفسية : تناولتدراسات ثانيًا : 

 2013دراسة مصطفى و الشريفين  .1

الطلبة  نم عينه لدى بينهما والعالقة النفسي واألمن النفسية بالوحدة بعنوان "الشعور
 اليرموك " جامعة في الوافدين

واألمن النفسي لدى عينة من  هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الشعور بالوحدة النفسـية
طالبا وطالبة تم (158)  تكونت عينة الدراسة من .الطلبـة الوافـدين الدارسـين فـي جامعـة اليرمـوك



49 
 

من طلبة جامعة اليرموك المسجلين في الفصل الدراسي الثـاني للعـام  القصـديةاختيارهم بالطريقة 
بالوحــدة  ولتحقيـق هـدف الدراسـة تــم بنـاء مقياسـين لقيـاس الشــعور .م2012/2011 الدراسـي

فدين كان النفسية لدى الطلبة الوا واألمــن النفســي. أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن مســتوى الوحــدة
النفسية  وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى الوحـدة. متوسطا

ولصـالح اإلنـاث، ووجـدت  ككل، وفي مجالي العالقـات األسـرية والمشـاعر الذاتيـة تعـزى للجـنس
صـــالح ذوي التحصـــيل للمســـتوى التحصـــيلي، ول كـذلك فـروق فـي مسـتوى الوحـدة النفسـية تعـزى

، إضافة إلى وجود فرق في مستوى الشعور بـاألمن )المقبول(المتدني  الممتـــاز وذوي التحصـــيل
 . النفسـي

 

 م2016دراسة النيرب  .2

تواصل ا بالنسق القيمي لمدمني مواقع الهالشعور بالوحدة النفسية وعالقت بعنوان "
 "غزةبة الجامعات بمحافظات لاالجتماعي من ط

 مواقع القيمي لمدمني قبالنس وعالقتهاحدة النفسية و ر بالو الشع وىإلى مست فالدارسة التعر  هدفت
 الديمغرافية المتغيراتبعض  ضوءبة الجامعات بمحافظات غزة في لط مناالجتماعي  التواصل

 (جامعةال–الجنس -دخل االسرة -  الدراسي وىالمست -التراكمي لالمعد –الحالة االجتماعية )
ن طالبة مو طالب 407  من نةو ائية طبقية مكو ى عينة عشلي عليلالتح صفيو ال المنهجمستخدمة 

(  نسطيلجامعة فو ر هجامعة األز و مية  الجامعة اإلسال وطالبات الجامعات: )جامعة األقصى 
إلى  مرجـمتل حدة النفسية الرسيو ات مقياس الدو األ نالدارسة استخدمت الباحثة م أهداف ولتحقيق

باحثة إعداد ال ناالجتماعي م التواصلاقع و م ادمان   والقيمي   النسق يمقياس وغة العربية، لال
ياس العينة في مق أفراددرجة استجابة  نأ نتبيوتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها ، 
ر و الشع وىمستبين  قة دالة عالعدم وجود  وحدة النفسية جاءت  مرتفعة. و ر بالو الشع وىمست

 بة الجامعات، معلط ناالجتماعي م التواصلاقع و لمدمني م بالوحدة النفسية  والنسق القيمي
 واصلاقع التو م نمقياس إدماو حدة النفسية و ر بالو الشع وىفي مست احصائياً  دال قويارتباط  وجود
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 م2013دراسة محمد  .3

 "ضعاف السمع بعنوان " التواصل وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال

طفال يسعي البحث للكشف عن العالقة االرتباطية بين التواصل والشعور بالوحدة النفسية لدى األ
ضعاف السمع، والكشف عن وجود فروق في مستوى التواصل ترجع لمتغير الجنس. والكشف 
 عن وجود فروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية ترجع لمتغير الجنس. وتتضمن عينة البحث

(إناث، وأعمارهم تراوحت 12(ذكور، )14(من األطفال ضعاف السمع من الجنسين منهم )26)
(درجة، ودرجة قياس السمع 110-90(سنة، ودرجة الذكاء تراوحت ما بين )12-9ما بين )

درجة، وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين  (69- 40تراوحت ما بين )
 بالوحدة النفسية لدى األطفال ضعاف السمع. كما ال توجد فروق ذات داللةالتواصل والشعور 

إحصائية في مستوى التواصل بين الذكور واإلناث. وأيضا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
  في مستوى الشعور بالوحدة النفسية بين الذكور واإلناث

 م2011دراسة زقوت  .4

 بالنس مجهولي لدى والوحدة النفسية بالتوكيدية وعالقتها الذات بعنوان : هوية

لدى  والتوكيدية النفسية بالوحدة والشعور الذات هوية بين العالقة عن للكشف الدراسة هدفت
االحتضان،  مكان) بحسب المتغيرات هذه في الفروق على التعرف وكذلك النسب، مجهولي
هوية  بتأثير التنبؤ وامكانية  (االجتماعية الحالة االقتصادي، المستوى التعليمي، المستوى العمر،
 النسب مجهولي من58  قوامها عينة على تطبيقها وتم .النفسية الوحدة على والتوكيدية الذات

 النتائج وقد أظهرت .غزة قطاع في أسر لدى الرحمة، والمحتضنين مبرة جمعية في المتواجدون
 لدى مجهولي النفسية بالوحدة والشعور والتوكيدية الذات هوية بين إحصائيا دالة عالقة أنه توجد

 والتوكيدية النفسية بالوحدة والشعور الذات هوية في إحصائياً  دالة فروق توجد النسب و أنه ال
 فروق توجد ال البديلة وأنه األسر لدى المتواجدين و الجمعية في المتواجدين النسب لدى مجهولي

 النسب مجهولي والتوكيدية لدى النفسية بالوحدة والشعور الذات هوية في إحصائية داللة ذات
 الذات هوية في إحصائية داللة ذات فروق توجد الجنس باإلضافة إلى أنه ال لمتغير تعزى
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 أسر لدى والمحتضنين المؤسسة في المتواجدون مجهولي النسب لدى النفسية والوحدة والتوكيدية
 .العمر  لمتغير تعزي

 

 

 م2009دراسة العاسمي  .5

 الجتماعيةا المساندة و العزلة و باالكتئاب عالقته و النفسية بالوحدة الشعور بعنوان "
 دمشق" جامعة طلبة من عينة على تشخيصية دراسة:

 في ينالقاطن وأقرانهم الريف في القاطنين الجامعيين الطلبة بين الفروق تعرف إلى الدراسة تهدف
 ،المساندة ،االكتئاب االجتماعية العزلة من وكل النفسية بالوحدة الشعور درجة في المدينة

 قدمش جامعة في الدارسين الطلبة من وطلبة  طالبا(486) من الدراسة عينة تكونت .االجتماعية
. المدن في القاطنين من طالبةو   طالبا( 227) و الريف في القاطنين الطلبة من(295) بواقع ،

 ةالوحد مقياس:  التالية المقاييس الباحث استخدام وقد .سنة ( 24 -9)  بين أعمارهم تراوحت
 فتكش.  االجتماعية المساندة مقياس ، االجتماعية العزلة مقياس و االكتئاب مقياس و النفسية
 الطلبة درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -: التالية النتائج عن الدراسة

 نفسيةال بالوحدة الشعور من كل في المدينة في القاطنين وأقرانهم الريف في القاطنين الجامعيين
 دالة قفرو  وجود وكذلك.  الريف طلبة لصالح االجتماعية والعزلة واالكتئاب االجتماعية والمساندة
 من كلو  النفسية بالوحدة الشعور بين موجبة ارتباطية عالقة وجود .بالذكور مقارنة اإلناث لصالح

 سيةالنف بالوحدة الشعور بين سالبة ارتباطية عالقة النتائج أظهرت بينما ، والعزلة االكتئاب
 .االجتماعية والمساندة

 م2004دراسة الدليم وعامر  .6

 ةبالمملك ـاتوالمراهق من المراهقين عينــات لــدى النفسيــة بالوحــدة الشعور بعنوان "
 السعودية" العربية
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 عرفوالت الجنسين من المراهقين لدى النفسية بالوحدة الشعور مقياس إعداد إلى البحث هذا يهدف
 جوهرية فروق وجود مدى عن الكشف إلى البحث يهدف كما.  األداة لهذه العاملي البناء على
 قام دولق.  الجغرافية والمنطقة التعليمية والمرحلة الجنس متغيرات االختالف تعزى الجنسين بين

 المرحلتين طلبة من 2660 على تطبيقه تم بنداً  وأربعين ست من مقياس بتطوير الباحثان
 الرياض منطقة هي رئيسية مناطق ثالث على موزعة مدرسة وثالثين ست في والثانوية المتوسطة
 من مختلفة مستويات وجود الدراسة نتائج أظهرت.  الشرقية والمنطقة المكرمة مكة ومنطقة
 أن تضحا كما . المراهقات من بالوحدة شعوراً  أكثر المراهقين أن وجد فقد النفسية بالوحدة الشعور
 مع ةالثانوي المرحلة طلبة لصالح المراهقين بين النفسية بالوحدة الشعور في دالة فروقاً  هناك
 مكة منطقتي في بالطالبات مقارنة الرياض منطقة في المراهقات لصالح دالة فروق وجود

 التوصيات ببعض الباحثان خرج فقد الدراسة إليه انتهت ما ضوء وفي.  والدمام المكرمة
رشادي تربوية برامج وتخطيط تصميم عند والمسؤولين المعينين تساعد قد والتي والمقترحات  ةوا 
  والمراهقات للمراهقين

 م2003دراسة مخيمر  .7

 بعنوان "الرفض الوالدي ورفض األقران والشعور بالوحدة النفسية "

ة فحص العالقة بين إدراك الرفض الوالدي ورفض األقران والشعور بالوحدهدف هذه الدراسة هو 
نهم م(مراهقًا ومراهقة  ، 295النفسية لدي عينة من المراهقين . وقد تكونت عينة الدراسة من )

سنة  ، 14,7( مراهقة متوسط اعمارهم  148سنة  ، و )  14,5( مراهقًا متوسط اعمارهم 147)
 بول والرفض الوالدي واستبيان قبول ورفض األقران  ومقياس الوحدةوطبق عليهم استبيان الق

النفسية  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها وجود ارتباط موجب دال احصائيًا بين 
باط ارت  الرفض الوالدي والشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين والمراهقات ، باإلضافة الى وجود

،   رفض األقران والشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين والمراهقاتموجب دال إحصائيًا بين 
وتزايد الشعور بالوحدة النفسية بفعل التأثير المشترك للرفض الوالدي ورفض االقران لدى 

قبول المراهقين والمراهقات ، كما تبين وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين القبول الوالدي و 
 لدي ورفض االقراناألقران وبين الرفض الوا
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 م2002دراسة مبروك  .8

 سنين "ى المبعنوان "تقييم الذات وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لد

ية هدفت الدراسة الراهنة إلى التعرف على واقع متغيرات تقييم الذات والشعور بالوحدة النفس
ذات كما تحاول فحص تأثير تقييم ال واالكتئاب لدى عينة من المسنين الذكور في مدينة القاهرة

 باراتعلى العالقة االرتباطية بين مشاعر الوحدة النفسية واالكتئاب وقد طبقت بطارية من االخت
التي تقييس هذه المتغيرات على عينة عشوائية من المسنين، بلغت ستين مسنًا ، وحسبت 

لة ة عن وجود عالقة سالبة وداالعالقات االرتباطية بين متغيرات الدراسة . وقد كشفت الدراس
إحصائيا بيت تقييم الذات وكل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب حيث تنخفض مشاعر 

ن أيضًا الوحدة النفسية ومستويات االكتئاب في ظل التقييم االيجابي للذات . وقد كشفت الدراسة أ
 لى أنإب كان كبيرًا، وهذا يشير دور تقييم الذات فب خفض العالقة بين الوحدة النفسية واالكتئا

 ت .العالقة بين الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى كبار السن تتأثر بمتغير تقييم الذا

 

 -دراسات تناولت االكتئاب : -ثالثًا:

 2016دراسة  الهور  .1

 بعنوان "فاعلية برنامج إرشادي نفسي إسالمي لخفض أعراض االكتئاب النفسي"

الحالية إلى الكشف عن مدى فاعلية برنامج إرشادي نفسي إسالمي لخفـض هدفت الدراسة 
 أعراض االكتئاب النفسي لدى المرضى المترددين والمتابعين في مركز الوسطى للصحة النفسية،

( مريضًا ومريضة تم تقسيمهم إلى مجموعتين، األولى تجريبيـة 28وتكونت عينة الدراسة من )
( مريضًا ومريضـة، حيـث تـم 14ومريضة، والثانية ضابطة وقوامها )( مريضًا 14وقوامها )

( مريضًا ومريضة من العينة الفعلية الحقيقية من مركز الوسطى للصـحة 120اختيارهم من بين )
في  -النفسية ممن حصلوا على أعلى درجات على مقياس بيك لالكتئاب، واستخدم الباحث
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تحقق من صحة فروض الدراسة: مقيـاس بيـك المطـول األدوات التالية لل -دراسته الحالية
لالكتئـاب، وبرنامج إرشادي نفسي إسالمي )من إعداد الباحث(، واستخدم الباحث في دراسته 
المـنهج شـبه التجريبي باستخدام مجموعتين متكافئتين، مجموعة تجريبية، وأخرى ضابطة وقد 

هرية ذات داللة إحصائية بين درجـات توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود فروق جو 
القيـاس القبلـي ودرجـات القياس البعدي في االكتئاب النفسي لـدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة، 
والفـروق كانت لصالح القياس البعدي باإلضافة الى وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين 

في االكتئاب النفسي لـدى أفـراد المجموعـة درجـات القيـاس القبلـي ودرجـات القياس البعدي 
 التجريبيـة، والفـروق كانت لصالح القياس البعدي.

 م2013دراسة الغامدي  .2

 بعنوان " االكتئاب النفسي وعالقته بالذاكرة لدي عينة من مراجعي العيادات"

 هدفت الدراسة إلى  التعرف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائيات بين المرضى
لة المكتئبين واألفراد العاديين في عملية التذكر. والتعرف عما إذا كان هناك فروق ذات دال

إحصائيات بين المرضى ذوي االكتئاب المرتفع والمرضى ذوى التعليم المنخفض في عملية 
 التذكر. والتعرف عما اذا كان هناك عالقة ارتباطية بين االكتئاب والتذكر لدى المرضى

 راساتالد ددت عينة الدراسة من األفراد العاديين، والمرضى المكتئبين وكانت عينةالمكتئبين. تح
اإلفراد العاديين.  فردا من 11فردا من مرضى االكتئاب و  10فردا منهم 21اإلجمالية من  

واستخدمت الدراسة أداتين هنا :مقياس مستشفى الطائف لالكتئاب أعداد الدليم واختبار 
ة ت داللأعداد لوريتا بندر .وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :توجد فروق ذابندرجتشتالت من 

 إحصائية بين المرضى المكتئبين واألفراد العاديين في عملية التذكر توجد فروق ذات داللة
ر. إحصائية بين مرضى االكتئاب ذوى التعليم المرتفع وذوي التعليم المنخفض في عمليات التذك

ية ت داللة إحصائية بين ذوي االكتئاب المنخفض وذوي االكتئاب المرتفع في عملوتوجد فروق ذا
 التذكر. وال يوجد فروق ذات دالله إحصائية بين المرضى المتزوجين والمرضى الغير متزوجين
من مرضى االكتئاب في عملية التذكر .وتوجد عالقة ارتباطيه بين االكتئاب والتذكر لدى 

 .المرضى المكتئبين
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 م2013راسة الشريف د .3

عقالني في التفكير الال Ellisفعالية برنامج توجيه جمعي يعتمد على نظرية  "بعنوان 
 "في خفض االكتئاب وتحسين مستوى التكيف

هدفت الدراسة الحالية فحص فاعلية برنامج توجيه جمعي يستند إلى نظرية اليس في التفكير 
التكيف لدى طالبات الصف األول الثانوي في الالعقالني في خفض االكتئاب، وتحسين مستوى 

  مدينة عمان. وقد تألف مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف األول الثانوي والبالغ عددهن
(طالبة بطريقة 30( طالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة الدراسة وعددها )103)

ة، حيث خضعت المجموعة التجريبية قصدية، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابط
لبرنامج توجيهي جمعي. وقد طبقت على جميع أفراد الدراسة أدتا الدراسة وهما: قائمة بيك 

ب كتئالالكتئاب، ومقياس التكيف النفسي )كقياس قبلي وقياس بعدي(.وأشارت النتائج المتعلقة باال
 والمجموعة الضابطة، ولم تظهر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية

 النتائج كذلك فروقًا ذات داللة إحصائية للتكيف بين المجموعتين التجريبية والضابطة.

 

 

 م2013دراسة عبد الرضى  .4

 بعنوان " أثر الحالة االجتماعية والنوع على االكتئاب بوالية الخرطوم "

االكتئاب في  ونوع المفحوص علىي أثر الحالة االجتماعية لهدفت هذه الدراسة إلي التعرف ع
والعالقات المتبادلة"، وتم  والية الخرطوم. استخدم في الدراسة المنهج الوصفي "الدراسات المسحية

أنثى(  478ذكرًا، و513فردًا ) 1000ذلك باختيار عينة بالطريقة العشوائية البسيطة بلغ حجميا  
من األرامل والمطلقين من والية 52متزوجين، إضافة إلي  318غير متزوجين،   630منيم  
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الخرطوم. جمعت بيانات هذه الدراسة بتوزيع استمارة جمع البيانات األساسية، إضافة إلي مقياس 
زونج للتقدير الذاتي لالكتئاب. تكونت استمارة جمع البيانات األساسية من أسئمة عن: نوع 

مقياس زونج للتقدير الذاتي المفحوص، وحالته االجتماعية، كما أستخدم في لهذه الدراسة 
لالكتئاب ،  أظهرت النتائج أن هنالك فروق في درجات االكتئاب وفقًا لمحالة االجتماعية لصالح 
األرامل والمطلقين، وعدم وجود فروق ي عزى لنوع المفحوص، إضافة إلي عدم وجود تفاعل لكل 

 من الحالة االجتماعية ونوع المفحوص عمي توزيع درجات االكتئاب

 م2011دراسة المشعان  .5

تعاطين ى المبعنوان "المساندة االجتماعية وعالقتها بالعصابية واالكتئاب والعدوانية لد
 والطلبة في دولة الكويت"

 والعدوانية واالكتئاب بالعصابية االجتماعية المساندة عالقة بيان إلى الدراسة تهدف

 بواقع( 1217) من الدراسة عينة وتكونت .الكويت دولة في المتعاطين وغير المتعاطين لدى
 توجه أنهب الدراسة أظهرتو . المتعاطين من( 36)و الطالبات من( 296) و الطلبة، من( 553)

 وجبةم عالقة توجد بينما والعدوانية االكتئاب والعصابية االجتماعية المساندة بين سالبة عالقة
 ناثاإل بين جوهرية فروق توجد ال أنهب النتائج أظهرت كما .والعدوانية االكتئاب العصابية بين

 في ناثواإل الذكور بين ائياً صإح دالة فروق توجد ولكن. االجتماعية المساندة في والذكور
 ،ناثاإل باتجاه واالكتئاب العصابية درجات متوسط أن ونجد واالكتئاب، والعدوانية العصابية
 تعاطينالم بين إحسائياً  دالة فروق توجد أنهب الدراسة نتائج أظهرتو  .الذكور باتجاه والعدوانية

 وجدت ال كما. المتعاطين باتجاه واالكتئاب والعصابية االجتماعية المساندة في المتعاطين وغير
 .العدوانية في المتعاطين وغير المتعاطين بين جوهرية فروق

 م2011دراسة الشبؤون  .6

 بعنوان " القلق وعالقتـه باالكتئاب عند المراهقين"

هذا البحث إلى الكشف عن العالقة بين القلق بوصفه حالة والقلق بوصفه سمة وبين يهدف 
االكتئاب لدى المراهقين من تالميذ الصف التاسع من التعليم األساسي في مدارس مدينة دمشق 
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الرسمية ، كما يهدف إلى معرفة الفروق بين المراهقين في القلق بوصفه حاله والقلق بوصفه سمة 
ناث(. وقد تكونت عينة البحث من )وبين االكتئ ( طالبًا 655اب تبعًا لمتغير الجنس )ذكور وا 

(إناث 352ذكور( و )303وطالبة من تالميذ الصف التاسع من التعليم األساسي موزعين إلى )
تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من مدارس مدينة دمشق الرسمية . وُطبق عليهم اختبار حالة 

واختبار الشعور 2005من إعداد عبد الرقيب أحمد البحيري  STAIار   وسمة القلق للكب
باالكتئاب لدى المراهقين من إعداد الباحث ، بعد أن قامت الباحثة بتطبيقه على عينة 
استطالعية وتأكدت من صدقه وثباته . وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط بين القلق 

ن االكتئاب لدى مراهقي عينة البحث جميعًا باإلضافة إلى  بوصفه حالة والقلق بوصفه سمة وبي
وجود ارتباط بين القلق بوصفه حالة والقلق بوصفه سمة وبين االكتئاب لدى المراهقين من 
الجنسين. و تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في القلق بوصفه 

ة بين الذكور واإلناث في القلق بوصفه سمة وذلك حالة. و تبين وجود فروق ذات داللة إحصائي
 لصالح اإلناث.

 م2010دراسة النفيسة  .7

 " بعنوان " القلق واالكتئاب لدى طالب جامعة نايف من المدخنين وغير المدخنين

 وغير تهــدف الدراســة التعرف على الفروق في متوســطات درجات القلق واالكتئاب بين المدخنين
م ف على أيهما أعلى مستوى لدى المدخنين )القلق أم االكتئاب.( وقد استخدالمدخنين. والتعر 

ن رن بيالباحث المنهــج الوصفي المقارن الذي يصف الظاهرة ويبحــث عن العالقات المتبادلة ويقا
نين المتغيرات. و يعتمد هذا البحث على تحديد المجتمع الذي يرتبط بشكل واضح باألفراد المدخ

 عملية التدخين حاليا، إضافة إلى عينة أخرى مقابلة من غير المدخنين. الذين يمارسون

كما استخدم الباحث مقياس القلق لـ تايلر و مقياس االكتئاب لـ بك. واستخدم الباحث عدد من  
األساليب اإلحصائية منهاـ وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج منهاـ وجود فروق ذات داللة 

ن وغير المدخنين وذلك لصالح المدخنين أي أن المدخنين من خالل هذه إحصائية بين المدخني
النتائج أظهروا درجات أعلى في مستوى القلق من غير المدخنين. و وجود فروق ذات داللة 
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إحصائية بين المدخنين وغير المدخنين، وذلك لصالح المدخنين أي أن المدخنين من خالل هذه 
 .ستوى االكتئاب من غير المدخنينالنتائج أظهروا درجات أعلى في م

 

 

 م2010دراسة أبو فايد  .8

 "لكلويابعنوان "فاعلية برنامج إرشادي مقترح لتخفيف حدة االكتئاب لدى مرضى الفشل 

هدفت الدراسة الى فحص مدى فاعلية برنامج ارشادي مقترح لتخفيف درجة االكتئاب لدى 
( سيدة تعانين من مرض الفشل الكلوي 30مرضى الفشل الكلوي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

امج تم تقسيمهن الى عينة تجريبية تلقت جلسات البرنامج االرشادي وعينة ضابطة لم تتلق البرن
االرشادي، وقد طبق على المجموعتين مقياس بيك لالكتئاب وذلك قبل وبعد تطبيق البرنامج 

ذلك و س بعد شهر من انتهاء البرنامج لمعرفة الفروق االحصائية بين العينتين وتم تطبيق المقيا
راسة عمل دبلمعرفة مدى استمرارية تأثير البرنامج على العينة التجريبية، ولالستزادة قامت الباحثة 

ي حالة على احدى المريضات من العينة وذلك لمعرفة مدى استمرارية تأثير البرنامج وزيادة ف
ت لعينالعينتين مستقلتين واختبار ويلكوكسون ل موثوقية النتائج، وتم استخدام اختبار مان ويتنى

 المترابطة.

 

 م2009دراسة كردي .  9

ة وصفي "دراسة االكتئاب والذكاء االنفعالي لدى عينة من مـدمنات اإلنترنـتبعنوان "
 مقارنة"

هدفت الدراسة إلى تحديد الفروق في االكتئاب والذكاء االنفعالي بين طالبات الجامعـة مدمنات 
طالبة من ( 100المعلوماتية في الطائف وغير المدمنات. تألفت عينة الدراسـة مـن ) الشبكة

طالبة مـن غيـر المـدمنات وكانت أدوات الدراسة هي  (100مدمنات الشبكة المعلوماتية و )
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مقياس إدمان الشبكة ليونغ ومقياس عزب لتشخيص إدمان الشبكة المعلوماتية، كما استخدم 
قياس الذكاء االنفعالي. أثبتت النتـائج أن هناك فرقًا ذا داللة في االكتئاب بين مقياس االكتئاب وم

أي إن الطالبات المدمنات أكثر اكتئابًا من الطالبات 10,68المدمنات وغير المدمنات يساوي 
غير المدمنات. أيضًا أظهـرت النتـائج فروقًا دالة في الذكاء االنفعالي بين المدمنات وغير 

 أي غير المدمنات أكثر ذكاًء انفعالياً 11,94  لصالح الطالبـات غيـر المدمنات يساويالمدمنات 

 

 م2008دراسة النجمة  .9

الب طبعنوان " مدى فعالية برنامج ارشادي نفسي للتخفيف  من أعراض االكتئاب عند 
 المرحلة الثانوية "

 الثانوية ، والتعرف على مدىهدفت الدراسة التعرف على مستوى االكتئاب عند طالب المرحلة 
نت فعالية برنامج إرشادي نفسي للتخفيف من أعراض االكتئاب عند طالب المرجلة الثانوية وتكو 

طالب  13(طالبًا تم تقسيمهم الى مجموعتين األولى تجريبية وقوامها 26عينة الدراسة من )
من مدرسة عثمان بن طالب  200طالب حيث تم اختيارهم من بين  13والثانية ضابطة قوامها 

عفان الثانوية للبنين في منطقة شمال قطاع غزة ممن حصلوا على اعلى درجات في مقياس بيك 
ن لالكتئاب واستخدم الباحث منهجين هما المنهج الوصفي والمنهج التجريبي باستخدام مجموعتي

الية مقياس متكافئتين ، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وقد استخدم الباحث في دراسته الح
ن بيك المعرب باإلضافة الي البرنامج االرشادي النفسي من اعداد الباحث نفسه وذلك لتحقق م

صحة فروض الدراسة ، وقد توصل الباحث الى عدد من النتائج أبرزها وجود فروق ذات داللة 
 احصائية بين افراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في وجود اعراض االكتئاب بعد تطبيق
ة البرنامج االرشادي على افراد المجموعة التجريبية باإلضافة الي عدم وجود فروق ذات دالل

 تتبعيإحصائية لدى إفراد المجموعة التجريبية في وجود اعراض االكتئاب بين التطبيق البعدي وال
 بعد شهرين لمقياس االكتئاب .

 م2007دراسة العجوري  .10
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 لمصابينا أمهات األطفال لدى االكتئاب لتخفيف مقترح إرشادي برنامج بعنوان " فاعلية
 التغذية " سوء بمرض

 لدى االكتئـاب حدة لتخفيف المقترح اإلرشادي البرنامج فاعلية مدى فحص إلي الدراسة هدفت
 أطفال لديهن اللواتي سيدة30  من الدراسة عينة تألفت وقد التغذية، سوء مرضى أطفال أمهات
 ىعلـ ،طبق وضابطة تجريبية مجموعتين إلى المجموعة أفراد توزيع وتم التغذية سوء من يعانوا

 جالبرنام تطبيق وبعد البرنامج تطبيق قبل االكتئاب مقياس والضابطة التجريبية المجمـوعتين
 اختبار استخدام وتم اإلحصائية المعالجات إلجراء البرنامج انتهاء من شهرعد وب مباشـرة

""Mann-Whitney أظهرت ولقد .المترابطة للعينات ولولكسون واختبار مستقلتين لعينتين 
 معرفةب يتعلق فيما أما التجريبيـة المجموعـة أفراد لدى إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج
 على باالكتئا أداة بتطبيق الباحثة وقامت االكتئاب حـدة خفـض فـي البرنامج اثر استمرارية مدى
 عدم النتائج أظهرت وقد البرنامج انتهاء من شهرد بع والضابطة التجريبية المجموعة من كل

 االكتئاب مقياس في التتبعي والقياس البعدي القياس بين إحصائية داللة ذات فروق وجود
 دأفرا لدى التحسن مستوى بان لنا يكشف الزمني التتبعي القياس أن ذلك من ونـستنتج النفسي،

 تسمت فاعلية له تكن لم اإلرشادي البرنامج أن على يدل وهذا ، قتاً مؤ  كان التجريبية المجموعة
 . باالسـتمرارية

 م2006دراسة زعطوط وقريشي  .11

 "المصابين بامراض الجسدنةبعنوان "االكتئاب المقنع بالتكتم وقلق الموت لدى 

هدفت الدراسة الى استكشاف شيوع االكتئاب لدى المجسدنين في عيادات الطب العام  بورقلة 
ونظرًا الرتباط االكتئاب بالتكتم وقلق الموت درسنا العالقة بين هذه المتغيرات الثالثة كما درست  

س التأثر بين المتغيرات الرئيسية وبعض المتغيرات الوسيطة لدى المجسدنين مثل السن والجن
والمستوى التعليمي . افترضت الدراسة شيوع االكتئاب والتكتم وقلق الموت لدى المجسدنين، 

لتشخيص الجسدنة واستبيان الصحة العامة  Kroenkeوللتحقق من ذلك استعملت شروط 
(GHO ( وقائمة بيك لالكتئاب )BDI ( ومقياس تورنتو للتكتم )TAS ومقياس قلق الموت )

(DAS)  من المجسدنين  72صحتها وثباتها . وشملت عينة الدراسة االساسية بعد التحقق من



61 
 

مراجع للعيادات العامة ، وقد توصل البحث الى عدد من النتائج منها أن أكثر  2000من بين 
% من المجسدنين مكتئبون ومتكتمون ومصابون بقلق الموت كما وجد عالقة دالة بين 80من 

د عالقة بين االكتئاب وقلق الموت بسبب ارتفاع درجة االكتئاب والتكتم وقلق الموت ولم يج
الخوف من الموت لدى الفرد الجزائري عمومًا ، ولم يجد البحث عالقة دالة بين المتغيرات 

 الرئيسة وبين المتغيرات الوسيطة كالسن والجنس والمستوى التعليمي.

 

 م2002دراسة تونسي   .12

ة ات وغير المطلقات في مدينة مكالقلق واالكتئاب لدى عينة من المطلق"بعنوان 
 "المكرمة

هدفت الدراسة الكشف عن الفروق بين المطلقات وغير المطلقات في متوسط كل من القلق 
ة من المطلقات وعين 180واالكتئاب، تم تطبيق مقياسي الطائف للقلق واالكتئاب على عينة من 

من غير المطلقات في مدينة مكة المكرمة. مستخدمة المنهج السببي المقارن. 180ضابطة من  
تساؤال موزعة على خمسة أبعاد هي الفروق العامة 14وقد شملت تساؤالت وفرضيات البحث  

ن بين المطلقات وغير المطلقات، الفروق بين المطلقات تبعا لمصدر الطالق، البعد الزمني وم
اج والعمر الحالي والفترة بعد الطالق، الظروف االجتماعية ذلك عمر المطلقة عند الزو 

عة مجمو  واالقتصادية، األمومة ورعاية األبناء. انتهت الدراسة إلى  عدد من النتائج منها  تعاني
 المطلقات من درجة أعلى ودالة إحصائيا من القلق واالكتئاب مقارنة بغير المطلقات، و عدم

ني وامل زيادة القلق واالكتئاب بدرجة دالة. إن  للعامل الزممشاركتها في القرار عامل من ع
ة أهميته فالمتزوجات مبكرا، والمطلقات في سن مبكرة أكثر عرضة للقلق واالكتئاب بدرجة دال

 إحصائيا، إال أن اثر الطالق يمكن أن يخف وبداللة احصائية مع طول المدة بعد الطالق.

 -الدراسات االجنبية :

 -ت ادمان االنترنت:دراسات تناول-1

 (Azher )2014دراسة  
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 بعنوان "العالقة بين إدمان اإلنترنت والقلق بين طالب جامعة سارجودها "

وكان الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق ليس فقط في انتشار إدمان اإلنترنت بين الطالب 
ق اإلنترنت ومستوى القلوالطالبات في جامعة سارجودها ، بل أيضا العالقة بين مستوى إدمان 
( في 2014- 2012لدى الطالب. يشمل مجتمع الدراسة الحالية طالب برامج الماجستير )

ة ، جامعة سارجودها. تم اختيار العينة من خالل توضيح طريقة أخذ العينات العنقودية  للدراس
خدام . تم استSargodhaأقسام مختلفة من جامعة  6طالب بالتساوي من  300وتم اختيار 

كأدوات تقييم لجمع البيانات.  Beck Anxiety( ومقياس I.A.Sمقياس إدمان اإلنترنت )
 وأظهرت النتائج أن انتشار اإلنترنت أكثر لدى الطالب من الطالبات. أظهر تحليل االنحدار

 ت ومستوى القلق بين طالب الجامعةعالقة إيجابية وهامة بين مستوى إدمان اإلنترن

 Alavia & Najmi  , Shafeqb (2014)دراسة 

 "ألجانب اعيين بعنوان  "العالقة بين إدمان اإلنترنت واألداء االكاديمي بين الطالب الجام 

 بين االكاديمي األداء( IA) اإلنترنت إدمان بين العالقة تحديد هو الدراسة هذه من والغرض
 الدراسة هذه(. UTM) ماليزيا( Teknologi) تينولوجي جامعة في األجنبية الجامعات طالب
 األصل وبلد الجنس حيث من اإلنترنت إدمان في االختالفات على التعرف الى تهدف أيضا
 هناك كانت البسيطة؛ العشوائية العينات أخذ خالل من اختيارها يتم بلدان أربعة في وكانت
ندونيسيا والصومال واليمن الصين . البلدان تلك من عشوائي بشكل طالب 120 اختيار تم و وا 

 بي عدلها التي( 1998) يونغ  دراسة على تعتمد( IAT)  اإلنترنت إدمان قياس أجل من
 االنترنت ادمان بين العالقة لتحديد بيرسون ارتباط تقنية استخدام تم كما. (2009) وشفيق
 حيث من االنترنت ادمان في فروق توجد ال أنه الدراسة نتائج وأظهرت. األكاديمي واألداء
 الذكاء معدل في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج بينت كما. المنشأ بلد الجنس،
 .التراكمي المعدل حيث من المعياري

 مAdalier & Balkan 2012دراسة 

 "النفسية واألعراض اإلنترنت على اإلدمان بين العالقة بعنوان "
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 بين النفسية واألعراض اإلنترنت إدمان بين العالقة عن الكشف هو الدراسة هذه من والهدف
=  ع%  )36,5 ل العينة. قبرص شمال في الجامعات طلبة بين البحث أجري. الجامعة طالب

 أخذ طريقة حسب اختيارهم تم جامعي طالب 126،  ذكور( 80=ع% )63.5، انثى( 46
 ،(1994) ودوراك شاهين("  BSI) األعراض جرد موجز" اختبار تطبيق وتم.  القياسية العينات
 ونموذج( 2001) بيراكتار(" IAS) اإلنترنت إدمان مقياس" ، كرونباخ ألفا الموثوقية ومعامل

 ارتباط هناك أن الدراسة هذه نتائج وأظهرت.  البيانات لجمع والديمغرافية البيوغرافية المعلومات
 somatization) التجسيد اضطراب مثل  النفسية واألعراض اإلنترنت على اإلدمان بين كبير

 األشخاص، بين والحساسية ،(  obsessive compulsive) القهري الوسواس واضطراب ،(
 .العظمة بجنون واألفكار الرهابي، والقلق والعداء، والقلق، واالكتئاب،

 مŞAHİN 2011دراسة 

 تلفة"مخ لمتغيرات األفراد وفقا من اإلنترنت على اإلدمان مستويات تحليل بعنوان "

 جميع من اإلنترنت مستخدمي بين اإلنترنت إدمان مستويات تحديد الدراسة هذه من الهدف كان
 596مجموع من الدراسة مجموعة تتألف و. المسح نموذج الدراسة استخدمت. العمرية الفئات
 مقياس" و" الشخصية المعلومات نموذج" استخدام تم حيث. العمرية الفئات جميع من شخص
 ضةمنخف مستويات لديهم األفراد أن الدراسة نتائج وكشفت  ..المعلومات لجمع" اإلنترنت إدمان
 للفئات وفقا مقياس من العام وفي الفرعية المقاييس في سواء حد على اإلدمان اإلنترنت من

 الفئة إلى ينتمون الذين لألفراد اإلنترنت إدمان درجات بين كبير فرق هناك أن وجد وقد. العمرية
 بللطال اإلنترنت إدمان درجات بين كبير فرق هناك وكان. دونها وما 30 و وأدناه 19 العمرية
 أعلى كانت الذكور من اإلنترنت إدمان مستويات أن تبين وقد. المهنية المجموعات من وغيرها

 . اإلناث مستوياتها من

 مMIA & HEE SUN , YOUNG-HEE 2009دراسة 

 الكوريين" المراهقين لدى الشخصية والمشاكل اإلنترنت بعنوان " إدمان
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 واستكشاف الشخصية والمشكالت اإلنترنت إدمان مستويات فحص الدراسة هذه من الغرض وكان
 وسطةالمت المدارس طالب في  اإلنترنت إلدمان الصلة ذات العوامل وتحديد االثنين، بين العالقة
 كورية نسخة استخدام وتم.  المتوسطة المدارس في طالبا 676 الدراسة مجتمع وكان. الكورية

 المشاكل من الجرد من الكورية ونسخة اإلنترنت على لإلدمان الذاتي االختبار مقياس من
  باإلضافة عاديين كمستخدمين٪( 80.9) 547 تحديد تم  الدراسة مجتمع بين من. الشخصية

 المخاطر ذوي المستخدمين من٪( .3) 21 و االستخدام بخطر المحتملين من٪( 16) 108
 رنتاإلنت إدمان بين إحصائية داللة ذات إيجابية ارتباطات هناك أن  النتائج واظهرت. العالية

 اللعب وساعات اإلنترنت إدمان بين كبيرة إيجابية ارتباطات  هناك و. الشخصية والمشاكل
 المشاكل من يعانون الذين االشخاص أكثر اإلنترنت على المدمنون المراهقون وكان. ألعاب

 .الشخصية

 Nalwa & Anand 2003   دراسة

 " الهند في بةبكة المعلوماتيـة لـدى الطلإدمان الـشبعنوان "

 بكة المعلوماتية في مـدارسالتعرف على مدى انتشار إدمان الشهدفت الدراسة إلى 
 Davis))استخدم الباحثان مقياس  .طالب وطالبة100) )تألفت عينة الدراسة من  .الهند

 لقياس االستخدام المرضى لإلنترنـتDosc) )لمعرفة الكمبيوتر وما يتصل به ومقياس 
 مجموعـة :حيث تم تقسيم العينة إلى مجمـوعتين .للوحدة النفسيةUCLA) )ومقياس 

 أظهرت النتائج .بكة المعلوماتية، ومجموعة أخرى غير معتمدة عليهامعتمدة على الش
 بكةالـش تين، فقد كانت المجموعة المعتمـدة علـىأن هناك فروقًا دالة بين المجموع

 بكة المعلوماتية وهـي تعـانيجباتها لتقضي وقتًا أطول على الشالمعلوماتية تؤجل وا
 بكة المعلوماتية، كما أنستيقظ متأخرة بسبب السهر على الشاضطرابات النوم، ألنها ت

 لمعلوماتية أكثر من عددبكة اقضيها المجموعة المعتمدة على الشعدد الساعات التي ت
 فيما يخص مقياس الوحدة النفسية فقـد .بكةموعة غير المعتمدة على الشساعات المج

بكة على الش كان هناك فروق دالة بين المجموعتين في الوحدة النفسية لدى المجموعة التي تعتمـد
 بكة لصالح المجموعة المعتمدة علىمعلوماتية وغير المعتمدة على الشال

 .بكةالش
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 Farraro G  2003  دراسة

 "  اإلنترنت إدمان اضطراب: العنوان

 من236  من  تتكون: العينة اإليطاليين، عند  اإلنترنت إدمان عن الكشف إلى الدراسة  تهدف
.  تاإلنترن إلدمان يونج اختبار: األدوات. والمهنة والعمر الجنس حيث من مختلفين اإليطاليين

  اإلنترنت إدمان لخطر عرضة أكثر كانوا الشباب من المستخدمين أن النتائج أظهرت: النتائج
. ضيكتعوي  اإلنترنت استخدام إلى بهم أدت والفردية االجتماعية حياتهم جودة وعدم الكبار، من

 من  اإلنترنت اإلدمان لخطر عرضة أكثر كانوا  لإلنترنت المستخدمين العاملين وبالمثل
 عالية اإلنترنت على أكثر وقتا يقضون الذين األشخاص درجات  كان ذلك على عالوة .الطالب

 إدمان اضطراب لتطور عرضة أكثر ليال المستخدمين ،وكانوا اإلنترنت إدمان اختبار في
 .حياتهم جودة وتناقص وقتهم في التحكم عدم إلى باإلضافة لديهم  تاإلنترن

 دراسات عن االكتئاب :

 مVardanyan 2013 دراسة 

 "عوامل الخطر وانتشار اكتئاب المراهقين في يريفان , أرمينيابعنوان "

كان الهدف من هذه الدراسة هو قياس انتشار واستكشاف عوامل الخطر لالكتئاب بين المراهقين 
دراسة مقطعية مستعرضة بين المراهقين  . سنة في يريفان 17و  14الذين تتراوح أعمارهم بين 
تم ، طالًبا  713المدارس الثانوية في يريفان وشملت العينة النهائية  فيالذين يعيشون ويدرسون 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي واستخدام العينات العنقودية من مرحلتين من المدارس الثانوية 
٪  6بحيث ٪ ،  16معدل انتشار االكتئاب المحتمل في مجتمع الدراسة . أظهرت النتائج أن 

منها . حددت الدراسة عوامل الخطر المحتملة المرتبطة بتطور االكتئاب ، ٪ للفتيات21للبنين و 
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، والتغير السلبي في الوضع المالي للوالدين  ، مشكلة مع زمالء )طالق أو انفصال الوالدين 
  (  عدم الرضى عن ظروف السكنالدراسة  ، 

 

 مShoqeirat  2012دراسة 

 االجتماعي بوالرها الجسم, واالكتئاب, تقدير بين والعالقة الجنسية االختالفات بعنوان "
 الكلية" طالب بين الذات واحترام

 ابواالكتئ الجسم تقدير بين والعالقة الجنسين بين الفروق على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف
 ذكرا 159) 478 من العينة وتكونت. الجامعات طالب لدى الذات واحترام االجتماعي والرهاب

 والرهاب الجسم، تقدير لقياس مقاييس أربعة استخدمت وقد. الجامعة طالب( أنثى 337 و
 ينب إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأظهرت. الذات واحترام واالكتئاب االجتماعي،

 .الذات واحترام الجسم تقدير في الجنسين

. بواالكتئا االجتماعي الرهاب في درجات' الذكور من بكثير أعلى اإلناث نتائج كانت ذلك، ومع
 ترامواح واالكتئاب الجسم تقدير بين الجنسين كال في معنوية ارتباط عالقة وجود النتائج أظهرت
 اعياالجتم الرهاب بين كبيرة عالقة وأظهرت لإلناث، بالنسبة ضعيفة أنها من الرغم على الذات،

 طارتبا عالقة وجود النتائج أظهرت وأخيرا. أقوى عالقة الذكور مع الذات واحترام واالكتئاب
  .اإلناث لدى الذات واحترام االكتئاب بين معنوية

 مSkipworth  2011دراسة 

 بعنوان" العالقة بين القلق واالكتئاب لدى طالب الكليات "

يهدف البحث الى اكتشاف التأثيرات التي يمكن أن تحدثها مستويات التوتر على االكتئاب لدى 
قة. تم اختيار عينة وتقييم تأثير السلوكيات المتعلقة بالصحة على هذه العالطالب الجامعات ، 

طالًبا تطوعوا ألخذ تقييم الكلية االمريكية  2,238طالب شمل المشاركون 20,000 عشوائية من
. تم تطوير استبيان لجمع 2009( في ربيع عام ACHA-NCHAللصحة لتقييم الصحة )
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و أرسلت الجامعة بريًدا إلكترونًيا للدعوة ، حيث تم توجيه الطالب   ASUالبيانات من طالب 
من خالل رابط تشعبي إلى موقع االستطالع . أظهرت النتائج أن هناك عدد أكبر من 

سنة  .  23( وأن متوسط  العمر كان 483( من الذكور )ن = 580المشاركات اإلناث )ن = 
امل الصحية ووجود االكتئاب. أظهرت الدراسة أنه وكشفت الدراسة  عن وجود عالقة بين   العو 

من بين جميع المتغيرات والسلوكيات التي تمت دراستها ، فإن المستويات المرتفعة  كانت في 
 القلق ، وضعف الصحة العامة.

 مCUNNINGHAM 2006دراسة 

 بعنوان " القلق واالكتئاب واليأس لدى المراهقين "

ب هدفت هذه الدراسة فحص العالقة بين المتغير الكامن والمتغيرات المقاسة )القلق، االكتئا
مراهق من الصف  971واليأس( في عينة من المجتمع الكندي . وتكونت عينة الدراسة من 

( ومقياس بيك BDIالعاشر الى الصف الثاني عشر . استخدم اباحث مقياس بيك لالكتئاب )
اب صلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها وجود عالقة وثيقة بين االكتئ( . وتو BAIللقلق )

والقلق واليأس واالحباط باإلضافة الى أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية لدى االناث 
لقلق والذكور من المراهقين  في  القلق واالكتئاب واليأس  كما ال توجد فروق  في االكتئاب وا

 ن تبعًا لمتغير الصف والموقع.واليأس بين المراهقي

 

 -دراسات عن الوحدة :

 مAl Khatib 2012دراسة 

 والجنس تيةالذا الفعالية الذات, تقدير بالوحدة, الشعور بين العالقة استكشاف بعنوان "
 المتحدة" العربية اإلمارات كلية طالب في

 والكفاءة الذات، واحترام بالوحدة، الشعور بين العالقة دراسة هو الدراسة هذه من الهدف وكان
 الدراسة في المشاركين عدد وبلغ. المتحدة العربية اإلمارات كلية طالب بين والجنس الذاتية،
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 وكان. الجنس حسب العينة تقسيم وتم. والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة من وطالبة طالبا 495
 الوحدة قياس تم وقد. الذكور الطلبة من % 41 و الطالبات من % 59 المستطلعين بين من

 الذات تقدير تقدير تم حين في ،(1996 راسل( )3 اإلصدار) كاليفورنيا لجامعة المنقحة بالوحدة
 القدس) العامة الذاتية الكفاءة مقياس( . 1965  روزنبرغ) الذات احترام مقياس روزنبرغ قبل من

 الشعور عن أبلغن اإلناث أن الدراسة نتائج وأظهرت. الذاتية الكفاءة قياس( 1979 وشوارزر
 بمستويات الذاتية الكفاءة وانخفاض بالنفس الثقة انخفاض ارتبط وقد. بالذكور مقارنة بالوحدة
. السلبية والسلوكيات المشاعر بمختلف بالوحدة الشعور ارتبط وقد. بالوحدة الشعور من عالية
 مشاعر من للحد فعالة طرق على والعثور بالوحدة التنبؤات الستكشاف جدا المهم فمن لذلك،
 الجامعات طالب بين وحيدا

 

 مJunttila   2010دراسة 

 بعنوان " الكفاءة االجتماعية والوحدة النفسية  خالل سنوات الدراسة"

 هدفت الدراسة الى البحث في مسائل التقييم والعالقات المتبادلة ونقل االجيال والكفاءات
لب ، طا 958االجتماعية لألطفال والمراهقين والوحدة النفسية لديهم . وتكونت عينة الدراسة من 

( للحصول على المعلومات Hoza,Bukowski2000واستخدم الباحث مقياس الوحدة النفسية )
 هداف الدراسة . وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها وجود ارتباط قوي لدىوتحقيق ا

ئي ل وقاالمراهقين بين قلقهم  ورهابهم االجتماعي وللك يمكن النظر الى الكفاءة االجتماعية كعام
 لوحدةوالوحدة النفسية كعامل خطر للرفاه االجتماعي . كما أظهرت الدراسة أن انتقال الشعور با

 فسية بين االجيال كان موجود ضمنيًا بواسطة الكفاءة االجتماعية لألطفال داخل االسر.الن

 مBonetti   2009دراسة 

 نترنت "ي اال بعنوان " العالقة بين الوحدة والقلق االجتماعي لدى االطفال والمراهقين مستخدم

هدفت هذه الدراسة الى التحقق من االختالف في نمط استخدام االنترنت بين االطفال والمراهقين 
الذين  626مع أو بدون المالحظة الذاتية للشعور بالوحدة والقلق االجتماعي وتألفت العينة من 
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  أدوا االستبيان المتعلق بعدد الساعات التي يستخدموا فيها االنترنت وغرضهم من استخدامه
، واستخدم مقياس القلق 1996اعداد راسيل  UCLAواستخدم الباحث مقياس الشعور بالوحدة 

ولقد تم تقسيم العينة الى اربع 1998جرسيا و لوبيز  .تماعي لدى المراهقين من اعداد الاالج
منهم ال يعانوا من الوحدة وال من القلق االجتماعي  و  220مجموعات  من المراهقين واالطفال 

من الذين يعانوا من الوحدة وال  107لديهم قلق اجتماعي ولكن ال يعانوا من الوحدة و  139
من الذين يعانوا من الوحدة والقلق االجتماعي ، وتوصل  159يعانوا من القلق االجتماعي و 

الباحث الي عدد من النتائج أبرزها أن االطفال والمراهقين الذين  يعانون من الوحدة كانوا 
االنترنت بعكس الذين لم يعانونا من الوحدة النفسية  باإلضافة الي أن الدراسة أظهرت يستخدموا 

أن  االستخدامات السابقة  في كثير من االحيان كانت ألسباب شخصية ولمواضيع عاطفية 
 ولكن كانت أحيانًا كتعويض لضعف القدرات االجتماعية لمقابلة اشخاص جديدة .

 مDittmann 2003دراسة 

 "عةدراسة العالقة بين الوحدة النفسية  واستخدام اإلنترنت بين طالب الجام" بعنوان

تحاول هذه الدراسة توسيع فهم العالقة المتنازعة الموجودة بين الوحدة وديناميكيات استخدام 
من طالب جامعة أندروز الذين تم  466.تألفت العينة من  اإلنترنت في طالب المرحلة الجامعية

أكملوا الذين  ئيا والذين كانوا يعيشون في قاعات السكن والشقق الجامعية والمجتمع اختيارهم عشوا
تشير النتائج  .ومسح استخدام اإلنترنت  وهو استبيان وضعه الباحث(  (UCLAمقياس الوحدة 

تحديًدا   إلى أن اإلنترنت ال يبدو أنه يؤثر على مستويات الوحدة في طالب المرحلة الجامعية
استخدام اإلنترنت ، نوع استخدام اإلنترنت ، أسباب استخدام اإلنترنت ، تفضيل اإلنترنت حجم 

كطريقة اتصال ، تفضيل نوع نشاط اإلنترنت ، والتغييرات في وجها لوجه التفاعل والتحدث عبر 
ألن ( إلى جانب العائلة واألصدقاء)الهاتف والتواصل بشكل عام مع العائلة واألصدقاء وغيرهم 

أظهرت  .خدام اإلنترنت له تأثير ضئيل على الشعور بالوحدة لدى طالب المرحلة الجامعيةاست
 .النتائج وجود عالقة عكسية بين الوحدة وعدد السنوات التي استخدمها الطالب في اإلنترنت

يتعرض المستخدمون الجدد لخطر أكبر قلياًل من الشعور بالوحدة من أولئك الذين لديهم سجل 
وقد شكك بحث سابق في أهمية استخدام اإلنترنت كعنصر مساهم  .تخدام اإلنترنتطويل من اس
 . في الوحدة
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 -:التعقيب على الدراسات 

سة الى عدد من أوجه االختالف والشبه بين الدرا ت الباحثة بعد عرض الدراسات السابقة توصل 
 تبع والمنهج الم، واألدوات المستخدمة ، والعينة ، الحالية والدراسات السابقة من حيث الهدف 

النادرة التي ربطت بين متغير ادمان االنترنت العربية تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات  -1
وعليه فإن الدراسة الحالية   -ود علم الباحثةفي حد– النفسية ومتغير االكتئاب والوحدة

 (2016غير انها تشابهت مع دراسة )النيرب،، تساهم في سد فجوة في هذا المجال 
دراسة في تناول متغير الوحدة النفسية فقط . في حين ان  (2013ودراسة )شاهين،

ودراسة (، 2012( ، ودراسة )الحوسني ،2013( ، ودراسة )شاهين ،2011)الحوسني ،
  , Alavia & Najmi(  ودراسة )2009( ، ودراسة )بركات ،2009،  )الحمصي

Shafeqb 2014 ) ( ودراسةMusarrat,2014 ( ودراسة )Adalier & Balkan, 
تشابهت  ( Nalwa & Anand، 2003( ودراسة  )ŞAHİN ,2011( ودراسة )2012

 رنت .مع الدراسة الحالية في هدفها في التحقيق في ادمان االنت
ينة اختلفت الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية في المجتمع الذي تم تطبيق عليه الع -2

( ، ودراسة )بركات 2006( ، ودراسة )أحمد ،2015دراسة )عبداهلل ،أمثال دراسة 
 . (2014( ، ودراسة )بن بردي ،2009،

عد بعلم الباحثة  ندرة الدراسات التي تناولت ادمان االنترنت في قطاع غزة  وذلك حسب  -3
( 2016حيث أنه ال يوجد غير دراسة )النيرب،ما قامت بعملية مسح للدراسات السابقة .

 .( تم تطبيقهم في قطاع غزة 2015ودراسة )شاهين ،
أسفرت الدراسات السابقة  عن نتائج كثيرة ، غير أنها لم تعمل على حسم الفروق في   -4

( ، ودراسة 2015)عبد اهلل ،مثل دراسة  رادمان االنترنت تبعًا لمتغير الجنس والعم
( ، ودراسة) 2013( ، ودراسة )الخواجة ،2009( ، ودراسة )الحمصي ،2006)أحمد،

( Musarrat,2014( ، و دراسة )2014( ، ودراسة )بن بردي ،2012الحوسني ،
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( ودراسة )العاسمي 2013( ودراسة )مصطفى ، والشريفين ،Azher,2014ودراسة )
لكنها تشابهت مع عدد من الدراسات في وجود  Alkhatib,2012ودراسة )( 2009،

( ، ودراسة )شاهين 2016دراسة )النيرب ،عالقة بين ادمان االنترنت والوحدة النفسية 
وتشابهت مع  (Dittmann 2003)( ، ودراسة Bonetti,2009( و دراسة )2013،

متغير العمر والجنس والمستوى في أنه ال توجد فوق في االكتئاب تبعًا لدراسات اخرى 
( ودراسة )زعطوط 2011( ، ودراسة )الشبؤوون، 2011دراسة )المشعان ،مثل  الدراسي

( ودراسة )الدليم 2013(  ودراسة ) محمد ، 2013(  ودراسة )زقوت ، 2006وقريشي ،
 . (2009(  ودراسة )الحمصي ، 2004وعامر ، 

لية بقة  ،واتبعت الباحثة في الدراسة الحاتباينت المناهج المتبعة في الدراسات السا  -5
 المنهج الوصفي التحليلي كونه مظلة واسعة ومرنة تتضمن عددًا من االساليب الفرعية

( ، 2015( ، ودراسة )عبداهلل ،2016)النيرب ، المساعدة وتشابهت في ذلك مع دراسة 
( ، 2006( ، ودراسة )أحمد ،2013( و دراسة )الخواجة ، 2009ودراسة )الحمصي ،
( 2011( ، ودراسة )الحوسني ،2009(  ، ودراسة )بركات ،2009ودراسة )كردي ،
( ، 2013( ، ودراسة )شاهين،2015( ، ودراسة )عبد اهلل، 2003، ،ودراسة )ربيع

( حيث أنها 2015دراسة )شاهين ، في حين اختلفت مع  (2014ودراسة )بن بردي ، 
 استخدمت المنهج التجريبي  .

 السابقة في:  الدراسات نم ةالباحث تاستفادلقد و  

 تدعيم االطار النظري بالمعلومات والبيانات  التي تتناولها الدراسات السابقة   .1
 تسهيل عملية صياغة االسئلة والفروض للدراسة الحالية  .2
 الحصول على مقاييس للدراسة باإلضافة الى تصميم اداة ادمان االنترنت  .3
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  -فروض الدراسة :

ي فتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدمان االنترنت واالكتئاب لدى طلبة الجامعات  ال -1
 قطاع غزة

 امعاتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدمان االنترنت والوحدة النفسية لدى طلبة الج ال -2
 في قطاع غزة

حول إدمان االنترنت  فحوصينمائية في متوسطات إجابات التوجد فروق ذات داللة إحص ال -3
 تعزى إلى البيانات الشخصية )الجنس، الجامعة، العمر، المستوى الدراسي(

حول االكتئاب تعزى  فحوصينتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات الم ال -4
 إلى البيانات الشخصية )الجنس، الجامعة، العمر، المستوى الدراسي(

 الوحدة النفسيةحول  فحوصينتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات الم ال -5
 تعزى إلى البيانات الشخصية )الجنس، الجامعة، العمر، المستوى الدراسي(
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 الرابعالفصــــــل 

 إجراءات الدراسة
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 الفصل الرابع
 اجراءات الدراسة

 
 تمهيــــد 
 يثح الدراسة الميدانية، مجال في تمت التي المنهجية والخطوات اإلجراءات الفصل هذا تناول
م كيفية بنائهو  المستخدمة األدواتو  الدراسة، وعينة ومجتمع ،المتبع الدراسة منهج يتناول

 إلى البيانات للتوصل تحليل في استخدمت التي اإلحصائية إلى األساليب إضافة ،وتطويرهم
 يماوف بالصعوبات التي واجهت الباحثة، الدراسة، وينتهي الفصل أهداف تحقيق ثم ومن النتائج
 :تقدم ما تفصيل يلي

  اسةر منهج الد

 نم حاوليالذي  التحليلي الوصفي المنهج باستخدامة الباحث تقام الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 تطرح يالت مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله
 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها

"المنهج الذي يسعى لوصف  بأنه التحليلي الوصفي المنهج (2006,100ص الحمداني )ويعرف
 الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف أوالظواهر أو األحداث المعاصرة، 

وتتطلب معرفة المشاركين في  ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  .التي نستعملها لجمع البيانات" واألوقاتندرسها  الدارسة والظواهر التي
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 مجتمع الدراسة

 الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، والبالغ عددهم)طلبة جميع يتكون مجتمع الدراسة من 
في  والتسجيل القبول عمادة من عليها الحصول تماإلحصائية  ( طالب وطالبة وهذه47954
 .بقطاع غزة الفلسطينية الجامعات

 عينة الدراسة

 العينة االستطالعية:
( طالب وطالبه، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 64) تّكونت عينة الدراسة االستطالعية من

واستخدامها لحساب الصدق الجامعات بقطاع غزة بغرض التأكد من صالحية أدوات الدراسة 
والتحقق من صالحيتهم للتطبيق على العينة األصلية، وقد تم استبعادهم من عينة والثبات، 

 الدراسة التي تم التطبيق عليها.
 

 :فعليةعينة الدراسة ال
 استبانة على الطلبة  600طالب وطالبة حيث تم توزيع عدد  500بلغت عينة الدراسة الفعلية 

 مالجدول القاد خالل ويتضح من .%83,3في الجامعات المختلفة وبالتالي كانت نسبة االستجابة 
 فيها: لألفراد البيانات الشخصية أفراد عينة الدارسة حسب توزيع

 (500البيانات الشخصية ) ن= أفراد عينة الدارسة حسب(: يوضح توزيع 1جدول رقم )   
 النسبة المئوية % العدد البيانات الشخصية

 ذكر الجنس
 أنثى

 الجامعة
 الجامعة اإلسالمية
 جامعة األزهر
 جامعة األقصى
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 أدوات الدراسة :

 :وهم الدراسة أسئلة من التحقق بهدف أدوات ثالثالباحثة  استخدمت

 اعداد الباحثة . إدمان االنترنتمقياس   1-
 .االكتئاب بيك مقياس 2- 
 2011اعداد ماجدة زقوت  الوحدة النفسيةمقياس   3-

 

 .أوال: مقياس إدمان االنترنت

 :طريقة إعداد المقياس 

رة ( وتتم االستجابة على كل فق4( فقرة ملحق رقم )25من ) النهائية تكون المقياس في صورته 
ى حدد مدي،كثيرًا ، أحيانًا ، نادرًا ، أبدًا ( ، وعلى المفحوص ان وفق تدرج خماسي وهي ) دائما 
تعرف ( امام الفقرة  التي تتفق معه . وتهدف االستبيان الى الXانطباع كل فقرة  ويضع عالمة )

 وعليه فإن الدرجة العظمى علىعلى درجة ادمان االنترنت لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة. 
 25والدرجة الصغرى   125المقياس بلغت 

  -خطوات اعداد المقياس :
 ة الدارسة لقة بمشكلالسابقة المتع الدراسات الكتب و ىلع عاالطال-
 صياغة فقرات المقياس  بشكل أولي -

 جامعة فلسطين

 العمر
19إلى  18  

20 
22إلى  21  
فما فوق 23  

 المستوى الدراسي
 األول
 الثاني
 الثالث
 الرابع
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  ( من المحكمين  المختصين  في المجال من الجامعات11عرض المقياس على  ) -
 اسماء االساتذة المحكمين .( يبين  2ق رقم )حلالفلسطينية في قطاع غزة . والم

قم ر على االستبانة االولية حيث تم حذف عبارتين  اجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمين -
ت ( فقرة  بعد اجراءات التعديال25. واصبحت االستبانة  تتكون من ) ( 3ملحق رقم)( 5( و)4)

  (4التي ابدها المحكمين ملحق رقم )
( طالب وطالبة من الجامعات في قطاع 64استطالعية حجمها ) تنفيذ االستبيان على عينة -

 غزة  
 
 
 
 

  المقياس:صدق 

 الصدق حساب تم المقياس صدق من يقصد بصدق المقياس أن يقيس ما وضع لقياسه، وللتحقق

 :هي طريق، بعدة

 المحكمين صدق 1- 

 علم فيمتخصصين  جامعيين أساتذة من مجموعة على األولية صورته في المقياس عرض تم

 تؤكد جاءت آراؤهم ذلك ضوء وفي غزة، قطاع في الفلسطينية الجامعات في يعملون وهم النفس،

 على ائهابإبد قاموا آرائهم التي في كبير اتفاق بينهم وكان أجله، من وضع ما يقيس المقياس أن على

 ذلك.( يوضح 4، وملحق رقم)بالتعديل وفق توصيات المحكمين وقامت الباحثة المقياس،

 

 Internal consistency:الداخلي االتساق صدق 2-  

لية يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات المقياس مع البعد الذي تنتمي إ
ت هذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي للمقياس وذلك من خالل حساب معامال

 دولالجويتضح ذلك من خالل  قياس والدرجة الكلية للمقياس.االرتباط بين كل فقرة من فقرات الم
  :(2رقم ) التالي
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 (2جدول )
 مقياسوالدرجة الكلية لل إدمان االنترنت معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 استخدم اإلنترنت كل يوم  .1
 ساعات في اليوم 3أكثر من استخدم اإلنترنت   .2
 باإلنترنت تصفحاً  فراغي وقت اقضي أن أفضل  .3
 اسرف في استخدام االنترنت رغم قناعاتي بعدم فائدته  .4
 أهرب من مواجهة مشكالتي بلجوئي لالنترنت  .5
 استبدلت صداقات الواقع بصداقات االنترنت  .6
 أشعر باللهفة من أجل االتصال باإلنترنت عندما اعود لمنزلي  .7
 ال يمكنني التخلي عن االنترنت  .8

9.  
استغنيت عن مشاهدة البرامج والمسلسالت في التلفاز واشاهدها على 

 االنترنت
 االنترنت أمام الجلوستقليل  محاولة عند أفشل  .10

11.  
 أمام الجلوس كثرة منأجزاء من جسمي  في والتعب باإلجهاد أصاب
 االنترنت

 مرة اخرىإليه  بالعودة االنترنت أغلقما حين الرغبة تتملكني  .12
 أو القيام بأعمال مهمة مواعيدي عن يؤخرني النترنتل تصفحي  .13
 لإلنترنت استخدامي أثناء اآلخرون يقاطعني عندما أنزعج  .14
 االنترنت استخدام أستغرقه في الذي الوقت إخفاء أحاول  .15
 اإلنترنت استخدام إيقاف أو تقليل أو التحكمال املك القدرة على   .16
 في حال عدم توفر المال الالزم لتسديد خدمة االنترنت اعتقد اني  .17

هو االتصال  فكر فيهعندما استيقظ من نومي فإن أول  شيء أ  .18 سأقوم باالقتراض لتسديده
 باإلنترنت

19.  
أشعر بالضيق واالضطراب عندما تكون سرعة االنترنت بطيئة أو 

 في حين ان هذه المشاعر تختفي عند عودة االنترنت غير متاحة
 باإلنترنتعندما ال أكون متصاًل  الضيقأشعر ب  .20
انشغالي المستمر باستخدام االنترنت يخاصمني أصدقائي بسبب   .21

 باإلنترنتأعاني من االضطرابات في النوم بسبب اتصالي الدائم   .22 وتجاهلهم
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 حتى ال اضيع الوقت باإلنترنتأتناول طعامي وانا متصل   .23
بالزيارات العائلية امتنع فترات طويلة جعلني  لإلنترنتاستخدامي   .24

 أشعر بالوحدة والعزلة عندما تبعدني الظروف عن استخدام االنترنت  .25 المهمة
 . α ≤0.01 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  **
 

والدرجة  إدمان االنترنتمقياس االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامالت( 2جدول )يوضح 
 α ≤ 0.01الكلية للمقياس، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 وبذلك يعتبر المقياس صادقا لما وضع لقياسه.
 

 

 

 

 ثبات المقياس: 

 طريقتين وذلك كما يلي:من خالل  تم التحقق من ثبات مقياس إدمان االنترنت

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ

قياس تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ، حيث تبين أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات الم
 :(، وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائيا، والجدول التالي يوضح ذلك)
 

 

 (3جدول )
 معامل ألفا كرونباخ لمقياس إدمان االنترنت

عدد  
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 جميع فقرات المقياس بشكل عام
             

 :Split Half Method التجزئة النصفية ةطريق -ب

واألسئلة ذات األرقام الزوجية(  )األسئلة ذات األرقام الفردية، جزأين ىإل مقياستم تجزئة فقرات ال
وبعد ذلك تم  ،رتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجيةاالب معامل احستم ثم 
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حيث تبين أن قيمة معامل  ،وسبيرمان براون باستخدام معادلة جتمانتصحيح معامل االرتباط 
وهذا يدل على أن (، 0.962(، بينما تبين أن قيمة معامل االرتباط المعدل )0.928االرتباط )

 :والجدول التالي يوضح ذلك، ودال إحصائًيا رتفعم الثبات
 

 (4جدول )
 لمقياس إدمان االنترنت التجزئة النصفية ةطريق

 
معامل 

 االرتباط 

ارتباط معامل 
سبيرمان 

 براون

 معامل ارتباط
 جيتمان

 جميع فقرات المقياس بشكل عام
 

 

 .االكتئابثانيا: مقياس 

 :طريقة إعداد المقياس 

 ةر فق،  ينر عشو دحوا نم سلمقياا ونيتك ثحي بلالكتئا كبي سمقيا على سةدرالأداة ا وىتحت  
 راتلعباا نمأي   قباطنا دىم دديحأن  وصلمفحا على  فرعية راتعبا بعأر منها  لك  أمام
  .  يهرأ مع قتتف لتيا رةلعباا مقر حول دائرة ضعوب وذلك عليه  عيةرلفا
،   ضعإذا و ثبحي،   (درجات3-0) نم سلمقياا راتعبا نم عيةرف رةعبا لك جةدر راوحتتو
 ليحصو رصف جتهدر ونتكو جةدر على ليحص ال فإنه لىوألا رةلعباا حول دائرة وصلمفحا

 رةالعبا مقر حول ضعهاإذا و بينما لثانيةا رةلعباا مقر حول الدائرة ضعإذا و واحدة جةدر على
 رةلعباا مقر حول الدائرة ضعإذا و تجادر ثثال على ليحصو نجتيدر علىل يحص فإنه لثالثةا
أن  على لمنخفضةا جةدرلا وتدل جةدر  ( 63 -  ر)صف نبي سلمقياا تجادر راوحتتو  بعةرالا
 دىل بالكتئاا نم تفعرم وىمست على تفعةرلما جةدرلا تدل بينما بمكتئ رغي،  وصلمفحا
 تلثباا لمعامو(81,) لفاأ لمعام نكاو خليةدالا سلمقياا   قيةدامص بحسا متو   صو لمفحا
(82( . ).Beck, 1988) 
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 قام )أحمد عبد الخالق( بترجمة بنود القائمة وتعليماتها بتصريح من )آرون بيك( من اللغة
عديدة من قبل  لمراجعاتاالنجليزية إلى اللغة العربية الفصحى السهلة، ثم خضعت الترجمة 

 .  المتخصصين في علم النفس وفي اللغة العربية
يرة بدرجة كب وتمتعه تصحيحهوسهولة  عبارتهأسباب اختيار المقياس: تم اختيار المقياس لسهولة 

م في الدارسات األجنبية والعربية، حيث ت استخدامهمن الموضوعية في قياس االكتئاب ولكثرة 
 (2016( ودراسة ) الهور ،2013ها )الغامدي ،استخدام المقياس في العديد من

 

 -:  الوحدة النفسيةثالثا: مقياس 

 وقد تبين (  وذلك لقياس شعور الفرد بالوحدة.2011ماجدة زقوت)أعد هذا المقياس في األصل  
ح ، أن المقياس مناسب لتطبيق جميع االفراد  وأن عباراته على درجة عالية من البساطة والوضو 

 وأنه ال توجد عبارات غامضة  وأن المقياس خاٍل من أي تحيزات ثقافية أو حضارية .

 بند ويجيب الفرد عن كل عبارة بإجابة واحدة من 17ويتكون المقياس في صورته النهائية من 
 ثالث خيارات )بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قليلة ( .

 خطوات الدراسة: 

 لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، تم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية :
 .األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة  ىعل االطالع -1
 الدراسة.  داةأ إعداد -2
 مجموعة من المحكمين.ى علأدوات الدراسة عرض  -3
 .التعديالت المناسبة كما يراها السادة المحكمين إجراء -4
 أدوات الدراسة.لتطبيق الجامعة أخذ الموافقة الرسمية من  -5
 ( طالب وطالبة.64حجمها )عينة استطالعية  ىعلأدوات الدراسة تطبيق  -6
 .الفعلية عينة الدراسة ىعلأدوات الدراسة تطبيق  -7
 رصد النتائج ومعالجتها إحصائيًا وتحليلها وتفسيرها. -8
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة . -9

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
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 Statistical بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي ةالباحث تقام
Package for the Social Sciences (SPSS) اإلحصائية  ساليبوقد تم استخدام األ

 :التالية
 العرض الجدولي. -1
 .النسب المئوية والتكرارات -2
 .رتباطاال تمعامال -3
 ياري، الوزن النسبي".اإلحصاء الوصفي" المتوسط الحسابي، االنحراف المع -4
 .( Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  -5
 .( (One Way Analysis of Variance - ANOVA اختبار تحليل التباين األحادي -6

 اختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات. -7
 :الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تطبيق أدوات الدراسة

 يعيق عملية كتابة وطباعة مستلزمات الرسالة . انقطاع التيار الكهربائي .1
 . عدم تسهيل بعض الجامعات لعملية توزيع االستبيانات .2
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 الفصل الخامس

 

 المقدمة:

يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض 
لـك أبرز نتائج المقاييس المستخدمة والتي تم التوصل إليها من خـالل تحليـل المقـاييس الثالثـة، وذ

 . التساؤالت وتحقيق اهداف الدراسة ىاالجابة علبهدف 

رنـامج الدراسة، إذ تـم اسـتخدام ب استبانةللبيانات المتجمعة من  لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية
للحصــول علــى نتــائج الدراسـة التــي تــم عرضــها  (SPSS)الـرزم اإلحصــائية للدراســات االجتماعيـة 

 وتحليلها في هذا الفصل. 
 

 
 أسئلة الدراسة

 السؤال األول: ما مستوى إدمان االنترنت لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة ؟
ـــة باســـتخدام بعـــض اإلحصـــاءات الوصـــفية " المتوســـط  ـــة عـــن هـــذا التســـاؤل؛ قامـــت الباحث لإلجاب
الحســابي، االنحــراف المعيــاري، الــوزن النســبي" للتعــرف علــى مســتوى إدمــان االنترنــت لــدى طلبــة 

 :(5الجدول )الجامعات في قطاع غزة، ويتضح ذلك من خالل 
 (: 5جدول )
 طلبة الجامعات في قطاع غزة الوزن النسبي إلدمان االنترنت لدى

 المقياس
عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 الكلية

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي*%

 58.48 21.83 73.10 125 25 مقياس إدمان االنترنت

 100*يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 
 

إدمان االنترنت لدى طلبة المتوسط الحسابي لمقياس أن ( 5الموضحة في الجدول )تبين النتائج 
وبذلك فإن الوزن النسبي  21.83بانحراف معياري  73.10يساوي  الجامعات في قطاع غزة

وتعزو الباحثة ذلك لعدة عوامل محيطة ومفروضة علينا في قطاع غزة ككل وليس  %، 58.48
ن نحن بصدد الحديث عنهم ، وأهم هذه العوامل النفسية حيث أن فقط لدى طالب الجامعات والذي

ية الذي قد ال من الخصوصية والسر حيزًا  في العالم االفتراضي اإلنترنت يوفر لهذه الفئة 
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بها في حياتهم الواقعية ففي حياتهم الواقعية تكون الحياة الخاصة او السرية  وايستطيعون أن يتمتع
سيما وأن أغلب االسر بأعداد كبيرة ويعيش كامل األسرة في نفس والخصوصية شبه معدومة ال 

المنزل،  كذلك هناك العوامل االقتصادية المتردية والوضع العام السيء الذي أدى الى قلة فرص 
العمل او قلة وجود نشاطات لتشغيل اوقات هذه الفئة فيكون الملجأ الوحيد لهم هو الجلوس وراء 

لجوء لقضاء معظم أوقاتهم على االنترنت اما لو كانت األوضاع شاشات االجهزة الذكية وال
اوقات الفراغ باألعمال او االشتراك في النوادي  ءهذه الفئة من ملاالقتصادية افضل لتمكنت 

الرياضية او ايجاد هوايات نافعة والعمل على تنمينها    كما ان العوامل الجغرافية تلعب دورا في 
الترفيهية  الماكنغزة هو بقعة جغرافية صغيرة ومحاصرة وبالتالي ندرة ازيادة هذه النسبة فقطاع 

سوي المتوفر هو اكتشاف العالم من خالل اإلنترنت ، ال سيما أن الحصار  أوعليه ال ملج
المفروض يمنعهم من السفر الي الخارج وال نستطيع نسيان العوامل االجتماعية ، فاإلنترنت يوفر 
لهم امكانية تكوين صداقات من كال الجنسين قد يرفضها المجتمع لدينا في الحياة الواقعية ، 

العمرية الخطرة بحاجة الي رعاية خاصة من كافة النواحي وبحاجة لتوفير كافة  وأخيرا هذه الفئة
متطلباتهم ليستطيعوا ان يكونوا جزءا  منتجا من هذا المجتمع وفي الوضع المتردي الذي آل له 

وشاشات  الكافيهاتالقطاع فإنهم يفرون من الواقع الي المأمول ويجدون ما يبحثون عنه في 
 اإلنترنت .

 
 

 السؤال الثاني: ما مستوى االكتئاب لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة ؟
ـــة باســـتخدام بعـــض اإلحصـــاءات الوصـــفية " المتوســـط  ـــة عـــن هـــذا التســـاؤل؛ قامـــت الباحث لإلجاب
الحسابي، االنحراف المعياري، الوزن النسبي" للتعرف على مستوى االكتئاب لدى طلبة الجامعـات 

 :(6الجدول)الل في قطاع غزة، ويتضح ذلك من خ
 (: 6جدول )

 الوزن النسبي لالكتئاب لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة

 المقياس
عدد 

 الفقرات

الدرجة 

 الكلية

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي*%

 28.56 11.20 17.99 63 21 مقياس االكتئاب

 100الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في *يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على 

االكتئاب لدى طلبة المتوسط الحسابي لمقياس أن ( 6تبين النتائج الموضحة في الجدول )
، وهذا يعني أن مستوى  11.20بانحراف معياري  17.99يساوي  الجامعات في قطاع غزة
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النسبة من االكتئاب %. تعزو الباحثة هذه 28.56  االكتئاب لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة
لدي طلبة الجامعات الي أن مرحلة الجامعة هي الفيصل بين الحياة العلمية والتي يكون فيها 

الفرد مستهلكا والحياة العملية والتي يفترض  أن يكون فيها الفرد منتجا ففي الحياة العلمية السابقة 
ألسرة بالدرجة األولى ومن ثم يعتمد الشخص بشكل أساسي على الدعم والمساندة المقدمة له من ا

الدعم المقدم له من المجتمع ككل ، ويكون الدعم من كافة النواحي االجتماعية واالقتصادية 
والنفسية وغيرها ، أما بعد انتهاء الدراسة الجامعية فيفترض أن يكون الفرد منتجا وعليه يكون 

قلق المستقبل والنظرة السوداوية و  الطالب في هذه المرحلة في حالة من التفكير العميق والخوف
وقد يصل حد اإلحباط واالكتئاب لخوفه من دخول الحياة العملية فيكون الفكر مشوشا بين  للواقع

عدة محاور وهي إيجاد فرصة عمل مناسبة وهل أستطيع الصمود في بيئة العمل هل سأنجح في 
ؤالت ، وتصطدم جميع هذه أن أكون فاعال في المجتمع وأحقق ذاتي وطموحي وغيرها من التسا
وتصبح الحياة الجامعية  األفكار بالواقع الصعب الذ يمر به قطاع غزة وبالتالي تنقلب الموازين

من أن تكون منحة وباكورة للفرج ، كل ذلك يرفع معدالت االكتئاب لدي الطلبة  ءمحنة وعب
دراسة الجامعية إنهائهم الفينظرون للحياة الجامعية أنها بداية طريق الشقاء ألن المجتمع وبعد 

وكذلك األهل يعلقون جل آمالهم على أبنائهم في هذه المرحلة  .من التحديات ينتظرهم الكثير 
يزيد معانتهم وقلقهم واحباطهم االمر  ذاوصلوا أبنائهم إلى بر األمان وهحيث يفترضون أنهم أ

 . الذي يقودهم الى االكتئاب
 

 ؟النفسية لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة السؤال الثالث: ما مستوى الوحدة 
ـــة باســـتخدام بعـــض اإلحصـــاءات الوصـــفية " المتوســـط  ـــة عـــن هـــذا التســـاؤل؛ قامـــت الباحث لإلجاب
الحســابي، االنحــراف المعيــاري، الــوزن النســبي" للتعـــرف علــى مســتوى الوحــدة النفســية لــدى طلبـــة 

 :(7الجدول)الجامعات في قطاع غزة، ويتضح ذلك من خالل 
 (: 7) جدول

 الوزن النسبي للوحدة النفسية لدى طلبة الجامعات

 المقياس
عدد 

 الفقرات

الدرجة 

 الكلية

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي*%

 54.60 6.00 27.85 51 17 مقياس الوحدة النفسية

 100الناتج في *يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب 
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بة الوحدة النفسية لدى طلالمتوسط الحسابي لمقياس أن ( 7تبين النتائج الموضحة في الجدول )
وبذلك فإن الوزن النسبي  6.00بانحراف معياري  27.85يساوي  الجامعات في قطاع غزة

عدد من  %، تعزو الباحثة هذه النسبة من الوحدة النفسية لدى طلبة الجامعات الي54.60
المشكالت والصعوبات القائمة في البيئة الفلسطينية المتمثلة في االحتالل االسباب منها 

مع االسرائيلي والحصار الظالم على قطاع غزة باإلضافة الى مشكلة البطالة المتفشية بين مجت
ن ة بيجو الخريجين  وكذلك هناك العوامل االجتماعية ال سيما الفجوة من الطبقات االجتماعية والف

فهم الطلبة وعوائلهم او الطلبة وأساتذتهم ، حيث ال يستطيعون إيجاد سبل لتفاهم وتقدير أو ت
الحتياجاتهم ما يخلق لديهم هذه الوحدة كما أن بعض الجامعات أصبحت ربحية محضة ولم تعد 

عد يساتهتم بخلق روابط بين الطلبة من خالل إيجاد نشاطات تجمع بينهم وتلبي احتياجاتهم مما 
ع لمجتمااالنخراط واالندماج في  كما انفي خلق عالقات بين الطلبة لتقليل نسبة الوحدة النفسية .

يجاد  ككل ولدى طلبة الجامعات باألخص يلزمه التزام من كافة النواحي وتقارب لألفكار وا 
 نشاطات مشتركة بين هؤالء الطلبة وتشكل روابط داخلية بينهم تؤدي إلى التقليل من الوحدة

 بب فيعونا نقول أنه قليل وسالنفسية ، وهذا االنسجام المؤدي إلى هذه الروابط شبه منعدم أو د
سبابا اعتبارها أ الى  باإلضافةقلة هذا االنسجام هو الفجوة الشاسعة بين الطلبة من عدة نواحي 

 الناحية االقتصادية  أوشكت الفجوة أن تقسم المجتمع إلى طبقتين طبقةمؤدية للوحدة، فمن 
ظم دخل وهي تشكل السوا د األعاألغنياء وهي طبقة قليلة وطبقة الفقراء محدودي أو معدومي ال

فسهم وال نتوقع انسجام نفسي بين هاتين الطبقتين كذلك هناك العديد من الطلبة الذين يجدون أن
ديهم مضطرون للعمل لمساعدة أنفسهم وعوائلهم وهؤالء ينظرون ألقرانهم بعين الغيرة مما يخلق ل

 وحدة نفسية ورفض لالختالط واالندماج بالغير . 

ى طلبة ئاب لدال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدمان االنترنت واالكت -ألولى:الفرضية ا
 الجامعات في قطاع غزة

ن ؛ قامت الباحثـة باسـتخدام معامـل االرتبـاط بيرسـون لدراسـة العالقـة بـيه الفرضية لإلجابة عن هذ
الجــدول إدمـان االنترنـت واالكتئـاب لـدى طلبـة الجامعـات فــي قطـاع غـزة، ويتضـح ذلـك مـن خـالل 

(8): 
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 (:8جدول )
 بين إدمان االنترنت واالكتئاب لدى طلبة الجامعات في قطاع غزةمعامل االرتباط 

االكتئاب 

االنترنت إدمان
 0.368 معامل االرتباط

 0.000** القيمة االحتمالية

 . α ≤0.01 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة               **
 

القيمــــة ، وأن 0.368( تبــــين أن معامــــل االرتبــــاط يســــاوي  8مــــن النتــــائج الموضــــحة فــــي جــــدول )
وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة طرديــة ذات  α≤  0.01أقــل مــن مســتوى الداللــة ( .Sigاالحتماليــة )

  بين إدمان االنترنت واالكتئاب لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة.داللة إحصائية 
رنـت تعزو الباحثة وجـود العالقـة الطرديـة بـين اإلدمـان واالكتئـاب إلـى أن الطلبـة يعتبـرون أن اإلنت

هروب من واقع اجوف مليء بالعثرات للمؤمول الذي يلبي كافة االحتياجات وبالتـالي فاألشـخاص 
مـــدمني اإلنترنـــت هـــم أشـــخاص غالبـــا أصـــحاب معانـــاة فـــي الواقـــع ومعـــانتهم أدت بهـــم لالكتئـــاب 

األشـــخاص الـــذين ال يجـــدون  .إن لجـــوء لإلنترنـــت للتفريـــغ عـــن كـــاهلهم ولتخفيـــف عـــن أنفســـهم وال
ـــة الخطيـــرة مـــن ال ـــاتهم واحتياجـــاتهم وخاصـــة هـــذه الفئـــة العمري أن يصـــابوا باالكتئـــاب  ســـهلمتطلب

واإلحبـــاط ففـــي قطـــاع غـــزة أوضـــاع اقتصـــادية مترديـــة ، اوضـــاع إنســـانية صـــعبة ، تفكـــك أســـري 
اسية غير مستقرة وناهيك عن األزمات كأزمة الكهرباء والمياه والمواصالت واجتماعي وأوضاع سي

واالزدحــام الســكاني وقلــة ســبل الترفيــه كــل ذلــك وغيــره يــؤثر ســلبا علــى المجتمــع ككــل وعلــى طلبــة 
الجامعــات بشــكل خــاص ممــا يخلــق لــديهم أرض خصــبة لالكتئــاب ممــا يــؤدي بهــم للهــروب لواقــع 

 راضي  الذي ينشئونه ألنفسهم في اإلنترنت  .يظنون أنه أفضل وهو واقع افت
( 2015( ودراسة )عبداهلل ،2009واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات مثل دراسة  )كردي ،

 (Balkan,2012)ودراسة 

 
نفسية حدة الال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدمان االنترنت والو  -الفرضية الثانية :

 قطاع غزةلدى طلبة الجامعات في 
ن لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل؛ قامــت الباحثــة باســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون لدراســة العالقــة بــي

إدمــان االنترنــت والوحــدة النفســية لــدى طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غــزة، ويتضــح ذلــك مــن خــالل 
 :(9الجدول )
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 (:9جدول )
 ع غزةطلبة الجامعات في قطابين إدمان االنترنت والوحدة النفسية لدى معامل االرتباط 

الوحدة النفسية 

إدمان االنترنت
 0.382 معامل االرتباط

 0.000** القيمة االحتمالية

 . α ≤0.01 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة               **
 

القيمــــة ، وأن 0.382( تبــــين أن معامــــل االرتبــــاط يســــاوي  9مــــن النتــــائج الموضــــحة فــــي جــــدول )
وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة طرديــة ذات  α≤  0.01أقــل مــن مســتوى الداللــة ( .Sigاالحتماليــة )

تعــزو  بــين إدمـان االنترنــت والوحــدة النفســية لـدى طلبــة الجامعــات فـي قطــاع غــزة.داللـة إحصــائية 
نخـراط االباحثة هذه العالقة  بين الوحدة النفسية وادمان االنترنت الى ان الوحـدة النفسـية تقلـل مـن 

الفــرد فــي المجتمــع حيــث يخلــق الشــخص لنفســه هالــة يعــزل بهــا نفســه عــن االخــرين  ، وقــد ُفطــر 
االنسان على كونه يعيش في مجتمعات وال يستطيع العـيش بمفـرده وخاصـة فئـة  طلبـة الجامعـات 
ــــات  ــــة تكــــوين العالق ــــة االزدهــــار العمــــري وفــــي مرحل ــــي مرحل ــــي ريعــــان الشــــباب وف ــــذين هــــم ف وال

لتلبيـة شـغفهم الكتشــاف الحيـاة ، كـل هــذا يـؤدي بهـم للجــوء لشاشـات االنترنـت لتكــوين والصـداقات 
هــــذه الصــــداقات والعالقــــات داخــــل الواقــــع االفتراضــــي  أال وهــــو  االنترنــــت كــــذلك لتلبيــــة  شــــغفهم 
الكتشـــاف الحيـــاة ،  وبالتـــالي كلمـــا زادت الوحـــدة النفســـية زاد شـــغفهم باإلنترنـــت والعكـــس صـــحيح 

حيـــث يـــدفع الشـــخص الـــى اهمـــال العالقـــات  ت يـــؤدي الـــى تعزيـــز الوحـــدة النفســـيةفإدمـــان االنترنـــ
االجتماعيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن  الزيــارات العائليــة واجتمــاع االصــدقاء فــي ســبيل قضــاء وقــت 

( و دراسـة 2016واتفقـت هـذه النتـائج مـع بعـض الدراسـات كدراسـة )النيـرب،. اطول على االنترنت
 (Dittmann,2003( ، ودراسة )Bonetti,2009( ودراسة )2013)شاهين،

صين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات المفحو  -الفرضية الثالثة :
وى حول إدمان االنترنت تعزى إلى البيانات الشخصية )الجنس, الجامعة, العمر, المست

 الدراسي(
 تم صياغة األسئلة الفرعية التالية: الفرضية هلإلجابة عن هذ

ــات  - ــي متوســطات إجاب ــة إحصــائية ف ــان  المفحوصــينهــل توجــد فــروق ذات دالل حــول إدم
 االنترنت تعزى إلى الجنس؟.

 ويتضح ذلك مـنلعينتين مستقلتين "،  -  Tاستخدام اختبار "لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 
 :(10الجدول )خالل 
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 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  Tنتائج اختبار "(: 10جدول )

 .1.965 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 498الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 .2.586 تساوي 0.01( ومستوى معنوية 498الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 

 -  Tر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 10من النتائج الموضحة في جدول ) 
ات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذ 0.05لعينتين مستقلتين" أكبر من مستوى الداللة 

ُتعزى إلى متغير  عينة الدراسة حول إدمان االنترنتوسطات تقديرات داللة إحصائية بين مت
تعزو الباحثة هذه النتائج إلى أن كال الجنسين في هذه المرحلة تكون لهم نفس  .الجنس

ات لمسبباالحتياجات والمتطلبات وتقريبا نفس االفكار وبالتالي فالمتغيرات تكون موحدة وتتقارب ا
 ي أغلبفوأنهم يعيشون  في ذات البقعة الجغرافية وبالتالي فهم يشتركون إلدمان االنترنت السيما 

( ، ودراسة 2013واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )شاهين ،. االمور
(Shafeqb,2014، 2006( ، ودراسة )أحمد ،2015( واختلفت  الدراسة مع دراسة )عبداهلل )

( ، 2012( ، دراسة )الحوسني ،2013واجة ، (  ، ودراسة )الخ2009،ودراسة )الحمصي ،
 Azher,2014)( ، ودراسة )Musarrat,2014(، ودراسة )2014دراسة )بن بردي ،

 
ــات  - ــي متوســطات إجاب ــة إحصــائية ف ــان  المفحوصــينهــل توجــد فــروق ذات دالل حــول إدم

 االنترنت تعزى إلى الجامعة؟.
ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة قامـــت الباحثـــة بوضـــع الفرضـــية التاليـــة "  لإلجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل

 اســـتخدام اختبــار " تحليـــل التبـــاينتــم  و احصــائية فـــي ادمـــان االنترنـــت لـــدى طلبـــة الجامعـــات "
 :(11الجدول )ويتضح ذلك من خالل األحادي "، 

 الجامعة –تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 11جدول )

 التباين مصدر المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 

 الداللة

إدمان االنترنت
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 العدد الجنس المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 

 الداللة

إدمان االنترنت
 20.93 73.51 229 ذكر

0.379 0.705 

 22.60 72.76 271 أنثى
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 .2.623 تساوي 0.05( ومستوى داللة 496، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .3.822 تساوي 0.01( ومستوى داللة 496، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

التباين  ر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية  11من النتائج الموضحة في جدول )
ائية وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحص 0.01األحادي " أقل من مستوى الداللة 

وتعزو  .عينة الدراسة حول إدمان االنترنت ُتعزى إلى متغير الجامعةبين متوسطات تقديرات 
من  بالرغمبين الجامعات  غير موحد قطاع غزة الواقع الموجود في على أن الباحثة هذه النتائج 

 .ها ووحدة النشاطات أو تقارب التشابه أو التقارب في التخصصات التعليمية لدى الجامعات
 

 إدمان االنترنتلمقياس  الجامعةاختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات 
 

 ترنتإدمان االنلمقياس  الجامعة: نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات (12جدول )

 الفئات
 

 متوسط االدمان 
 الفرق بين المتوسطات

الجامعة 
 اإلسالمية

جامعة 
 األزهر

جامعة 
 األقصى

جامعة 
 فلسطين

 الجامعة اإلسالمية
 جامعة األزهر
 جامعة األقصى
 جامعة فلسطين

 . α≤0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة الفرق بين المتوسطين       *
إدمان لمقياس  الجامعة( نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات 12يوضح جدول ) 

حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات الطلبة  االنترنت،
الذين يدرسون في الجامعة اإلسالمية والطلبة الذين يدرسون في جامعة فلسطين وذلك لصالح 

 إحصائية بين الطلبة الذين يدرسون في جامعة فلسطين، بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة
 .باقي الفئات األخرى

 
ــات  - ــي متوســطات إجاب ــة إحصــائية ف ــان  المفحوصــينهــل توجــد فــروق ذات دالل حــول إدم

 االنترنت تعزى إلى العمر؟.
 ويتضح ذلـك مـناستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي "، لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 

 :(13الجدول )خالل 
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 العمر –تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 13جدول )

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 

 الداللة

إدمان االنترنت
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 .2.623 تساوي 0.05( ومستوى داللة 496، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .3.822 تساوي 0.01( ومستوى داللة 496، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
 

 أكبر من مستوى (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 13من النتائج الموضحة في جدول ) 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  0.05الداللة 

الى  يجةوتعزو الباحثة هذه النت .عينة الدراسة حول إدمان االنترنت ُتعزى إلى متغير العمر
رين الثامنة عشر والثانية والعش بينأن طالب الجامعات جميعهم فئة عمرية متقاربة فهم ما 

 لتضع وهذه المرحلة العمرية تعد مرحلة عمرية واحدة فليست هناك فوارق عمرية كبيرة بينهم ٍ 
ة فجوات وفروق كبيرة في االفكار والحاجات والمتطلبات فحاجاتهم في هذه المرحلة العمري

بينهم  يكون متطابقة وبالتالي لن موحدة وآمالهم وافكارهم تقريبًا متشابهة أو متقاربة إن لم تكن
  فروق ذات داللة بسبب الفئة العمرية

 
ــات الم - ــي متوســطات إجاب ــة إحصــائية ف ــان  فحوصــينهــل توجــد فــروق ذات دالل حــول إدم

 االنترنت تعزى إلى المستوى الدراسي؟.
 ك مـنويتضح ذلـاستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي "، لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 

 :(14الجدول )خالل 
 المستوى الدراسي –تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 14جدول )

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 

 الداللة

إدمان االنترنت
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع
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 .2.623 تساوي 0.05( ومستوى داللة 496، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .3.822 تساوي 0.01( ومستوى داللة 496، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
 

التباين  ر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 14من النتائج الموضحة في جدول ) 
 وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة 0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 
ى عينة الدراسة حول إدمان االنترنت ُتعزى إلى متغير المستو إحصائية بين متوسطات تقديرات 

اسي حصيل الدراسي مرتبط بشكل استعزو الباحثة هذه النتائج  الى أن المستوى أو الت .الدراسي
 للكم الدراسي للطالب أي عدد ساعات الدراسة  واهتمام الطالب بها وليس هناك تأثير جوهري

اره االخرى دورها ال يمكن إنك عواملللعوامل االخرى في المستوى الدراسي للطلبة وان كانت ال
راسي فجوهر االسباب المؤدية إلدمان االنترنت موحدة لدى جميع الطلبة وال تتأثر بالتحصيل الد

وى والمستوى الدراسي اال بنسبة بسيطة وال تكون هذه الفروق ذات داللة كبيرة بالنسبة للمست
 (Sahin,2011واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ) الدراسي .

 
ول ح المفحوصينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات  السؤال السابع:

 (.االكتئاب تعزى إلى البيانات الشخصية )الجنس, الجامعة, العمر, المستوى الدراسي
 لإلجابة عن هذا التساؤل تم صياغة األسئلة الفرعية التالية:

حــول االكتئــاب  المفحوصــينهــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســطات إجابــات  -
 تعزى إلى الجنس؟.

 ويتضح ذلك مـنلعينتين مستقلتين "،  -  Tاستخدام اختبار "لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 
 :(15الجدول )خالل 

 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  Tنتائج اختبار "(: 15جدول )

 .1.965 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 492الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 .2.586 تساوي 0.01( ومستوى معنوية 492الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 

 العدد الجنس المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 

 الداللة

االكتئاب
 ذكر
 أنثى
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 -  Tر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية  15من النتائج الموضحة في جدول )
ات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذ 0.05لعينتين مستقلتين" أكبر من مستوى الداللة 

 .عينة الدراسة حول االكتئاب ُتعزى إلى متغير الجنسوسطات تقديرات داللة إحصائية بين مت
  ماماتتعزو الباحثة هذه  النتائج  الى أن كال الجنسين  في هذه المرحلة العمرية  يكونوا باهت

ة  واحتياجات متقاربة أو موحدة  وبالتالي تكون لهم نفس الهموم وعليهم ذات االعباء المؤدي
فكال الجنسين يفكر في غٍد افضل أو في تكوين اسرة أو االنخراط في سوق بدورها لالكتئاب 

ض العمل وكال الجنسين يعانون من قلة الفرص ومن مستقبل مجهول . واتفقت هذه النتائج مع بع
( ودراسة 2012( في حين اختلفت مع دراسة )الحوسني ،2009الدراسات كدراسة  )الحمصي ،

 (2014)بن بردي ،
 

 فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات المبحوثين حول االكتئاب تعـزىهل توجد  -
 إلى الجامعة؟.

 ويتضح ذلـك مـناستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي "، لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 
 :(16الجدول )خالل 

 الجامعة –تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 16جدول )

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 

 الداللة

االكتئاب
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 .2.623 تساوي 0.05( ومستوى داللة 490، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .3.822 تساوي 0.01( ومستوى داللة 490، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 المقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 16من النتائج الموضحة في جدول ) 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

 .عينة الدراسة حول االكتئاب ُتعزى إلى متغير الجامعةداللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
االسباب المؤدية الى االكتئاب لدى طلبة الجامعات ال تتأثر في تبعًا  وتعزو الباحثة ذلك إلى ان

( ودراسة 2011واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )المشعان ، لنوع الجامعة 
(  Cunningham  ,2003(  ودراسة )2006( ودراسة )زعطوط والقريشي ،2011)الشبؤون ،
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( ودراسة (Shoqeirat 2012( و دراسة ،Vardanyan , 2013في حين اختلفت مع دراسة )
(CUNNINGHAM ,2006 ) 

حول االكتئاب المفحوصين هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات  -
 تعزى إلى العمر؟.

 ويتضح ذلـك مـناستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي "، لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 
 :(17الجدول )خالل 

 
 

 العمر –تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 17جدول )

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 

 الداللة

االكتئاب
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 .2.623 تساوي 0.05( ومستوى داللة 490، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .3.822 تساوي 0.01( ومستوى داللة 490، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 

التباين  ر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية  17من النتائج الموضحة في جدول )
 وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة 0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 
وتعزو  .عينة الدراسة حول االكتئاب ُتعزى إلى متغير العمرإحصائية بين متوسطات تقديرات 

منة الثا الباحثة ذلك إلى أن هذه الفئة العمرية والتي هم طلبة الجامعات والمتراوحة أعمارهم بين
موم عشر والثالثة والعشرين تعد مرحلة عمرية واحدة وبالتالي فهم يتشاركون نفس العوامل واله
كون واالسباب المؤدية لالكتئاب لعدم وجود فروق عمرية شاسعة أو مؤثرة بينهم وبالتالي فلن ي

 ابة به .هناك فروق ذات صلة فيما بينهم بالنسبة للفئات العمرية فيما يخص االكتئاب واالص
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حــول االكتئــاب المفحوصــين هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســطات إجابــات  -
 تعزى إلى المستوى الدراسي؟.

 ويتضح ذلـك مـناستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي "، لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 
 :(18الجدول )خالل 

 المستوى الدراسي –تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 18جدول )

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 

 الداللة

االكتئاب
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 .2.623 تساوي 0.05( ومستوى داللة 490، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .3.822 تساوي 0.01( ومستوى داللة 490، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
 

التباين  ر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 18من النتائج الموضحة في جدول ) 
 وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة 0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

 .اسيعينة الدراسة حول االكتئاب ُتعزى إلى متغير المستوى الدر إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 بعدد رئيسيوتعزو الباحثة ذلك إلى الي المستوى الدراسي ، إلى أن المستوى الدراسي يتأثر بشكل 
لعوامل ميع االساعات الدراسية للطلبة ، أما بقية العوامل الخارجية فلها تأثير محدود ، فبالتالي فج

ي والهموم المسببة لالكتئاب معظمها تكون مشتركة بين الطلبة بغض النظر عن تحصيلهم الدراس
 (2006. واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )زعطوط والقريشي ،

 
ول ح المفحوصينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات  :ثامنالسؤال ال

 ي(.لدراسالوحدة النفسية تعزى إلى البيانات الشخصية )الجنس, الجامعة, العمر, المستوى ا
 لإلجابة عن هذا التساؤل تم صياغة األسئلة الفرعية التالية:

ــة إحصــائية فــي متوســطات إجابــات  - حــول الوحــدة  المفحوصــينهــل توجــد فــروق ذات دالل
 النفسية تعزى إلى الجنس؟.

 ويتضح ذلك مـنلعينتين مستقلتين "،  -  Tاستخدام اختبار "لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 
 :(19الجدول )خالل 
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 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  Tنتائج اختبار "(: 19جدول )

 .1.965 تساوي 0.05( ومستوى معنوية 486الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 .2.586 تساوي 0.01( ومستوى معنوية 486الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 

 
 -  Tر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 19من النتائج الموضحة في جدول ) 

ات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذ 0.05لعينتين مستقلتين" أكبر من مستوى الداللة 
عينة الدراسة حول الوحدة النفسية ُتعزى إلى متغير وسطات تقديرات داللة إحصائية بين مت

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن كال الجنسين في هذه المرحلة لديهم نفس الحاجات   .الجنس
فهم  والمتطلبات تقريبا ال سيما أنهم من ذات الفئة العمرية ومن ذات البقعة الجغرافية فعليه

ة المؤدية للوحدة النفسية وهذا يفسر عدم وجود فروق ذات دالليشتركون بالمسببات والعوامل 
إحصائية بين الجنسين فيما يخص الوحدة النفسية . واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات 

 (2006كدراسة )زعطوط والقريشي،
 
ــة إحصــائية فــي متوســطات إجابــات  - حــول الوحــدة  المفحوصــينهــل توجــد فــروق ذات دالل

 لجامعة؟.النفسية تعزى إلى ا
 ويتضح ذلـك مـناستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي "، لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 

 :(20الجدول )خالل 
 الجامعة –تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 20جدول )

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 

 الداللة

الوحدة النفسية
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 .2.623 تساوي 0.05( ومستوى داللة 484، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 العدد الجنس المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 

 الداللة

الوحدة النفسية
 ذكر
 أنثى
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 .3.822 تساوي 0.01( ومستوى داللة 484، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

التباين  ر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية  20من النتائج الموضحة في جدول )
ائية وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحص 0.05األحادي " أقل من مستوى الداللة 

وتعزو  .عينة الدراسة حول الوحدة النفسية ُتعزى إلى متغير الجامعةبين متوسطات تقديرات 
تائج ذه النواتفقت ه .الوحدة النفسية تتغير بناءًا على الظروف المحيطة بالفرد الباحثة ذلك إلى أن 

( ودراسة ) الدليم وعامر 2013( ودراسة )محمد ،2011، مع بعض الدراسات كدراسة )زقوت
(  ودراسة 2009( ، ودراسة )العاسمي ،2013( واختلفت مع دراسة )مصطفى والشريفين ،2004،
(Al Khatib , 2012) 

 الوحدة النفسيةلمقياس  الجامعةاختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات 
 فسيةالوحدة النلمقياس  الجامعة: نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات (21جدول )

 الفئات
 الفرق بين المتوسطات

الجامعة 
 اإلسالمية

 جامعة األزهر
جامعة 
 األقصى

جامعة 
 فلسطين

 الجامعة اإلسالمية
 جامعة األزهر
 جامعة األقصى
 جامعة فلسطين

 . α≤0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة       *
الوحدة لمقياس  الجامعة( نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات 21يوضح جدول ) 

حيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات الطلبة  النفسية،
ة الذين يدرسون في جامعة األزهر والطلبة الذين يدرسون في جامعة فلسطين وذلك لصالح الطلب

الذين يدرسون في جامعة فلسطين، بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي 
   الفئات األخرى.

حـول الوحـدة النفسـية  المفحوصـينل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابـات ه
 تعزى إلى العمر؟.

 ويتضح ذلـك مـناستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي "، لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 
 :(22الجدول )خالل 
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 العمر –تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 22جدول )

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 

 الداللة

الوحدة النفسية
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 .2.623 تساوي 0.05( ومستوى داللة 484، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .3.822 تساوي 0.01( ومستوى داللة 484، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 ر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية  22من النتائج الموضحة في جدول )
ات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذ 0.05التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 
عينة الدراسة حول الوحدة النفسية ُتعزى إلى متغير داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

 وتعزو الباحثة ذلك إلى أن طلبة الجامعات هم من فئة عمرية واحدة نظرا لعدم وجود .العمر
 ية .مرية كبيرة وعليه فهذه الفئة تتشارك نفس العوامل واألسباب المؤدية للوحدة النفسفروق ع

 (2011واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )زقوت،
 
ــة إحصــائية فــي متوســطات إجابــات  - حــول الوحــدة  المفحوصــينهــل توجــد فــروق ذات دالل

 النفسية تعزى إلى المستوى الدراسي؟.
 ويتضح ذلـك مـناستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي "، لإلجابة عن هذا التساؤل الفرعي تم 

 :(23الجدول )خالل 
 المستوى الدراسي –تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار " (: 23جدول )

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 

 الداللة

الوحدة النفسية
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 .2.623 تساوي 0.05( ومستوى داللة 484، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
 .3.822 تساوي 0.01( ومستوى داللة 484، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
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التباين  ر"المقابلة الختبا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية  23من النتائج الموضحة في جدول )
 وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة 0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

ى عينة الدراسة حول الوحدة النفسية ُتعزى إلى متغير المستو طات تقديرات إحصائية بين متوس
 وتعزو الباحثة ذلك إلى  أن التحصيل الدراسي للطلبة ال يحدث فروق في العوامل  .الدراسي

وحد يبا ماالجتماعية والنفسية المسببة للوحدة النفسية نظرا إلى أن التحصيل الدراسي الجامعي تقر 
اسات .واتفقت هذه النتائج مع بعض الدر وال يعتمد على العوامل الخارجية لدى الطلبة الجامعين 

( في أنه 2013( في حين اختلفت مع دراسة )مصطفى والشريفين ،2009ة )العاسمي  ،كدراس
 توجد فروق في الوحدة النفسية تعزى الى المستوى الدراسة .
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 -توصيات ومقترحات الدراسة:
 وصوالً و  انطالقًا من العرض السابق لالطار النظري واالطار السابق التي تتعلق بمتغيرات الدراسة

 -الى فصل الخطوات االجرائية وعرض النتائج وتفسيرها ، توصلت الباحثة الى :
 

 -التوصيات :
  -ا :بناءًا الي ما توصلت اليه الباحثة  من نتائج  فإنها تقدم مجموعة من التوصيات منه

 
ذين والن بناء البرامج االرشادية العالجية  لفئة الطلبة المدمنين على االنترنت من الجنسي .1

 يعانون من االكتئاب  بحيث تساهم هذه البرامج في تخفيف ادمان االنترنت واالكتئاب
 لديهم .

 سر ومساعدتهم في كدمج للطلبة الذين يعانون من الوحدة النفسية نفسية ل انشاء برامج  .2

 عزلتهم النفسية واالجتماعية .
 شكالت نفسية واجتماعيةانشاء جلسات توعية حول ادمان االنترنت وما ينتج عنه من  م .3

 . لألفراد

 ضرورة االهتمام بالتوعية االعالمية من خالل  االعالم العديدة للمساهمة في توعية .4
ترنت االباء واالمهات حول االساليب التربوية الصحيحة في التعامل مع حاالت ادمان االن

 لدى االبناء .

 في هذه المشكالت ومحاولة تجنب االساليب الوالدية الخاطئة في التعامل مع االبناء .5
ة اللجوء الى مؤسسات تساعدهم في التخفيف من حالة االدمان ومعالجة االكتئاب والعزل

 النفسية لديهم .
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  -المقترحات :
 برامجفي ضوء الدراسة  التي قامت بها الباحثة فإنها ترى بأنه من الممكن القيام باألبحاث وال

 -االتية :
على عينات اخرى في المجتمع انشاء دراسات تتناول متغير ادمان االنترنت وتطبيقها  .1

 على سبيل المثال عينة المتقاعدين أو طلبة المدارس.

انشاء دراسات تتناول ادمان االنترنت مع متغير التخصص الدراسي الكتشاف الفروق  .2
 بين التخصصات .

لقلق عن ادمان االنترنت وعالقته في متغيرات اخرى مثل  التوافق النفسي وا ةانشاء دراس .3
 وغيرها .

 برنامج ارشادي يساهم في خفض نسبة ادمان االنترنت لدى عينة من طلبة الجامعة.  .4

تكثيف التوعية االعالمية عن مشكلة ادمان االنترنت واالثار المترتبة عليها وعن  .5
 مل مع مثل هذه المشكالت .المؤسسات والجمعيات التي تتعا
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 المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم 

      -أواًل : المراجع العربية :

( إدمان االنترنت وعالقته بكل من أبعـاد الشخـصية 2006أحمد, بشرى إسماعيل. )
 . جامعة الزقازيق.منشورة( )رسالة ماجستير غيرواالضطرابات النفسية لدى المراهقين. 

إلنترنـت ا(. أهمية استخدام مواقع تعليم اللغة االنجليزية على شبكة 2009البخاري, أيمان  )
 راسةد )في تحسين مهارتي االستماع والتحدث من وجهة نظر معلمات ومشرفات المرحلة الثانويـة,

 دية, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعو (ماجستير غير منشورة
 ( إساءة المعاملة البدنية واالهمال الوالدي2009بوقري, مي بنت كامل بنت محمد . )

ينة مكة ( بمد11 – 12والطمأنينة النسية واالكتئاب لدى عينة من تلميذات المرحلة االبتدائية )
 , جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية(رسالة ماجستير غير منشورة)المكرمة, 

 . 1طلونجمان . –(م . اإلنترنت .الشركة المصرية العالمية للنشر 2004ك . )برس . يور 
 مصر

لذكور (المشكالت األسرية المترتبة على إدمان اإلنترنت لـدى ا2009بركات, فاطمة سعيد. )
 ماعيةأكتوبر. كلية العلوم االجت6. القاهرة. جامعة  )رسالة ماجستير غير منشورة(المتزوجين

هقين م( . إدمان اإلنترنت وعالقته بالتوافق الدراسي لدى المرا2014.) بن بردي , مليكة
 . مجلة كلية التربية, جامعة األزهر (منشورةغير رسالة ماجستير  )المتمدرسين .

ي م(. القلق واإلكتئاب لدى عينة من المطلقات وغير المطلقات ف2002تونسي . عديلة .)
 .  جامعة ام القرى . مكة المكرمة (منشورة رسالة ماجستير غير )مدينة مكة المكرمة. 

الجالية  م( . قياس االكتئاب النفسي وعالقته ببعض المتغيرات لدى ابناء2010الجبوري . محمد .)
ي ففتوحة . األكاديمية العربية الم (رسالة ماجستير غير منشورة)العربية المقيمين في الدنمارك . 

 الدنمارك

 .. )د.ط(. مصرائم الحاسبات واالنترنت )الجرائم االلكترونية ((م . جر 2005حجازي . محمد . )
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 رية . االسكند)د.ط((م . األحداث واالنترنت .دار الفكر الجامعي 2004حجازي .عبد الفتاح .)

الم م( . المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعالج النفسي . دار ع2002الحسين .أسماء .)
 السعودية  . المملكة العربية  1طالكتب . 

  . عمان 1ط(م .كيف نربي أبناءنا . دار ثقافة للنشر والتوزيع . 2010حمزة . أحمد .)

 نعما, مؤسسة الوراق للنشر.)د.ط((: مناهج البحث العلمي, األردن, 2006الحمداني, موفق )

 . 1ط.  لجنوح(م . االنترنت والقنوات الفضائية  ودورها في االنحراف وا2003الحربي , عبد الكريم )
 الرياض

سالة ر  )(م . إدمان األطفال والمراهقين على االنترنت وعالقته باالنحراف ,2011حمد , أمل .)
 , جامعة بغداد(منشورةغير دكتوراه 

 غير رسالة ماجستير)م( . االدمان على االنترنت :اضطراب العصر . 2015حمودة , سليمة .)
 . جامعة قاصدي مرباح ورقلة. الجزائر (منشورة
 

االكتئاب حـول إدمـان اإلنترنـت وعالقتـه ب( 2011الحوسني, ناصر بن سليمان بن عبدااهلل  )
 . ة نزوىعمان . جامع .(رسالة ماجستير غير منـشورة)والعزلة االجتماعية لدى طلبة جامعة نزوى. 

 
لمعاملة م( . الخجل وعالقته بكل من الشعور بالوحـدة النفسيـة وأساليب ا2002خوج ,حنان ,)

 ر غيررسالة ماجستي)الوالدية لدى عينة من طـالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة , 
 , جامعة ام القرى . مكة المكرمة (منشورة 

ى طلبة نترنت وعالقته بالتوافق النفسي لد(م . اإلدمان على اإل 2013الخواجة . عبد الفتاح .)
  . (منشورةغير رسالة دكتوراه )جامعة السلطان قابوس/ عمان , 

ت والمراهقـا م(. الشعور بالوحــدة النفسيــة لــدى عينــات من المراهقين2004الدليم . فهد .)
 لرياضاالملك سعـود . . جامـعـة (رسالة ماجستير غير منشورة )بالمملكة العربية السعودية . 

ن راهقيالدليم , فهد و عامر , جمال . الشعور بالوحــدة النفسيــة لــدى عينــات من الم
 ـلك سعــــــــودالمـــــ ـــــة. جـــامـــع(رسالة دكتوراه غير منشورة  )والمراهقـات بالمملكة العربية السعودية .

 ت, الكوي,)د.ط(وعالجه ,  عالم المعرفة , اإلدمان ومظاهره  1982الدمرداش , عادل : 
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دى ل( . االكتئاب النفسي في ضوء عدد من المتغيرات الديمواغرفية 2011رحيم . سطوحي .)
.  حدته عينة من الطالب المصريين والوافديين بجامعة االزهر وفعالية برنامج ارشادي في تخفيف

 . جامعة المنصورة  (منشورة غير رسالة دكتوراه)
دى لم( . فاعلية برنامج ارشادي لتعديل سلوك استخدام االنترنت 2011ي , صباح .)الرفاع

  (منشورة غير رسالة دكتوراه)طالبات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة المدمنات لالنترنت . 
وقلق  م( . االكتئاب المقنع وعالقته بالتكتم2006زعطوط , رمضان .قريشي , عبد الكريم .)

 منشورة ..جامعة ورقلة  غير المجسدنين . رسالة دكتوارهالموت لدى 

 مان ع. دار الثقافة .  1ط(م .الصحة النفسية والمرض النفسي والعقلي .2010زغير , رشيد , )

جهولي م( . هوية الذات وعالقتها بالتوكيدية والوحدة النفسية لدى م2011زقوت . ماجدة .)
 الجامعة االسالمية . غزة. (رسالة ماجستير غير منشورة )النسب . 

لدي طلبة  , إدمان االنترنت وعالقته بالتواصل االجتماعي والتحصيل الدراسي 2014الزيدي ,أمل : 
 , سلطنة ُعمان (رسالة ماجستير غير منشورة )جامعة نزوى , 

لصفاء ,الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية ,دار ا 2008السيد عبيد , ماجدة : 
 , عمان)د.ط( ,شر والتوزيعللن

لبة طم( . "إدمان اإلنترنت وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى 2013شاهين , محمد .)
 فلسطينمنشورة .  غير الجامعة في فلسطين . رسالة دكتوراه

 اإلنترنت إدمان خفض فيسلوكي   -معرفي إرشادي برنامج فاعلية( . 2015شاهين , محمد .)
 غزةمنشورة .  غير الطلبة الجامعيين . رسالة دكتوراه من عينة لدى

ماجستير  م( . الوحدة النفسية وعالقتها باالكتئاب عند األطفال . رسالة2013الشبؤون , دانيا )
 , جامعة دمشقمنشورة غير 

رة منشو غير اه م( . القلق وعالقتـه باالكتئاب عند المراهقين . رسالة دكتور 2011الشبؤون ,داليا . )
 سوريا. 

 . 2طم ( . الشخصية السوية والمضطربة .مكتبة النهضة المصرية . 2002شقير . زينب .)
 القاهرة 
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م(.  الوحدة النفسية وعالقتها بسمات الشخصية لدى عينة من 2005شيبي . الجوهرة .)
 ةى . مك. جامعة ام القر (رسالة ماجستير غير منشورة )طالبات جامعة ام القرى بمكة المكرمة . 

 المكرمة 
م(. أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونية على العالقات 2013الشهري . حنان .)

 ـك عبد. جامعـة المل (رسالة ماجستير غير منشورة)االجتماعية "الفيس بوك وتويتر نموذجا" . 
 العـزيز

 اسييالس(م . تأثير مواقع التواصل االجتماعي على تنمية الوعي 2014شعوبي . نور الهدى . )
 ورقلة –. جامعة قاصدي مرباح (رسالة ماجستير غير منشورة )لدى الطالبة الجامعين . 

 درية . االسكن ,)د.ط((م . االكتئاب المرض والعالج . منشأة المعارف2001الشربيني . لطفي .)

كير في التف Ellisم(. فعالية برنامج توجيه جمعي يعتمد على نظرية 2013الشريف ,بسمة .)
  (منشورةغير لة دكتوراه ارس)عقالني في خفض االكتئاب وتحسين مستوى التكيف . الال

فسية . م(. الوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء في ضوء بعض المتغيرات الن2008عابد . وفاء .)
 . الجامعة االسالمية .غزة(رسالة ماجستير غير منشورة )

نزالء دار  النفسية وعالقته بالسلوك العدواني لدىم( . الشعور بالوحدة 2010العنزي . فارس .)
لعلوم ربية ل. جامعة نايف الع (رسالة ماجستير غير منشورة  )التربية االجتماعية بمدينة الرياض .

 االمنية . الرياض
مسنين م( . عالقة الشعور بالوحدة النفسية باالكتئاب لدى عينة من ال2012علي , خديجة .)

 .  جزائر. جامعة ال (رسالة ماجستير غير منشورة)م . ھة و المقيمين مع ذويالمقيمين بدور العجز 
م المقيمين م( . الشعور بالطمأنينة والوحدة النفسية لدى االيتا2012العطاس , عبد الرحمن . )

 ى .. جامعة أم القر  (رسالة ماجستير غير منشورة)في دور الرعاية والمقيمين لدى ذويهم . 
المساندة م( . الشعور بالوحدة النفسية وعالقته باالكتئاب والعزلة و 2009)العاسمي , رياض .

, ( منشورة غير رسالة ماجستير)االجتماعية دراسة تشخيصية على عينة من طلبة جامعة دمشق , 
 جامعة دمشق

لة رسا)م( . التعبيرات الفنية في رسومات عينة من مرضى االكتئاب .2008العبيداء . عوض .)
 . جامعة الملك سعود . الرياض  (ير منشورةماجستير غ
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الب , ادمان االنترنت وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى ط 2010العصيمي , سلطان : 
 المنية  ,علوم ا,جامعة نايف العربية لل(رسالة ماجستير غير منشورة  )المرحلة الثانوية بمدينة الرياض ,

 المملكة  العربية السعودية 

رحلة , إدمان االنترنت وبعض آثاره النفسية واالجتماعية لدى طالب الم 2008علي : العمري ,
 ة لسعودي, المملكة العربية ا(رسالة ماجستير غير منشورة )الثانوية في محافظة محايل التعليمية ,

ير غرسالة دكتوراه  )( . االكتئاب: المفهوم األنواع واألعراض .2014عرعار .سامية . )
 جامعة األزهر .(منشورة 

.  1طيع .(م .االثار االجتماعية لالنترنت . قرطبة للنشر والتوز 2004العصيمي . عبد المحسن . )
 الرياض 

 متغيرات لدى(م . إدمان الشبكة المعلوماتية )اإلنترنت( وعالقته ببعض ال2014العمار . خالد .)
ول  العدد األ 30 –المجلد   –طلبة جامعة دمشق . رسالة ماجستير منشورة . مجلة جامعة دمشق 

2 

فال (م . إدمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية المرضية لدى األط2015عبد اهلل .محمد .)
 لبمعة حوالمراهقين . رسالة ماجستير منشورة . مجلة الطفولة العربية العدد الرابع والستون . جا

دار صفاء كتئاب , الطبعة االولى ,(م . الشعور بالذنب وعالقته باال 2011عبد الصاحب , منتهى ,)
 للنشر والتوزيع , عمان 

 م(. دور استخدام شبكة االنترنت في التحصيل الدراسي لدى طالب2005العوض , وليد .)
لوم ة للعجامعة نايف العربية للعلوم األمنية .رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة نايف العربي

 االمنية 
قتها تخدام الشبكة العنكبوتية )االنترنت( في الدراسة وعالم(. اس2013العاج , نورية .)

 (سنة . رسالة ماجستير غير منشورة 14_12بالدافعية للتعلم لدى المراهق من )
 م( . إدمان اإلنترنت و عالقته بسمات الشخصية المرضية لدى2015عبد اهلل , محمد .)

–بية العر  وراه منشورة . مجلة الطفولةاألطفال و المراهقين :دراسة ميدانية في حلب . رسالة دكت
 64ع  16الكويت , مج

م( . الشعور بالوحدة النفسية و عالقته باالكتئاب و العزلة و المساندة 2009العاسمي , رياض .)
االجتماعية : دراسة تشخيصية على عينة من طلبة جامعة دمشق . رسالة ماجستير منشورة . مجلة 

 2,عدد7سوريا مج –ية وعلم النفس اتحاد الجامعات العربية للترب
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 .الخرطوم  م( . أثر الحالة االجتماعية والنوع على االكتئاب بوالية2013عبد الرضى , فضل . )
 رسالة دكتوراه منشورة . مجلة كلية التربية  ,العدد السابع , جامعة الخرطوم

ألطفال االكتئاب لدى أمهات ام( . فاعلية برنامج إرشادي مقترح لتخفيف 2007العجوري .وجاد .)
 المصابين بمرض سوء التغذية . رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة االسالمية . غزة

لعيادات . م( . االكتئاب النفسي وعالقته بالذاكرة لدي عينة من مراجعي ا2013الغامدي , حامد .)
ثون , والثال  السعودية العدد الثامن –دراسات دكتوراه منشورة . دراسات عربية في التربية وعلم النفس 

 م2013الجزء األول , يونيو , 

لوحدة . م(. أنماط تعلق الراشدين وعالقتها بتقدير الذات والشعور با2008أبو غزال ,معاوية .)
 4-57عدد 5رسالة ماجستير منشورة . المجلة األردنية في العلوم التربوية, مجلد  ,

رضى مبرنامج إرشادي مقترح لتخفيف حدة االكتئاب لدى  م( . فاعلية2010أبو فايد. ريم .)
 الفشل الكلوي . رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة االسالمية . غزة

يع . م( . أمراض النفس وعالجها بالذكر .دار الحامد للنشر والتوز 2003قطينة , آمال . )
 الطبعة األولى .عمان 

نفعالية م(. االضطرابات السلوكية واال 2007يطة .)القمش , مصطفى  . خليل عبد الرحمن المعا
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . الطبعة االولى .عمان

جامعة م( . الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة كلية الفنون الجميلة ب2011القيق . نمر .)
ألول, اعدد ع عشر( , الاألقصى بغزة . مجلة الجامعة اإل سلسلة الدراسات اإلنسانية) المجلد التاس

 . جامعة االقصى , غزة  2يناير 618ص 597 –ص 
دى عينة ( االكتئاب والذكاء االنفعـالي لـ2009كردي, سميرة بنت عبد ااهلل بن مصطفى. " .)

مصر. 19. المجلد  1من مدمنات اإلنترنت : دراسة وصفية مقارنـة." مجلة دراسات نفسية. العـدد .
 القاهرة

 كتئاب لدىم(. تقييم الذات وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية واال 2002.)مبروك , عزة 
( 209_185,ص2,ع1المسنين . رسالة دكتوراه منشورة . دراسات عربية في علم النفس )مج

 .جامعة القاهرة 
ية  . م( . الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها بالعوامل الخمسة للشخص2010ملحم . مازن .)

 العدد الرابع . جامعة دمشق   - 26المجلد –اجستير منشورة . مجلة جامعة دمشق رسالة م
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لنفسية ام( . اساليب المعاملة البدنية واالهمال الوالدي والطمأنينة 2009مخيمر . هشام .)
يال غستير واالكتئاب لدى عينة من تلميذات المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة , رسالة ماج

 معة ام القرى . مكة المكرمة منشورة .جا
لعدوانية م(. المساندة االجتماعية وعالقتها بالعصابية واالكتئاب وا2011المشعان . عويد .)

النفسية وية و لدى المتعاطين والطلبة في دولة الكويت . رسالة دكتوراه منشورة , مجلة العلوم الترب
 2011ديسمبر 4العدد  12المجلد  

شر , إدمان االنترنت في عصر العولمة , دار الصفاء للن 2010: محمد علي ,محمد النوبي
 والتوزيع , عمان

عاف م(. التواصل وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال ض2013محمد , سعاد . )
 14مصر عدد  –السمع . رسالة ماجستير منشورة . مجلة البحث العلمي في التربية 

لمراهقة . الوالدي  ورفض األقران والشعور بالوحدة النفسية في ام(. الرفض 2003مخيمر , عماد .)
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 رسالة طلب التحكيم -(  :1الملحق )

 غزة –ـامعة اإلســـالميــــــــــة ـالجــــ

                                               ـــــات العليـــــــــــــــــــاــــــــــعمادة الدراســــ

 التـربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــة ــــــــــــــــــــــــكــليــــــ

 قسم الصحة النفسية والمجتمعية

 

 .الدكتور: ......................................................... حفظه اهلل السيد

 ..السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته

 استبانةالموضوع / تحكيم 

 -:لبحث بعنوان (إدمان االنترنت ) المرفق ياسالتكرم من سيادتكم تحكيم المقأرجو 

 "غزة قطاع إدمان اإلنترنت وعالقته باالكتئاب والوحدة النفسية لدى طلبة الجامعات في"

بأنه االستخدام المفرط لألنترنت وبشكل مرضي لساعات يث عرفت الباحثة ادمان االنترنت  ح
ة ولقد وضعت الباحث حياة الفرد .مطولة ويعقب هذا االستخدام ظهور العديد من المشكالت في 

"  بمجموعة من العبارات التي تنتمي لمفهوم ادمان االنترنت ، ويمكن االجابة على  العبارات 
 دائمًا  ،كثيرًا ، أحيانًا، نادرًا، أبدًا( 

 مع العلم أن البحث متطلب تكميلي للحصول علي درجة الماجستير

 الحتراموشكرًا لكم لحسن تعاونكم و تقبلوا فائق ا

                                                                                                                                                              

 الباحثة 

                                                                                                                                                          

  صبا بشبش



116 
 

 أسماء المحكمين -( :2ملحق )

  

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة التعليمية  االساتذة المحكمين الرقم
 الجامعة االسالمية  الدكتور جميل  الطهرواي    1
 الجامعة االسالمية الدكتور اسامة المزيني    2
 الجامعة االسالمية عاطف االغاالدكتور  3
 الجامعة االسالمية الدكتور باسل الخضري 4
 جامعة االسراء الدكتور سمير زقوت 5
 جامعة االزهر الدكتور باسم أبو كويك 6
 برنامج غزة للصحة النفسية  االستاذة راوية حمام  7
 جامعة االزهر الدكتور اسامة حمدونة  8
 جامعة االقصى الدكتورة عايدة صالح 9

 جامعة االقصى الدكتور نعيم العبادلة 10
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 في صورته االولية  ( اسبيان ادمان االنترنت3ملحق )

 

 م العبارة االستجابة

 دائمًا  كثيراً  أحياناً  نادراً  أبداً 

 1 م اإلنترنت كل يوماستخد     

 2 ساعات في اليوم 3م اإلنترنت أكثر من استخد     

 3 باإلنترنت تصفحاً  فراغي وقت اقضي أن أفضل     

 4 استخدم االنترنت للترفيه / متعة     

 5 استخدم االنترنت لتلبية احتياجاتي غير الملباة     

 6 يساعدني االنترنت على نسيان مشكالتي وتقليل الضغوط علي     

 7 استخدم االنترنت للحصول على اغلب المعلومات التي اريدها     

افضل تكوين صداقات جديدة من خالل االنترنت عن اجراءها على      
 الواقع

8 

 9 أشعر باللهفة من أجل االتصال باإلنترنت عندما اعود لمنزلي     

 10 أشعر أن حياتي مرتبطة باالنترنت     

لى استغنيت عن مشاهدة البرامج والمسلسالت في التلفاز واشاهدها ع     
 االنترنت

11 

 12 االنترنت أمام الجلوس تقنين محاولة عند أفشل     

 أمام كثرة الجلوس من أجزاء من جسمي في والتعب باإلجهاد أصاب     
 االنترنت

13 

 14 مرة اخرىإليه  بالعودة االنترنت أغلق ماحين الرغبة تتملكني     

 15 أو القيام بأعمال مهمة مواعيدي عن يؤخرني النترنتل تصفحي     
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 16 لإلنترنت استخدامي أثناء اآلخرون يقاطعني عندما أنزعج     

 17 االنترنت استخدام أستغرقه في الذي الوقت إخفاء أحاول     

 18  تاإلنترن استخدام إيقاف أو تقليل أو التحكم ال املك القدرة على     

 19 اقترض بعض االموال لكي تغطي مصاريف خدمات االنترنت     

هو االتصال  فكر فيهعندما استيقظ من نومي فإن أول  شيء أ     
 باإلنترنت

20 

ر أشعر بالضيق واالضطراب عندما تكون سرعة االنترنت بطيئة أو غي     
 في حين ان هذه المشاعر تختفي عند عودة االنترنت متاحة

21 

 22 باإلنترنتعندما ال أكون متصاًل  االكتئابأشعر ب     

انشغالي المستمر باستخدام االنترنت يخاصمني أصدقائي بسبب      
 وتجاهلهم

23 

 24 باإلنترنتأعاني من االضطرابات في النوم بسبب اتصالي الدائم      

 25 حتى ال اضيع الوقت باإلنترنتأتناول طعامي وانا متصل      

ة العائليبالزيارات امتنع فترات طويلة جعلني  لإلنترنتاستخدامي      
 المهمة

26 

 27 نتأشعر بالوحدة والعزلة عندما تبعدني الظروف عن استخدام االنتر      
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 استبانة ادمان االنترنت في صورتها النهائية -( :4ملحق )

 

 م العبارة االستجابة

 دائمًا  كثيراً  أحياناً  نادراً  أبداً 

 1 م اإلنترنت كل يوماستخد     

 2 ساعات في اليوم 3اإلنترنت أكثر من م استخد     

 3 باإلنترنت تصفحاً  فراغي وقت اقضي أن أفضل     

 4 اسرف في استخدام االنترنت رغم قناعاتي بعدم فائدته     

 5 أهرب من مواجهة مشكالتي بلجوئي لالنترنت     

 6 استبدلت صداقات الواقع بصداقات االنترنت     

 7 أجل االتصال باإلنترنت عندما اعود لمنزلي أشعر باللهفة من     

 8 ال يمكنني التخلي عن االنترنت     

لى استغنيت عن مشاهدة البرامج والمسلسالت في التلفاز واشاهدها ع     
 االنترنت

9 

 10 االنترنت أمام الجلوس تقليل محاولة عند أفشل     

 أمام كثرة الجلوس من أجزاء من جسمي في والتعب باإلجهاد أصاب     
 االنترنت

11 

 12 مرة اخرىإليه  بالعودة االنترنت أغلق ماحين الرغبة تتملكني     

 13 أو القيام بأعمال مهمة مواعيدي عن يؤخرني النترنتل تصفحي     

 14 لإلنترنت استخدامي أثناء اآلخرون يقاطعني عندما أنزعج     

 15 االنترنت استخدام أستغرقه في الذي الوقت إخفاء أحاول     
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 16  تاإلنترن استخدام إيقاف أو تقليل أو التحكم ال املك القدرة على     

ي في حال عدم توفر المال الالزم لتسديد خدمة االنترنت اعتقد ان     
 سأقوم باالقتراض لتسديده

17 

هو االتصال  فكر فيهعندما استيقظ من نومي فإن أول  شيء أ     
 باإلنترنت

18 

ر أشعر بالضيق واالضطراب عندما تكون سرعة االنترنت بطيئة أو غي     
 في حين ان هذه المشاعر تختفي عند عودة االنترنت متاحة

19 

 20 باإلنترنتعندما ال أكون متصاًل  الضيقأشعر ب     

انشغالي المستمر باستخدام االنترنت يخاصمني أصدقائي بسبب      
 وتجاهلهم

21 

 22 باإلنترنتأعاني من االضطرابات في النوم بسبب اتصالي الدائم      

 23 حتى ال اضيع الوقت باإلنترنتأتناول طعامي وانا متصل      

ية بالزيارات العائلامتنع فترات طويلة جعلني  لإلنترنتاستخدامي      
 المهمة

24 

 25 نتاستخدام االنتر  أشعر بالوحدة والعزلة عندما تبعدني الظروف عن     
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 مقياس الوحدة النفسية  -( :5ملحق رقم )

 بدرجة قليلة  بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة العبارة الرقم
    يعلى وفاق مع الناس من حول انا 1
    . فتقد الصحبةا 2
ســتطيع أال يوجــد الشــخص الــذي  3

 ريدأعندما  لجأ إليهأأن 
   

    وحيد يأشعر بأن 4
    شارك الناس في أشياء عديدةأ 5
    عد قريبا من أحدألم  يأشعر بأن 6
ال  يــعر بــأن اآلخــرين مــن حولــأش 7

 األفكار واالهتمامات. ييشــاركون
   

شخص اجتماعي  يأشعر بأن 8
 وانبساطي

   

    قريب من الناس يأشعر بأن 9
    أشعر بأنك مهمل ومنبوذ. 10
مع اآلخرين بال  يأشعر بأن عالقات 11

 معنى
   

وجـــد الشـــخص أشـــعر بأنـــه ال ي 12
 جيدا. نيالـــذي يفهمـــ

   

    عزلة عن اآلخرينبالأشعر  13
    جيدا. يفهمونيأشعر بأن هناك آخرين  14
    أشعر بالخجل 15
ولكنهم ليسوا  يالناس حولأشعر بأن  17

 يمع
   

 قوتز اجدة اعداد م                                                                           

                                                                               2011  
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 مقياس بيك لالكتئاب  -(:6ملحق رقم )

 

 مقياس بيك المعرب

 

ارة ( مجموعة من العبارات يرجى وضع دائرة حول الرقم أمام العب21يحتوي هذا االستبيان على )
زيل جاألقرب اليك والتي تصف شعورك وحالتك النفسية في االسبوع االخير ولغاية هذا اليوم. مع 

 الشكر 

 

 
1 

 انا ال اشعر بأنني حزين 0

 انا اشعر بأنني حزين 1

 باستمرار وال استطيع التخلص منه .انا اشعر بالحزن  2

 انا اشعر بالحزن لدرجة ال تطاق 3

 

 ليس لدي أي احباط اتجاه المستقبل 0 2

 اشعر باالحباط اتجاه المستقبل 1

 اشعر بعدم وجود ما يمكن النظر اليه في المستقبل  2

 اشعر أن المستقبل بال امل وال يمكن ان يتحسن  3

 

 بالفشلانا اشعر  0 3

 انا اشعر بأنني فاشل أكثر من المعتاد 1

 عندما انظر الي حياتي استطيع ان ارى الكثير من الفشل  2

 انا اشعر انني فاشل تماما 3

 

 انا احصل على رضا كافي في االشياء التي اتعامل بها 0 4

 انا ال استمتع باألشياء بالطريقة التي اتعامل بها 1

 على رضا حقيقي عن أي شيء اتعامل معهانا ال احصل  2

 انا غير راضي عن أي شيء اتعامل معه  3

 

 انا ال اشعر بالذنب 0 5

 انا اشعر بالذنب لجزء من الوقت 1

 انا اشعر بالذنب أغلب الوقت  2

 أنا اشعر بالذنب طول الوقت 3

 

 انا ال اشعر بأنني معاقب 0 6

 انا اشعر بأنني ربما أعاقب 1

 انا اتوقع بأنني سوف اعاقب 2

 انا اشعر بأنني معاقب 3

 

 انا ال اشعر بخيبة أمل في نفسي 0 7

 أنا اشعر بخيبة أمل في نفسي 1
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 أنا مشمئز من نفسي 2

 أنا اكره نفسي 3

 

 انا ال اشعر بأنني اكثر سوءاً من االخرين 0 8

 انا اشعر باألحراج لضعفي وال ألخطائي 1

 انا الوم نفسي كل الوقت على اخطائي 2

 انا الوم نفسي لكل سوء يحدث لي 3

 

 ليس لدي افكار انتحارية  0 9

 لدي افكار انتحارية لكنني ال انفذها 1

 اود ان انتحر 2

 سوف انتحر ان توفرت لي الفرصة  3

 

 انا ال ابكي اكثر من المعتاد 0 10

 انا ابكي اكثر من المعتاد 1

 انا ابكي كل الوقت االن 2

 انا ال استطيع البكاء االن رغم انني اريد ذلك 3

 

 انا ال انزعج االن اكثر من ذي قبل 0 11

 انا انزعج بسهولة اكثر من قبل 1

 انا اشعر باالنزعاج باستمرار 2

 انا ال انزعج نهائياً باألشياء التي تزعجني 3

 

 باآلخرينانا لم افقد اهتمامي  0 12

 انا اقل اهتماماً باآلخرين عن قبل 1

 انا فقدت معظم اهتمامي باآلخرين 2

 انا فقدت كل اهتمامي باآلخرين 3

 

 انا اتخذ القرارات كما في السابق 0 13

 انا اتملص من اتخاذ القرارات أكثر من السابق 1

 لدي صعوبات اكبر في اتخاذ القرارات عن السابق 2

 استطيع اتخاذ القرارات نهائياً ال  3

 

 انا ال اشعر بأنني ابدو اسوء مما انا عليه 0 14

 انا قلق من ابدو اكبر عمرا او غير جذاب 1

 انا اشعر بوجود تغيرات نهائية في مظهري تجعلني ابدو غير جذاب 2

 انا اعتقد بأنني ابدو قبيحاً  3

 

 استطيع العمل كما في السابق 0 15

 احتاج الي جهد اضافي للبدء بعمل شيء 1

 لدي صعوبة كبيرة في عمل أي شيء 2

 ال استطيع عمل أي شيء كلياً  3

 

 استطيع النوم بشكل اعتيادي 0 16

 ال استطيع النوم بالشكل المعتاد 1

 استيقظ ساعة أو ساعتين مبكراً عن المعتاد و اجد صعوبة في العودة الي النوم 2

 عدة ساعات مبكراً عن المعتاد وال استطيع العودة للنوماستيقظ  3

 

 انا ال اتعب اكثر من المعتاد 0 17

 انا اتعب بسهولة عن المعتاد 1



124 
 

 انا اتعب بسهولة من عمل أي شيء غالباً  2

 انا متعب جداً لعمل أي شيء 3

 

 شهيتي للطعام ليست اسوء من المعتاد 0 18

 جيدة كالمعتادشهيتي للطعام ليست  1

 شهيتي للطعام اسوء االن 2

 ليس لي شهية للطعام على االطالق 3

 

 لم افقد من وزني 0 19

 كغم(5فقدت من وزني اكثر من ) 1

 كغم(10فقدت من وزني اكثر من ) 2

 كغم(15فقدت من وزني اكثر من ) 3

 مالحظة : أحاول تقليل وزني بتقليل الطعام        نعم         ال     

 انا لست قلقاً  على صحتي أكثر من المعتاد 0 20

 انا قلق من المشاكل الجسمانية )مثل االالم واالوجاع وسوء الهضم واالمساك( 1

 انا قلق جداً من المشاكل الجسمانية واجد صعوبة في التفكير في مشكلة اضافية  2

 ة انا قلق من المشاكل الجسمانية لدرجة انني ال استطيع التفكير في مشكلة اضافي 3

 

 لم االحظ أي تغيير كبير حديث في درجة اهتمامي بالجنس 0 21

 انا اقل اهتماماً بالجنس من المعتاد 1

 انا اقل اهتماماً بالجنس بشكل كبير االن 2

 انا فقدت اهتمامي بالجنس تماماً  3

 

 

 

 

 

 

 

 


