
  
  

 ترافاـــة و االحنــس اجتماعيـــكالت النفــاملشــ
السلـوكية لدى املرتددين على مراكز اإلنـرتنـت 
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  ـــــــــة ــــیـــــربــة الـتــــــــــــــكــلیـ
  قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي
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 َيؤتي احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أوتي خريا كثريا وما َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ُ َ َ ًُ ًِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْْ ُ ْ ْ

ِيذكر إال أولوا األلباب َ ْ ُ َْ ُ ََّ َّ َّْ ُ ِ العظيم صدق ا  
    

  )٢٦٩: البقرة(
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  



                                                                                                                                        
         

              ب 

  

 
  

  ي الفاضـلني  أطال ا يف عمرهامي وأبإلـى أ
  

  ي وأخواتـيإلـى إخوت
  

   الوادية  إىل روح الشهيد حممد 
  

   مدرسة القرارة الثانوية زمالئي يف إلـى 
  

  كل من كان  له قلب وألقى السمع وهو شهيد إلـى 
  

  

  أهدي هذا العمل املتواضع
  

  يعقوب 
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  شكــر وتقديــر
  

وبكرمه تستتر  ، وبرحمته تغفر الذنوب  ، بذكره تطمئن القلوب  ، نالحمد هللا رب العالمي          
 محمد صـلى اهللا     األميوالصالة والسالم على النبي     ، وبقوته تفرج الكروب والسدود   ، العيوب

  .  عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن لـم يـشكر    (ه وقول،  )٧: إبراهيم(  لَِئن شَكَرتُم َألِزيدنَّكُم     انطالقاً من قول اهللا تعالي      

  :، فإنني)الناس لم يشكر اهللا
 الشكر والتقدير للجامعة اإلسالمية الشماء لما توفره من جهود لخدمـة       اتآي أتقدم باسمي    ةايبد

  .أبنائها الطالب
  

بكليـة   العزيز العبادسة  أنور عبد / وأتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى الدكتور الفاضل             
،  خالل إعداد هذا البحـث      الحاذق  كان بمثابة المعلم الفاضل والموجه     الذي، التربية بالجامعة 

، داد الـشِ  المواقـف تحمـل فقد علمني الصبر و  ، فله األثر الكبير في إخراجها على هذا النحو       
فله منى كل االحترام والتقدير والشكر على ما بذله مـن           ،  والخلق الرفيع  لواسعبجانب العلم ا  

  .ر كل خيي عنّ جزاه اهللاره وقلمي عن كتابته،ذكجهد والذي يعجز لساني عن 
 

 الذي  عبد اهللا الخطيب   / الدراسة، والى األستاذ   محكمي األساتذة   وأتقدم بجزيل الشكر إلى        
بمدرسـة القـرارة   لى الهيئة اإلدارية والتدريـسية  إ جهد فكان المعزز والقدوة، و أيخر  دلم ي 

   . بنينالثانوية
 الذين قدموا لي يد العـون   جميعاً  وأصدقائي ي وأخواتي وإخوت هليأ  إلى وأقدم خالص شكري  

  .تهيئة األجواء المناسبةوالمساعدة في 
  
  

وأن يرصده ،وطينو وجيعل عملي خالصاً لوجهه الكريم أخدم به ديين  ، يوفقين ملا حيبه ويرضاه أنوختاما أسال ا 
  .بقلب سليم ا  ىيف صحف أعمايل يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أت
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  أ  ة قرآنيةأي

  ب  اإلهداء
  ت  الشكر والتقدير

  ث  المحتويات
  ذ   الجداولفهرس

  ر  فهرس األشكال
  ر  فهرس المالحق

  ز  ملخص البحث باللغة العربية
  ش  ملخص البحث باللغة االنجليزية

  الفصل األول
  مشكلـة البحث وأهدافه وأهميته

  ١  المقدمة
  ٢  مشكلة البحث

  ٣  بحثأهداف ال
  ٤  أهمية البحث

  ٤  وض البحثـرف
  ٥  مصطلحات البحث

  ٦  حدود البحث
  الفصـل الثانـي
  اإلطار النظري 

  تطور استخدام االنرتنت: املبحث األول 
  ٧  تمهيد 

  ٨  مفهوم اإلعالم لغةً واصطالحاً 
  ٨  وظائف اإلعالم
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  ٨  مفهوم وسائل اإلعالم وأدواته
  ٩  أهدف وسائل اإلعالم

  ١٠  اإلنترنتمفهوم 
  ١٠  لمحة تاريخية عن ظهور شبكة اإلنترنت

  ١٢  خدمات اإلنترنت 
  ١٣  مميزات خدمات اإلنترنت

  ١٤  الخصائص والسمات المميزة لالنترنت كوسيلة اتصال تفاعلية
  ١٥   إدارة وتنظيم اإلنترنت

  ١٧  التفاعل مع اإلنترنت
  ١٨  أبعاد التفاعل مع اإلنترنت

  ٢٠   اإلنترنتامستخدمو
  ٢١  سلبيات وعيوب اإلنترنت

  ٢٢  إحصائيات الجرائم على اإلنترنت
  ٢٣   واإلنترنتالماإلعسيكولوجية 

  ٢٤  تأثيرات وسائل اإلعالم
  ٢٤  ر وسائل اإلعالم على سلوك مستخدميهايتأث

   مشكالت االنرتنت:املبحث الثاني
  ٢٥  المشكالت النفس اجتماعية: أوالً 

  ٢٥  اعيةمفهوم المشاكل النفس اجتم
  ٢٦  مميزات المشكالت النفس اجتماعية
  ٢٦  أسباب المشكالت النفس اجتماعية

  ٢٧  اثر المشكالت النفس اجتماعية
  ٢٨  نفس اجتماعيةالمشكالت محددات ال

  ٢٩  إدمان اإلنترنت: أوالً 
  ٢٩مفهوم إدمان اإلنترنت                                                                

  ٣١  أنواع إدمان اإلنترنت 
  ٣٢أسباب إدمان اإلنترنت                                                                                                                 



                                                                                                                                        
         

              ح 

  ٣٤  أعراض اإلدمان على اإلنترنت
  ٣٥  ألكثر عرضه للوقوع في إدمان شبكة اإلنترنت األفراد ا

  ٣٦  آثار إدمان اإلنترنت
  ٣٩  االغتراب النفسي : ثانياً 

  ٣٩  االغتراب مفهوم 
  ٤٠  االغتراببمفهوم الشعور 
  ٤٠  سالماإلاالغتراب في 

  ٤٠  أسباب االغتراب النفسي
  ٤٢  أبعاد االغتراب
  ٤٣  أنواع االغتراب

  ٤٥  أعراض االغتراب
  ٤٥  نماط االغترابأ

  ٤٦  التنشئة االجتماعية واغتراب الشخصية
  ٤٦  عالقة استخدام اإلنترنت باالغتراب النفسي

  ٤٩   االنحرافات السلوكية: ثانياً 
  ٤٩  مفهوم االنحرافات السلوكية

  ٥٠  أنواع االنحراف السلوكي وأقسامه
  ٥١  مستويات االنحراف السلوكي

  ٥١  ميز بها المنحرفونأهم الخصائص والسمات التي يت
  ٥٢  أسباب االنحراف السلوكي

  ٥٤  االنحراف واالنترنت 
  ٥٥  العالقات العاطفية: أوالً 

  ٥٥  مفهوم العاطفة
  ٥٦  الفرق بين العواطف واالنفعاالت

  ٥٦  فوائد االنفعاالت والعواطف 
  ٥٧  أنواع العواطف 

  ٥٧  مراحل تطور العواطف 
  ٥٨  سمات العواطف
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  ٥٩  اطفإدارة العو
  ٥٩  العالقة بين العاطفة والوجدان 

  ٦٠  مفهوم العالقات العاطفية
  ٦٠  العالقات العاطفيةبناء  التي تؤدي األسباب

  ٦١  الحب كعالقة عاطفية
  ٦٢  في الحب) الذكر، األنثى(الفروق بين الجنسين 
  ٦٣  االنحرافات العاطفية

  ٦٣  أسباب االنحرافات العاطفية
نحرافات العاطفيةلالاآلثار السلبية   ٦٥  

  ٦٦ استخدم اإلنترنت والعالقات العاطفية
  ٦٩ االنحرافات الجنسية : ثانياً

  ٦٩  مفهوم االنحراف الجنسي
  ٧٠  اختالالت الغريزة الجنسية 

  ٧٠   ةاإلثارة الجنسيدوافع  
  ٧١  نظرة اإلسالم للجنس 

  ٧١                                        الجنسي                                 فأسباب االنحرا
  ٧٣  التي تسبب االنحرافات الجنسية)النفس اجتماعية ( العوامل العاطفية

  ٧٣  النحرافات الجنسيةاأعراض 
  ٧٤  آثار االنحرافات الجنسية

  ٧٦  استخدم اإلنترنت واالنحرافات الجنسية
  الفصـل الثالـث

  دراسـات السابقـة 
  ٧٨  ت العربيةالدراسا: أوالً
  ٧٩   الدراسات األجنبية: ثانياً

  ٨٣  التعقيب على الدراسات السابقة 
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  الفصـل الرابـع
  بحثإجراءات ال

  ٨٧  منهج البحث
  ٨٧  مجتمع البحث

  ٨٧  عينة البحث
  ٩١  متغـيرات البحث

  ٩١  دوات البحثأ
  ٩٢  مراحل إعداد االستبيانات

  ٩٩  ةالمعالجات اإلحصائي

  مـساخلالفصـل ا
  عرض وتفسري ومناقشة نتائج البحث

  ١٠٠  نتائج الفرض األول
  ١٠٢  نتائج الفرض الثاني
  ١٠٣  نتائج الفرض الثالث
  ١٠٤  نتائج الفرض الرابع

  ١٠٧  نتائج الفرض الخامس
  ١٠٨  نتائج الفرض السادس
  ١١٠  نتائج الفرض السابع
  ١١٢  نتائج الفرض الثامن
  ١١٤  نتائج الفرض التاسع

  ١١٧  يب على نتائج البحثالتعق
  ١٢٠  توصيات البحث
  ١٢١  مقترحات البحث

   و املالحققائمـة املراجـع
  ١٢٢  المراجع العربية

  ١٢٩  المالحق
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   اجلـداولفهرس
  

  الصفحة  جداول الفصل الرابع  رقم الجدول
  ٨٧  توزيع العينة حسب متغير الجنس 1
  ٨٨  ينة حسب متغير الحالة االجتماعيةتوزيع الع 2
  ٨٩  توزيع العينة حسب متغير المستوى االقتصادي 3
  ٨٩  ميعليتوزيع العينة حسب متغير المستوى الت 4
  ٩٠  اإلنترنت متغير عدد ساعات استخدام توزيع عينة الدراسة حسب 5
  ٩٣  معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية الستبيان إدمان اإلنترنت  6
  ٩٤  رجة الكلية الستبيان االغتراب النفسي معامالت ارتباط الفقرة مع الد 7
  ٩٥   معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية الستبيان االنحرافات الجنسية 8
  ٩٦  معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية الستبيان العالقات العاطفية   9

  ٩٨  معامل ثبات االستبيانات بطريقة التجزئة النصفية 10
 ٩٨ االستبيانات بحسب معامل ألفا كرونباخ معامل ثبات  11

  الصفحة  امسجداول الفصل اخل  رقم الجدول
  ١٠٠  عرض معامل ارتباط نتائج الفرض األول 1
  ١٠٢ لفرض الثاني امتغيرات لل الفروق عرض نتائج  2
  ١٠٣ لفرض الثالثامتغيرات للالفروق عرض نتائج  3
  ١٠٤ للفرض الرابع الدراسة متغيراتلالمعالم اإلحصائية عرض نتائج  4
  ١٠٥  الدراسة للفرض الرابع األحادي لمتغيراتنايالتبنتائج تحليل عرض  5
  ١٠٧ للفرض الخامس متغيرات الالفروق في عرض نتائج  6
  ١٠٨  الدراسة للفرض السادس  األحادي لمتغيراتنايالتبنتائج تحليل عرض  7
  ١٠٩ لسادسللفرض امتغيرات الالفروق في عرض نتائج  8
  ١١٠  للفرض السابع عرض نتائج المعالم اإلحصائية لمتغيرات الدراسة 9
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  ١١١ للفرض السابعالفروق في متغيرات الدراسة عرض نتائج  10
  ١١٢  للفرض الثامنتغيرات الدراسةعرض نتائج الفروق في العالم اإلحصائية لم 11
  ١١٣  ثامنللفرض الالفروق في متغيرات الدراسة عرض نتائج  12
  ١١٤  للفرض التاسعمتغيرات الدراسةالمعالم اإلحصائية لعرض  نتائج  13
  ١١٥ للفرض التاسعالفروق في متغيرات الدراسة عرض نتائج  14

  
  

  شكال األفهرس
  

  الصفحة  شكل عنوان ال   الشكل رقم
  ٨٨  توزيع العينة حسب متغير الجنس 1
  ٨٨  الجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة ا 2
  ٨٩  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى االقتصادي 3
  ٩٠  توزيع العينة حسب متغير المستوى التعليمي 4
  ٩٠  توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد ساعات استخدام اإلنترنت 5

  
  

  ـقــــــــالحـــــــة املـــمـــــقائ
  
  
  

  
  
  

  

  الصفحة  عنوان الجدول  المحلقرقم 
  ١٢٩   استبيانات البحثمحكميلسادة سماء اأ  1
  ١٣٠  تحكيم استبياناتسند  2
  ١٣٢   إدمان االنترنتياناستب 3
  ١٣٣ االغتراب النفسي  ياناستب 4
  ١٣٤  السلوك الجنسي ياناستب 5
  ١٣٥  العالقات العاطفية ياناستب 6
  ١٣٦   في صورته النهائية استبيان استخدام االنترنت 7
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  اللغة العربيةملخص البحث ب
  

 واالغتـراب النفـسي     اإلنترنـت إدمـان    العالقة بين    هدف البحث إلى التعرف على    
 في ضوء مجموعة من المتغيرات لدى المتـرددين         والعالقات العاطفية واالنحرافات الجنسية   

 )٢٠٤( قوامهـا    عشوائيةعينة  واختار الباحث   ، سفي محافظة خان يون   على مراكز االنترنت    
ـ     وقد استخدم    على مراكز االنترنت،  من المترددين     عـدد مـن   ، و يالمنهج الوصـفي التحليل

  : فياألدوات من إعداد الباحث تمثلت
o استبيان إدمان اإلنترنت.  
o استبيان االغتراب النفسي.  
o استبيان العالقات العاطفية. 
o الجنسيةتاستبيان االنحرافا . 

  

، اختبار شيفيه،   التكراراتالنسب المئوية و   (عدد من األساليب اإلحصائية منها    إضافة ل 
 لقيـاس صـدق     بيرسـون معامل ارتباط   ه،  اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبان      

 األحـادي  التبـاين ، اختبار تحليل One sample T testاختبار  واختبار الفرضيات، الفقرات
 One Way ANOVA(   

  

  :منهانتائج توصل الباحث لعدة  و
o     واالغتـراب النفـسي     اإلنترنـت إدمان  ( تغيرات الدراسة وجود عالقة طردية بين م 

 ).والعالقات العاطفية واالنحرافات الجنسية

o    بينما لم يتـضح وجـود   ، وجود فروق داله بين الذكور واإلناث في العالقات العاطفية
 واالغتراب النفسي واالنحرافـات     اإلنترنتفروق داله بين الذكور واإلناث في إدمان        

 .الجنسية

o  إدمان  في) األراملالمتزوجين والمطلقين و  ( العازيين وغيرهم   روق داله بين     ف وجود
 . والعالقات العاطفيةاإلنترنت

o          لمـستوى  ل تعزى ٠,٠١ وجود فروق في جميع متغيرات الدراسة عند مستوى داللة
 .لمستخدمي االنترنتاالقتصادي 

o      ًـ  ٠,٠٧لـه   في االنحرافات الجنسية عند مستوى دال     وجود فروق داله إحصائيا ي ، وف
لمـستخدمي   مـي يعللمـستوى الت  ل تُعزى ٠,٠٣عند مستوى داللة    العالقات العاطفية   

 .االنترنت
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o      بـين   العالقـات العاطفيـة   نحرافـات الجنـسية و     في اإل  حصائياًإوجود فروق داله 
 . لعدد ساعات استخدام االنترنتعزىتُمستخدمي االنترنت 

o       لعمر مستخدمي شبكة    تعزىت الدراسة   حصائياً في جميع متغيرا   إوجود فروق داله 
 .االنترنت

o      لعالقـة مـع    ا لمتغير   تعزى جميع متغيرات الدراسة     فيحصائياً  إوجود فروق داله
 .األب

o       لمتغير العالقـة مـع      تعزىحصائياً في جميع متغيرات الدراسة      إوجود فروق داله 
 .األم
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Abstract 
 
             The research aims to identify the relationship 
between Internet addiction and alienation of 
psychological and emotional relationships and sexual 
deviations in the light of a set of variables to the clients 
of the internet centers in the governorate of Khan 
Younis, the researcher selected a random sample of 
(204) of clients of the centers of the Internet, has been 
used descriptive analytical method, and a number of 
tools prepared by the researcher was to: 
o  An Internet Addiction Survey. 
o  A questionnaire about psychological alienation. 
o  A questionnaire about emotional relationships. 
o  A questionnaire about sexual deviations. 
In Addition to a number of statistical techniques which 
(percentages and frequencies, Scheffe test, Cronbach 
alpha test to determine the stability of paragraphs-
resolution, Pearson correlation coefficient to measure 
the sincerity of the paragraphs and test hypotheses, test 
One sample T test, test (ANOVA One Way ANOVA) The 
researcher reached several conclusions, including: 
o  There is  a positive correlation between the variables 
of the study (Internet addiction, alienation, psychological 
and emotional relationships and sexual deviations). 
o  The existence of significant differences between males 
and females in romantic relationships, while it is not 
clear and there were significant differences between 
males and females in Internet addiction, alienation, 
psychological and sexual deviations. 
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o  The existence of significant differences between single 
and other (married, divorced and widowed) in the 
Internet addiction and relationships. 
o  There are differences in all variables of the study at 
the level of significance 0.01 year on year advance of the 
economic level of Internet users. 
o  The existence of statistically significant differences in 
sexual deviations at a level of 0.07, and in romantic 
relationships at the level of significance of 0.03 year on 
year advance the educational level of Internet users. 
o  The existence of statistically significant differences in 
sexual deviations and relationships between Internet 
users year on year advance to the number of hours using 
the Internet. 
o  The existence of statistically significant differences in 
all variables of the study year on year advance to the age 
of Internet users. 
o  The existence of statistically significant differences in 
all variables of the study year on year advance to the 
variable relationship with the Father. 
o  The existence of statistically significant differences in 
all variables of the study in all the variables of the study 
year on year advance to the variable relationship with 
the mother. 
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   تمھید
التجمع مع اآلخرين، ومند أن وجد اإلنـسان وجـدت   إلى  اإلنسان كائن اجتماعي يميل          

، التي تأثرت بالعوامل اإلنسانية واالجتماعية والثقافية، ومع تطور         ورها المختلفة العالقات بص 
جماعات متعددة بصفته مدني بطبعـه،      إلى  ع اآلخرين وتفاعله وانضمامه     اإلنسان واحتكاكه م  

وانطالقاً من الحاجة لتناقل المعارف بدأت تظهر حركة التدوين وتراكم المعلومات والمعارف            
  .والتراث الثقافي والعلمي بأشكاله المختلفة

  

عيـة واالقتـصادية   من المعلوم أن حياتنا الحاضرة مليئة بالتعقيدات المادية واالجتما     و    
 المجتمع البشري ازدادت البيئة والحيـاة تعقيـداًُ، وزادت حاجـة        ىرتقاوالسياسية، وأنه كلما    

 التكيف معهـا،  علىالتربية لتبسيط البيئة وتفسيرها وحل كل مشكالتها ومساعدته   إلى  اإلنسان  
نا الحاضرة، وما لـم      في تغيير نمط حياتنا وبيئت     هب نايستهتلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً ال      و

 ولن يـستطيع اإلسـهام فـي    عليهنها ستتغلب إبكفاءة فلتعامل مع هذه التكنولوجيا    ليهيأ الفرد   
أبـو دف والـصوفي     (اإلنترنـت  هذه الوسائل اإلعالمية شـبكة       ىحدإمجتمعه بفعالية، وأهم    

  .)٧: ٢٠٠٤وموسي،
   

 لرصد هـذا    أن نتوقف حياتنا ونحن نتغير دون     إلى   العنكبوتيةومنذ أن دخلت الشبكة     
األفاق المحتملة لتطوره، فقد صار البعيد عنـا قريـب بـضغطة زر، وتغيـرت                أو التغير،

  .مجتمعاتنا التي تعاني من المشاكل في التواصل واالجتماع اإلنساني 
  

علي، تفا كوسيط   اإلنترنتن طبيعة   إ غامضة، ف  اإلنترنتإذا كانت حقيقة التعامل مع      و
كـل   علـى  بمثابة مغامرة مجهولة العواقب مفتوحة   العنكبوتيةبر الشبكة   ع بدو إقامة العالقة  فت

  ).٩: ٢٠٠٤القرضاوي(االحتماالت
  

 صعيد العالقات بين الناس كان هذا الشكل حالً للبعض إال أنه أحـدث مـشكلة          علىو
، أكبـر ظهرت المسألة بوضـوح      لدى اآلخرين، ومن خالل قصص متعددة وتجارب متنوعة       

 ومـنهم بـدافع حـب       ،ك الشبكة بدافع مواكبة العصر والتطور     ليدخل لت ومن المترددين من    
 بـدافع التجربـة والفـضول       ى وطائفة أخر  ، وآخرون بدافع البحث واالستكشاف    ،االستطالع

بدأ القصة بتسلية وتنتهـي      وت احدأ منة العواقب، حيث ال يعرف أحد     آوحب المغامرة ويحسبها    
  .بكارثة
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 لتأثير التكنولوجيا المتقدمة، إال أن حياة المترددين هي         فالحياة إذن اليوم أكثر عرضة       
ف، فهم الفئة األكثر استخداماً، والمتوقع أن تتـأثر بهـا        طاألكثر حساسية واستجابة لتلك العوا    

 تفاعلهم مع تلـك األداة،      ى مد ى نظراً ألن سلوكهم وشخصياتهم تتبلور بناء عل       ،بصورة أوسع 
خبرات الجديدة والتي قد يكون لهـا تـأثيرات متعـددة فـي              ال ىاألمر الذي يجعله منفتحاً عل    

، وقد ينـتج     سواء على الصعيد النفسي أو االجتماعي أو العاطفي أو الجنسي          اتجاهات مختلفة 
.                                                         عن ذلك مشكالت تستحق الدراسة، ومن هنا تنبع مشكلة الدراسة وتساؤالتها

  

    : البحثةمشكل
  :   تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية 

االغتراب اإلنترنت، إدمان ( توجد عالقة دالة إحصائيا بين متغيرات الدراسةهل  .١
  ؟)االنحرافات الجنسية، العالقات العاطفية، النفسي

، نفـسي االغتـراب ال  اإلنترنت،  إدمان  (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت        .٢
عـزى  تُ مراكـز اإلنترنـت    ىلدى المترددين عل  ) االنحرافات الجنسية ،  العالقات العاطفية 
  لمتغير الجنس؟  

، االغتـراب النفـسي   اإلنترنت،  إدمان  (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت        .٣
عـزى  تُى المترددين على مراكـز اإلنترنـت      لد) االنحرافات الجنسية ،  العالقات العاطفية 

  ؟لة االجتماعيةللحا
، االغتـراب النفـسي   اإلنترنت،  إدمان  (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت        .٤

 ىعـز تُعلى مراكـز اإلنترنـت    لدى المترددين   ) االنحرافات الجنسية ،  العالقات العاطفية 
  االقتصادي؟ى للمستو

ـ   اإلنترنت،  إدمان  (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت        .٥ ، سياالغتـراب النف
عـزى  تُ اإلنترنـت  مراكـز    علىلدى المترددين   )االنحرافات الجنسية ،  العالقات العاطفية 
 للمستوى التعليمي؟

عدد سـاعات  متغير إلى  تعزىلة إحصائية في متغيرات الدراسة توجد فروق ذات دالهل   .٦
   اإلنترنت؟شبكةاستخدام 

 متغيـر العمـر    إلـى  تعزىلة إحصائية في متغيرات الدراسة       هل توجد فروق ذات دال     .٧
 ؟الزمني

متغير العالقة مـع    إلى   تعزىلة إحصائية في متغيرات الدراسة      هل توجد فروق ذات دال     .٨
  األب ؟
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  ؟متغير العالقة مع األم إلى  عزىتُ في متغيرات الدراسة ة فروق  دال هل توجد .٩
  

    : البحثفأهدا
راب النفسي  واالغتاإلنترنتإدمان ( متغيرات الدراسةالكشف عن العالقة بين .  ١

 . لدى أفراد عينة الدراسة)والعالقات العاطفية واالنحرافات الجنسية

 ، النفـسي  ،االغتراباإلنترنتإدمان  (الكشف عن داللة الفروق بين الجنسين في مشكالت         .٢
 بمحافظـة   اإلنترنـت  مراكز   ىلدى المترددين عل  )العالقات العاطفية، االنحرافات الجنسية   

  .خان يونس
،العالقات العاطفية،  النفسي ، االغتراب اإلنترنتوق بين مشكالت إدمان      الفر علىالتعرف   .٣

بحـسب   بمحافظة خان يـونس      اإلنترنت مراكز   ىلدى المترددين عل  )االنحرافات الجنسية 
   .ميعليالتالمستوى 

العالقـات   ،النفـسي  ، االغتـراب  اإلنترنتإدمان   الكشف عن داللة الفروق في مشكالت      .٤
 بحـسب متغيـر     اإلنترنـت  مراكـز    ىلدى المترددين عل  )نسيةالعاطفية، االنحرافات الج  

  .االقتصادي مستوىال
العالقـات   ،النفـسي  ، االغتراب اإلنترنتإدمان  (لكشف عن داللة الفروق في مشكالت       ا .٥

نت بحسب متغير الحالة    اإلنتر مراكز   ىلدى المترددين عل   )العاطفية، االنحرافات الجنسية  
 .االجتماعية

 شـبكة عدد ساعات اسـتخدام     متغير  بحسب   متغيرات الدراسة    فيالتعرف على الفروق     .٦
  .اإلنترنت

العمـر الزمنـي لمـستخدم      متغيـر   بحسب  في متغيرات الدراسة    التعرف على الفروق      .٧
 .اإلنترنت

العالقـات   ،النفـسي  ، االغتراب اإلنترنتإدمان   (الكشف عن داللة الفروق في مشكالت      .٨
كز اإلنترنـت بحـسب مـستوى        مرا ىدين عل  لدى المترد  )العاطفية، االنحرافات الجنسية  

 . مع األب ةالعالق
  .متغير العالقة مع األمإلى  التعرف على دالة الفروق في متغيرات الدراسة تُعزى .٩
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   :أهميـة البحث
تعتبر الدراسة امتداد لدراسات بعض الباحثين السابقين والمتخصـصين الـذين قـاموا              .١

  .المتعددة نحرافات السلوكية  اجتماعية واالبدراسة المشكالت النفس
يعد هذا البحث إثراء للمعرفة النظرية لمجموعة المشكالت النفسية الناجمة عن استخدام             .٢

  .اإلنترنتشبكة 
ثارهـا سـعياً لمراعـاة       آ تلك المـشكالت و    ىفيد المرشدين التربويين في التعرف عل     ي .٣

 .الظروف ولوضع الحلول واالقتراحات المناسبة 
اسة من أهمية الظاهرة ونوعها فـي استكـشاف المـشكالت بأسـباب             تنبع أهمية الدر   .٤

 .وأعرض جديدة لم تكن معروفة من قبل
 حد علم الباحث التي تتعلق بالمـشكالت الناجمـة عـن            لىاألبحاث ع ندرة الدراسات و   .٥

 .في البيئة العربية والفلسطينية اإلنترنتاالستخدام السلبي لشبكة 
  

    :وض البحثـرف
 واالغتراب النفـسي  اإلنترنتإدمان (  إحصائيا بين متغيرات الدراسة  توجد عالقة دالة   .١

ـ    )والعالقات العاطفية واالنحرافات الجنسية     اإلنترنـت  مراكـز    ىلدى المترددين عل
  .بمحافظة خان يونس

ذكر، ( متغير النوع   إلى   عزىتُتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة          .٢
 . بمحافظة خان يونساإلنترنتاكز  مرىلدى المترددين عل )أنثي 

متغيـر الحالـة   إلـى   عـزى تُتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة      .٣
 بمحافظة خان   اإلنترنت مراكز   ىلدى المترددين عل   ) غير ذلك  –أعزب  ( االجتماعية  

 .يونس

متغيـر المـستوى   إلى  عزىتُ توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة          .٤
 اإلنترنـت  مراكز ىلدى المترددين عل )متدني ، متوسط ، جيد ، ممتاز    ( قتصادي  اال

  .بمحافظة خان يونس
       مـي علي للمـستوى الت   عـزى تُوجود فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة          .٥

  . بمحافظة خان يونساإلنترنت مراكز ىلدى المترددين عل )جامعي، غير جامعي ( 
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متغير عدد ساعات   إلى   عزىتُة إحصائية في متغيرات الدراسة      توجد فروق ذات دالل    .٦
 اإلنترنـت  مراكـز    ىلدى المترددين عل   ) فأكثر ١٠ ،   ٩-٥ ،   ٤-١(استخدام الشبكة   

  .بمحافظة خان يونس
       متغيـر العمـر   إلى   عزىتُتوجد فروق ذات داللة إحصائية  في متغيرات الدراسة          (  .٧

 مراكـز   ىلدى المترددين عل  )  سنة ٢٧ ، أكثر من     ٢٦-٢٣ ،   ٢٢-١٩ ،   ١٨-١٥( 
  . بمحافظة خان يونساإلنترنت

 مـع   متغير العالقة إلى   عزىتُتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة          .٨
  . بمحافظة خان يونساإلنترنت مراكز ىلدى المترددين عل األب

ـ  متغيـر العالقـة مـع األم      إلى   عزىتُتوجد فروق داله في متغيرات الدراسة        .٩ دى ل
  بمحافظة خان يونساإلنترنت مراكز ىالمترددين عل

  

   :مصطلحـات البحث
  : المشكالت النفسية .١

معوقـات الشخـصية أو     ال التخلص مـن     علىهي شعور الفرد بالضيق وعدم القدرة       
: ٢٠٠١عبد المعطـي، (لتحقيقها  الفرد يسعي أو هدف حاجة أيتحول دون تحقيق  التي  البيئية  

١٣(.  
  : اجتماعيةنفس المشكالت ال .٢

 االجتماعي التي يتعرض لهـا      سوء التكيف  تلك الصعوبات ومظاهر االنحراف و     هي
قات اجتماعية   النفسية االجتماعية وتحد من قدراته في بناء عال        تةئوكفا، فتقلل من فعاليته     الفرد

   ).٣٢٢ ،١٩٩٣ : ميوالت( ناجحة مع اآلخرين 
  

  : يعرف الباحث مصطلحات الدراسة التالية
  : اإلنترنتإدمان  .٣

 بتجاوز حدود الزمان والمكـان      اإلنترنتمام شبكة   أهو الميل الملح والقهري للجلوس      
ومشاغل الحياة مؤدياً هذا االستخدام لخلل وظيفي في العمليات النفسية والمعرفية وعالقته مع             

  .ذاته ومع اآلخرين 
  : االغتراب النفسي .٤

،  ممارسة نشاطاته اليوميـة    على وعدم القدرة    هو حالة يشعر من خاللها الفرد بالعجز      
  . عن اآلخرين النشغاله بنفسهمستقالًًيكون و
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  : المشكالت السلوكية .٥
 بالـضرر  هعليعن الفرد من أفعال ذميمة غير مرغوب فيها وتعود        هو كل ما يصدر   

  .خرين ويجدون صعوبة في مواجهتها  اآلقايويض
  :المشكالت العاطفية .٦

عاطفية ووجدانية غير متوقعه قياساً مع األفراد من نفس سنه بشكل مـزمن         استجابات هو    
  . الحسيه الشديدة ةثاراإلسرعة ومسبباً الضرر النفسي 

  

  : االنحرافات الجنسية.٧
هو استجابات جنسية غير سوية  قياساً مع األفراد من نفس سنه بشكل مزمن مـسبباً                

  .الشديدة  الجنسية ثارةواإلالضرر النفسي والوجداني 
  

هم مشكالت موضع الدراسة هـي مـشكلة إدمـان اإلنترنـت كمـشكله نفـسية         وأ   
غيـر  ت العاطفية واالنحرافات الجنـسية      واالغتراب النفسي كمشكلة اجتماعية وبناء العالقا     

  . سوية كمشكلة سلوكيةال
  

   :اإلنترنت. ٨
ت واألفكـار    بإرسال واسـتقبال المعلومـا      تقوم هي شبكة إعالمية معلوماتية متقدمة    

 وذلـك باسـتخدام الحاسـوب أداة        ةعليتفا حدود الزمان والمكان والثقافات بصورة       ةًمتجاوز
  .ووسيلة

  
  

    :حــدود البحث
  .محافظة خان يونس  :الحد المكاني .١
  .٢٠١٠سبتمبر  للعام  -و ياطبقت الدراسة ما بين شهر م :الحد الزماني .٢
 .ترددين على مراكز اإلنترنت طبقت الدراسة على عينة من الم:الحد البشري  .٣
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  بحث األولامل
  تطور استخدام االنرتنت

منذ زمن بعيد يسعى اإلنسان وراء تطوير أساليب االتصال مع أخيه اإلنسان، ولعـل                   
برز ما يميز اإلنسان عن غيره من الكائنات هو قدرته على التعبير عن أفكـاره ومـشاعره                 أ

ان منذ العصور األولى من تاريخ البشرية عنـدما ابتكـر           وآراءه ومن هنا برزت قدرة اإلنس     
 يتصل بواسطتها باآلخرين وحدث تطور جذري ومفاجئ عندما انتقل اإلنسان للعـيش             اًرموز

  . تفاهم اإلنسان عن طريق اللغة كوسيلة اتصاللبدايةفي مجتمعات بشرية نتيجة 
 فرد   أي  يمكن أن يعيش بدونها      ويعتبر االتصال من العمليات االجتماعية الضرورية التي ال       

 منظمة حيث يعد االتصال الوسيلة األساسية التي يعبر بها الفـرد عـن              أي جماعة أو    أيأو  
ـ               د الجيـل   نفسه ووسيلة تعامل مع اآلخرين، ولوال االتصال لما تم نقل ثقافة وعـادات وتقالي

  ).٦٥: ٢٠٠٥نصار،(الماضي إلى الجيل الحاضر 
  

هـا الـبعض تـوارث    عليلها بعدة مراحل متعددة أطلق    ومرت عملية االتصال ووسائ   
االتصال فكانت األولى الشفاهيه ثم الكتابة ثـم الطباعـة ثـم الموجـات الكهرومغناطيـسية                
وااللكترونية وضمت هذه المرحلة عدة اكتشافات في طريق التطور فكان اختـراع التلفـون              

لمعلومـات واألخبـار والترفيـه      سـية ل  والتلغراف والراديو والتلفزيون باعتبارها قنوات أسا     
  ).٩: ٢٠٠٧موسي، (
  

ها التقـدم التكنولـوجي،    عليوشهدت األعوام األخيرة ثورة في وسائل االتصال ساعد         
وتفرعت عنه ظاهرة من اخطر ظواهر العصر الذي نعيش فيه وهى سيطرة وسائل االتصال              

لرئيسية التي تنمي فهـم     واإلعالم على تفكير الناس وسلوكهم، واإلعالم يعتبر من الدعامات ا         
خطر ما يكون فـي حيـاة       أكون قدراته وذكائه وحصيلته المعرفية لذلك يعتبر من         اإلنسان وتُ 

  ) .٦٦ : ٢٠٠٣الحولي ، (  ً؟اإلنسان إما رفعاً وإما هبوطا
  
  
  
  



                                                                                                                                        
         

              - ٨ -

  :ةً واصطالحاًمفهوم اإلعالم لغ
  

                                                                                            . الشيءعلىهو االطالع :     اإلعالم لغةً
 المعلومات إليهم عن طريق وسائل متخصصة صالإيواطالع الجمهور : اإلعالم اصطالحاً

توعية الناس إلى بذلك، فينتقل كل ما يتصل بهم من أخبار ومعلومات تهمهم، وبذلك يهدف 
  ).١٣٥ :١٩٩٤الحة، حوامدة ،صو(وتعريفهم بأمور الحياة 

  

عملية نشر وتقديم معلومات وحقائق وأخبار وموضوعات ووقائع صادقة : واإلعالم هو    
   ).١٧: ٢٠٠١منصور ، (ومحددة وواضحة 

  

  :وظائف اإلعالم
  : أن لإلعالم عدة وظائف مهنا) ٣٦: ٢٠٠٠ ( ة عابد     أكد أبو

قات وبثها بعد معالجتها ووضعها عليء والصور والتتتمثل في جمع األنبا: الوظيفة اإلعالمية .١
  .في اإلطار المالئم وتمكن من وصول الخبر واتخاذ قرار بشأنه

دعم التآزر ي توفير رصيد مشترك في المعرفة وتتمثل ف: وظيفة خلق الحوافز والدوافع .٢
  جماعية  والعمل المشترك وتشجيع التطلعات الفردية والشايالتعمكن أعضاء المجتمع من تو

 تبادل المعارف والمعلومات واألفكار وتوضح وجهات علىتساعد اإلعالم :  الحوار والنقاش.٣
  .النظر واستجالء المعطيات الرئيسة من خالل تبادل الحوار الفعال

ويقتضي ذلك تمكين األفراد والمجموعات من إبالغ أصواتهم وآرائهم بما : التكامل والتفاهم .٤
  . ظروف المعيشةعلىوالتفاهم والتعرف يكفل فرص  االطالع 

  

  :مفهوم وسائل اإلعالم وأدواته
هي مجموعة من المواد العلمية، األدبيـة، الفنيـة المؤديـة لالتـصال              :وسائل اإلعالم          

الجماعي بالناس بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل األدوات التي تنقلهـا أو تعبـر عنهـا        
فة، السينما، الفيديو، المعـارض، النـدوات، ووكـاالت األنبـاء           كالتلفزيون، اإلذاعة، الصحا  

  ).١٣٥ :١٩٩٤صوالحة ، حوامدة ،(اإلنترنت حديثاًو
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  :إلىوتقسم أدوات اإلعالم حسب الحواس التي تتأثر بها بصورة مباشرة 
والتي تتأثر بحاسـة الـسمع وتـضم الراديـو وأشـرطة التـسجيل              : أدوات إعالمية سمعية  .١

   .والمقابالتوالمحاضرات 
بصار وحدها كالـصحف والمجـالت والكتـب        والتي تتأثر بحاسة اإل   : أدوات إعالمية بصرية  .٢

                   .والملصقات
وهى تؤثر على حاستي السمع والبصر، في وقت واحد وتضم          : أدوات إعالمية سمعية بصرية   .٣

   ).١٣٦: ١٩٩٤صوالحة و حوامدة ، (ون والحاسوب والمسرح والندوات التلفزي
  

نه شهد النصف الثـاني مـن       أورغم تعدد أدوات اإلعالم حسب التسلسل الزمني، إال               
 إعالمية وتكنولوجية حديثة ما يتضاد أمامه ما تحقق في قـرون سـابقة              أشكاالًالي  القرن الح 

ولعل من ابرز مظاهر التكنولوجيا واالتصال ذلك االندماج الذي حدث بين ظـاهرتي تفجـر               
 ويسمى اآلن بمرحلة االتـصال   اإلنترنتمات وثورة االتصال التي نتج عنها ما يعرف ب        المعلو

  .الخامسة
برز االنجازات فـي مجـاالت التواصـل والتبـادل اإلعالمـي            أ من   اإلنترنتويعتبر   

 ما هو إال نظام تخاطب بين الحواسيب التي تـسمح بنقـل الملفـات               اإلنترنتوالمعلوماتي، و 
ت وفيديو، ويمكن القول بأنه شبكه اتصاالت تربط العالم كله وتقـدم   والبيانات في صور وصو   

إجابات واستفسارات ألسئلة متعددة، فهو شبكة عظيمة بال جدران، متـشبعة باالختـصاصات        
  ).١٣٧: ١٩٩٩، الخوري(ومستمرة في التوسع مع ازدياد بعدد الشبكات المرتبطة بها

  

   :ف وسائل اإلعالماأهد
  . يان المواقف واالتجاهاتاإلرشاد والتوجيه وب .١
 .التثقيف والتوعية .٢
 .تنمية العالقات االجتماعية  .٣
 . واإلعالنةايالدع .٤
 .التسلية والترفيه  .٥
 ) .١٧ : ٢٠٠٣، صافي ( م عليالتربية والت .٦
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  :اإلنترنتمفهوم 
 من أهم انجازات هذا العصر، ومـا يتـضمنه مـن انفجـار     اإلنترنتبالرغم من أن          

  .أواخر الستيناتإلى ي إال أن جذوره  تعود معرفي وتكنولوج
تعـود  ( Internet) اإلنترنتعلى أن كلمة ) ٢٠٠٨( وخاطر) ٢٠٠٤( أتفق عيادات        

 هي اختصار   ن من مجموعة من الشبكات العالمية     االشتقاق من الشبكة والتي تتكو    إلى  أصولها  
  .Ienternational networkلـ

تعدد مجاالت استخدامها فقد تداخلت وجهـات النظـر          و اإلنترنتنظرا ألهمية شبكة           
  .حولها وذلك حسب فهم الخبراء والمختصين ألهميتها وماهيتها

 

     )٢٠٠٢( وجـابر، مغلـي     ) ٢٠٠٣(والبكري) ٢٠٠٤(وعيادات  ) ٢٠٠٦(تفق نصر ا       
عبارة عن مجموعة من الـشبكات الحاسـوبية المختلفـة          :اإلنترنتعلى أن   )١٩٩٩(والسكبي

لة يبعضها البعض بواسطة وصالت اتصاالت متداخلة وبعيدة المدى ويتم من خاللهـا             المتص
إلـى   يـصل    ةايللغ مليون مستخدم بشكل سريع      ٢٠٠تغطية مساحات جغرافية واسعة وتخدم      

  .سنويا % ١٠٠
  

 شبكة تكنولوجية ضخمة تربط     اإلنترنتأن  إلى  ) ٢٠٠٧(السرطاوى   وأضاف سعادة،         
 أجهزة الحاسوب المنتشرة حول العالم عن طريق البرتوكوالت المتعددة           من ينيالمالعشرات  

ليعمل بواسطتها على تبادل المعلومات الهائلة والمعارف المتنوعة في مختلف الحياة البـشرية            
  .ف شتيهداوالطبيعة الكونية ذلك من اجل تحقيق أ

  

  :اإلنترنتعن ظهور شبكة  لمحة تاريخية 
آلة أطلـق   ) دفانيفار بوش (  عندما طرح    )١٩٤٥(ترنت عام    تعود الفكرة األولى لالن   

ها اسم ميمكس ماشين تقوم بتنظيم المعارف اإلنسانية والربط بينها ويمكن البـاحثين مـن               علي
المعلومات  المرتبطة بهـا وبعـد هـذه         إلى  استعادة المعلومات بطريقة الكترونية والوصول      

  ).١٩: ٢٠٠٦نصر، ( رات العالميةاالنطالقة  األولى توالت  اإلسهامات والمباد
  

ممثلة بوزارة الدفاع خائفة من اندالع      ) ١٩٦٩( المتحدة األمريكية عام     اتيالوالبدأت         
حرب نووية مع روسيا االتحادية، وكانت تبحث عن نظام  لالتصاالت قادر  علـى الـصمود     

معية لتقوم بنظـام شـبكي   أمام الكوارث الطبيعية والقنابل النووية، فكان البحث عن مراكز جا   
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شـبكة بحكـم    إلى  ديناميكي وبدأت التجربة  بين أربعة مراكز جامعية وعسكرية ثم تطورت            
(  لالنترنـت  علـي  العمل الف  ةايبدإلى   حتى وصلت    ١٩٨٦جهود المؤسسة الوطنية للعلوم عام      

  ).١٦٩ :٢٠٠٦عيادات ، 
  

المعامل الفيزيائية جنيـف    في احد    ) ١٩٨٩(  في عام    اإلنترنتواستمر تطور شبكة           
 النصوص المترابطة و التي تمكنها ة وقام بابتكار لغ Time Burnersبسويسرا على يد العالم

 عـدد مـن   كبـر من الربط بين الصفحات بعيدا عن باقي ملفات الشبكة وتعطـي فرصـة أل   
جيـزة أصـبح مـن الممكـن         والجامعات ومكتبات األبحاث  من استخدامه وبعد ذلك بفترة          

  ) .١٣: ٢٠٠٢جابر ، أبو مغلي، (  بشكل شخصياإلنترنتتخدامه عبر اس
  

على التسلسل ) ٢٠٠٣(والبكري  ) ٢٠٠٤(وعيادات ) ٢٠٠٥( تفق نصر والكنديا
  :  التاريخي والزمني لظهور اإلنترنت فكان كالتالي

 ه أمريكا بتأسيس وكالة علياالتحاد السوفيتي يطلق أول قمر صناعي ردت  : ١٩٥٧
  .المتطورةاألبحاث 

 أسست وزارة الدفاع وكالة أربانت كفكرة أولى لالنترنت: ١٩٥٨.  
 تم تصميم أول ورقة إعالمية لتنشر بواسطة لورنس روبرت : ١٩٦٧.  
 تم تصميم وكتابة أول  برنامج بريد الكتروني  : ١٩٧٢.  
 ظهور أجهزة حاسوب صغيرة الحجم  وبدا تصميم  معدات البريد : ١٩٧٧- ١٩٧٥

  .الخاص بالشخص الواحدااللكتروني 
 وألول مرة يستخدم اإلنترنتظهر مصطلح : ١٩٨٢-٦ .  
 ١٠٠٠تم تطوير المشاركة الحاسوبية لتجاوز عدد النظم المضافة ما يقارب :١٩٨٤ 

  .جهاز
 وارتبطت استراليا وألمانيا وإسرائيل واليابان اإلنترنتتكونت وحدة مهندس  : ١٩٨٩ ،

  .اإلنترنتبشبكية 
 اإلنترنتكز نت عالمي و أول شركة تجارية توفر خدمات أسس أول مر: ١٩٩٠.  
 النترنت كأول دولة عربية ترتبط بالشبكة وإنشاء الصفحة بابط تتونس تر :١٩٩١

   .wwwااللكترونية األولى باسم 
 اإلنترنتارتباط مصر واإلمارات ولبنان والمغرب بشبكة  :١٩٩٤-١٩٩٣.  
 انعقاد أول معرض لالنترنت: ١٩٩٦.  
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  :أنه عام ) ٢٠٠٧(يدة والسرطاوويؤكد سعا
 منهم ذكور في % ٧٠ في العالم مائتي مليون شخصاإلنترنتزاد عدد مستخدمي : ١٩٩٩

  .الثالثينات من العمر 
 مليار دوالر وازدادت ٢٤٣ بـاإلنترنتتجاوز معدل اإلنفاق العام على شبكة : ٢٠٠٢ 

  .أغراض االستخدام لتلك الشبكة 
ليونسكو العالمية أن المعارف اإلنسانية أخذت تتضاعف  وتشير إحصائيات منظمة ا      

ة ياحين بدأ بتضاعف عدة مرات منذ بد اإلنترنتبمعدالت هائلة جدا بفضل خدمات 
  .التسعينات من القرن العشرين

  

  :اإلنترنت خدمات 
 كانت تخدم أغراض عـسكرية إال أنـه مـع سلـسلة             اإلنترنت فكرة   ةايبد رغم أن         

الت كما اختلف العديـد     نترنت خدمات في شتى المجا    ات الحديثة أصبح لإل   التغيرات والتطور 
 وسيلة اتصال أخـرى     أي في   جادهاإين والكتاب في تلك الخدمات التي ال يمكن         من المختصو 

  :وهي
وهو األكثر استخداما على الشبكة وتتيح هذه  الخدمـة إرسـال واسـتقبال               : البريد االلكتروني .١

ات والفيديو والبرامج بطريقة آمنة ومجانية وتشير التقـديرات أن          الخطابات والصور واألصو  
  .نحو بليون رسالة بريد يتم تبادلها يوميا على الشبكة 

هـا  عليوهي التفاعل بالكتابة ويتم من خاللها إرسال الرسائل الفورية  ليرد  :التخاطب الفـوري  .٢
  ).٤٤ : ٢٠٠٦نصر ، ( ضاأيالشخص األخر برسالة 

  .هو خدمة سريعة تسعى لتقديم كل ما يحتاجه بدون جهد مباشر :عدالدخول عن ب.٣
  .تنظيم المعلومات والملفات  بنظام األرشفة هي خدمة تخزين و:رشيفاأل.٤
يتم عن طريق البريد الشخصي  الدخول في حـوارات ومناقـشة             :خدمة المناقشة والمحادثة  .٥

   ).٢٥: ١٩٩٧طلبة ، ( يتبادل من خاللها المستخدم المعلومات بجميع جوانبها
 للمشترك قراءة المجالت الدورية التي تصدر       اإلنترنتيوفر  : خدمة المجالت العلمية والثقافية   .٦

عن بعض الشركات والمؤسسات ومراكز البحـوث والـدورات بـشكلها النظـامي وبـذلك               
  .كتبة في العالمم أكبر اإلنترنتف

 تقديم برامج مثيـرة     علىمعلومات فانه يعمل     كما هو مليء بال    اإلنترنتإن   : األلعاب والترفيه  .٧
   ).٩٢ :٢٠٠٨خاطر، ( جدا وكل مستخدم  يحق له ممارسة هذه األلعاب وتحميلها
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، اإلنترنـت ما هي إال خدمة من خدمات       ): WWWالشبكة العالمية   ( خدمة الشبكة العنكبوتية  .٨
ومات وافرة وجديدة   وتدعم هذه الشبكة االتصال وتربط صفحات الوب ذات العالقة لتشكل معل          

 مكان  أيتحتوي على نصوص وصور ومخططات وأصوات وأفالم ويمكن الوصول إليها في            
  .بالعالم

هي من أشهر الخدمات التي تعتمد على البريد االلكتروني وتوجد عدة طـرق           :القوائم البريدية .٩
شاهين .( اءلتشغيل هذه القوائم  وتضم كل أصحاب االهتمامات  المشتركة  لتشكل قائمة أعض             

،٤٥: ١٩٩٩.(   
 خدمة التواصل مع مجموعـات األخبـار دون         اإلنترنتتوفر شبكة   : مجموعة تبادل األخبار  .١٠

الف  وتعنـي بتـوفير  مجموعـة تقـاس آل     use netاستخدام  برامج البريد وتـسمى ب  
ويمثل نوعا من لوحات اإلعالم ويحصل فيها المشتركة علـى خدمـة        ،الموضوعات المختلفة 

  ).٢٢: ٢٠٠٩تربان ،( بار السريعة والمجانية ليتم تبادلها ومناقشتهااألخ
  

  :خدمات السابقة مجموعة أخرى وهيالإلى ) ٩٨ :٢٠٠٥(نصار وأضاف 
  . خدمة المساعدة.١
  .خدمة الثقافة والسياحة.٢
  .خدمة المعلومات.٣
  .خدمة التعلم عن بعد.٤
  .خدمة االتصاالت وهي البريد والحوار والمحادثة.٥
  

  :اإلنترنتميزات خدمات م
     من الضروري الوقوف على الخـصائص الفريـدة التـي تتميـز بهـا خـدمات شـبكة                       

   :ومن هذه المميزات ما يلي،  الجديدةة كونها إحدى الوسائل التكنولوجياإلنترنت
 ة خاصية طبيعة وأكثر ارتباطا بكل الوسائل الحديثـة مـن           عليخاصية التفا : ةعليالتفا

 ليس مجـرد    اإلنترنتفالجمهور على شبكة    ، اإلنترنتالكابل الثنائي وحتى    أول نظام   
األمر الذي يحقق مستوى مرتفـع مـن        ، مستقبل للرسائل وإنما منتج لها ذات الوقت      

  .التفاعل 
  وهذه عبـارة   ،  يحقق خاصية مرونة التزامن    اإلنترنتفاالتصال عبر   : مرونة التزامن

الشبكة عن وسائل االتصال التقنية من حيـث        عن خاصية متقدمة وأساسية تتميز بها       
  .التخزين والتشغيل وإمكانية اإلرسال 
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  االهتمـام  ،  حـب االسـتطالع  تركيز االنتباه،، التحكم: تعدد أبعاد التدفق وهي أربعة
  .الفعلي

 يسمح للشخص باالنتقاء وإخبار ما هو مرغوب وهـو األمـر الـذي              أي: االنتقائية 
  .يضاعف من تأثير الشخصية 

 قدر من أكبر لنفسها المجال أمام تحقيق اإلنترنتفتحت تكنولوجيا : ديمقراطيةلا 
 ).١٠٤: ٢٠٠١،حمدي ( الحرية الالمحدودة في المجتمع

 عدد من   أكبر عدد من الزوار وفي      أكبر فرصة التعرف على     اإلنترنتتيح  ي: التعرف 
  .المواقع 

  ـ  اإلنترنـت تعتبـر شـبكة    : سوق للخدمات والمعلومات ددا للخـدمات   سـوقا متج
 ).١٢: ١٩٩٧،طابع (والمعلومات

  

                                      :ةعليالخصائص والسمات المميزة لالنترنت كوسيلة اتصال تفا
، فقد تميز عن غيره من وسائل د وسيلة مفتوحة األفاق نحو الالحدواإلنترنتبما أن       .

  :فردها المتخصصون وهيائص التي ااالتصال األخرى بمجموعة من الخص
وتعني مشاركة األجهزة  المترابطة أصالً بمشاركة البرامج والمعلومات         :  المشاركة المفتوحة  .١

  .التي تسمح للمستخدم التفاعل معها 
 حيث يمكن المستخدم من اإلنترنتهو أهم ما يميز : email استخدام البريد االلكتروني .٢

 وهو ترجمة لنبضات الكترونية تمر عبر قنوات  النقل إرسال واستقبال الرسائل فيما بينهم
  ).٥٠٠ : ٢٠٠٨خاطر ، ( واالتصال ويمكن تخزينها بغرض التوثيق

لتشويق أثناء البحث ألنه يحتوي على وسائط متعـددة  مـن            ا جو من المتعة و    اإلنترنتيوفر  . ٣
  .صوت وصورة وحركة ورسوم وأشكال وأنماط عروض مختلفة

 المتوفرة وتجديدها باستمرار ويساعد المستخدمين على الـربط بـآخر مـا             حداثة المعلومات . ٤
  .توصل إليه العلم 

تنوع المعلومات واإلمكانيات التي توفر خيارات للمستخدم وتعطيه دور جديد من خالل إتاحـة   . ٥
  ).١٣٥ : ٢٠٠٧سعادة والسرطاوي ،( الفرصة لالشتراك الفعال والمفيد

مي بمزيج من   عليباعتباره وسيلة إنتاج فأنه يقدم المنتج اإلعالمي والت        اإلنترنت : تعدد الوسائط  .٦
  .التكنولوجيات الحديثة المشوقة والتي تجمع بين سمات ووسائط االتصال التقليدية

إلـى   تربط النصوص والوثائق والمواقع والتي تمكن المستخدم من الوصول           أي:التقنية الفائقة .٧
  . بالوسائل األخرىالمواقع المتشابهة وهو ما يتوفر
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 إرسال واستقبال الرسائل بشكل فـوري يفـوق حداثـة الوسـائل             أي: التزامنية والالتزامنية . ٨
األخرى، ويمكن استقبال الرسائل في غير أوقاتها حيث يتم االحتفاظ بها في صندوق البريـد               

In box  ) ، ٣٣ : ٢٠٠٦نصر.(   
برامج أخرى مطورة   إلى   برنامج   أي تحويل   يوفر معلومات بصيغ رقمية والتي يتم من خاللها       . ٩

 .بشكل مناسب وفعال
  . التحرر من الوقت والتحيزعلىالحرية وعدم االقتصار على زاوية واحدة بل يساعد . ١٠
 يشعر المستخدم بالسيطرة والتحكم على برامجه، ومن خـالل  أي معنى   توفير جو غني وذي   . ١١

 ).١٣٥ :٢٠٠٧سعاده والسرطاوي ، ( عامةالمشاركة  الفعالة يعطي فرصة لالستفادة ال
  . حداثة النشر وسرعة ربطهاأيالنشر االلكتروني للصحف والمجالت على مستوى العالم . ١٢ 

 .لتحقيق المصالح المشتركة)  طبي ، عملي، زراعيتجاري، صناعي،(التعامل المفتوح . ١٣
ـ  ( يعد بديالً اتصالياً وسهل االسـتخدام عـن أ نظمـه         .١٤ )                                                                           تلكس، الفيـديو تكـس   الفـاكس، ال

  ) .١٢٩: ٢٠٠٣الدناني ،( 
  . التغطية الفورية والحية .١٥
  . التغطية المتعمقة والمتفاعلة .١٦
  . التغطية المستمرة والالمحدودة.١٧
  . التغطية الموضوعية .١٨
  ) . ١٧٩: ٢٠٠٤بخيت، ( املة والمتعددة للوسائط  التغطية المتك.١٩

  

  :اإلنترنت إدارة وتنظيم 
  

  :اإلنترنتإدارة : أوالً      
 اإلنترنـت من الناس يعتقد بأن هناك جهة مسئولة تمتلك         ر  ، وكثي           سؤال يتردد كثيرا    

به سـلطة   االستغراب، وان كان هناك ش    إلى  ، وهو أكثر األشياء التي تدعو       وهذا غير صحيح  
 وهـي جمعيـة غيـر ربحيـة تقـدم          Isocاإلنترنـت  وهي جمعية    اإلنترنتغير إدارية في    

   ).١٧٦ : ٢٠٠٤عبادات ، ( التسهيالت والدعم الفني لالنترنت وتحفيز االهتمام بها
  

 ال يمتلكه احد بل يعتبر نوع من الجهـد الجمـاعي مـن              اإلنترنت           والمهم هو أن      
 الطبية والتجارية   اإلنترنت، رغم تعدد خدمات     اإلنترنتالتي تقوم بتشغيل    المنظمات والهيئات   

ضاً في الكثير مـن الجماعـات  كالحكومـات وصـناعة       أيوالعلمية واالجتماعية  فأنه يسهم      
ويكمـن دور تلـك      االتصاالت والمؤسسات الهندسية تسهم بمختصين وفنيـين وإشـرافيين،        
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يحتاجـه مـن   وتوفير ما له نت وتحسين الهيكل الكلي الحكومات في تطور النظام الفني لالنتر 
   ).٢٦ : ٢٠٠١، جراال وكينكوف (مدخالت 

  

 على انه تكنولوجيـة اتـصالية جديـدة ومتطـورة           إلى اإلنترنت والواقع أننا إذا نظرنا                
نا هو كيف يتم تـشغيل هـذه الـشبكة العالميـة      عليبسرعة فائقة  فالسؤال الذي يفرض نفسه  

؟ رغم أنه ليس ملك لشخص أو مؤسـسة أو هيئـه مـا إذ    ..ة عالية كما هو معتاد اآلن      بكفاء
  :وتشمل مجموعة لجان هي  اإلنترنتتتولى بعض الجهات مسئولية إدارة 

 وتـسمى االتحـاد     اإلنترنتهو أكثر اللجان  فعالية وسلطة وتأثير في عالم            : اإلنترنتجمعية  .١
  .ي اإلدارة التقنية والعملية لالنترنتا فيعلالدولي لالنترنت  ولها سلطة 

  . خاصةيرايمعوهو تنظيم البحث في بروتوكوال ت سعيا لوضع : اإلنترنتمجلس هندسة .٢
 وهذه اللجنـة    اإلنترنتتمثل الذراع التنفيذي لمجلس هندسة      : اإلنترنتاللجنة التنفيذية لهندسة    .٣

  .ير لالنترنتأي لمععليهي المسئولة عن التطوير الف
: ٢٠٠٦نـصر، (ويقوم بتسجيل األعضاء الجدد وتحديـد مجالـه       ):nic(كز معلومات الشبكة  مر.٤

٤٠.(  
  

   : اإلنترنتتنظيم : ثانياً 
ـ  عالم مفتوح، ويسمح بالمشاركة  الالمحدودة  والتفا        اإلنترنت بناء على أن             ة  تـم    علي

  مـن    يأمنـع تبـادل       ، أقـر بتحـريم و     أكبروهو جزء من قانون     ) CDA(إصدار قانون   
 ، وحـذر القـانون مـن      التي يسهل على الصغار الوصول إليه     المعلومات التي تعتبر بذيئة وا    

القيـة وشـدد    الخطر الذي يشمل تبادل األفكار داخل غرف الدردشة والمحادثات الغيـر أخ           
، جراال وكينكـوف  (العلمية والثقافية  خوفا من انتشار الخطر بالموضوعات       القانون على التقيد  

٤٧ : ٢٠٠١ .(  
 من أربعة مـستويات     اإلنترنت بتقدير المكونات األساسية، وتتكون بنية       اإلنترنتويكمن تنظيم    

   :هي
 عـن   اإلنترنـت  افي الرسم الهرمي، ويستخدمو   وهم أصحاب المستوى األول      : مزودو الدخل  .١

 .اإلنترنتة مع المتصلين بعليطريق  احد المزودين الذي يرتبط بمجموعة تفا
يتم االتصال عبر الشبكات اإلقليمية والوطنيـة يبعـضهم إمـا           : ارية أو اإلقليمية  المنظمات الق .٢

 .مباشر أو عن طريق وسيط 
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 تتعلـق بحريـة تبـادل    اإلنترنـت هو اتحاد شبكات مؤلفـة ومرتبطـة ب   : المنظمات العالمية .٣ 
 .المستخدمين 

بل بينه وبين نقطة  عليأن سعر الخدمات  المقدمة ال يتعلق باالستخدام الف: حساب التكلفة.٤
  ).١٢٦: ٢٠٠٣البكري ، (  )شركة االتصال( التواجد

  

  :اإلنترنتالتفاعل مع 
مجتمـع مفتـوح   إلـى  ن يقدم نفـسه   الفرصة الهائلة لإلنسان أل   اإلنترنت لقد أعطى   

السموات وبال حدود وذلك من خالل امتالك الموقع الشخصي والبريد االلكترونـي، وتعطـي        
ية يجد اإلنسان بها وسيلة يعبر عـن وجـوده النفـسي واالجتمـاعي         هذه الفرصة سعادة نفس   

 حاجـات نفـسية     اإلنترنتوالمشاركة التبادلية وينتج عن     فكري والثقافي من خالل التفاعل      وال
  ومن   wwwتشبع بالتفاعل مع اآلخرين وبإجراء الحوار والمحادثات من خالل الشبكة الدولية          

  .)١٧٠: ٢٠٠٤بخيت،  ( نترنتاإلخالل كاميرات الفيديو المتصلة  ب
  

 يتيح الفرصة لدراسة شخصية اإلنسان، من خـالل         اإلنترنت أن عالم    ويرى الباحث           
 األخص أن التعامل مع     على و اإلنترنت علىالتحليل الكيفي وساعات الزيارة للمواقع المفضلة       

الفرد في معرفتهـا    تلك المواقع يمكن أن يتم بتوفير قدر مع الخصوصية النفسية التي يرغب             
  .واستخدامها

  

 فإنه من الـضروري     اإلنترنتلدراسة العالقة بين الشخصية و    ) ٨٣ :٢٠٠(      أشارت باتريكا 
  :تحديد العوامل اآلتية 

 علـى  لغة، يتيح للفرد الفرصة للتعرف       أيمما الشك فيه أن التمكن من اللغة ،       : اإلنترنتلغة   .١
 هو الذي يحقق عملية االتصال، فاالتصال العـالمي مـن           ن التمكن من اللغة   ، أل ثقافة متكاملة 

  . اه قد أتاح الفرصة لجميع اللغات والثقافات التي أجاد المستخدم لغتاإلنترنتخالل 
 أن يتأكد   هعلي ف اإلنترنتحتى يمكن للفرد أن يستفيد بدرجة كافية من         : التدريب على االستخدام   .٢

إعـداد  إلـى   كمستخدم، ألن التخصص يحتاج  اإلنترنتمن التعامل مع مهارات ومصطلحات      
  .من نوع خاص 

، كم سـاعة    اإلنترنت التعامل مع    أيتخصص لممارسة هذا النشاط      التي   تحديد عدد الساعات   .٣
   .؟اإلنترنتعامل مع تيحتاج الفرد لل
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 ما هدف الممارسة والتفاعل؟ لقضاء وقت فـراغ أم  أي: يد الهدف الرئيسي من االستخدام  دتح .٤
  .الخ  ... ه المعلومات أم الترفيعلىل للحصو

ويتعلق ذلك بمدي إشباع الحاجات النفسية للفرد ومـدي إحـساسه    : اإلنترنتتقييم التعامل مع     .٥
  . أم سلبيجابياي شخصيته و هل التغير علىبالتغير الذي يطرأ 

  .اصة اإلفادة العامة والخيرايمع على بناء دقة انتقاء المعلومات وكيفية اختيارها .٦
  

  :اإلنترنت أبعاد التفاعل مع 
 يترك أبعـادا متعـددة االتجاهـات،    اإلنترنت تفاعل اإلنسان بشخصه وعقله وفكره مع     

  اإلنترنـت على أن اسـتخدام     ) :٢٠٠٣(ووهبه) ٢٠٠٤(وبهذا اتفق كال من القليني وآخرون       
  : يترك مجموعة من الرواسب واألبعاد وهي 

  . أبعاد سياسية.١
  .ية أبعاد ثقاف.٢
  .اجتماعيةأبعاد . ٣
  

 شبكة ضخمة أثارت ضجة إعالمية كبيرة ألنها تمثل الطرق المـستقبلية            اإلنترنتإن     
مع، فتفاعـل اإلنـسان مـع       تالسريعة للمعلومات وتجسد عدد كبير من المرتبطين بأتمتة المج        

  :  يترك عدة أبعاد هياإلنترنت
ار سياسي مناسب مرتبط بالسلطة ألنه يسعى       تحقيق إط إلى   اإلنترنتيسعى  : اإلبعاد السياسية . ١

  . تمويلهاإلى 
ظهـر  ت، ثقافيةيرتبط البعد السياسي بالبعد الثقافي فاللغة هي إحدى العناصر ال         : األبعاد الثقافية .٢ 

 وغياب اللغات األخرى ويعتبر البعد الثقافي مجال        اإلنترنتهيمنة اللغة االنجليزية على مجال      
 مدينة ثقافيـة    اإلنترنتالفني والمعلومات الثقافية والسياحية باعتبار      يساعد في تنشيط التراث     

  .كاملة المعالم 
ـ بل ظاهرة حقيق فقط  مجرد شبكة اتصاالتاإلنترنت ال يعتبر: األبعاد االجتماعيـة  . ٣ ة تعـادل  ي

تخريب الـروابط   إلى   يسعى   اإلنترنتالعناصر الرئيسية في النسيج االجتماعي، والتفاعل مع        
عية ألنه يغير في طبيعة العالقات اإلنسانية بتـشجيعها بـشكل مـن االتـصال دون                االجتما

  .علياالحتكاك  الف
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على أن لالنترنت أبعاداً أخرى كاألبعاد االقتـصادية        ) ٨٧: ٢٠٠٠(وأضاف الحسيني 
   .مية والصحيةعليواألخالقية والت

ـ  ي في تغياإلنترنتساعد  : ة االقتصادي عادباأل.١ صادي بانخفـاض األسـعار   ر طـرق األداء االقت
واألجور هذا فضال عن تمكن الناس من أداء عملهم وهم في منازلهم  ويقدر عـدد البـاحثين          

 هنا في تطـوير    اإلنترنت يؤثر في سوق العمل، وساعد       ا شخص مم  ٣٥٠٠ بحوالي عن عمل 
  .اإلنتاج الصناعي الصغير الذي يتسم بالمرونة والالمركزية 

مية بشكل فعال مـن خـالل اسـتخدام         علي من كفاءة المرافق الت    اإلنترنتزاد  : ةميعليد الت ابعاأل.٢
وذلك عن طريق تيسير عملية التعلم عن بعد وتنمية التعلم الذاتي وجعل            ، التكنولوجية الرقمية 

  .م المستمر حقيقة واقعية تزداد معلومات اكتر فأكثرعليالت
 في حفظ الصحة وعالج األمـراض       استخدمت تكنولوجيات االتصال الحديثة    : ةد الصحي ابعاأل.٤

 اإلنترنت تقديم استشارات صحية متخصـصة     ويتيح  ، من خالل زيادة كفاءتها وتحسين أدائها     
  .ةايوالوقفي عملية التشخيص والعالج واقتراح أفضل طرق العالج 

  :أخرى وهيٍد على أبعا )٤٣ : ٢٠٠٦ (نصر   وأكد 
ية االتصال من خـالل الـشبكة يـساعد فـي           إن االنغماس في عمل    : اجتماعية األبعاد النفس  .٥

إلـى  انخفاض اتصال الوجه بالوجه وافتقاد حرارة االتصال الشخـصي وتحويـل اإلنـسان              
العزلة وال يستطيع التحاور مع اآلخرين لهذا خشي علماء الـنفس      إلى  شخصية انسحابية تميل    

عـاتهم الحقيقيـة     االجتماعي على الشباب الجدد من اإلحساس باالغتراب واالنعزال عن مجتم         
وربمـا يكـون    الي  والجماعات التي ينتمون إليها في مقابل االندماج مع مجتمع افتراضي خي          

  .زائف 
التخفيف من القيود والحدود التي كانت      إلى  أدي استخدام التكنولوجيا الرقمية     : األبعاد األخالقية  .٦

ـ             والمعـايير م  اوز القـي  تقوم بعملية ضبط السلوك المعلوماتي، وأصبح من الممكن اليـوم تج
،  الجديدة جعلت التحديات اكتر سـخونة وإلحاحـا        اإلنترنتوظروف   ،والضوابط االجتماعية 

ع ويسرت هيمنة التالعب بالبيانات والصور واألصوات بحيث يصبح من الممكن استخدام أنوا           
فـي   ومن النماذج األخالقية الصارخة االعتـداء والتوسـع          المواد وتكرارها دون االستئذان،   

والتـصنت  ، استخدام أساليب نظم المراقبة، وتشمل تلك األساليب باستخدام الكاميرات السرية         
  . للمستخدمين يالبريد االلكترونإلى  والدخول تعن طريق زرع الميكروفونا
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  :  اإلنترنتا مستخدمو
العـالم   فـي  اإلنترنتغالبية البحوث التي تناولت الخصائص الدمغرافية لمستخدمي       تشير         

  : عدة نتائج من أهمهاإلى 
 أي ٢٥- ٢١ تقع في الفئة العمرية ما بـين         اإلنترنت نسبة لمستخدمي    أكبر: من ناحية العمر   .١ 

% ٢٧ أي ٣٠- ٢٦ ويليها أصحاب الفئة العمريـة مـن         اإلنترنتمن مستخدمي   % ٢٩نسبة  
شباب هي األكثـر    إذ أن فئة ال   %  ٢من المستخدمين ثم تصل نسبة كبار السن في االستخدام          

  .استخداما
 من المستخدمين هم أصحاب الدرجة الجامعيـة  األولـى           كبرإن النسبة األ   : الخلفية التعليمية  .٢

من المستخدمين، وتقل النسبة  ألصـحاب حملـة الـشهادات            % ٣٤ أيوالثانوية على األقل    
  %.٢٣ا كالماجستير والدكتوراه  حيث تصل عليال

%  ٥٣إلى  حيث تصل كبرفئة الشباب الغير متزوجين هم  النسبة األإن : الحالة االجتماعية .٣
  ).٤٣ : ٢٠٠٦نصر ، ( للمتزوجين% ٤٣في مقابل 

 المتحدة أعلى نسبة  حيـث  تـصل فـي سـنة      اتيالوالتسجل  : من ناحية االستخدام الدولي    .٤
الغربي من الكـرة األرضـية       الي   مليون  ويشكل النصف الشم     ٨٠-٧٧ من   ٢٠٠٠-١٩٩٨

وتـسجل  %  ٢٣إلـى   من االستخدام وخاصة في أمريكا الشمالية  وتـصل أوروبـا            % ٧٢
اإلمارات العربية أعلى نسبة في الدول العربية  ثم السعودية ثم مـصر  واقلهـا اسـتخداما                    

  .العراق واليمن وليبيا
ـ  واإلقبـال  اإلنترنـت  يعتبر العامل الجغرافي عامال منتجا في زيادة استخدام    .٥ ه، وضـمن  علي

 مليون شخص علـى مـستوى   ٦٠٠ يتوقع  أن يتمكن أكثر من ٢٠٠٦-٢٠٠٥ائية عام   إحص
  . واالستفادة من خدماتهإلى اإلنترنتالعالم الدخول 

 ٣٠ وينتمـي إليهـا      اإلنترنـت  نموذجا مميزا في تقديم خامات       نيال تعتبر شركة أمريكا أون      .٦
نـصر  ( ا والبرازيـل  مليون شخص حول العالم، وأقل الدول تقديم للخـدمات فرنـسا وكنـد            

  ).٣٦٠: ٢٠٠٥الكندي، و
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  :إلنترنت اعيوبسلبيات و
أخطار جـسيمة هـددت شخـصية    ع اإلنترنت ترك عدة أثار سليبة و    تفاعل األفراد م       

 ال ينفـي    اإلنترنتالفرد وتماسك المجتمع باالنهيار، لذا الحديث عن سلبيات وعيوب وأخطار           
هذه الدراسة خصصت لدراسة المشكالت الـنفس اجتماعيـة          الفعالة والهامة، ولكن     جابياتهاي

واالنحرافات السلوكية الناجمة عن التفاعل والمشاركة مع تلك الشبكة العنكبوتية، لذلك هنـاك             
   :فأهم سلبيات وعيوب اإلنترنت هي كالتالي مشاكل، أخرىسلبيات وهناك أخطار و

أن تدخل  ،نت دينية أم سياسيةسواء كا ،قدات المتطرفةتسمح لألفكار والمع ياإلنترنت .١
  .الشبكة وتستفيد من خدماتها إلى 

  .مع إمكانية اختراقها ، اإلنترنت امن المعلومات المنتشرة بةايكفعدم  .٢
، القرصنة، قةايوالمض ،اد التي تشجع على العنف واإلجرام للمواإلنترنتبث  .٣

  .وتسريب المعلومات الشخصية 
وعلى كل المجاالت والموضوعات دون حسيب  اإلنترنتاالنفتاح الكبير في أعماق  .٤

  .أو رقيب
  .عدم السرية والثقة والمصداقية  .٥
 ).٨٤ :٢٠٠٥،رضوان (  هوس إعالمي وتقليد أعمى للدول الغربيةاإلنترنت .٦
نوع من التعود إلى  ولفترات طويلة يؤدي اإلنترنتاالستخدام المستمر لشبكة .٧ 

العزلة االجتماعية الي إلى وبالت، ل الشبكةالستخدام أنماط من االتصال والتسلية من خال
  .بسبب تلك التكنولوجيا الحديثة 

  . صعوبة معرفة الشخص الذي يطرح موضوعا ما وخصوصا هويته .٨
  . صعوبة تبادل المعلومات باللغة العربية. ٩

  .والنامية   من اتساع حجم الهوة الحاصلة بين البلدان المتقدمةاإلنترنت  زاد.١٠
نوع جديد من الجرائم  التي إلى فظهور الشبكة أدى ، اإلنترنت جرائم انتشار. ١١

  . تلك الشبكة م استخدابواسطة ترتكب
 واإلبحار في مواقع أخرى مما يتسبب في اإلنترنت إنفاق الوقت الطويل أمام شبكة .١٢

  ).١٣٣ : ٢٠٠٣، الدناني( إهمال العالقات االجتماعية 
  . التخريب واقتحام الحواسيب .١٣
  .اإلنترنت التهديد على .١٤
  . التصوير االباحي لألطفال .١٥
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  . سرقة البطاقات االئتمانية.١٦
  ).٢٧: ٢٠٠١،جراال( جرائم الحض على الكراهية .١٧
 من شبكات معلومات هي خدمة لرجال  وما يتبعهاإلنترنتالتعامل مع تقنيات .١٩

  .ا فقطعلياألعمال واإلدارة ال
  .استمر المستخدم لساعات طويلة أمام الشبكة ، خاصة إذا هدر المال.٢٠
 من حالة االختالل الحاصل في تدفق األنباء وحرية المعلومات اإلنترنت زاد .٢١

 األغنياء في تفوقهم التكنولوجي  دازدياإلى والهيمنة الدولية لإلعالم، مما أدي ذلك 
  . المعلوماتيموالفقراء في تخلفه

 ة والبدنيةلتكنولوجيا في انتشار األمراض النفسي ومستحدثات ااإلنترنت تأثير .٢٢
   ).www. Alriyadh,com.as(  واالجتماعية

  
  : السلبية لالنترنت وهيتعلى أهم االستخداما  )٢٠٠٢،٦٩( أكد جون ليفين 

  . السرقة األدبيةو الغش .١
  . زيارة المواقع الممنوعة.٢
  . كشف الكثير من المعلومات عن نفسك عن طريق الدردشة.٣
   ).اإلنترنتالتظاهر بأنك شخص أخر عن طريق (  انتحال الشخصية .٤
  .همعلي مقابلة أشخاص جدد دون التعرف .٥
  .  القيام بأعمال غير قانونية على تلك الشبكة .٦
  .إنشاء برامج الفيروسات اقتحام أجهزة اآلخرين و.٧
  

  :اإلنترنت إحصائيات الجرائم على 
 درسـت  ١٩٩٩في عام .  مليون طفل١٠ مليون شخص بالغ و ٨٠ اإلنترنتدخل على              

من هـذه   % ٦٠ مقاطعة الخاصة بقسم الجرائم المتعلقة بالجنس ووجد أن          اايقضوزارة العدل   
، وقد كون مكتب التحقيقات الفيدرالية قـوة لتقـوم          اإلنترنتجرائم تهديد عبر    ، الجرائم تهديد 

ر االباحي لألطفال واالعتداء على األطفـال        المهمات لتخصص كلية في محاربة التصوي      هذهب
 ففـي   ١٩٩٦منـد عـام      % ١،٢٠٠٠الىهم بنسبة حو  علي، وقد زادت األعباء     اإلنترنتعبر  

ية  غير المنته  اايالقضوهناك المئات من    ،  حكم   ٢٣٢ نتج عن التحقيق المبدئي      ١٩٩٨ديسمبر  
، اإلنترنـت قـابلونهم علـى     ين يحاولون رؤية األطفال الذين ي     والتي يتورط فيها البالغون الذ    

 زاد درجة االنحراف وتم التوصل في إحـدى         اإلنترنتونلخص انه كلما زاد عدد مستخدمين       
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 اإلنترنـت  شخص مشتركين فـي   ٥٠٠ الدراسة   هذه تضمنت   نتائج مدهشة فقد  إلى  الدراسات  
  :ولهم أطفال بين الثمانية والثمانية عشر

 لالنترنتمن اإلباء ال يراقبون استخدام أبنائهم % ٢٠  .  
 حد ماإلى يراقبون أطفالهم  % ٥٢ .  
 كل يوم حـسب مـا هـو مطلـوب            اإلنترنتيسمحون ألبنائهم الستخدام     % ٤٨ 

 ).٣٧: ٢٠٠١،جراال(
 

  :اإلنترنتعالم وسيكولوجية اإل
   

أن عمليـة اإلعـالم     ) ١٦: ١٩٩٩( أبو عابـدة    و) ٢٦٩: ١٩٩٦( اتفق عبد الفتاح    
الـصحيفة  ( عن طريق وسيلة إعالمية   ) الجمهور( مستقبل  و) إعالمي( واالتصال بين مرسل    

في شـكل  ( تنتقل بواسطتها الرسالة اإلعالمية )  أو التلفزيون أو السينما    اإلنترنتأو اإلذاعة أو    
ويقوم الجهاز العصبي بالـدور الرئيـسي فـي         ، أخرإلى  من طرف   ) رموز لغوية ومصورة  

  .جيب له األفراد أو الجماعات استيعاب الرسالة اإلعالمية باعتبارها مثيرا يست
  

) كمثير( اإلعالمية تتضمن عمليات نفسية كثيرة فالرسالة اإلعالمية         ة إن االستجابة للرسال  
لكي يستجيب لها المستقبلون االستجابة المرجوة البد أن تكون مشوقة غير مملة تتناسب مـع               

ويتـضح أن هنـاك عـدة    ، طابع الشخصية المجال النفسي الذي يوجد فيه الفرد أو الجماعة           
  :  وهياإلنترنتعوامل للرسالة اإلعالمية بما فيها 

 )اإلعالمي( التناغم أو التشابه والمشاركة في الخبرات والصور لدى كل من المرسل             .١
  .بما يكفل فهم الرموز ومعرفتها واالستجابة لها) الجمهور(والمستقبل 

 .واستعمال رموز مفهومة  ،استثارة انتباه المستقبل .٢
بط الرسالة اإلعالمية بحاجات المستقبل مع اقتراح حلول مـشبعة لهـا بـشرط أال               ر .٣

 . ير االجتماعية أيتتنافى مع العادات والتقاليد والقيم والمع
 الدقة في اختيار الوقت المناسـب والمكـان         ةمراعاة الحالة النفسية للمستقبل ومراعا     .٤

 .المالئم والوسيلة المجدية حسب نوع وقدرة المستقبل 
االهتمام باستعمال األلفاظ وتقديم الصور التي يستطيع المستقبل فهمها واالستجابة لها            .٥

 .حسب إطاره المرجعي وخلفيته االجتماعية واالقتصادية 



                                                                                                                                        
         

              - ٢٤ -

التخلص من عوامل التشويش التي تقف في سبيل التفاهم بين  المرسـل والمـستقبل                .٦
 سرعة تقـديهما أو عـدم       مثلة على ذالك صعوبة فهم الرسالة اإلعالمية أو       األومن  (

 ).مالئمة وسيلة نقلها الخ 
 

   :تأثيرات وسائل اإلعالم
  .تغير الموقف أو االتجاه .١
 .التغير المعرفي .٢
 .اإلثارة االجتماعية  .٣
 . االستثارة العاطفية .٤
 .الضبط االجتماعي  .٥
 .صياغة الواقع  .٦
 ) .٤٣ : ٢٠٠٣، صافي ( تكريس األوامر  .٧
 

  :خدميهار وسائل اإلعالم على سلوك مستيتأث
  

قنـاة الجزيـرة عبـر برنـامج        (مع ما جاء في تقرير      ) ٣ : ٢٠٠٤(   النجار اتفق     
 علـى  أن وسائل اإلعالم تركـت رواسـب خطيـرة           على) ٢٠٠١: مراسلو الجزيرة   

مستخدميها وخاصة أطفال فلسطين ألن التلفزيون هو أكثر الوسائل توفراً فـي البيـوت              
  :  ومن أهم التأثيرات والكبار،  لدي الشباباإلنترنتلدي األطفال، و

  . اكتساب عادات جديدة منها ما هو مقبول ومنها ما هو مرفوض  .١
 .التمرد والعصيان .٢
 .التشتت وعدم التركيز  .٣
 .خلق نظام اجتماعي محدد .٤
 .توسيع الخيال والدخول في أحالم اليقظة  .٥
 .تضييع الوقت  .٦
 .  لتأثيرات خاطئة وخطيرة علىتطبيق ف .٧

  
  
  
  



                                                                                                                                        
         

              - ٢٥ -

  املبحث الثاني
  اإلنرتنتمشكالت 

مـشاكل  لفترات زمنية طويلة يترك رواسـب و       والتفاعل معه    اإلنترنتإن استخدام          
 ونتيجتها االغتراب النفسي    اإلنترنتمتعددة االتجاهات فهناك مشاكل نفسية ممثلة بإدمان استخدام         

في طبيعتهـا   مثل  توهنا مشاكل أخري كالقلق واالختالل وعدم االتزان النفسي، ومشاكل سلوكية ت          
الالسواء كبناء العالقات العاطفيـة واالنحرافـات الجنـسية والـسلوكية          إلى  انحراف عن السواء    

واكتساب سلوكيات مضادة للمجتمع، ومشاكل صحية بدنية كاضطراب النوم واإلرهاق المـستمر            
  .راض تصيب شبكة العين واآلم الظهروأم

 

إدمـان  ( اكل الـنفس اجتماعيـة       المـش  علـى وفي هذا البحث سيتم تسليط الضوء              
العالقات العاطفية، االنحرافـات    (، واالنحرافات السلوكية ممثلة     )، االغتراب النفسي  اإلنترنت
  ).الجنسية 

 

  .املشكالت النفس اجتماعية: أوالً 
 يعيش في مجتمع إنساني ال يعـرف        هنإ أن اإلنسان كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر ف       بما 

 أو قيمة   يرهايمع حالة تغير في جزء من أجزائه  أو معيار من            أين  أو،  التامالسكون والركود   
 قه فان ذلك التغير يخلق عدة مشاكل نفسية واجتماعية لبعض الناس،          انس أ من قيمه أو نسق من    

 بين التغيرات االجتماعية والمشكالت النفس اجتماعية وذلك        وبذلك توجد عالقة جدلية متفاعلة    
 ،يـة  من اتصاالت عملية وعلميـة وتكنولوج      لتطور العالمي ور تيارات وعواصف ا   بسبب ظه 

بين التطور وحدوث المشكالت  ألنـه كلمـا زاد التطـور            وأثبت ذلك وجود عالقة تالزمية      
والتقدم  قل نشاط وحركة اإلنسان وبذلك زاد واقع المشاكل النفسية واالجتماعية واالقتـصادية   

  ).١٢: ١٩٩٨عمر ، ( والفكرية
  

  :النفس اجتماعية تمفهوم المشكال
والعالقات القدرة على التفاعل في المواقف  وعدم         هي عبارة عن حالة من االرتباك

  ).١٧: ٢٠٠١ ، عطيمعبد ال( االجتماعية والشخصية
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 والشذوذ في السلوك االجتماعي، فتقلل عن تلك الصعوبات ومظاهر االنحرافهي عبارة        
أبو (رته على بناء عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين الفرد وتحد من قدةايوكفة عليفا

   ).١٩: ٢٠٠٦العطا،
  

  :مميزات المشكالت النفس اجتماعية
 أن الناس  يدركون األوضاع التي تشكل خروجا عن أي تمتاز بأنها  مدركة أو محسوسة .١

  .المألوف
حريك السلوك ال تتوقف عند حد الرفض الذهني أو العقلي بل تشكل نوعا من التحفيز لت.٢

 .المضاد
 ة تمتاز بعدم الثبات على وتيرة واحدة من حيث قدرتها على التأثير رغم أنها تمتاز بالديموم.٣

  . أنها مالصقة للمجتمعات اإلنسانيةأيواالستمرارية مع استمرارية الحياة  
وث تنتج المشاكل النفس اجتماعية عن تغير نابع من ثقافة المجتمع السائد والرافض لحد.٤

  ). ٣٣: ٢٠٠٦، أبو عجوة( التغيرات الطارئة
  . أنها تظهر في كافة المجتمعات اإلنسانية سواء كانت صغيرة أم كبيرة متحضرة أم متخلفة.٥
  . يساعد التطور والتقدم التقني على خلقها داخل المجتمع .٦
  . على مراحل  لذا فإنها تظهر فجأة أوعفوية تتشكل  تدريجياً.٧
لتغيرات الحاصلة في أسلوب العيش ومستواه وهي مرتبطة بالقيم واآلداب العامة  تظهر بسبب ا.٨

  ) .١٨: ١٩٩٨عمر ، ( ويمثالن نواتها 
  

  :أسباب المشكالت النفس اجتماعية
وعالقة الفرد باآلخرين مركبة ومتداخلة بذلك       الفرد بنفسه تتميز بأنها معقدة       إن عالقة        

تحديد عامـل واحـد فقـط بـل        إلى  االجتماعية ال يرجع    إن سبب حدوث المشاكل  النفسية         
لـذلك  اريخيـة  والتمن األسباب المتعلقة بمنظور المجتمع وطبيعة المرحلة الثقافيـة      مجموعة  

 ملة من األسباب والعوامل التي تساعد في ظهور المـشكالت النفـسية  اجتماعيـة              جهناك  
  :وهي

  .اد المجتمع أفرأهداف وقوع أحداث وتغيرات صعبة تعيق حركة و.١
  . االختالل والتفاوت بين مكونات الحضارة اإلنسانية وبين قيم وعادات وأفكار المجتمع.٢
ـ  التصادم والتصارع بين أنماط سلوكية جديدة وبين ما هـو متعـارف              .٣ ه أو مـا يـسمى                    علي

  .)رفض الحديث (
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 الـسلوك القائمـة علـى     ضعف وسائل الضبط النفسي واالجتماعي وظهور قصور في قواعد      .٤
   ).٣٦ : ٢٠٠٦أبو عجوة ، ( أساس تلبية احتياجات األفراد النفسية واالجتماعية

  . صعوبة تكيف الفرد في مواجهة متطلبات التغيرات االجتماعية.٥
  .االحتدام  القائم بين متطلبات الفرد والتوقعات االجتماعية. ٦
مسك بالقديم وجيل بالحديث فينشئ ذلك سلوكيات  األجيال جيل متب التغير االجتماعي هو تعاق. ٧

  .متناقضة
  ) .١٨: ١٩٩٨عمر ، (  تفكك التنظيم االجتماعي وعدم فعاليته. ٨
  

ثر على ظهـور     أأن توقعات الفرد العالية والمتدنية لها       إلى  ) ٧٨ :٢٠٠٦(العطا   أضاف أبو      
ت االجتماعية بين أفراد األسرة     تلك المشكالت وان شعور الفرد بالظلم والضيق والخوف والخالفا        

وأساليب التربية الخاطئة والنظرة السوداوية وغياب الحراك االجتماعي كل ذلك ساهم في ظهـور        
  .تلك المشكالت 

ـ بان إعاقة وقدرة الفرد علـى        ) ١٤٥ :١٩٩٨(يؤكد عمر     مـع الواقـع والحاضـر       شايالتع
  : االجتماعي ترجع لعدة أسباب منها 

 طورة والتحوالت الثقافية بسرعة فائقةتصارع األحداث المت.  
 المجهولية المتعلقة باألحداث المتطورة والمستحدثة. 
 خوف وارتباك الفرد في التعامل مع كل ما هو جديد. 
 كثرة العقبات والعوائق التي تضمنها الحاالت المستجدة. 
 وقوف المستجدات والتطور في بعض األحيان ضد مصالح الفرد. 

جعل الفرد متشائماً ومتكدراً، وهذه مشكلة نفسية اجتماعية خلقتها التحوالت جميع ذلك ي       
  .والتنقالت التي حدثت وتحدث في المجتمع

   
  :اثر المشكالت النفس اجتماعية

  . تفكك المجتمع وتشتت التوازن والتضامن.١
  .جتماعي أمام التوافق النفس اعليةهي عقبة ف.٢
  .الجتماعية بين طبقات المجتمعتقلل من فرص الحوار والمناقشة ا.٣
  ).١١: ٢٠٠٦أبو العطا، (تشكل حاجز أمام التنمية البشرية وتقف أمام عملية التخطيط واإلدارة.٤
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  :وجود مشكالت نفس اجتماعية محددات 
 من الـذي    منهاتساؤالت واستفسارات    عدةفي هذا المجال     ) ١٤٥ :١٩٩٨( عمر   أوضح       

، هل هو فرد أو      ؟ اقف أو الحدث على انه مشكلة نفس اجتماعية       دد ويحكم على المو   حيقرر وي 
  .ويستمر الصراع بين هذا وذلك  فئوية،يرايمعجماعة  أم أصحاب قرارات فوقية أم 

ما هـو مرغـوب    الجماعة االجتماعية هي التي تحدد وتقرر       يرايمعيمكن الجزم بالقول بان         و
هـا   وما هو طبيعي وما هو مـشكل  ل ما هو سوي وما هو غير سويهو غير مرغوب و وما  

  .يسهاايومقمع إمكانياتها  وبخاصة التي تتعارض  أهدافها 
  

أن إمكانية تحديد الحدث  ) عالم اجتماع أمريكي حديث ) (١٩٩٨(أكد رنيس مارش         
االجتماعي على انه مشكلة شخصية اجتماعية  يتم من خالل التفكير االجتماعي  السائد في 

  :وهناك عدة محددات  لتلك المشكالت هيصر الحديث متغيرات الع
  .تلك التي تظهر من خالل األوجه الغير مرغوب فيها  تتجمع المحيط .١
 أو ميل   خلل في اتجاهات الفرد نحو مجتمعه     تلك التي تظهر من خالل وجود تصدع و        .٢

  .غير مرغوب فيه 
لشك وضـعف   تلك التي تظهر بسبب تمزق النسيج االجتماعي وغياب الثقة وظهور ا           .٣

 .في تنظيم العالقات بين األفراد
افق النفـسي  واالجتمـاعي مـع        تلك التي تظهر من خالل  عدم شعور الفرد  بالتو           .٤

 . )١٤٧: ٢٠٠٦فيلبيس ،(محيطه
 

أن هناك طريق واضح  يمكن فيها اعتبار الحالـة          )١٢٤،  ٢٠٠٦(وأضاف أبو العطا         
ألعداد، فإذا عرف واتفق عدد كبيـر مـن         االجتماعية  الشخصية مشكلة وهي القوة المطلقة ل       

أعضاء المجتمع  بان هذه الحالة مشكلة غير مرغوب فيها  وأنها بحاجة لتغيير بفضل القـيم                 
ير والمعتقدات واالتجاهات، فعندئذ يمكن القـول بأنهـا مـشكلة شخـصية             أيالمشتركة والمع 

  .اجتماعية
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  اإلنرتنتإدمان : أوالً
بالدرجة التي خدم فيها الحاسـوب       التاريخ أن خدمت اإلنسان      لم يسبق ألداة منذ فجر       

 بشكل خاص وساهم في تقدم اإلنسان ورفعته فهذه الشبكة العمالقة           اإلنترنتبشكل عام و  اآللي  
عظيمـة لخدمـة    أهـداف    و اتايغغيرت شكل الكون في مدة زمنية متناهية الصغر، محققةً          

  .المعرفة والعلم والتقدم
  

من عصور االتصال والتفاعل بين البشر، وفـي          عصراً جديداً  إلنترنتا استخدام   فتح     
ـ ولكن على الجانب اآلخر هنـاك  .لمستخدميها وفرة المعلومات والمعارف التي تقدمها ضا أي

. قد تحـدثها  الجسدية والنفسية واالجتماعية والثقافية التي       مخاوف مشروعة من اآلثار السلبية    
وقت طويـل فـي      وسوء استخدامها متمثال في قضاء       نترنتاإلشبكة  ى   اإلقبال عل  تزايدومع  

، كظاهرة ال مجال لتجاهلها من قبل الدارسـين         "اإلنترنتإدمان  " يسمىا  اإلبحار فيها، ظهر م   
إن هناك اليوم العديد مـن الدراسـات والمـؤتمرات العلميـة والـدوريات       ولذا. والباحثين

 ية والجسمية لـسوء اسـتخدام شـبكة   ودراسة اآلثار النفسية واالجتماع المتخصصة، لبحث
  ).٢٢٧: ٢٠٠٨الخالدي، (اإلنترنت

  

  :اإلنترنتمفهوم إدمان 
                                               

هـي   ،Internet Addiction "اإلنترنـت إدمـان  " يذكر أن أول من وضع مصطلح       
الـنفس    تعد من أولى أطباء، التيKimberly Young عالمة النفس األميركية كيمبرلي يونغ

أنها قامـت   كما. ١٩٩٤ المتحدة منذ عام اتيالوالالذين عكفوا على دراسة هذه الظاهرة في 
 Center for Online "اإلنترنـت مركـز اإلدمـان علـى    "  بتأسـيس وإدارة  ١٩٩٩عام 

Addiction      لبحث وعالج هذه الظاهرة، وقد أصدرت كتابين حـول هـذه الظـاهرة همـا "
 Tangled in " التورط في الـشبكة " ، وCaught in the Net "اإلنترنتفي قبضة  الوقوع

the Web.    ،كانت يونغ قد قامت في التسعينات بأول دراسة موثقة عن إدمـان اإلنترنـت 
، اإلنترنـت ستخدم لإلنترنت، تركزت حول سلوكهم أثناء تصفحهم شبكة         م 500اليحوشملت  

عندما تتوقف عـن  :عم على السؤال الذي وجه لهم وهوالمشاركون في الدراسة بن حيث أجاب
 عبدات،(ج ، هل تعاني من أعراض االنقطاع كاالكتئاب والقلق وسوء المزااإلنترنت استخدام
٥٨: ٢٠٠٥. (  
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فيصر البعض على أن الكلمة ال تنطبـق إال         " إدمان"ختلف العلماء في تعريف كلمة      ا   
 على االستغناء عنها، وإذا استغنى عنها تسبب ذلـك  على مواد قد يتناولها اإلنسان، ثم ال يقدر       

ال يستطيع أن   الي  في حدوث أعراض االنسحاب لتلك المادة التي تعرضه لمشاكل بالغة، وبالت          
برنامج لإلقالع عن تلك المادة باستخدام مواد بديلـة         إلى  يستغني عنها مرة واحدة، بل يحتاج       

  . ال في أغلب حاالت المخدراتوسحب المادة األصلية بشكل تدريجي كما هو الح

في حين يعترض بعض العلماء على هذا المفهوم الضيق للتعريف حيـث يـرون أن               
اإلدمان هو عدم قدرة اإلنسان على االستغناء عن شيء ما بصرف النظر عن هـذا الـشيء                 

المزيد من هذا الشيء بشكل مـستمر حتـى   إلى  طالما استوفى بقية شروط اإلدمان من حاجة        
  ).٧: ٢٠٠٤العويضي،( جته حين يحرم منه يشبع حا

 السيطرة على السلوك ، مما يعجز ان فقدأشكالشكل من إلى ككلمة تشير فاإلدمان           
قب هذا السلوك على الفرد ا، بالرغم من عو هذا السلوك غير المرغوبقافإي عن الفرد أمامه

سحاب سواء على المستوى  االنأعراضمن حيث القلق والتوتر وتغير المزاج وغيرها من 
                                                                                               ).٢٢: ٢٠٠٤مصباح ،(االجتماعي  أو البدني أو النفسي

.                                                                                                                   
أكثر من  بتالدائم لإلنترن االستخدام بأنه :إدمان اإلنترنتأن إلى ) ١٩٩٩(تشير يونج   . 

  .  اضطرابات في السلوك إلى   بشكل مرضي مؤدياً ساعة أسبوعيا٣٨

، كلينيكية إتاضطراباإلى غير التوافقي الذي يؤدي لة من االستخدام المرضي و هو حا     و  
  ).٢٢٧: ٢٠٠٨،الخالدي (عالم الخيال إلى ويحمل اإلنسان على الهروب التدريجي من الواقع 

 علـى   اإلدمـان  يمر بنفس مراحل     اإلنترنت على   اإلدمان أن ما سبق نجد     تأملنا إذاو            
  االنسحاب كما يمر بها المدمن على المخـدرات        بأعراض خدم يمر المست  ضاأيالمخدرات، بل   

 لإلدمـان  النفسي النفسية والحنين    األعراض أما بالبدنية   األعراضوان اختلفت من حيث شدة      
 شاشـة الكمبيـوتر     أمـام  االنسياق للجلوس بالساعات الطـوال       أن لحد كبير لذا نجد      يتشابه

 يعد من أخطر الـسلوكيات    إنما لعب الفيديو جيم،     أو ،اإلنترنتواالستخدام غير المحدد لشبكة     
 االجتماعية ويؤثر بالسلب على هوية وانتماء       ضاًأيو من الناحية الصحية، والنفسية      ناأبنائعلى  

  ).٨: ٢٠٠٤،مصباح ( قوميتهم وعروبتهم تجاهشبابنا 
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عن المفاهيم واختالف العلماء في التسمية فـإن ال           بصرف النظر  هأنيوضح الباحث   
ه حتـى يـؤثر   في استخدام يسرفون اإلنترنتخالف على أن هناك عدداً كبيراً من مستخدمي       

المهنيـة، لـذا فـإن      واالجتماعية وحتـى     على حياتهم الشخصية والنفسية    وبشكل كبير سلباً  
  .تكرر والميل القهري يسبب إدماناً من شدة االستخدام المتكرر والالمحدود ماالستخدام ال

              :اإلنترنتأنواع إدمان 

وهناك  أنفسهم أشكال وألوان، تاإلنترن يمدمنأن ) ١٥٢، ٢٠٠٦(أوضح عثمان 
                                                                                 :خمسة أنواع موصوفة من إدمان اإلنترنت حتى اآلن 

 بالمواقع اإلباحية وغرف المحادثة اإلنترنتوهو ولع مستخدم : اإلدمان الجنسي.١   
ا بعدم اإلشباع العاطفي لدى الشخص أو بمعاناته من حالة نفسية الرومانسية، وقد يرتبط هذ

                                                                                               .معينة 
 . بعالقاته اإللكترونية عن عالقاته الواقعيةاإلنترنتوفيه يستغني مستخدم : إدمان الدردشة .٢
على الشبكة في ما ليس له حاجة فيه، الي الموهو ولع الشخص بالصرف : مان المالي اإلد.٣

                                              .كالقمار والدخول في المزادات وأسواق المال ألجل المتعة ال التجارة الحقيقية 
على الشبكة لدرجة وهو انبهار الشخص بحجم المعلومات المتوفرة :  اإلدمان المعرفي.٤  

                                                                                             .انصرافه عن واجبات حياته األساسية
وهو الولع باأللعاب المتوفرة على الشبكة بحيث تؤثر على الوظائف : إدمان األلعاب.٥  

                                                                                                    .ة والعمل والواجبات المنزليةاألساسية في الواقع الحياتي كالدراس
  .المعلوماتي  التي تتم عبر الفضاء أي :  إدمان العالقات السيبرية-٦

بنشر دراسة  قامت   مريكيةاأل النفسيين   األطباء جمعية   أن ) ٢٠٠٨،٩٨ (يلالجمأكد               
 بـاألعراض ، كانـت تـصرفاتهم تقـارن     بإفراط اإلنترنتخدمي   من مست  ٥٠٠ على   أجريت

مـن الـذين   % ٨٠ن إ فاألعراض على  على المقامرة واعتماداإلدمان تشخيص   فيالمعروفة  
 إدمانـاً ، اظهـروا    اإلنترنتأنهم مستخدمي    الدراسة والذين تم تصنيفهم على       هذه فيشاركوا  

 نأ"  الدراسـة    هـذه  إليهـا  توصلت   التي وكانت النتيجة النهائية     النمطي سلوكهم   فيحا  واض
  النفـسية واألكاديميـة    تـدمير الحيـاة   إلـى    يؤدى بصورة مؤكدة     بإفراط اإلنترنت خداماست

 الموثقـة بـصورة   األخرى اإلدمان أشكال تقوم بها التيواالجتماعية والمهنية بالطريقة نفسها  
  ".ة والكحول والمخدراتجيدة مثل المقامر
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                                                                                       :اإلنترنت أسباب إدمان 
 : سببا في اإلدماناإلنترنتهناك ثالثة أسباب رئيسية تجعل من 

األسئلة  ، طرح في الحصول على المعلوماتاإلنترنتإن اإلمكانية التي يوفرها : السرية •
شعورا  تعريف النفس بالتفاصيل الحقيقية توفرإلى والتعرف على األشخاص دون الحاجة 

اختيارنا،  جانب ذلك، فإن القدرة على الظهور كل يوم بشكل آخر حسبإلى . لطيفا بالسيطرة
 .تُعتبر تحقيقا لحلم جامح بالنسبة للكثير من الناس

، وهو يتواجد عادة في البيت أو العمل، وال ةايللغ هو وسيلة مريحة اإلنترنت: الراحة •
 هذا التيسير يوفر. الخروج من البيت، السفر أو استعمال المبررات من أجل استعماله يتطلب

بدون  حضورا عاليا وسهولة فيما يتعلق بتحصيل المعلومات التي لم نكن لنقدر على تحصيلها
                                                      .                                   تاإلنترن

واقع إلى  يوفر الهروب من الواقع اإلنترنت مثل الكتاب الجيد أو الفيلم المثير، فإن :الهروب•
الثقة بالنفس أن يصير دون جوان، ويجد اإلنسان إلى ومن الممكن لإلنسان الذي يفتقر . بديل

ة وأن يحصل من فإنسان أن يتبنى لنفسه هوية مختل ع كلاالنطوائي لنفسه أصدقاء، ويستطي
  ) .www.kl28.com (اليومي والحقيقي خاللها على كل ما ينقصه في الواقع

 سبباً لإلدمان اإلنترنتأن هناك أسباب أخرى تجعل من  ) ٢٠٠٨( وأضاف الخالدي          
  المعرفة والمعلوماتعلىالحصول أنانية صدقاء جدد واإلثارة الذهنية وتكوين أ وهي

  . وإشباع حاجة االطمئنان والتفريغ اإلنترنتواإلغراء القوي لقضاء 

 على اإلدمان فخ فيالوقوع إلى  اإلنترنتخدم  تدفع بمستالتي األسباب استعرضنا وإذا       
                                                                                         : فيتمثل ت سنجد بعضا منها اإلنترنت

.                                                        عدم القدرة على كيفية التعامل مع الضغوط الحياتية اليومية.١
                                                             . متنوعة اتايبهو  استثمارهعلىعدم القدرة  وزيادة وقت الفراغ .٢
 الشعور  أو االنطواءأو عالقات اجتماعية جيدة بسبب الخجل ةقاماعدم القدرة على .٣

 عالقات تفتقد فيها في والوحدة، الهروب من الواقع بضرب من الخيال النفسيبالخواء 
 أو األسرة  هواألخر سواء كان لوجه  وجهااألخر، وتجنب مواجهة األخر مع الحميمة
.                                                                                   الزوجة

 االكتئاب، القلق، اضطرابات النوم، فيالمعاناة من بعض االضطرابات النفسية المتمثلة .٤
.                                                               النفسيةمراضواإلوغيرها من االضطرابات االجتماعي التلعثم، الرهاب 
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 وتقاليد وقوانين أعراف من هالهروب من الواقع وما يحيط بو النفسياالغتراب ب  الشعور.٥
االنفصال عن إلى  والكالم مما يدفع الشخص األفعالمنظمة تفرض ضروبا من القيود على 

يعمل على ) وجدانيتناقض ( ه  من ضرب خيالأخرى شخصية في  والدخولونفسه خلجاته
.                                                                   النفسي نموهعدم نضج الشخص ويعوق 

  ).٦١: ٢٠٠٨،الجميلى( استخدام االنترنت من خالل هالحب والبحث عنإلى  االفتقاد .٦

يتجهون نحو  اإلنترنت إال أنهم يمستخدمقوة وصالبة مهما كانت  الباحث يرىو     
المجتمعات الخيالية والغرف المظلمة الخالية من الوجوه طلبا للحنان والسعادة والرفق وتجنب 

أهم األسباب الذي تدفع مستخدمي اإلنترنت إلى  لذا فمن كل األشخاص الغير مرغوبين
  :  اإلدمان على اإلنترنت تتمثل في 

  .الفراغ  زيادة وقت و الوحـدة ٠١
  .الملــل الشعور ب ٠٢
.                         في هذه الحالة للتعويضت لإلنترنءوالكآبة واللجو القلق ٠٣
  .الجذابة التي يتميز بها اإلنترنت ت واإلغراءااإلثارة القوية.٤

  .المرتبط بالعالقات الزوجية المشكالت  ٠٥
  ) . المشاكل المهنية ( التوتر العصبي الناجم عن العمل ٠٦

  . والفقر المشاكل الماليةتدني المستوى االقتصادي وظهور  ٠٧ 
  . داخل األسرة وخارجهااالجتماعيةضغوط الحياة  ٠٨
                                                .تقليد جماعة األصدقاء ورفقاء السوء. ٩

                                                    . ويضالشعور بالنقص واللجوء لالنترنت كوسيلة للتع.١٠
  .          غياب الرقابة الذاتية واألسرية.١١

سبب إدمان نفسي  ياإلنترنتتؤكد بعض الدراسات أن االستخدام المبالغ فيه لشبكة        
ن إلى  اإلدماىعزوي المواد المخدرة والمشروبات الروحية، علىقريب من طبيعة اإلدمان 

                                                                         : إكلينيكية يستدل عليها بوجود الظواهر التاليةتاضطرابا
 إلشباع الرغبة نفسها التي كان اإلنترنتزيادة استخدام شبكة إلى  الميل أي: لتحمل ا.١

.                                                                                                                                     ساعات أقلتشبعها من قبل
 اإلنترنت عند انقطاع االتصال بشبكة ةجسماني المعاناة من أمراض نفسية وأي :االنسحاب .٢



                                                                                                                                        
         

              - ٣٤ -

وما يجري  ركات عصبية زائدة ، قلق، تركيز بشكل قهري حركي،ومنها التوتر النفسي والح
  ) .٢٢٨، ٢٠٠٨: الخالدي ( اإلنترنتمن أحالم وتخيالت مرتبطة بشبكة 

                                                                      : اإلنترنت على أعراض اإلدمان 
على أن هناك مجموعة من ) ٢٠٠٨ (الجميلى و)٢٠٠٥( وعبيدات) ٢٠٠٨( أتفق الخالدي

   : اإلنترنتأعرض اإلدمان على 

  .الشعور بحالة من القلق والتوتر .١
 .األلم والترقب لفترات متقاربة  .٢
 .اإلحساس بضياع الوقت وفقدان قيمة األشياء  .٣
 .ظهور مشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية  .٤
 .اإلنترنتاالستخدام الطويل والمستمر لشبكة  .٥
 .الم الخيال لالنترنت وعالم الواقعحدوث صراع بين ع .٦
 .في الحياة اليومية ) اإلنترنت(التكلم عن الشبكة  .٧
 .بكةسرية والوظيفية بسبب استعمال الشإهمال الواجبات االجتماعية واأل .٨
على الرغم من وجود بعض المشكالت مثل فقدان  )اإلنترنت(استمرار استعمال الشبكة  .٩

 . لعملالعالقات االجتماعية، والتأخر في ا
لجلوس من النوم بشكل مفاجئ والرغبة بفتح البريد اإللكتروني أو رؤية قائمة المتصلين  .١٠

  ).المسنجر(في المرسال 
  .فقدان االهتمام بالعالقات االجتماعية ووسائل الترفيه األخرى .١١
                                                                     .عدم االكتراث بالعواقب النفسية والبدنية الستخدام المادة .١٢

صحية  جتماعية وجسدية ا عناصر نفسيةأن هناك ) ١٨ ، ٢٠٠٧(وأضاف سالمة         
:                                                                                         اإلنترنت فتشملإلدمان

وقد أظهرت العديد من . الجتماعية واألسرية للفردعلى الحياة ا إدمان اإلنترنت ؤثري .١
 تشمل الوحدة، واإلحباط، اإلنترنتالدراسات أن تلك األعراض النفسية واالجتماعية إلدمان 

واالكتئاب، والقلق، والتأخر عن العمل، وحدوث مشكالت زوجية وفقدان للعالقات األسرية 
  .ءاالجتماعية، مثل قضاء وقت كاف مع األسرة واألصدقا

 تشمل التعب والخمول واألرق، والحرمان من النوم، وآالم  : الصحيةاألعراض الجسدية .٢
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وعلى وجه الخصوص فإن زيارة المواقع اإلباحية يؤدي . الظهر والرقبة، والتهاب العينين
هذا . لإلثارة الجنسية والكبت الجنسي وظهور العديد من المشاكل االجتماعية واألسرية

ضاً تأثير أير اإلشعاعات الصادرة عن شاشات أجهزة االتصال الحديثة، وباإلضافة لمخاط
  .المجاالت المغناطيسية الصادرة عن الدوائر االلكترونية والكهربية

" األطفـال  أنقذوا" هذا العام، أجرتها منظمة ) ارأي (وايم  في مطلع شهردراسة نشرت
دائيـة فـي بريطانيـا، تبـين أن     ، على معلمي المرحلة االبتSave the Children العالمية

 تكوين علىالحديثة خلقت جيال من األطفال يعاني من الوحدة وعدم القدرة  تكنولوجيا االتصال
 معلم، حيث أكـد  ١٠٠النتائج بعد استطالع أجراه الباحثون على عينة من  وجاءت. صداقات

لتكنولوجيـا   أوقات طويلة تصل لدرجة اإلدمان بشكل منفـرد مـع ا  ونقضي همأن  منهم%٧٠
  . قد أثر سلباً على مهارات األطفال االجتماعيةاإلنترنت وبخاصة شبكة

 مـن   ٥٠٠ علـى    أجريت بنشر دراسة    األمريكية النفسيين   األطباءوقد قامت جمعية    
 تـشخيص   فـي  المعروفـة    باألعراض ، كانت تصرفاتهم تقارن      بإفراط اإلنترنت خدميمست

 الدراسة  هذه فيمن الذين شاركوا    % ٨٠ فأن   عراضاأل على المقامرة واعتمادا على      اإلدمان
 النمطي سلوكهم   في واضحا   أدمانا ، اظهروا    اإلنترنتإنهم مستخدمي   والذين تم تصنيفهم على     
 يـؤدى   بإفراط اإلنترنت خدام است إن"  الدراسة   هذه إليها توصلت   التيوكانت النتيجة النهائية    

 التيجتماعية والمالية والمهنية بالطريقة نفسها       واال األكاديميةتدمير الحياة   إلى  بصورة مؤكدة   
                                    " الموثقة بصورة جيدة مثل المقامرة والكحـول والمخـدرات   األخرى اإلدمان إشكالتقوم بها   

  ) .١٤١، ١٩٩٠:وآخرون ارنولد واشنطون ( 

                                                                           :    اإلنترنت  شبكة للوقوع في إدماناألفراد األكثر عرضه
.                                                                                        األشخاص االنطوائيون.١
                                      .   الباحثون عن االحتياجات النفسية والعاطفية والغير محققة في الواقع . ٢
  .                                                               اإلنترنت من لدية ارتباط عاطفي مع أصدقاء .٣
منو من مد% ٥٤ من يعاني من مشاكل نفسية وعاطفية حادة فقد أثبتت الدراسات أن .٤

.                                                                               ون من القلق يعان% ٣٤اإلنترنت يعانون من الكآبة و
.                                       من يعاني من الملل والوحدة والخوف من تكوين عالقات اجتماعية .٥
.                                         اته  وتطبيقاإلنترنتعلومه و أو تخصصه في الحاسوب وهمجال عمل من يكون .٦
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تفريغ عن مكنوناته فهو بتغير لة للتعبير والي وساإلنترنت من يعاني من الكبت  فيعتبر .٧
   ).٢٢٩: ٢٠٠٨الخالدي ، (   ومهنته وجنسه يتخلص من مكوناته التي ال يفصح عنهاأسمه

 حسب بعض   اإلنترنتة إلدمان   أن  أكثر الناس قابلي     ) ٩٣: ٢٠٠٦(أضاف العوضي و       
الدراسات التي تمت في هذا المجال فإن أكثر الناس قابلية لإلدمـان هـم أصـحاب حـاالت                  

 وهؤالء الذين يتماثلون للشفاء والشخصيات القلقة" bipolar disorder"االكتئاب وحاالت الـ 
ـ  اإلنترنتإذ يعترف الكثير من مدمني . من حاالت إدمان سابقة    دمنين سـابقين   أنهم كـانوا م

أو ) كربات البيوت مـثالً (للسجائر أو الخمور أو األكل، كما أن الناس الذين يعانون من الملل             
 أكبـر الوحدة أو التخوف من تكوين عالقات اجتماعية أو اإلحساس الزائد بالنفس لديهم قابلية              

ـ       اإلنترنت حيث يوفر    اإلنترنتإلدمان   ة بـالرغم   فرصة لمثل هؤالء لتكوين عالقات اجتماعي
  . من وحدتهم في الواقع

ـ إن الناس الذين تكون لديهم قدرة خاصة على التفكير المجـرد هـم              : يقول العلماء          ضا أي
عرضة لإلدمان بسبب انجذابهم الشديد لإلثارة العقلية التي يوفرها لهـم الكـم الهائـل مـن                 

  . اإلنترنتالمعلومات الموجودة على 

                                                                                 :   اإلنترنتثار إدمان آ 
 دمان أن أهم آثار إىعل) ٢٠٠٨(والخالدي  )٢٠٠٦(وعبد المحسن )٢٠٠٦(اتفق العوضي

        :االنترنت تتمثل باألتي

إلـى  رة يتسبب اإلدمان في اضطراب نوم صاحبه بسبب حاجته المـستم : مشاكل صحية  .١      
 وقت استخدامه لإلنترنت حيث يقضي أغلب المـدمنين سـاعات الليـل كاملـة علـى                 دايتز

، وال ينامون إال ساعة أو ساعتين حتى يأتي موعد عملهم أو دراستهم، ويتسبب ذلك               اإلنترنت
في إرهاق بالغ للمدمن مما يؤثر على أدائه في عمله أو دراسته، كما يؤثر ذلك على مناعتـه؛     

 أكثر قابلية لإلصابة باألمراض، كما أن قضاء المدمن ساعات طويلة دون حركـة              مما يجعله 
آالم الظهر وإرهاق العينين، ويجعله أكثر قابليـة لمـرض النفـق الرسـغي            إلى  تذكر يؤدي   

)Carpal Tunnel Syndrome (    وأضرار تصيب العمود الفقري والـرجلين نتيجـة نـوع
 الحاسب، وأضرار تصيب األذنين لمستخدمي مكبرات       الجلسة والمدة الزمنية لها مقابل أجهزة     

  . من أمراض مرافقةهالصوت، ثم األضرار المترافقة مثل البدانة وما تسبب
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 وقضائه أوقات أطول وأطـول      اإلنترنتيتسبب انغماس المدمن في استخدام      :  مشاكل أسرية  .٢
ته، كمـا يهمـل   ه في اضطراب حياته األسرية حيث يقضي المدمن أوقاتًا أقل مـع أسـر    علي

ـ إثـارة أفـراد األسـرة       إلـى   المدمن واجباته األسـرية والمنزليـة؛ ممـا يـؤدي            .                                                                                                                 هعلي
تتـأثر العالقـات     اإلنترنـت وبسبب إقامة البعض عالقات غرامية غير شرعية من خـالل           

الزوجية حيث يحس الطرف اآلخر بالخيانة، وقد أطلق على الزوجات الالتي يعانين من مثـل       
مـن مـدمني   % ٥٣ويعتـرف  ) Ctberwudiws (اإلنترنـت هؤالء األزواج بأنهن أرامـل   

 أن لديهم مثل تلك المشاكل، وذلك طبقًا للدراسة التي نشرتها كيمبرلـي يـونج فـي               اإلنترنت
  . ١٩٩٧ات علماء النفس األمريكيين المنعقد عام مؤتمر مؤسس

 USA Today فـي مجلـة   ١٩٩٧بربر عام .بين االستطالع الذي نشره أ: مشاكل أكاديمية .٣
من المدرسين المـشتركين    % ٨٦أن  " مية لإلنترنت عليتساؤالت حول القيمة الت   : "تحت عنوان 

 أداءهم؛ وذلـك بـسبب انعـدام    في االستطالع يرون أن استخدام األطفال لإلنترنت ال يحسن        
عدم وجود عالقة مباشرة بين معلومـات       إلى  ، باإلضافة   اإلنترنتالنظام في المعلومات على     

  .  ومناهج المدارساإلنترنت

مـن طـالب المـدارس المـستخدمين     % ٥٨وقد كشفت دراسة كيمبرلي يـونج أن   
رة بالمدرسة، ومع   لإلنترنت اعترفوا بانخفاض مستوى درجاتهم وغيابهم عن حصصهم المقر        

 يعتبر وسيلة بحث مثالية فإن الكثير من طالب المدارس يـستخدمونه ألسـباب              اإلنترنتأن  
أخرى كالبحث في مواقع ال تمت لدراستهم بصلة أو كالثرثرة في حجرات الحوارات الحية أو               

  . اإلنترنتكاستخدام ألعاب 

ثير من الناس يحدث فـي بعـض         في مكان عمل الك    اإلنترنتبسبب وجود   : مشاكل في العمل  . ٤
، أو استخدامه في غيـر      اإلنترنتاألحيان أن يضيع العامل بعض وقت عمله في اللعب على           

 إذا كان العامل مدمنًا لإلنترنت، كما أن سهر مدمن          أكبرموطن تخصصه، ويشكل ذلك مشكلة      
ت دراسـة  وهذا ما أكـد . انخفاض مستوى أدائه لعمله   إلى   طيلة ساعات الليل يؤدي      اإلنترنت

  .  المتحدة األمريكيةاتيبالوالكيمبري يونج أستاذة علم النفس 

قسمين رئيسيين إلى  بعدة طرق مختلفة فمنهم من يقسمها اآلثاريقسم الخبراء هذه 
 بدنية آثار نفسية وآثارإلى  بعيدة المدى ومنهم من يقسمها اآلثار قصيرة المدى واآلثاروهي 

   :هذا وذاكبين لحديث هو خليط  اجتماعية ولكن التقسيم اآثارو
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جهاد عضالت العين و يبدأ بالشعور إ وتشمل توتر و: بدنية ونفسية قصيرة المدىآثار: أوال 
  .بالحرقان في العين والقلق النفسي و ضعف التركيز 

 فترة أطول لظهورها ومنها أالم العضالت تأخذ أي :اَثار بدنية ونفسية بعيدة المدى: ثانيا 
لعمود الفقري ومثال ذلك أالم الرقبة وأسفل الظهر وأالم الرسغ كما يمكن أن والمفاصل وا

 النفسي عن عالم الواقع والعيش وسط األوهام االنفصاليتسبب في ظهور حالة من األرق و
حالة إلى والعالقات الخيالية خاصة لمن يدمنون على منتديات الحوار، كما يمكن أن يؤدي 

المشروبات العالية السعرات وطبعا  الحركة مع تناول الوجبات و لعدممن زيادة الوزن نتيجة
ال ننسى أن نذكر المخاطر اإلشعاعية الصادرة عن المراقيب وكذلك تأثير المجاالت 

   ).٢٣٥: ٢٠٠٨الخالدي ،  (المغناطيسية الناتجة عن الدوائر الكهربائية واإللكترونية

  

                                           : وهيترنتاإلنة إلدمان عليويضيف الباحث أن هناك آثار ف
.                              النفسي نتيجة التعلق الزائد باستخدام اإلنترنتنفقدان الشعور باألم. ١
.                      ظهور مشاكل دارسيه للطالب كالهروب والتأخير والغياب وفقدان الدافعية.٢
المرغوب لمتصارعة بين الممنوع واعية كالتفكك األسري والخالفات اظهور مشاكل اجتم.٣

.                                                      وعدم الرغبة بالمشاركة في المناسبات االجتماعية
ظهور مشاكل نفسية كالحساسية الزائدة وشرود الذهن والتمركز حول الذات والتوتر .٤

                                                                                   .            والقلق
  . الذاتية واالجتماعية ةعدم القدرة على تحمل المسؤولي. ٥
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    :االغرتاب النفسي  :ثانياً
االغتراب ظاهرة إنسانية القت اهتماما كبيرا من علماء النفس والتربيـة واالجتمـاع             

، وهي ظاهرة تستوجب الكشف عن مظاهرها والعوامل المؤديـة لهـا والمـصادر              والفلسفة
كراهـات   ال أحادية البعد وتـأتي نتـاج  توهي ظاهرة متعددة األبعاد وليس  المختلفة لبزوغها، 

شتى تتمثل في القمع التاريخي السياسي واألخالقي والتربوي واالقتصادي وتتـضمن خبـرة             
ـ المتزالوجود اإلنساني ومع التقدم الحـضاري    في  يعيشها الفرد تضرب بجذورها       تـزداد  داي

االغتراب ليس نتيجة فحسب بـل      فالتعقيدات والمتغيرات مما يظهر مشاكل تتفاقم وحياة تتعقد         
خليفـة   ( هو نتيجة وسبب في آن واحد وذلك ألنه ممارسة ظاهرة اغترابية في حـد ذاتهـا               

،٨، ٢٠٠٤                                    .(     
  : االغتراب مفهوم      
غرب ، غربة ، اغتراب ، غرابة ، تغريب كلها بمعنى واحد، "  :المعنى اللغوي لالغتراب    

من  ) Alienatio( واشتقت كلمة االغتراب . وتعني البعد والتنحي والتباعد عن الناس 
نتزاع اال أياألصول االنجليزية والفرنسية وهو مستمد من نقل الملكية من شخص آلخر 

  .واإلزالة
  

 والثقافية، والفكرية، ،، الغربة االجتماعيةالالمعنيشعور يتضمن العجز :  بأنهيقصد باالغتراب  
وأنه عرض عام مركب من المواقف الموضوعية والذاتية التي تظهر من عدد من أوضاع 

قدرة على اجتماعية ونفسية يصاحب سلب معرفة الجماعة وحريتها بالقدر الذي تفتقد فيه ال
  .  )٢٤٩: ٢٠٠٤زهران ،(  ل تكيف الشخصية والجماعة مغترباعويج هدافانجاز األ

  

لوعي بالعمليات و حالة يشعر فيها الفرد بأن ذاته غير حقيقية وحالة يفقد فيها الفرد اه       
 ، وحالة يظهر فيها األشخاص والمواقف المألوفة للفرد كموضوعات غريبةالنفسية الداخلية

  .  )٣٥٢ : ١٩٩٩المغربي ، (هعلي
  

نفصال جملـة مـن األعـراض       انفصال اإلنسان عن وجوده اإلنساني ويتمثل هذا اال        نه         ا
ـ الالمعياريـة و و ، التي تتمثل في العزلة االجتماعية والتـشيوء والعجـز       المصاحبة  ىالالمعن

    . )١٣: ٢٠٠٧عيد ، (  والتمرد
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  :مفهوم الشعور باالغتراب
جانـب  إلـى   انفصال اإلنسان عن العالقات مع اآلخـرين و       إلى  شعور باالغتراب يشير    ال        

لنفـسي ويـشمل    نه هناك االغتراب العقلي أو ا     إالمعنى الفلسفي والذاتي لمصطلح االغتراب ف     
 من خاللها كما لو كان غريبا عن المجتمع الذي يعيش في كنفـه   األعراض، ويظهر     من جملة

   . )١٩٣ : ٢٠٠١العيسوي ، ( 
  

  : االغتراب في اإلسالم
االغتراب من منظور ديني يتضمن انفصال المغترب عن اهللا سبحانه وتعالى، والضالل                      

 : وقال سبحانه وتعـالى    " ٦٦: الحج  ). " إن اإلنسان لكفور    : ( قال اهللا عز وجل     . واإللحاد  
 اإلنسان من نطفة فإذا هـو       خلق: (وقال عز وجل   " ٦: العاديات  )" إن اإلنسان لربه لكنود     ( 

فيحـدث تغييـرا    الى  وقد ينفصل اإلنسان عن اهللا سبحانه وتع       " ٤: النحل  ) . " خصيم مبين   
الثنائية فالكثرة، ومن الطمأنينة    إلى  الكره، ومن الوحدة    إلى  من الحب   : شامال وانتقاال محوريا    

البعـد، وقـد صـور      إلى  ب  الشك والمعاناة، ومن التقر   إلى  الحيرة والقلق ، ومن اليقين      إلى  
، ومعصية اهللا   الىالقرب من اهللا سبحانه وتع    : القرآن الكريم اإلنسان في العالم في ثالثة أحوال       

ومن أحوال النفس المطمئنة التـي تحـدث عنهـا          . ، واالنفصال عن اهللا جل جالله     عز وجل 
 : ١٩٩٥،  نفـي   الح(لـنفس المطمئنـة   االنفس األمارة بالسوء، النفس اللوامة،      : القرآن الكريم 

٦٥.(  
  

  :أسباب االغتراب النفسي 
 الشباب والمراهقين عـادة مـا   قافةث أن علم النفس النمو في  دراسات  الر كثير من    يتش       

تكون منفصلة عن ثقافة الراشدين، ودائما ما يكون عالمهم في نـزاع وصـراع مـع عـالم                  
ـ   إلى  الراشدين ومن حولهم، وعادة ما يشار        شباب بأنهـا تـتم بالتكامـل       ثقافة المراهقين وال

 الفوريـة واألخـالق الـسيئة      اإلشاعاتلى   ع وشيوع المفاسد كاإلدمان واإلصرار   واإلسراف  
إلى اإلنسان  وقد يعزى هذا االغتراب الذي يشعر به        وعدم احترام السلطة ونبذ القيم التقليدية،       

  : عديد من العوامل أهمها
  .اهقين الشباب غياب القيم الدينية واإلنسانية في حياة المر .١
 .الفجوة بين ثقافة المراهقين والشباب وثقافة الراشدين من حولهم  .٢
  .النفاق والرياء .٣
 . )١١٢ : ٢٠٠١العيسوي ، (   لنموذج حياة المراهقين والشبابصياغة اآلخرين .٤
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 .هاعدم قدراتهم تقبلالي وبالتعدم قدرة المراهقين على تحقيق ذواتهم  .٥
 . بالحرية المسئولة سواء عن أنفسهم أو مصائرهم عدم إحساس المراهقين والشباب .٦
 .الحياة التي يحيوها  أهدافوجودهم، الفتقادهم معنى لافتقار المراهقين والشباب  .٧
التناقضات الموجودة داخل مجتمع الراشدين من حولهم وجعل المراهقين والشباب يفتقدون  .٨

 ).   ٣٤٨ ، ٢٠٠١:شقير( المثل األعلى الذي يمكنهن أن يتخذوا به
  

ويرى بعض العلماء أن الشعور باالغتراب يأتي نتيجة عوامل نفسية مرتبطـة بنمـو              
الفرد ، وعوامل اجتماعية مرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيه مما تجعله غير قادر على التغلب               

، بين العوامل النفسية واالجتماعيـة    كما يحدث االغتراب نتيجة التفاعل      . على مشكالت الحياة  
ادر الشعور باالغتراب التنشئة االجتماعية الخاطئة وعمليات التغير االجتمـاعي         ومن أهم مص  

والتقدم الحضاري والحياة المعاصرة وعدم قدرة اإلنسان على القيـام بـاألدوار االجتماعيـة              
 كثير من القـيم     ءبسهولة، والفجوة بين األجيال أو بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه، واختفا           

   ).٨٢: ١٩٩٧، كفافي(راحم والمحبةتدة في الماضي مثل التعاطف والالتي كانت موجو
  

على أهم )١٢١: ١٩٩٣سري،(و )٢٠٠٩( وبشيرومشايخ )١٩٩٥(اتفق الحنفي 
  :أسباب ظاهرة االغتراب النفسي، ومن أهمها ما يلي

  :أسباب نفسية وتتمثل في  .١
لتي ال يمكن إشباعها في وقـت  بين الدوافع والرغبات المتعارضة، وبين الحاجات ا: الـصراع  .أ  

  . والقلق واضطراب الشخصية الي التوتر االنفعإلى واحد مما يؤدي 
حيث تعاق الرغبات األساسية أو الحوافز أو المصالح الخاصـة بـالفرد، ويـرتبط              : اإلحباط .ب

  .اإلحباط بالشعور بخيبة األمل والفشل والعجز التام والشعور بالقهر وتحقير الذات 
ة أيحيث تقل الفرصة لتحقيق دوافع  إشباع الحاجات كما في حالة الحرمان من الرع             : مانالحر .ج

  .الوالدية واالجتماعية 
وهذه الخبرات تحرك العوامل األخرى المسببة لالغتراب مثـل األزمـات           : الخبرات الصادمة  .د

  .االقتصادية والحروب 
  :أسباب اجتماعية، ومن أهمها ما يلي .٢
  . االجتماعية والفشل في مقابلة هذه الضغوط  ضغوط البيئة.أ

  . الثقافة المريضة التي تسود فيها عوامل الهدم والتعقيد .ب
  . التطور الحضاري السريع وعدم توافر القدرة النفسية على التوافق معه.ج
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  . في األسرة والمدرسة والمجتمع ت اضطراب التنشئة االجتماعية حيث تسود االضطرابا.د
 األقليات، ونقص التفاعل االجتماعي، واالتجاهات االجتماعية السالبة، والمعاناة مـن            مشكلة . ـه

وسوء التوافق المهني حيث يسود اختيار العمـل علـى          . خطر التعصب والتفرقة في المعاملة    
  .أساس الصدفة، وعدم مناسبة العمل للقدرات، وانخفاض األجور 

  .لى ضروريات الحياة  سوء األحوال االقتصادية وصعوبة الحصول ع.ز
  . تدهور نظام القيم وتصارع القيم بين األجيال .ح
  . الضالل والبعد عن الدين والضعف األخالقي وتفشي الرذيلة .ط
  

هو من أبـرز األسـباب   " عصر القلق  " ضاً أن تقلبات العصر الحديث      أي ويرى الباحث       
 لتقني والتكنولوجي بمـا فيـه مـن       وزيادة التقدم الحضاري وا   الذي تسبب االغتراب النفسي     

 وهـو موضـع الدراسـة ألن    اإلنترنتوسائل اإلعالم المتعددة وأبرزها تقدماً استخدام شبكة        
ة بين االستخدام المتكرر لالنترنت واالغتراب النفسي كمـا أثبتتـه           عليهناك عالقة طردية تفا   

  . الدراسة والدراسات السابقة هذه
  

  :الغتراب النفسي وهيى لأخرويضيف الباحث أسباب ومصادر 
   .  واالجتماعي عدم االستقرار السياسي-١
  . الصراع الحضاري بين القديم والحديث -٢
              .  االنفتاح الحضاري والثقافي وتناقض العادات والتقاليد معها-٣
  .لثقافات متصارعة الفرد وتقليده األعمىتبعية  -٤
  .ة، وعدم تفهم الوالدين الحتياجات أبائهمسرية االجتماعي تذبذب العالقات األ-٥
  .في حياتنا دايزتمبشكل توظيف التكنولوجيا  -٦

  

  :أبعاد االغتراب
   :ه بعاد، فمن أ أنه ليس بظاهرة أحادية البعدأييمثل االغتراب ظاهرة متعددة األبعاد 

نقص يشعر بوة ووال ق له وهو شعور الفرد بأنه ال حول" الالقوة " ويعرف أحيانا باسم : لعجزا.١
  . سلوكه وعلى التحكم في مجريات األمور الخاصة به فيقدرته على السيطرة

 االجتماعية، وهي الحالة التي يتوقع فيها الفرد يرايللمعوهي فقدان وغياب نظم : لالمعياريةا.٢
وما كان خطأ ،  اجتماعيا غدت مقبولةبدرجة كبيرة أن أشكال السلوك التي أصبحت مرفوضة

 .)٤٥ : ١٩٩٩حسان، (ابا، وما كان صوابا أصبح خطأأصبح صو
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الموقف الذي يشهد    و التفكك الشخصي :  هي مصطلح  الالمعيارية بمهام ثالثة    ويستخدم             
الموقف االجتماعي الـذي    ، و المعايير لمسايرةي يبذلها الفرد    الجهود الت و يرايالمع بين   اًصراع

  .عية وثقافية تغلب التوقعات السلوكية العادية للفرد  نتيجة لتغيرات اجتمايرايالمعتغيب فيه 
هي انسحاب الفرد وانفصاله عن تيار الثقافة السائدة في مجتمعه، وشـعوره       :العزلة االجتماعية . ٣

  .سع اآلخرين مع سعيه للبعد عن النابالوحدة والفراغ النفسي حتى ولو كان م
 .مجرد شيء، وأنه ال يملك تقرير مصيره هو شعور الفرد بأنه فقد هويته، وأنه : التشيؤ. ٤
 وهو شعور الفرد بفقدان المعنى في الحياة وبأن األشياء واألحداث والوقائع المحيطة           : الالمعنى. ٥

، فيفقد واقعيته ويحيـا بـال      ، وأن الحياة ال جدوى منها      قد فقدت داللتها ومعناها ومعقوليتها     به
 .)٩٨: ٢٠٠٩عبد الحليم ،( ة مباال

هو نقص قبول الفرد لواقعه، وأن ما يدور حوله من أحدث ال يأبه بهـا               : د وعدم الرضا  التمر. ٦
علـى  خارج الذات   إلى   تتجه   درمعوه لممارسة العنف وتبرير جرائمه، ووجود نزعة ت       مما يد 

  .شكل سلوك عدواني ضد المجتمع ومعطياته الحضارية
ه أضحى نافرا مغتربا عـن ذاتـه،         أن أيهي حالة يدركها الفرد ذاته كمغترب،        :غربة الذات . ٧

وأصبحت الذات أداة  مغتربة ال تعرف ماذا تريد، وهي عدم القدرة على تواصل الفـرد مـع             
  . وبين إحساسه بنفسه في الواقعهعلينفسه وشعوره باالنفصال عما يرغب أن يكون 

بتعـاد  اعـن    لة دفاعية يلجأ لها األنا للدفاع عن نفسه حيث يعجز الفـرد           ي هو وس  :االنسحاب. ٩
وقـف أو ينكـر وجـود       ، ومن ثم يزيح عن نفسه القلق بأن ينسحب من الم          لمواقف المهددة ا

 )٩٣: ٢٠٠٤صباح ، (العنصر المهدد
، أو نبـذ بعـض الـسلوك، ويتـضمن     جاه سلبي رافض ومعاد نحو اآلخرينهو ات : الرفض. ١٠

  . رفض الذاتالرفض االجتماعي والتمرد على المجتمع، وعدم التقبل االجتماعي، وحتى
  

ـ الحرمان، وغياب معنى الحياة، وغيـاب  : أن من أبعاد االغتراب    الباحثيضيف  و      ، يرايالمع
القهر ومشاعر البـؤس والـشقاء      الشعور ب ومن ثم غياب للقيم والشعور بالغربة عن الذات، و        

  . يعاني منها اإلنسان في الحياة ذيال
  

  :أنواع االغتراب 
  .االغتراب الديني. ١
 .غتراب االقتصادي والسياسياال. ٢
 .االغتراب االجتماعي. ٣
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 .االغتراب النفسي. ٤
  .االغتراب الكوني. ٥
 

تعتبر الوثنية أقدم وأوضح مظاهر االغتراب الديني، فالوثني يخرج ويخلـع           : االغتراب الديني . ١
راب فـي  قواه وإمكانياته ويصبها  تجسيدا في وثن، وفي الديانات السماوية يتجلى مفهوم االغت     

عملية خلق اهللا للكون واإلنسان، ولقد جاء االغتراب في اإلسالم على ثالث درجات، الدرجـة     
األولى اغتراب المسلم بين الناس، الدرجة الثانية اغتراب المؤمن بـين المـؤمنين، الدرجـة               

  ).  ٦٣، ٢٠٠٨،خايمش( الثالثة اغتراب العالم بين المؤمنين 
فالعمـل لـيس   .  واإلنتاج هو الجوهر األساسي لعملية االقتـصاد       العمل: االغتراب االقتصادي . ٢

في االغتراب االقتصادي نجـد أن   ، في طياته إشباعا عميقا لإلنسان   نشاطا مفيدا فحسب ولكنه   
المنتج أو العامل منفصال عن المنتج الكلـي للعمـل فـي جوانبـه الفيزيقيـة واالقتـصادية                  

ل كنشاط ممتع، وأنه مجرد جزء من اآللة التـي          واالجتماعية الواسعة، وأنه منفصل عن العم     
  تنتج السلع وليس سيدا لها كعنصر فعال

    :ونتيجة لهذه العالقة بين اإلنسان وعمله تتجلى مظاهر االغتراب التالية
  ،شيء وليس كيانا إنسانيا فعال أيشعور المغترب بأنه عبدا لعمله .  
 رى نفسه بالعمل المنتج شعور اإلنسان بأن العمل غريب عنه بمعنى أنه ال ي. 
                شعور المغترب في عمله بأن العمل بالنسبة له ضرورة إلشباع حاجاته البيولوجية بـدال

من كونه ضرورة اجتماعية لتأكيد وجوده اإلنـساني أوال ثـم سـيطرته علـى حاجاتـه       
  . )٢٢ : ١٩٩٦المغربي ، (البيولوجية وإشباعها ثانيا

اب السياسي بأنه عالقة بين حاكم ومحكـوم ولكـن هـذه    ويقصد باالغتر  :االغتراب السياسي . ٣
العالقة غير جدلية، يعيش فيه المحكوم مسلوب العقل واإلرادة، أما الحـاكم فهـو صـاحب                
اإلرادة والقرار، وينهي األمر في االغتراب الـسياسي بتفكيـك الـروابط االجتماعيـة بـين         

  .ور بالعجز والضآلة واليأس المواطنين، وتشيع السلبية والالمباالة، وكما يشيع الشع
سان بالبعـد   اإلنمن خاللها   وهو يعني الغربة وهو حالة اجتماعية يشعر        : االغتراب االجتماعي . ٤

المجتمع وال يحب االختالط بالناس لما لهـا        إلى  ا الغريب ال ينتمي     ذعن مجتمعه وجامعته وه   
ولذلك فهو ينشد دائما البعد     في نفسه من عوامل ضياع ذاته الحقيقية وفقدان الشخصية الفردية           

والسفر للكشف عن نفسه والتعرف على ذاته بعيدا عن الجماهير والناس، وفي هذه الحالة من               
االغتراب يقوم المغترب بالخروج الكلي عن نواميس السائد االجتماعي بل يقوم بمناهضة هذه             

لرؤيتين إحداهما سـلبية  القوانين دون االكتفاء بمغادرتها ويقوم بمحاولة إسقاطها ويخضع ذلك    
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 هدفها تغيير القانون االجتماعي وفق مفهوم األكثر صـالحية وقـدرة     جابيةايواألخرى ثورية   
  . )٣٢ : ١٩٩٩حسن ، (على التطوير

  

  :أعراض االغتراب 
ويشعر المغترب بأنه منفصل عن ذاته وعن مشاعره ومنفصل عن النـاس اآلخـرين    

إلـى  عالقة اإلنسان بالعالم الخارجي المحيط به و      لى  إفظاهرة االغتراب تشير    ،  وعن المجتمع 
عالقته بذاته، في هذه الحالة يبدو العالم واألشياء والناس واألحداث غريبة عن الفرد، ويراهـا     
متناقضة معه وهو يختلف معها أو يرفضها، وتسودد مشاعر العزلة والوحدة والرفض وفقـد              

عندما تسلب منه حريتـه فـي ظـل األنظمـة           األنا والهوية، وقد يشعر اإلنسان باالغتراب       
االجتماعية المتصارعة أو الطبقية، وفي هذه الحالة يتم انتهاك القيم المشتركة ويقل الـشعور              

 يـب غركونه  بالتضامن والتساند والتكافل والتعاون واألخذ والعطاء والشعور بوحدة المجتمع          
 وإرشـاداتهم   يرهمايومعوقوانينهم  عنه، وبذلك يقلل شعوره باالنتماء، ولذلك يرفض أعرافهم         

  ).٦٦، ٢٠٠٨،خايمش( المشتركة 
  

  : أنماط االغتراب
  : هناك نمطان أساسيان لالغتراب يندرج تحتهما أنماط فرعية أخرى وهي  
يحدث االغتراب الموضوعي عندما تتحول األشياء واألفكار والـنظم          : االغتراب الموضوعي  .١

قوى مغربة له تـتحكم  إلى ا بإرادته لتشبع حاجات اجتماعية التي ساهم فيها اإلنسان في إنتاجه  
ه، ومن النماذج األساسية لهـذا  علي تهدد وجوده وتسيطر     أيفي إرادته وتبدد خططه وتزيلها،      

االغتـراب االقتـصادي،اغتراب األنـساق االجتماعيـة         النمط من االغتراب الموضـوعي،    
  ).٩٨: ١٩٩٣سري، (ةديولوجييوالسياسية اغتراب العناصر األ

  .تمثل في انفصال عالقة اإلنسان ببعض األطر النسقية: االغتراب الذاتي .٢
  .وفيه تسود الرأسمالية وتستولي طبقة خاصة على اإلنتاج كله :  االقتصاديباالغترا.٣
ـ وهو االغتراب عن المجتمع ،  : االغتراب االجتماعي .٤ ـ  رةايومغ ، والـشعور بالعزلـة   يرهايمع

ة ، والمعارضة والرفض ، والعجز عن ممارسـة الـسلوك االجتمـاعي        والهامشية االجتماعي 
 ).١٠٠: ٢٠٠٤،صباح (العادي 

، واالنبهار بكل ما    قافة مجتمعه ورفضها والنفور منها    وهو ابتعاد الفرد عن ث    : االغتراب الثقافي .٥
، وخاصة حياة الجماعة والنظام االجتماعي، وتفضيله        غريب أو أجنبي من عناصر الثقافة      هو
علـى  ( م باللغـات األجنبيـة      عليالت:ن أمثلة وشواهد االغتراب الثقافي    وم. لى ما هو محلي   ع
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، واستخدام أسماء أجنبية للمدن والقرى السياحية والمؤسسات اإلنتاجيـة   )حساب اللغة العربية    
  .واألسواق والمحال التجارية

ـ   : االغتراب السياسي -٧ ة مجـرد وسـيلة لقـوة    وفيه يصبح الفرد تحت تأثير السلطة الدكتاتوري
   ).١٢٢ :١٩٩٣سري ، (خارجة عنه

 

  : أما االغتراب عن الذات فله نمطان هما
   ه بمـا فـي   علي ءويتمثل في إزالة أو إبعاد كافة ما كان المر: االغتراب عن الذات الفعلية

وجوهر هذا االغتراب هو البعد عن مشاعر المـرء         . ة بالماضية يذلك ارتباط حياته الحال   
إلـى  هذا الفقدان بدوره إلى وطاقته، وكذلك فقدان الشعور بذاته ككل، كما يشير  ومعتقداته  

  .االغتراب عن ذلك الجوهر األكثر حيوية بالنسبة لذواتنا 
    ويتضمن التوقف عن سريان الحياة في الفرد مـن خـالل           : االغتراب عن الذات الحقيقة

كارين هورني باعتباره جـوهر     الطاقات النابعة من هذا المنبع أو المصدر التي تشير إليه           
  ).٣٢ : ١٩٩٩حسن ، ( وجودنا

  

  :      التنشئة االجتماعية واغتراب الشخصية
تختلف عملية التنشئة االجتماعية من حيث بساطتها وتعقيدها من مجتمع آلخر، فلكـل        

 ويرتبط ، ومطالبه وحاجاته،  مجتمع مستوى نموه التاريخي وأنماطه الثقافية، ومشكالته القيمية       
االغتراب بأساليب التنشئة االجتماعية، ففي ظل عملية التنشئة االجتماعية يكتسب الفرد العديد            

الخلقية وفي اكتـسابه لوجهـة      من المفاهيم والقيم واالتجاهات واألدوار التي تؤثر في إحكامه          
ؤدي يالي  ، فاألفراد ذوي وجهة الضبط الداخلية يعتقدون أنهم أسياد على أقدارهم، وبالت           الضبط
، بينما األفراد ذوي وجهة الضبط الخارجيـة يعتقـدون          خلق شخصية سليمة متكاملة   إلى  ذلك  

نـاء  بإلـى   أنهم مخلوقات تتحكم فيها قوى خارجية ال يستطيعون التأثير فيها، وبذلك تـؤدي              
  . )٢٢ : ١٩٩٦المغربي ، (شخصية اغترابية وغير متكاملة

  

        :عالقة استخدام اإلنترنت باالغتراب النفسي

 كأحدث ثورة تقنية فإنه يمثل أهم أدوات التعبير، ونظراً ألن الـشباب             إلى اإلنترنت وبالنظر    
هم أكثر الفئات استخداما له، فهم أكثر إساءة لهذا االستخدام، وما يترتب على ذلك، وقد أكـد                 

ـ    غير شكل الحياة االجتماعية واالقتصادية       اإلنترنتكثير من الباحثين أن      إلـي  سواء  مـن ال
  . ، ودفع الناس لالنعزال، وقطع أواصر العالقات بين أفراد األسرة الواحدةالسواءلا
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وتبرز التأثيرات االجتماعية لإلنترنت في ظل التنامي السريع السـتخدام هـذه التقنيـة فـي                
مجاالت متعددة لدى فئات متنوعة من الجماهير وذلك في ظل إتاحة هذه الخدمة في مقـاهي                

 هذه الظاهرة،   قاعإيما في حالة غياب القوانين والضوابط االجتماعية التي تحكم          سياإلنترنت ال 
وعدم وجود معوقات أمام االندفاع في استخدامها بسبب مـا تحدثـه مـن تـأثيرات ضـارة           

  .كاإلحباط وقطع أواصر العالقة داخل األسرة الواحدة والشعور بالوحدة
 قد أسهم في اغتراب قيم اجتماعية أصـيلة         نتاإلنترأن  إلى  ويشير عدد من الدراسات العلمية      

 والتعاون لتحل محلها األنانية والنفعية والتنافس، كما أصبحت القيم الماديـة هـي              ثارياإلمثل  
انهيار العالقـات االجتماعيـة،     إلى  المسيطرة على عالقات األفراد مما أدى في أحيان كثيرة          

االنتماء والعجز عن التوافق مع الـنفس أو   والتمرد على قيم المجتمع واألسرة، والشعور بعدم        
عبـد  ( حاب الفـرد عـن المجتمـع وعـن األسـرة     مع اآلخرين، وقد يؤدي ذلك على انـس  

  )١٣٢: ٢٠٠٩،الحليم
  

عما إذا كانت هناك عالقـة تنـسجم بـين مـستخدم            ) ٧٧: ٢٠٠٣ ( فيلبيسويتساءل        
دور هنا في نفس المـستخدم عـدة        االعتبارات األخالقية واالجتماعية والبيئية، وت     و اإلنترنت

 فتركت أثر سلبي بين المـستخدم       اإلنترنتأسئلة عن أهم التأثيرات التي ترسبت نتيجة إدمان         
انهيار شبة دائـم للعالقـة، ويـرتبط        الي   مما أنتج خلل في النسيج االجتماعي وبالت       هومجتمع
  .حياناً أخري بالنظام االجتماعي االفتراضي التي يتفق أحياناً ويختلف أاإلنترنت

 ويـسعى  اإلنترنـت فرصة ألن يتم وضع اعتبارات عند تقدمة       إلى   اإلنترنتويحتاج مستخدم   
األمانة االجتماعية واالعتبارات االجتماعيـة وطبيعـة       إلى  إنشاء عالقة ثقة مقسمة     إلى  بعدها  

ل  أثر بـالغ فـي االنفـصا   اإلنترنتالتفاعل االجتماعي، وللمعلومات المتداولة بين مستخدمي     
  .واالغتراب النفسي والمسببة لإلدمان

  

ـ      ) ٣٩: ٢٠٠٣( افي          أكد ص   وهـي االنتمـاء     ةأن لإلنترنت وظائف نفـس اجتماعي
 يقـدم االنتمـاء     اإلنترنـت االجتماعي والتوحد االجتماعي والتسلية والترفيـه، ورغـم أن و         

القـيم والعـادات     التوحد االجتماعي ممثل في انصهار مختلف        علىاالجتماعي إال أنه يساعد     
  .والتقاليد و الرموز المتواجدة  ضمن الجماعات التي تؤلف المجتمع 

 خاصة في إقامة نوع مـن الوحـدة فـي المفـاهيم             اإلنترنتوتساهم وسائل اإلعالم عامة و    
 سـلوك المـستخدم، وأثبتـت       علىواالهتمامات والتطلعات والتعابير والمصطلحات وتعكسها      
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ن الدول تساعد مستخدم وسائل اإلعالم في صرف أوقات فراغهم          الدراسة أن عدد غير قليل م     
 عبـر  اإلنترنـت في إطار من االستراحة واالسترخاء في ما يتعلـق بـالتلفزيون وخـدمات         

 والتشتت بـين واقـع المـستخدم        نايالتبالحاسوب المحمول و جهاز الجوال، محدثاً نوع من         
  .وخياله التي يعيش في ضبابه 

  

 طبيعـة   علـى  يوثر سـلباً     اإلنترنت أن   الذي أكد ) ٢٨: ٢٠٠٣( لزعالناتفق مع   ا وهذا ما   
العالقات االجتماعية عامة واألسرة خاصة مما يجعل الفرد يعيش غربياً في بيته ومجتمعـة،              

 وثقافة المجتمع الذي تربي ونمـى فيـه،         يرايمعمستشعراً بالالمباالة ولنفور واالستهزاء تجاه      
  . في إقامة عالقات متعددة األشكال واأللوان ألنه قد أشبع رغبة ملحة ممثلة

  

إلنترنت غير محدودة فـي ظـل التنـامي         ا الستخدامأن التأثيرات االجتماعية     ويرى الباحث 
السريع الستخدام هذه التقنية في مختلف قطاعات المجتمع السيما بين الـشباب والمـراهقين،              

ظـل غيـاب قـوانين وضـوابط        ، وفي   اإلنترنت التي وفرتها مقاهي     اإلتاحةوذلك في ظل    
 هذه الظاهرة أو عدم و جود محاذير أو عوائق أمام االستغراق واالندفاع             قاعإياجتماعية تحكم   

  .في استخدامها
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   االحنرافات السلوكية: ثانياً 
        اإلنسان كائن اجتماعي يتفاعل مع اآلخرين عن طريـق االتـصال  باألنـساق البـشرية              

 والتي تتم وفقا إلمكانيات المجتمع وظروفه التي يعيش فيها وفـي            ،شباع حاجاته كضرورة إل 
 والرغبـات   كثير من األحيان يتعرض لصعوبات قد تحول بينه وبين  إشباع تلـك الحاجـات         

 والتي تنتج إما لعدم قدرة المجتمع إلشباع الحاجات أو لعدم قدراته            ومن ثم يتعرض للمشكالت   
إلـى   التي يتعرض لها ونتيجة لهذا قد يتحول من الـسواء            د المشكالت ، ومن هنا تتعد   الذاتية

  ). ٩: ٢٠٠٧إبراهيم ، ( االنحرافإلى الالسواء ومن الطبيعة العادية 
  

بل هي ظـاهرو اجتماعيـة       الي  واالنحرافات السلوكية ليست قضية وليدة العصر الح      
نحرافات عديدة تختلـف فـي       عانت منها األمم السابقة قديما وحديثا، وفي كل مجتمع  هناك ا           

ـ طبيعتها وحجمها وشكلها وأول خطورة لالنحرافات السلوكية هي أنها ترتبط بالقيم و             يرايالمع
، وكال من الصغار والكبار والـذكور واإلنـاث   عملية النمو والتنشئة االجتماعيةارتباطا وثيقا ب 

  ).١٢: ٢٠٠٢رون ، الصديقي، وآخ( والغني والفقير  لديه انحراف سلوكي ما حسب طبيعته
  

  : مفهوم االنحرافات السلوكية
اهـات  كـل نظريـة وطبيعـة         تداخلت مفاهيم االنحراف السلوكي حسب تعدد اتج                  

ـ      ،مفاهيمها   أعاله المحـدب،   أيويقال حرف الجبل    )  الحرف(وجاءت أصل كلمة في اللغة ب
  .و تغيير مساره ومعناهم ه على ناصية منه وتحريف الكالأيويقال فالن حرف من أمره  

 االجتماعية السائدة في المجتمع  واالبتعاد أو االخـتالف          يرايالمع أو مجاراة    رةايمسهو عدم        
  ).٤٥ : ٢٠٠٤ربيع وآخرون ،( عن خط أو معيار محكي

  

  : يعرف ميرتون االنحراف السلوكي
ـ هو السلوك الذي يخرج بشكل ملموس عن        ـ    الـذي أق يرايالمع ي ظـروفهم   يمـت للنـاس ف

  ).٢٢: ٢٠٠٢الصديقي وأخرون ،( االجتماعية
  

ـ  رةايمـس إن االنحراف هـوا الخـروج وعـدم         ) ١٥٣: ٢٠٠٣(أحمد وجابر   ؤكد  وي    يرايالمع
  .تفه سواء من جانب األشخاص أو المؤسساهدااالجتماعية وأ
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 وجـود  علـى يعتبر االنحراف السلوكي هو أحد المؤشرات االجتماعية التـي تـدلنا        
إذ لكـل دور  .  واألدوار االجتماعية يرايبالمع قائمة دخل المجتمع، ويرتبط االنحراف       مشكالت

متطلباته الخاصة به فإذا لم يلتزم الفرد بها حسب الضوابط االجتماعية فيعتبـر ذلـك الفـرد                 
منحرفاً عن دوره المناط به، وهذا االنحراف األدائي ال يجعل الفرد تحـت طائلـة القـانون                 

 عقوبة بل أن نظرة المجتمع النحرافة ال تكون مرغوبة أو مستساغة            على الوضعي أو يحصل  
  ) .١٧٣: ١٩٩٨عمر ، ( أو محببة
  

 : أنواع االنحراف السلوكي وأقسامه
 :ن هناك نوعين من االنحراف  على أ)٢٠٠٦( والمالك ) ١٩٩٨(  أتفق عمر

جماعة التـي يرجـع إليهـا     المرجعية لليرايالمعوهو ناتج عن التماثل مع  : االنحراف الظاهر  -١
ـ حرف، ويقع هذا النوع في حالة وجو تنوع ثقافي يعترض الفرد في كثير مـن                نالم  يرايالمع

  .التصارع بسبب اختالفها إلى التي تدفعه 
خلـق   لكنـه ي    وصـغير   وإنه انحراف بسيط   انتشاراًوهو األكثر شيوعاً و   : االنحراف اللحظي  -٢

  . ميالً لالنحراف مثل مخالفات إشارة المرور بلاًًمشكلة اجتماعية، فال يعد انحرف
  

  : أن هناك أنواع أخرى وهي) ٣٦: ٢٠٠٧( أكد إبراهيم  
هو ظاهرة شخصية ألنه يرتبط بخصائص فردية للشخص ذاته  : االنحراف السلوكي الفردي.١

  .وينبع االنحراف من ذات الشخص 
باعتباره منحرفاً بل للموقف الفرد إلى هنا ال ننظر : االنحراف السلوكي بسبب الموقف .٢

 القواعد علىاالعتداء إلى ، ويشكل الموقف قوة يمكن أن تدفع الفرد اًعليباعتباره عامالً تفا
  .الموضوعة للسلوك 

و يقف الشخص موقفاً مجرداً من السلوك االجتماعي السوي كم : النحراف السلوكي السلبيا.٣
  .ه موقفاً سلبياً أنه يمثل حاالت يتواجد فيها الفرد رغم إرادت

وهي حاالت ناشئه عن ارتكاب جرائم وتتناولها تشريعات : االنحراف السلوكي الجنائي .٤
االحتيال و السرقة النصب وإلى  األسرية التي تدفعه ةايالرعاألحداث بالتنظيم نتيجة فقد 

  .مرتبة اإلجرامإلى والضرب واالعتداءات السلوكية التي التصل 
ينشئ نتيجة لظروف اجتماعية تساهم في إحداثه ويدفع الشخص : ي المرضياالنحراف السلوك .٥

  . أنماط السلوك الغير سوي بغرض حدوث خالفاتإلى 



                                                                                                                                        
         

              - ٥١ -

 : قسمينإلى أن االنحراف ينقسم ل )١٥٩: ٢٠٠٦( المالك ضف أ و
 لقيمة رهداإبالضرر أو  هعلييعود و اإلنسان السلوك الذي يصدر من:  قيميانحراف .١

 .بأداء هذا السلوك  و المال وهو ناتج من فكرة وقناعة داخليةالوقت والجهد
أو يعود بالضرر  يخدش الحياءو  اإلنسانالسلوك الذي يصدر من :  أخالقيانحراف .٢

 .التحريض  المباشر أو من خاللباالعتداءالمباشر على الفرد نفسه أو غيره سواء 
، ألنه يحمل مفاهيم وقناعات ينتج القيمي أكثر خطورة  االنحراف:الفرق بين اإلنحرافين 

  .األخالقي قد يكون عن هوى النفس االنحرافمنها سلوك، بينما 
 

  :مستويات االنحراف السلوكي
  :قسم االنحراف إلى عدة مستويات منها ني

التقليل مـن   ( ومجاالته األسرة : )الشخصي أو الجماعي    ( االنحراف على مستوى السلوك     .١   
ل سوء التكيف والتوافـق فـي   ، ومجا)جداني وانخفاض درجة االعتماد اإلشباع العاطفي والو 

كاالنحرافـات  ( ليف الدينية والشعائر والعبادات ومجال السلوك الشخصي        اومجال التك ، العمل
، اإلزعاج والمشاكسة ، ترويج اإلشاعات ، التزوير، االختالس، الكذب، السرقة:السلوكية وهي   

  . لعب القمار ،اإلكثار من شرب المواد المخدرة
ويتمثل في وجود عوائق فـي األداء االجتمـاعي         : االنحراف على مستوى النظم االجتماعية     .٢

  .م ونظم التنشئة عليفي التدريب والتهداف فيحول دون تحقيق األ
، انحـراف التنظـيم اإلداري    ، ويتضمن انحراف الـصفوة     : االنحراف على مستوى التنظيم    .٣

  .راف األساليب اإلدارية المستخدمة انح، االنحرافات اإلدارية
وهناك فرق بين االنحراف والجريمة وهو أن االنحراف مصطلح اجتماعي بينمـا الجريمـة                   

ه القانون بينما الجريمة    علي وال يعاقب    يرايالمعمصطلح قانوني، واالنحراف سلوك خارج عن       
  ).١٤٤: ١٩٩٨عمر ،( ه القانون علي ويعاقب يرايالمعتمثل خروجا عن 

  

  : أهم الخصائص والسمات التي يتميز بها المنحرفون
  . إقامة عالقات سوية مع اآلخرينعلى االنطوائية وعدم القدرة .١
  . عدم نضج الضمير األخالقي نضجاً سليماً.٢
  . الممتلكات على ء العدوان والميل للتخريب واالستيال.٣
  .اليالضحالة االنفعالية وعدم االتزان االنفع.٤
  .ير األخالقية أيف القيم الدينية والمعضع. ٥
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  .المعاناة من االضطرابات السلوكية .٦
  . القسوة وعدم اإلخالص والعجز عن الحب .٧
  .  األنانية والتمركز حول الذات .٨
  .االنغماس في أحالم اليقظة والخيال .٩

  .الشعور بالنقص والتوتر والقلق.١٠
  . والسخط  الحقد والكراهيةعلى انطواء مشاعرهم .١١
  . يعانون من سؤ التوافق .١٢
  . والحساسية الزائدةة العصبي.١٣
  . عدم اإلحساس بالسعادة والمعانة من مشاكل أسرية .١٤
  ).٢٦ : ٢٠٠٢الصديقي وآخرون ، ( ةح عالية للمخاطرة وشدة المنافسة والمغامررو لديهم .١٥

  

  : أسباب االنحراف السلوكي
على أن هناك مجموعة من أسباب االنحراف ) ٢٠٠٣(ابر أحمد وج ،)٢٠٠٦(ق المالك تفا  

  : السلوكي وهى 
  ).الفقر ( الوضع االقتصادي . ١
  . معها الفردشاييتعتغير التشريعات والقوانين والمبادئ والقيم السلوكية التي . ٢
  .انتقال الفرد من جماعة ألخرى مسبباً التضارب والتناقض. ٣
  . والقيم يرايالمعصراع . ٤
  . همال والتغاضي عن االنحراف وتبرئتهإل.٥
  .نمط التفاعل الغير متوازن. ٦
النموذج الذي يتعين إلى طبيعة الموقف أو النموذج المعياري قد يرجع االنحراف السلوكي . ٧

عندما ينطوي على مبدأ :على الفاعل أن يمثل له في موقف معين، ويكون ذلك مجالين  األولى
عندما يتميز بانعدام الوضوح وفقدان : والثانية  يصعب االمتثال به اني وهو مبدأ الحياد الوجد

  .عنصر التحديد والتخصيص
إلى   تعرض  أياالنحراف السلوكي إلى صراع األدوار وهو متعلق بمصدر الدافعية  . ٨

  .مجموعة متصارعة من التوقعات واألدوار المشروعة
  .اإلزعاج وإثارة االضطرابات والشغب. ٩

  .ة وهي القدرة على التفوق  بالحيلة والدهاء والمكر والخديعة على أفراد المجتمع البراع .١٠
  .الفرض القهري للمعيار . ١١
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  .                           الهروب من الواقع . ١٢
  .انحراف التربية وغياب الوازع الديني .١٣
     .غياب الرقابة االجتماعية وعزوف الشباب عن الزواج. ١٤

  

  : األسباب السابقة أسباب أخرى وهيإلى ) ٢٠٠٢(وعلوان ) ٢٠٠٧(  إبراهيم أضافو 
  : العوامل المرتبطة بالشخصية: أوال

  ).العاهات ، التشوهات ، العجز (  العوامل الشخصية .١
  ). التركيزعلى التفكير ، عدم القدرة علىانخفاض الذكاء ، ضعف القدرة (  العوامل العقلية .٢
  ).االضطرابات ، التوتر ، االندفاعية ( ية  العوامل النفس.٣
  

  : العوامل االجتماعية واالقتصادية: ثانياً 
  . الفقر والبطالة.١
  . التفكك األسري والطالق وكثرة الخالفات والزيادة في عدد األطفال .٢
  . رفقاء السوء.٣
  . الحروب.٤
  .ة التي تزيد من التدهور األخالقي العوامل المناخية والجغرافي.٥
  

  : العوامل الوراثية والبيئة المحيطة: ثالثاً 
  . الوراثة والعوامل البيولوجية -١
  .                                   الفراغ والعمل غير المناسب -٢
  

مـي  عليالتمـستوى  الحضاري والعلى أهمية العامل الثقافي و    ) ٤١: ٢٠٠٣(أكد الشهابي            
ور التغير االجتماعي في االنحراف السلوكي، وأثبـت أن هنـاك           ألسر األبناء المنحرفين، ود   

 واالنحرافات السلوكية، وأن وسـائل      ةعالقة جدلية متفاعلة بين التغير والمشكالت االجتماعي      
سـاعدت فـي    ) اإلنترنت، األفالم، اإلذاعة، التلفزيون،     ، المجالت الصحف( الترفيه اإلعالم   

  . معهشاييتع ويسمعه وهدهيد األعمى لما يشا من خالل التقلةتوفير البيئة المناسب
  

ـ عالقة تفالها  أن لوسائل اإلعالم بما فيها اإلنترنت    الباحثوضح  وي  ارتباطيـة ة وعلي
االستخدام التفاعل القوي مع تقليد ومالحظة وسائل اإلعالم و        ألن   ،باالنحراف السلوكي وغيره  

نـين يجعـل المـستخدم عرضـة      دون رقابة أو متابعة أو حتـى تق     اإلنترنتالمتكرر لشبكة   
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 يوفر البيئة المناسبة والرغبـات واالحتياجـات    اإلعالم واإلنترنت ألن  ، و لعواصف االنحراف 
 يتجـاوز  اإلنترنـت أن إلى المتعددة للمستخدمين بالصوت والصورة والتفاعل المتبادل إضافة       
يل والتخـزين  وسهلة التحم،  حدود الزمان والمكان وتبقى مواد االنحراف متوفرة في كل وقت         

 ألنـه   هده والتقليد هو سيد الموقف ألن المستخدم يقلد ما يشا         ةوالنشر، ويبقى عنصري النمذج   
  .بوجهة نظرة نموذج يحتدا به

  

  :االنحراف واالنترنت
انحرافات شائعة عند مستخدمي اإلنترنت أن هناك عدة إلى ) ٦٦: ٢٠٠٧( أشار إبراهيم        

  : م االختراقات وهيوالتي يمكن أن نتدرج تحت جرائ
  . اختراق األجهزة الشخصية والبريد االلكتروني .١
  . انتحال الشخصية أثناء التصفح واإلرسال .٢
  . استخدام برامج اإلخفاء الشخصية أثناء التصفح .٣
   .ر ارتياد مواقع المخدرات وغسيل األموال والتزوي.٤
  )تخريب جنسية، سياسية معادية  للتشهير وال(  إنشاء مواقع .٥
  . لعب القمار .٦
  .  إنشاء قائمة بريدية جنسية وطلب المواد اإلباحية.٧
  . ارتياد مواقع الجريمة والقرصنة.٨
  .اختراق الموقع الحكومية وتحمل برامجها .٩

  . إنشاء أنظمة الفيروسات وتدمير المواقع .١٠
  

 واالنحراف نترنتاإل وطردية بين استخدام ارتباطيةإذن نستنتج أن هناك عالقة        
انه كلما زاد الظروف التي يحتاجها المنحرف، و يوفر البيئة واإلنترنت أن أيالسلوكي، 
  .اف الفرد وتنوعت أساليبه وأشكالهزاد انحر) اإلدمان  ( اإلنترنتاستخدام 

  

  اإلنترنتستخدم ا أهم االنحرافات السلوكية الناجمة عن علىوسأسلط  الضوء 
  .) العاطفية واالنحرافات الجنسية بناء العالقات(  وهي 
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  :العالقات العاطفية : أوالً
الخبرات النفسية التي يسعى اإلنسان لتكوينها ما هي إال انفعـاالت متعـددة نحـو               إن             

موضوعات وأشياء معنوية أو مادية، فالعاطفة نحو هذه الموضوعات إما أن تكـون عاطفـة               
  . أو األشياء تشعور واالتجاه نحو هذه الموضوعا الأيحب فارتياح أو كره فملل، 

 فالعاطفة ما هي إال ظاهرة نفسية يكتسبها اإلنسان وتكون ممزوجة ببعض االنفعاالت والـدوافع              
  ).١٨١: ١٩٩٩الهاشمي،( التي نعيشها بمواقف الحياة العملية واليومية

  

  :اً لغةً واصطالحمفهوم العاطفة
ورجل عطوف وعطاف يحمي .ف ،عطف ، يعطف عطفامن مادة عط: غةًمفهوم العاطفة ل
  .المنهزمين 

ابن ( عائد بفضله حسن:ة غالبة للرجال، ورجل عاطف وعطوفالرحم، صف: والعاطفة   
   ).٢٩٩٦ :٢٣منظور، مجلد 

  

العاطفة شيء فطري غريزي في اإلنسان وال يستطيع االستغناء عنها، وتتجلى قدرة اهللا فـي                  
  .األم لتعطف على أبنائها، ويعطف الغني على الفقير ذلك عندما وضعها في 

العاطفة تعتبر أسمى ما في الحياة ألنهـا رحمـة منهـا            : وهذا ما أكده ابن منصور حيث قال          
تعطف األم على وليدها والقوي على الضعيف والغني على الفقير وبها تزدهر الحياة وتكـون               

       يعيش اإلنسان فيها في أمان واطمئنـان الى عكلها ورود وزهور وفيض من نعم اهللا سبحانه وت      
   ).٥٧ : ١٩٩٧منصور ، ( 

  

استعداد وجداني مركب وتنظيم مكتسب لبعض االنفعـاالت تـدفع          ي  ه :مفهوم العاطفة اصطالحاً  
 : ١٩٩٧،منـصور ( ك خاص تجاه هذا الموضـوع     صاحبها حول موضوع معين للقيام بسلو     

١٥٥.(   
س نتيجة ارتباط مجموعة من الدوافع الفطرية أو المكتسبة مع ميل استعدادي في النفوهي     

مجموعة من الدوافع المختلفة حول موضوعات معينة، وهي عاطفة أشد تأثير وأقوى سيطرة 
، الهاشمي( حكم في تصرفاتها وقوتهاعلى غيرها حيث أنها توجه بقية العواطف وتوحدها وت

١٨٩ : ١٩٩.(   
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مجموعـات، كـل    إلـى   أن بعض العواطف مصنفة     )٢٠٠١(وأبوهاشم  ) ٢٠٠٢( زقوت  رى   ي 
  :مجموعة فيها أشبه بالعائلة العاطفية وهذه العائالت هي

 وتضم االستياء، االنزعاج، العداء، الهياج، العنف، الكراهية، الملـل، الـضجر،         : الغضب
  .الحقد ، الضغينة

 لبعد عن المرح لسوداوية، الوحدة، االكتئاب، ااوتضم األسى، األسف، الرثاء، : الحزن. 
 يضم السعادة، الفرح،الغبطة : المرح. 
 ويضم الثقة، الصداقة، القبول، العطف، المودة، الحنان : الحب. 
 ويضم القلق، العصبية، الرعب، الهلع، الذعر : الخوف. 
 وتضم االستغراب، الحيرة، التعجب : الدهشة. 
 وتضم التأنيب، التوبيخ، االحتقار : االزدراء. 
 قةايالمضاإلجرام، يضم : العار. 
  

  :الفرق بين العواطف واالنفعاالت
العواطف مستقرة نسبيا أما االنفعاالت متغيرة ومتقلبة غير مستقرة حسب الحالة المزاجية .١

   .للفرد
العواطف تساعد اإلنسان على تنظيم انفعاالته المختلفة حول موضوع ما فال تنطلق انفعاالته .٢

 له صفة الدوام والثبات أما االنفعال فما هو إال خبرة نفسية بأشكال هوجاء فهي تنظيم نفسي
   ).٥٣ : ٢٠٠١عيسوي، ال(طارئة كانفعال الغضب أو التخوف 

  

  :فوائد االنفعاالت والعواطف
الشحنة الوجدانية المصاحبة لهما تزيد من تحمل الشخص وتزوده بدوافع ورغبات تدفعه .١

  .فه هدالمواصلة عمله وتحقيق أ
ة تربط بين يريل والعاطفة قيمة اجتماعية وتكون المتغيرات المتصاحبة له ذات قيمة تعبلالنفعا.٢

 .األشخاص وتزيد من فهمهم لبعضهم البعض من الناحية الشعورية 
درجة معينة منه فإذا زادت أثرت في سلوكه إلى هي مصدر للسرور، فكل إنسان يحتاج .٣

 .وتفكيره وإذا قلت أصابه بالملل والحزن 
 ياز الغدده والجيتهيئ الفرد للمقاومة أو القبول من خالل تنبيه من الجهاز العصبي الالإراد.٤

   ).٢٩٢ :٢٠٠٣، الحنفي( والكظري 
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  :أنواع العواطف
  :  لقد قسم العلماء العواطف من حيث النشأة والموضوع وهي

  :من حيث النشأة إلى .١
  عاطفة حب وانفعالها الحنو.  
  البغض عاطفة كراهية وانفعالها.  

   :من حيث الموضوع الموجه إليه .٢
 كأن تحب الكائن الذي ترتبط به ذكريات عزيزة (  نحو الجماعة موجه. (  
 نحو شخص من نفس النوع وهذه تسمى صداقة موجه . 
 مثل حب الفالسفة للخير والحق ( ا علي نحو المثل الموجه. ( 
 ١٩٩٧منـصور،  (  نحو الجماعة مثل حب القائد لجيشه والمدرس لتالميـذه       موجه : 

١٥٦( . 
   

  : العواطف إلى أنواع أخرى مثل ) ٣٠٠ : ٢٠٠٣(    كما قسم الحنفي
 مثل حب الوالدين أو األسرة أو الوطن : عواطف مادية.  
 مثل حب الشرف أو العدل أو كراهية الظلم : عواطف معنوية. 
 مثل حب شخص معين : عواطف فردية. 
 مثل حب الناس جميعا: عيةاعواطف جم. 
  

  : نوعينإلى في تقسيم العواطف ) ١٥ : ٢٠٠٣(والخطيب ) ١٦٢: ١٩٩٩( كما اتفق الهاشمي   
  . واالندماج مع الموضوعات جابيياإلالتجاوب إلى تدفع صاحبها : جابيةإي .١
  .التجاوب السلبي ابتعادا أو نفورا عن موضوعاتهاإلى تدفع صاحبها : سلبية .٢
  

  :مراحل تطور العواطف
، فنجد مثال عند األطفال تكـون      دة مراحل حتى تثبت العاطفة وتنضج     العاطفة بع  تمر          

العاطفة موجهة لألشياء المادية، ومع نضج الطفل عقليا وجـسميا تتطـور العاطفـة لتـشمل       
األشياء المعنوية، كما أنها تبدأ فردية تخص احتياجات الفرد نفسه، ومن ثم تتسع لتشمل سـعة        

  . ا لحاجات اجتماعية تهتم بالجماعة  من ذلك وهي مالمتهأكبر
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كما أن العواطف تتكون من تكرار ارتباط المشاعر وانفعاالت معينة بمواقف أو أشخاص                 
معينين، والعواطف بوجه عام تؤثر تأثيرا كبيرا في سلوك اإلنسان كما أن لها دور كبير فـي                 

نظم سلوك الفـرد وتـضمن لـه        إثبات السلوك والتنبؤ به والعاطف من العامل المهمة التي ت         
   ) . ٢٨ : ٢٠٠٣الخطيب ، ( االستقرار والثبات 

  

  : مراحل تكوين العواطف
مرحلة قيام لقاء نفسي اجتماعي مباشر أو غير مباشر بين اإلنسان والموضوع المحدد  .١

للعاطفة ، فاللقاء المباشر يكون وجها لوجه ، أما اللقاء الغير مباشر يكون بالسماع عنه أو 
  .راءة له الق

مرحلة تفاعل ذلك اللقاء النفسي بوجود خبرات وتجارب قد تكون سعيدة فرحة أو مؤلمة  .٢
 .، وعن إجرام اليهود فنكرههم حزينة كما نقرأ من عدل عمر فنحبه

 . أو المحبة أو الكراهيةالرضيمن اقتران تلك الخبرات والتجارب بشحنات انفعالية قوية  .٣
: ١٩٩٩،الهاشمي( وتعزيزها والتجارب لرسوخ العواطفوالخبراتتكرار اللقاء النفسي  .٤

١٨٤.( 
  

   : سمات العواطف
علـى   )١٩٨: ٢٠٠١(والخطيب ) ٨٢: ١٩٩٩(والهاشمي) ٥٠ : ٢٠٠٢ ( األقصرتفق  ا    

، وهناك دوافع   فعاالت التي تتجه نحو موضوع معين     أن العواطف تتكون من مجموعة من االن      
فهنالك سـمات تـؤثر علـى    كون ثانوية أو فطرية،    مكتسبة تؤثر في تكوين العواطف، وقد ت      

  :العواطف منها
تنبع العاطفة من دوافع عامة وقد تكون فطرية مثل دوافع األمومة وقـد تكـون ثانويـة                  .١

  .اجتماعية كحب الصداقة 
 .تكون العواطف من عدة انفعاالت متمازجة تتجمع حول شخص أو موضوع معينت .٢
ير مثـل عاطفـة حـب       كنه مهيأ للتنشيط إذا استث    العاطفة ميل استعدادي كامن مستتر ول      .٣

 .الوطن
 .حد كبيرإلى تتميز عن االنفعاالت بأنها ذات ثبات نسبي واستقرار  .٤
  
  
  
  



                                                                                                                                        
         

              - ٥٩ -

  : إدارة العواطف
  :     تهدف إدارة العواطف إلى ما يلي

  .حسن التصرف في حال الغضب، والتصرف األفضل مع اإلحباط  .١
 الخصومات ومن سقطات اللسان أثناء التخفيف من التشويش داخل الصف ومن وقوع .٢

 .الحديث 
 .حين التعبير عن حالة الغضب التي تلحق بنا دون أن تثير جدال وخصوماتتصف  .٣
 .ق والنقد الجارح بشكل خاص علياإلقالل من الت .٤
 .معالجة أفضل لكل ما يبعث في نفوسنا الضيق واأللم  .٥
 .م هداالسلوك الالتخفيف من اتجاهاتنا وتصرفاتنا العدوانية والبعد عن  .٦
 . عن الذات وعن المدرسة والعائلة جابيةايتكوين مشاعر  .٧
  ).٣٣٥ : ١٩٩٧عدس ، (  االجتماعيباإلقالل من العزلة االجتماعية ومن االضطرا .٨
 

  :العالقة بين العاطفة والوجدان
ـ                ن       الوجدان هو الخامة التي تصنع منها العاطفة، فإذا ما تبلور الوجدان حول موضوع ما م

الموضوعات صار عاطفة، وهذا التبلور نسبي بالطبع، فيتبلور وجدان األم حول ابنها أشـد مـن                
 شخص آخر وقد تكون العاطفة سوية، كما قد تكون شاذة ، فـالعقالء هـم            أيتبلور وجدانها نحو    

الذين يبدون عاطفة مناسبة في كل موقف من المواقف التي يجدون أنفسهم بصددها، والواقـع أن                
   ).٩٨ : ١٩٩٧أسعد ، (طفة مهمة لكل من الفرد والمجتمع العا

  

       وتمتاز فترة الشباب بتدفق الطاقة العاطفية، كما تتسم تلك الفتـرة بتقلـب العواطـف مـن         
اآلخر وتؤكد آخر األبحاث في مجال علم النفس التربوي أن العاطفة ما هـي إال               إلى  النقيض  

  .مركب من عدة انفعاالتالي تنظيم انفع
  

 الدوافع األوليـة حـول موضـوع               فالعاطفة صفة مزاجية مكتسبة ألنها تتكون عن طريق       
ضا ألنها نتيجة تفاعل مشاعر الشباب مع البيئة الخارجية، وهي تأخـذ            أي، وهي مكتسبة    معين

بل هي في جزء منه فقط،      الي  صفة الخصوصية ألنها ال تدخل في جميع أساليب النشاط االنفع         
 في سلوكيات الـشباب  ناًايمتبزء الذي يتعلق بموضوع العاطفة، فالعواطف تأثيرا وهو ذلك الج  

   ).٩٩ : ١٩٩٢نجاتي ،(وتصرفاتهم فهي تطبع سلوك الشباب بطابع مصاحب لتلك العواطف
  



                                                                                                                                        
         

              - ٦٠ -

  :العالقات العاطفيةمفهوم 
 ةجتماعي هي العالقات القائمة بين الجنسين وهي شكل من أشكال العالقات اال           :العالقة العاطفية    

  ).٥٠ : ٢٠٠٢األقصري، ( بحيث يرتبط الجنس بالجنس اآلخر وجدانيا
  

 التـي عالقـة تنشأ بين طرفين من جنسين مختلفين منبثقة من المشاعر واألحاسـيس             وهي       
 باالنتمـاء  عورى التفاهم والحب الصادق والـش     يحملها اإلنسان منـذ أن خلق، وهى مبنية عل       

  ).١٥: ٢٠٠٨الحويج،  ( فين وأالَ تكون لمصلحة شخصيةان والراحة بين الطروالحن
  

كيان وارتباط بين طرفين وقوام استمرار هذه العالقة العاطفية هـو اسـتجابة الطـرفين                 وهي  
 والمـشاعر بـين   األفكاروتقارب    فيها ال نجاحها وان يكون هناك نوع من التفاهم      األساسيين
  ).٤٧: ٢٠٠٧محمد ، ( الطرفين

  

  أو الـشخص المحبـوب     الشيء تحصل مع وجود     التيل أو السعادة    شعور بالمي  فهو   :الحبأما    
  ).٢٥: ٢٠٠٨عبد اهللا ، (

  

اتصال أو اتفاق بين النفوس في عالمها السابق قبل حلولها في : "يعرف ابن حزم الحب بأنه    
استحسان روحاني : هو ، و"إلى بعض األجساد، فالنفوس إذا اتصلت واتفقت مالت بعضها 

   ) .١٥٢ : ١٩٩٢نجاتي ،( واقتراح نفساني
  

  :العالقات العاطفية بناء التي تؤدي  األسباب
على أن )٥٦ : ٢٠٠٢ ( ألقصريا) ٢٩: ٢٠٠٨( وعبد اهللا ) ٥٦: ٢٠٠٧(          اتفق محمد 

  :وهيالعالقات العاطفية هناك مجموعة من األسباب التي تدفع الشباب والفتيات إلى إقامة 

 األهل من باإلهمال والشعور األسرةإلى الشعور بفقدان الحب واالنتماء  :سريةأ أسباب  .١  
 ونث يبحوالفتيات تجعل الشباب األخواتوعدم التفاهم وخاصة في حالة الفوارق العمرية بين 

  .العالقات العاطفيةإلى  فيتجهون األسرة إطار الحب في خارج عن 

 بتجارب يتأثرون بعضهم البعض فالشباب ى كبير علتأثير لألصدقاء :األقرانجماعة . ٢  
  .التقليد وقيادة التجربة إلى أصدقاءهم ويميلون 
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 يثيـر   األغاني الشباب فكالم    على كبير   تأثير الرومانسية    واألفالم لالغاني :اإلعالمي االنفتاح .٣
التي تؤثر في تحريـك الغريـزة    الغراميةالوجدان ويحرك المشاعر المكتومة وكذلك المشاهد      

 ارتباطية والعالقات العاطفية هي     اإلنترنت فالعالقة بين    اإلنترنتما يبحثه التلفاز وشبكة     وهو  
 يوفر البيئة المناسبة لبناء تلك العالقـات و كلمـا زاد اسـتخدام              اإلنترنتالتفاعل والتداخل، ف  

  . بشكل سلبي زاد المناخ العاطفي أمام المستخدم وهو موضع الدراسةاإلنترنت

أصـبح الـشباب الـذي      حيث   المهور وكثرة مطالب الزواج      ءغالم وقتنا ب  تسي :ر المهو ءغال. ٤ 
العالقات العاطفية  إلى   الشباب يتجهون    فأصبح حياته ال يستطيع التقدم للزواج       ةايبدمازال في   

  .)الزواج ( بدال من العالقات الشرعية 

عنا الـشرقي يـرفض     في مجتم  : منذ الصغر  تامةاالنغالق وعزلة الشباب عن الفتيات عزلة       . ٥ 
مرحلة المراهقة يكونوا لـدي     إلى   والبنات منذ الطفولة فعندما يصلوا       األوالداختالط  الي  األه

 عالقة عاطفية   إقامةخر وذلك يكون من خالل      كل من الشباب والفتيات حب لمعرفة الجنس اآل       
   .اآلخر علىيتعرف فيها كال منهما 

 داخل دوامة متصارعة وذلك مع       فيه أصبحنا الذي التكنولوجي التقدم   مع :التكنولوجيالتقدم  . ٦ 
تسهيل العالقـات   إلى   ذلك   أدى اإلنترنت ضاًأيو االجتماعيةمع كل المستويات    الجوال  انتشار  
، وهو موضع    بوابة نحو عالم مفتوح األفق لممارسة شتى أشكال العالقات         اإلنترنتف العاطفية

   .  بناء العالقات العاطفيةأسبابهو أحد الدراسة فيتضح بأن استخدام االنترنت 

 فـي  وعدم وجود هدف والبطالة وقت الفراغ   هي الهامة األسبابمن ضمن     :وقت الفراغ  .٧
  . العاطفيةملئ فراغه بتلك العالقات إلى  مما يجعل الشباب يتجه الحياة

 :الحب كعالقة عاطفية
 يؤكـد المحـب علـى       من بين مالمح الحب كعالقة عاطفية وخصائصه الهامـة أن                

 ويبرزها وأن يتغاضى عما قد يكـون فيـه مـن            ةمحبوبالصفات والخصائص الموجبة لدى     
 هذه الخاصـية  يعيوب أو نقائض فيعمل على تصغيرها قدر اإلمكان، ويجعل الحب الرومانس  

ل هذا النوع مـن الحـب فـي         مثعند حدها األقصى وهي تتجلى فيه بأوضح المظاهر، وقد ت         
ا، وتوجد بصورة أو بـأخرى فـي الثقافـة          علين القيم والمعتقدات والمثل ال    مجموعة معينة م  
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يتمم بـه نفـسه     الي  الغربية، وتتلخص هذه المعتقدات في أن يكون لكل فرد قرين أو رفيق مث            
  .فجأةالي وذاته، وقد يقع الفرد في حب ذلك القرين المث

  

أفـالم  (  أساليب اإلعالم لعالم عبريد قطاعات كبيرة وفي كثير من ثقافات ا  أيويحظى الحب بت       
وتمارس هذه المسارات تأثيرها في حيـاة اإلنـسان         ) ، األغاني والمجالت    اتايالرو،  السينما

ا عبر حواجز الزمـان والمكـان واللغـة    عليوهي تحمل إليه مظاهر هذا الحب وقيمه ومثله ال  
  ).١٥: ٢٠٠٨الحويج، (  والدين

  

  : مراتب الحب كما صنفها ابن حزم
  :ذكر ابن حزم عدة مراتب و درجات للحبي

 وهو يمثل الناظر صورة المنظور إليه حسنة أو يستحسن أخالقه وهذا : االستحسان
  .يدخل في باب الصداقة 

 وهو رغبة الناظر في المنظور إليه وفي قربه : اإلعجاب.  
 وهي الوحشة إليه إذا غاب : األلفة.  
 بالعشق ( زل هو شغل البال به، ويسمى في باب الغ: الكلف. (  
 إلى وهو امتناع عن النوم واألكل والشرب إال اليسير وربما دل ذلك : الشغف

   ).١٥٢ : ١٩٩٢نجاتي ، ( الموت إلى  أو سالتوسوإلى المرض، أو 
  

ويستطيع الحب أن يطور الكائنات اإلنسانية وأن يجمع بينهما واإلنسان الكامـل هـو              
مستوى نـضجه  إلى واإلنسان لن يستطيع أن يصل ا،  ومحبوبالذي يعيش في دائرة الحب حاباً 

   ).١٥٢ : ١٩٩٦، وطفة( ئيا في طاقات الحب لدية الروحي من غير تأثير مشاعر تمثل مبد
  

  :في الحب الفروق بين الجنسين
 بالحيرة والتردد والحرج مع البنات، فهو فـي     ةايالبديشعر في   ) الذكر( المراهق الفتى        

ه بعد، ثم سرعان ما يتجاوز هـذا االضـطراب          عليلحب ولكن ال يجرؤ     هذه المرحلة يتمنى ا   
العابر، فيزداد اهتمامه بالبنات وينتظرهن على أبواب المدارس وفي الطرقات محاوالً  لفـت              

  .األنظار إليه
تأمل نفسها في المرآة واالهتمام بزينتها ولفـت األنظـار   إلى فهي تميل ) األنثى(أما مراهقة        

ها في أن تكون مصدرا لإلعجاب والثناء وقد يصاحب الحب في فترة المراهقـة              وتشبع رغبت 
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 التنافسية، والغيرة   "ازدياد الغيرة السيما عند الفتيات، حيث تأخذ الغيرة عندهن أشكال متعددة            
   ).٥٣ : ٢٠٠٢الديدي، ( " العاطفية على الشريك 

  

الجنسين في الجانـب    أنه ال يوجد فروق كثيرة بين        ) ١٧٣ : ١٩٩١( يونس   وأضاف
العاطفي من مثالية ورومانسية وعدم الثبات العاطفي غير أن سمة الرومانـسية أظهـر عنـد       
الفتيات وهذا ما نالحظه من سلوكيات وتصرفات للفتيات فهن أكثر استسالما ألحالم اليقظـة              

حيـاة  وربما كان ذلك في البيئات الشرقية وفي مجتمعنا المحلي لما فيه من قيود أكثر علـى                 
  .الخيال لتعيش فيه ولتحقيق ما تعجز عنه في الواقع إلى الفتاة فال تجد مفرا من اللجوء 

  

   : االنحرافات العاطفية
  :يقول الشاعر       

   ) .٢ :٢٠٠٥الفقيه ، (  نظرة فابتسامة فسالم           فكالم فموعد فلقاء                  
  

حراف العاطفي يركز على إقامة عالقة بين جنـسين ويـتم            أن مفهوم االن   يرى الباحث           
 والمقـابالت،   اإلنترنـت التعبير عنها بأساليب مختلفة كالتواصل بالرسائل والهاتف والجوال و        

  .ويتم ذلك في غفلة األهل وإهمالهم 
  

  :أسباب االنحرافات العاطفية
افعها التي وت لها أسبابها ود االنحرافات العاطفية كظاهرة سلبية منتشرة كخيوط العنكبوإن     

   :، وتتمثل باالتيافات العاطفيةرتساعد في نشوء االنح
غالبا ما تكون المعاكسات الهاتفية ناشئة عن الهوى : )غيابـه  ( ضعف الوازع الديني   .١

  .معاكسة اآلخرين إلى وضعف الدين والسيما إذا كانت الفتاة هي التي تبادر 
 سببا في الوقوع فـي المعاكـسات وإنمـا الفـراغ     وليس الفراغ في حد ذاته     :الفراغ .٢

المقترن بالغفلة فإذا غفل اإلنسان  عن ذكر هللا  أفرغت قلبه لخواطر النفس ووسواس               
 .الشيطان 

 فرفقة السوء المتمرسـة فـي العالقـات         ،هذا السبب األكثر شيوعا   : أصدقاء السوء  .٣
ا هي واقعة فيـه فتجـدها        لها بال إال إذا أوقعت صديقتها في مغبة م         أهدالعاطفية ال ي  

 .تزين ألختها معاكسة الشباب 
 .عند غياب التربية والتوجيه تتم الظواهر السيئة واألخالق المشينة : إهمال الوالدين .٤
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ـ            أن لها  حيث: النمذجة .٥  ا األثر الكبير على إكساب المنحرف تلك الصفة ألنه يتأثر بم
 . من حولههدهيشا

ضعف قـيم    عادات وأخالق الغرب مما ي     نترنتاإل حيث يبث التلفاز و    :وسائل اإلعالم  .٦
   ) .٥٩ : ٢٠٠٣الجريسي، ( األخالق والدين

 

           فـي أثـر وسـائل اإلعـالم     بحـث   أنه من هنا تنبـع أهميـة ال    ويؤكد الباحث  
 اإلنترنتعلى المجال العاطفي، فالعالقة بين االنحراف العاطفي واستخدام         ) اإلنترنت(

 اإلنترنـت ألنه كلما زاد استخدام وسائل اإلعالم بما فيهـا           وطردية التفاعل    ارتباطية
  .زادة الفرصة للتفاعل العاطفي 

 

التبرج دليل علـى انحـالل مـن نتـصف بـه ألن             : التبرج والخروج لغير الحاجة   . ٧
المنحرفين يطمعون في الكالم مع المتبرجات ، فلو لم ير عنوان الفسق في لباس المـرأة                

  . بها في أحضان الرذيلة قاعياإل ةومحاوللما تجرأ على معا كستها 
اقتفاء طريق االنحـراف    إلى  كثيرا ما يكون اآلباء سببا في دفع بناتهن         : تأخير الزواج . ٨

 أبنتـه   ، وذلك أن األب كان ممن يرفضون تزويج        بأعراضهن من أجل الزواج    ةوالمغامر
  ).١١ : ٢٠٠٥الفقيه ، ( ألسباب تافهة

لشباب تقليد ما يسمعه من كلمات ماجنة فالمرة األولـى يـتعلم        يحاول ا : التقليد األعمى .٩
  .والثانية يطبق فيتفنن في أسلوبه واحتياله

الت بين الجنسين كما يسمى بالتعـارف  مكون في بعض المجهو نظام ي و: المراسـلة .١٠
 .وهذا يدعوا لمراسلة بعض الرجال للنساء باسم الصداقة والزمالة

القسوة من الوالدين يجعل االبن يهرب من واقعه الذي         إن  : تالمعاملة السيئة في البي   .١١
 .واقع آخر ربما يجد فيه ما ال يجده في بيتهإلى يعيشه 

 بالضحية فظروف المادية الصعبة أو تقصير       قاعيلإلوسيلة مؤثرة    يعتبر المال    :المال.١٢
 . الوقوع في االنحراف يؤدي إلى نفاقاإلفي ب األ
 خارج البيت ولفترات زمنية طويلة يزيد من فرص غيـاب           إن سهر الشباب  : السهر.١٣

 .ضحيةالرقابة فيتجه كالمفترس للبحث عن 
هم وسـة عقـول  وس المحرمات يساعد في  إلى المرأةإن نظر الرجل أو     : فضول النظر .١٤

 " .النظر سهم من إبليس : " ه وسلمعليمن سهام إبليس  كما قال صلى اهللا ألن النظر 
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االختالط مجرة للهاوية وهذا يقع بسبب العادات أو التقاليد أو          : جنسيناالختالط بين ال  .١٥
   ).٨٤: ٢٠٠٥، عوجى(البعد عن الدين

 

   .اإلنترنتجهاز الجوال الخاص، و. ١٧
  . ماكن االختالط  بال محرم إلى أخروج الفتاة . ١٨
   .التنقل والترحالزيادة  والسفر. ١٩
  . زل وانفالت إدارة المنزل كثرة غَياب األب أو المسئول عن المن. ٢٠
السكن  فتسكن أكثر  و،ي األعمال والدراسة، كالمستشفياتاختالط الرجال بالنساء ف. ٢١

، أو أن تفتح جال والنساء في الصالة أو المجلسمن أسرة في بيت واحد، أو أن يختلط الر
دونه،  رب األسرة ألن الطارق ابن عم وال يغلق الباب ابالمرأة الباب للرجل في غي

فتفتح له الباب وتدخله المجلس وتقوم بضيافته، ومع الغفلة وتغليب حسن الظن تحدث 
  ).٤٤: ٢٠٠٦األحمد،(المأساة 

  

مـن مـستخدمي    % ٧٤أن  في جامعة عـين شـمس       ) ٢٠٠١(  حويج أثبتت دراسة          
% ٥٧ حـين أن     في بالفشل،   تنتهيمنهم يرون أن العالقة بينهم وبين الطرف اآلخر          اإلنترنت

، والعالقة  %٤١، وعالقة الصداقــة    %١٢ األخوة بالزواج، وعالقة    تنتهيمنهم يرون أنها    
الـزواج  إلـى  توضح هذه النتائج بكل تأكيد أن العالقات العاطفية ال تؤدى ، و  %٥٦العاطفية  

 فكرياً وثقافيـاً يليـق      الوعيلذا يجب أن نكون على مستوى من        ، و  بالفشل تنتهيالناجـح بل   
 دوامة من المتاهة ويجب أن نستفيد من تجاربنا         فينكون    ال لكي والحضاري الفكريا  بمستوان

  . العاطفيـة وان نحكم العقل ونوجهه بكل قوة 
  

  :لالنحرافات العاطفيةاآلثار السلبية 
أن   )٨٤: ٢٠٠٥(و عوجى) ٣٨: ٢٠٠٨(و الحويج ) ٥٠ : ٢٠٠٢( أتفق األقصري 

  : ا االنحرافات العاطفية على الطرفين الشاب والفتاههناك مجموعة من اآلثار التي تتركه
 تجعل الشخص مشغول البال وشارد الذهن ويفكر أيالتفكير الدائم إلى  تؤدى .١

  .باستمرار
  . المبررات السخيفة في تعلم الكذب والوقوع .٢
  .وتشويه صورتها وإصدار اإلشاعة عنها  والشاب اإلساءة لسمعة الفتاةإلى  تؤدى .٣
  . واإلحباط عند فشل العالقة باالكتئاباإلصابة إلى والشاب دى بالفتاة  تؤ.٤
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   .العرفي الزواج في والوقوع االنحرافإلى   والشاب تؤدى بالفتاة.٥
  . بالفراق وتدمير حياتهماينتهي قد الذيالشك بين الطرفين إلى تؤدى .٦
  .واالجتماعي الدراسي السلوكي تأخر تسبب ال .٧
انحراف الشباب كالمخدرات وممارسة الجنــــس بطريقـــة إلى أنها تؤدى .٨

  .غير شرعية 
  . العالقة طرفيءة من الناحية الدينية واالجتماعية على اخيبة أمل وإسإلى  تؤدى .٩

  . إصابة الطرفين باألمراض النفسية .١٠
  .فعل الفواحش إلى  تدفع الشخص .١١
  .عــدم الثقة واالنهيار و التردد  المستقبل مبنية علىفيقد تجعل حياة األسرة .١٣
           .   بين أفراد األسرةاالنفصال الدائمإلى  قد تؤدى .١٤

  

   :استخدم اإلنترنت والعالقات العاطفية
تتمثل العالقات اإلنسانية بين األفراد بالوسيط العاطفي والمعرفي الذي يبني من خالله            

، تـدعم   جـاب إيوآلخرين من قوة وضعف، وسلب       وقيماً في الحياة، فنمط التعامل مع ا       فاًهداأ
ومعرفـي وترفيهـي    الي   كوسـيط اتـص    اإلنترنت، والدخول لشبكة    هيمفي وتن طالرصيد العا 

 أثرها لـدي مختلـف      ايديتزعالم خليط من المؤثرات التي      إلى   وهو دخول    عليواجتماعي تفا 
  .فئات المجتمع

  

هـو احـد وسـائل       )يميـل اال(  شات أو ال  ت عن طريق المنتديا   اإلنترنتيعتبر التفاعل عبر    
 النفسي العاطفي، وهذا العـالم الجديـد تنعـدم عنـده            عليعرضها االتجاه التفا  الظهور التي   
  ).٣٨٢: ٢٠٠٤ العصيمي،(  ضابطهر قيم ومبادئ شخصية بال قيد  أو المسئولية وتظ

  

ال إذا  لإلنسان من كال الجنسين والصادر عن العاطفة ال يستثار إ         الي  إن النشاط االنفع  
وجد الموقف المثير الذي يتعلق بموضوع العاطفة أو ما يستدعيه، أمـا فـي حالـة غيـاب                  

يظل كامناً في النفس، وعاطفة الحب األول مـن خـالل           الي  المثيرات فالنشاط العاطفي االنفع   
 اإلنترنـت المثيرات غالباً ما تكون غير هادفة في بادئ األمر، فوسائل اإلعالم بما فيها عالم               

ة تغذي أشكال الحـب مـن خـالل        علييد يقدم مثيرات نفسية قوية األثر وتترك رواسب ف        الجد
 الخيـالي، ويتـأثر     يالعروض واألفالم الغرامية وأغاني الفيديو كلب وصور الحب الرومانس        
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بتلك المؤثرات مما يجعله يعيش فـي كوكـب         ) المراهقة(  في فترة الحاجة     اإلنترنتمستخدم  
  ) .١٢٨: ٢٠٠٢، ياألقصر(  الباكيبلون الورد والحبالي خي

  

 واهللا عز وجل ميز اإلنسان بعقل ومنطق واحد وبمشاعر وعواطف جمـا، فهنـاك                    
الحب و الكره، الحزن والسعادة، الرضا والغضب، واإلنسان العاقل هو من يميـز المثيـرات               

سابات حإلى  وال يستجيب لكل ما يتعرض له حيث تخضع الفرد بسلوكه وشخصيته وعاطفته               
دقيقة  تقدر بالربح والخسارة، والعاطفة دائمة الوجود تتم استثارتها حينمـا يفقـد العقـل أو                  

ها، واإلنسان ال يستطيع مهما بلغ  من القدرة أن يسيطر دائمـاً             علي في السيطرة    هالمنطق دور 
  .ه عواطفه من خالل تحكيم عقلعلى

  

ـ  علىإن لوسائل اإلعالم نفوذ قوي في التأثير               لوك وعاطفـة اإلنـسان، ويتمتـع        س
 التعامل مع تلك عاطفة من خالل العروض المتعـددة وبمـا يـسمي          على أكبر بقوة   اإلنترنت

 كليـب   وأغـاني الفيـدي   من خالل مشاهدة األفالم والصور و     دردشة الحب التي تثير الغرائز      
غيـرة هـي     و اإلنترنتوالحوارات والمشاركات العاطفية، وعملية استثارة العاطفة من خالل         

 أراء اإلنترنـت من أخطر ما يكون من خالل ما يستخدم من معلومات وأفكار مغلوطة، ويقدم         
صافي ( ، نفرح أو نحزن لشخص نحبه       هوأفكار وتوجيهات غير صحيحة تجعلنا نحب أو نكر       

 ،٤٦: ٢٠٠٣ . (  
  

أن من أهم أسباب االنحراف العاطفي هو اسـتخدام الجـوال    ) ٢٠٠٦( وأكد األحمد  
  ألنهما أصبح أكتر استخداما واستثارة وقبول لما يقدمه من حاجات تـشبع رغبـة                نترنتاإلو

وأصبح هناك نوع جديد من العالقـات العاطفيـة عبـر            الفرد وعاطفته النفسية واالجتماعية   
عالقـات   مثـل   التي تتم عبر الفضاء المعلوماتيأي إدمان العالقات السيبرية وهي اإلنترنت

  . قاعات الدردشة
  

 أن هنـاك    علـى ) ١٩٩٩( مع دراسة يونج    ) ٢٠٠٤(اتفقت نتائج دراسة العصيمي     و
 و بناء العالقات العاطفيـة مـع الجـنس          اإلنترنتعالقة طردية بين زيادة ساعات استخدام       

األخر، وتساهم  المنتديات وغرف الدردشة في تغذية العاطفة وسرعة اختيار الجنس األخـر،             
ترنت أحد أشكال الهروب، خاصة لمن يعانون الوحدة واليـأس          ويعتبر االستخدام المتكرر لالن   

أرض األحالم التـي    إلى  نتيجة لمشاكل اقتصادية ونفسية واجتماعية وأسرية، لذا يتم الهروب          
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 قيود مكانية أو زمانيه وبـدون       أيقات ومعارف يتحدث المستخدم من خاللها دون        اتكون صد 
 طرديـة بـين العمـر الزمنـي  واسـتخدام      ضاً أن هناك عالقةأيوأوضحت الدراسة    ،تكلفة

 للبحث عن عالقات عاطفية، وأنه كلما تقدم الفرد بالعمر زاد اسـتخدامه لالنترنـت               اإلنترنت
  .بحثاً عن  إشباع الرغبة العاطفية 

  

 عالم خاص متوج باألحالم الوردية، والقـصور        اإلنترنتإن للعالقات العاطفية عبر         
األفـالم  إلى  سموات سحرية، ويشتد انصراف الشباب      إلى  المستخدم  الخيالية  التي يتنقل بينها      

الغرامية ألنها تفتح نفوس ومشاعر الحب والغرام  لالتحاد مع الجنس األخر، وأكدت الدراسة              
ة المواقع وأفالم والحب والغـرام،      من المراهقين يتفاعلون  من خالل مشاهد      % ٤٧أ ن هناك    

تابعة في مقدمة حاجات المستخدمين، أما األفالم الغراميـة       بالرواج والم  لرعبوتتمتع األفالم ا  
والعاطفية كمرتبة ثانية قبل البرامج الثقافية والتاريخية والدينية واأللعاب والترفيـة والـصور            

  ).١٣٧ : ١٩٩٧الخوري، ( المتحركة
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                            االحنرافات اجلنسية  : ثانياً
بصورة عامة، وقـد    ) البشرية والحيوانية   ( يعتبر الجنس احد المحاور األساسية للحياة                      

م التي تشير وفق    عليتناولت الكتب المقدسة مواضيع الجنس وعالقة الذكر باألنثى واألسس والت         
ة  الجنسية إال طاق   ة اإلنسان، وما اللذ    حياة تلك العالقات، والحافز أو الدافع الجنسي ودوره في       

 الطاقة ترتبط بخلطة التركيب في الكائنات الحيـة ومـا           هذهمحركة لغريزة التوليد والتكاثر و    
  .يحدث في أجسامهم من الهرمونات واالنفعاالت

  

ويعتبر الكثير  ،  إن اتزان الحياة الجنسية شرط أساسي التزان الحياة العاطفية والعقلية                
جنسية المباشرة أو الغير مباشرة وان كانت الـصحة  األسباب الإلى أن المشاكل النفسية مردها     

النفسية مشروطة بصحة الدافع الجنسي، والصحة العقلية متوقفة على حسن تنظيم عمل الدافع             
العالقة الجنسية هي اكتر صور العالقات الشخـصية خـصوصية وسـرية، فـان              ، ف الجنسي

 جوانـب   رى وعلى بـاقي   مشكالت وانحرافات أخ  السلوك الجنسي عادة ما يلقي الضوء على        
   ).٤٣ : ٢٠٠٨، الخالدي ( لتوافق ومشكالت سوء ا

  

                                                                                   : مفهوم االنحراف الجنسي
إلـى االتـصال بـالجنس    نشاط جنسي مستديم يـشبع الرغبـة الجنـسية دون الحاجـة              هو    

  .)٧٨: ٢٠٠٠ة،أبونخل(األخر
  

 الحصول على اإلشباع الجنسي بطريقة غير مشروعة من خـالل تجـارة             هو:االنحراف الجنسي 
 في عـالم  ةالجنس في أسواق البغاء والنوادي الليلية وسائر األماكن التي تقدم الخدمات الجنسي        

ـ  ةراف، والمغامرات الجنسية المتواصلة غير المسئول     االنح سي،  واالستهتار واالستـسالم الجن
وجماع األطفال ولبس مالبس الجنس اآلخر والتشبه بهم        " اللواط والسحاق   " والجنسية المثلية   

   ).١٣١ :٢٠٠٠موسى ، الدسوقي ، ( 
  

صل إلـى قمـة النـشوة       التوإلى  يهدف  الي   أو خي  علىهو نشاط جنسي ف   : االنحراف الجنسي  
  ).٤٥: ٢٠٠٨الخالدي ، ( ويتكرر دائما
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                                                                             :لجنسية اختالالت الغريزة ا
  :    تقع االنحرافات الجنسية بسبب وجود اختالالت بالغريزة الجنسية وهي

  .ويتمثل الجموح الجنسي في تضخم الطاقة االنفعالية للغريزة الجنسية : الجموح الجنسي.١
 عن خمود الطاقة االنفعالية للغريزة الجنسية من جـراء انعـدام أو قلـة      ينشأ: الخمود الجنسي .٢

 انعدام أو ضعف الميل الجنـسي لـدى المـصاب أو            إلى  إفرازات الغدد الجنسية مما يؤدي      
  . العزوف عن االتصال الجنسيإلى  دالمصابة بهذا الخمو

 وهـو االتـصال مـع      يتمثل في انحراف الميل الجنسي عن هدفه الطبيعي       : االنحراف الجنسي .٣
شخص من الجنس اآلخر ناضجا جنسيا واتجاهه نحو موضـوعات غيـر صـالحة لتحقيـق         

  ) .٥٥ :٢٠٠٥ إبراهيم،(  تكاثر النوع أيلتناسل الغرض المقصود من هذا االتصال وهو ا
  

   :ةاإلثارة الجنسيدوافع  
 :  لها دوافع وأسباب من أهمهاةبأن اإلثارة الجنسي) ١٩٩٥(   يؤكد القيسي 

 اإلشـارة ألن    االتصال العاطفي ويعد أخطر وسائل    إلى  وهي الحاسة األولى التي تؤدي      : النظر.١
، إذ أن الوسائل األخرى تنتهي وتزول تأثيرهـا بمجـرد زوالهـا كالـشم               تأثيره األكثر دوما  

 امرأة يحتفظ بـصورتها فـي الـدماغ، فـإذا أراد     يواللمس والسمع أما النظر فان الناظر أل  
  . وقت كان له ذلك بفضل تخزين الدماغ للصورة أيا في استحضاره

من التلفاز وانترنت وإذاعة ومجالت وجرائد وأفالم وفيديو وسـينما           :وسائل اإلعالم المعاصرة  .٢
اإلعـالم  تخاطب جميعها غرائز الجنس في الشباب وتملقها حتى انـه يمكـن إن يوصـف                

 .، وهو موضع الدراسةالمعاصر بأنه إعالم جنسي بما فيها االنترنت حديثاً
 وكل فراغ البد أن يمأل، وما أسهل ما يمأل الشباب فراغه بالتفكير في الجنس وتخيلـه                 :الفراغ.٣

ومداعبته بأحالم اليقظة، فالفراغ وان لم يكن مثيرا جنسيا إال أنه تم إدراجه هنا بسبب كونـه                 
الـشباب والجـدة                   إن الفـراغ و   : وعاءا مناسبا يمأل باإلثـارة وصـدق المـشاعر إذ يقـول           

  . مفسدةأيومفسدة للمرء 
  

 :أسباب أخرى وهي) ٩٨: ٢٠٠٠(وأضاف أبونخلة
فمعظم األغاني العربية والغربية من هذا القبيـل سـواء      : األغاني وخاصة العاطفية والجنسية   .١

 .من حيث المضمون أو الصوت أو اإلثارة الموسيقية 
  . اللمس أو المصافحة أو االحتكاك في أماكن االزدحام العامة وتأتي بسبب: المثيرات الجنسية.٢
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، وتأتي خطورتها نتيجة تفكير الجنـسين       لخلوة بعد حصول المثيرات السابقة    حصل ا ت: الخلوة  .٣
خاللها بتفريغ اإلثارة وهما منعزالن في أمان عن بقية الدنيا، ففي الخلوة تأتي لهما ما ال يأتي                 

 حظور في أول خطوة، ولكنها خطوة مهمة على الطريق ، وقد ال يقع الماخارجه
شكل من فرص التعارف بين الجنسين وتزداد الرغبة في المزيد من التعرف كلما تم              : االختالط.٤

اللقاء، وكون اختالط الجنسين يتم بوجود اآلخرين ال يقلل من خطورته لكونه فرصة لكل من               
، ويعد االختالط أكثـر وسـائل اإلثـارة         ا بعد  يرتبا موعدا للقاء خاص فيم     الشباب والفتاة كي  

 ففيه يتحقق النظر ومفاتن المرأة      ،الجنسية خطورة ألنه وسيلة تتضمن الوسائل األخيرة السابقة       
شخصيتها ومالحظته تفاصيل جسدها والحديث معهـا، كمـا أنهـا        إلى  ومصافحتها والتعرف   

مفاسد، فال عجب أن نرى حـرص       الخطوة األخيرة التي تسبق الخلوة التي تحصل فيها بقية ال         
حفالت مختلطة ألنهـا الـسب   إلى الدوائر الثقافية في الغرب على دعوة الشباب العربي هناك  

نفـسية وأخالقيـة    األول في إفساد الشباب، فاالختالط يؤثر سلبا على اإلنسان لما له من آثار              
  .واقتصادية سلبية

  

  : نظرة اإلسالم للجنس
ن المشكالت الجنسية في المجتمعات اإلنسانية المختلفة تـضمن             طرحت أراء مختلفة بشأ   

ه أيالبعض منها قوانين وممنوعات تبدو غير معقولة وكذلك اإلسالم باعتباره دينا جامعا له ر             
فـي اإلنـسان وسـيلة      ) الغريزة  ( يعتبر وجودها   ) اإلسالم  (  الغزيرة فهو    هذهالخاص في   

سة، وأنها خطوة نحو التطور والنمو وهـي عامـل         للكمال والسير والحركة الموجهة المدرو    
وكذالك أن  ( المحبة والمودة   إلى  بقاء للجنس البشري ووسيلة لالستقرار والسكينة والوصول        

  ) . ٢١الروم ) ( خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
ل معها كذنب وال يكبتها كما فعلـت  ولذلك لم ينظر اإلسالم للغزيرة كرذيلة أو قبح لكي يتعام 

المسيحية، ولم يتبن فكرة إشاعة النساء بين الرجال مثل الشيوعية بل اتخذ موقف الوسـيطة               
        وهذه جاءت من وسيطة واعتدال الدين الحنيف فيقول رب العـالمين فـي كتابـه العزيـز                

كم علـي ن الرسـول    ء على الناس ويكـو    هداوكذالك جعلناكم امة واحدة وسطا  لتكونوا ش       ( 
  ). ١٤٣البقرة ) ( شهيدا

يدعو ويحث اإلنسان على الزواج ويحارب الرهبانيـة التـي          ) اإلسالم  ( ونتيجة لذلك نجده    
      تجعل من اإلنسان متفرغا للعبادة عازفا عن الدنيا منقطعا عن إشـباع عواطفـه وغرائـزه                

 فأتيناها  تهاايرعهللا فما راعوها حق     هم إال ابتغاء رضوان ا    عليورهبانية ابتدعوها ما كتبناها     (
  .) ٦٦: ١٩٩٨، المحتسب ) ( ٢٠،الحديد ) (  منهم أجرهم وكثيرا منهم فاسقون االذين امنو
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  : موقف اإلسالم من الجنس مما يلي)٢٠٠٧( البيك خصل
 .االعتراف بالشهوة الجنسية وعدم استقذارها .١
 . بحد ذاتها ةايغ ال ةايلغهي وسيلة  .٢
 . عد ذلك حق للفرد والمجتمعضرورة تصريفها و .٣
 .محدودة وهي الزواج والملك اليمينتنظيم تصريفها عبر قنوات  .٤
 

                                                                              : الجنسيف أسباب االنحرا
د زيغهـم وفـسا   إلـى   انحراف األوالد و  إلى  من أكثر العوامل واألسباب التي تؤدي       

 .والواقع المرير والحياة الماجنةأخالقهم وسوء تربيتهم في هذا المجتمع اآلثم 
فإذا لم يكن المربون على مستوى المسئولية واألمانة على علم بأسباب االنحـراف وبواعثـه،               

، فان األوالد الشك سيكونون فـي  ةايالوقعلى بصيرة وهدى في األخذ بأسباب العالج وطرق      
فمـن أهـم أسـباب االنحرافـات         والجريمة،    والشقاء وعصبة الفساد   المجتمع جيل الضياع  

  :الجنسية
  . الفقر الذي يخيم على البيوت  .١
  . النزاع والشقاق بين اآلباء واألمهات  .٢
  .حاالت الطالق وما يصاحبها من فقر  .٣
  . الفراغ الذي يتحكم باألطفال والمراهقين  .٤
  .الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء  .٥
  .ين للولد  سوء معاملة األبو .٦
  . مشاهدتهم أفالم الجريمة والجنس  .٧
  . انتشار البطالة في المجتمع  .٨
  ).٨٩، ٢٠٠٢: علون (  تخلي األبوين عن تربية .٩
  

  :مجموعة من أسباب االنحرافات الجنسية ) ٢٠٠٢( وأضاف زهران 
و نقص أ) خلل في الجهاز العصبي الذاتي ( كل االضطرابات الفسيولوجية : األسباب الحيوية.١

  . زيادة الطاقة
إلـى  ير أهم األسباب التي تؤدي      أييعد الصراع بين الدوافع والغريزة والمع     : األسباب النفسية . ٢

  . الشعور بنقصإلى  الجنسية ومنع االتصال الجنسي باإلضافة تاالنحرافا
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شل ومشاكل التنشئة في األسرة، والزواج الفا، والثقافة المرضيةكالحضارة  :األسباب البيئية. ٣
المثيرات الجنسية مجاناً  االنترنت الذي يوفروالمدرسة واإلعالم السلبي والمتعددة بما فيها 

  .لمستخدميه، وهو وموضع الدراسة
  

   :التي تسبب االنحرافات الجنسية)النفس اجتماعية ( العوامل العاطفية
   .عدم االنسجام مع األب بسبب التعصب والتسلط في المعاملة .١
   .أبنائه  القيود علىضة المراقب الذي يفرظهور األم بمثاب .٢
   .انفصال الفرد وعدم قدرته على مجابه عقبات حياته مع أهله وجيرانه .٣
   . والنزعات بين الوالدين وأفراد األسرةتظهور الصراعا .٤
   .الوقوع في أحضان اآلخرينإلى الحرمان العاطفي الذي يسوق االبن  .٥
، قائمي( ء واألمهات والبنات جميعاواآلبافقدان مفهوم الحب المتبادل بين األبناء  .٦

٢٨: ١٩٩٤ (. 

   .معليالعادات االجتماعية الناجمة عن التخلف الثقافي واالجتماعي والبعد عن الدين والت .٧
إلى  تدفع الفرد المصاب تطراباضفهناك مشاكل وا، االختالل في الجوانب النفسية .٨

   . جنسية متعددةتانحرافا
   .عن اإلناث حيث يبدأ الشعور بالضياع كور الذعزلةرضها الحياة االجتماعية التي تف .٩

 ينتج عنها قلق وشعور بالذنب وفقدان األمن ا األسرية المتبادلة ممتطراباضاال .١٠
 .) ٢٨: ١٩٩٨،  المحتسب (النفسي 

 

  :ةالنحرافات الجنسيأعراض ا
وقد تكون مجرد   ،  الجنسية مشكلة محددة نسبيا في شخص عادي       تقد تكون االنحرافا  

 ويتصف السلوك الجنسي بأنه يسعى للوصـول         دهني،  أو يأعراض لمرض نفسي أوعصاب   
فمـن أهـم   ه بطرق شاده ومنحرفة غير الطرق المقبولة  علياإلشباع الجنسي والحصول    إلى  

 ):٢٠٠٠(ورضا ) ٢٠٠٠(لدسوقي اموسى، و )٢٠٠١(زهران  كما أتفق فيها أعراضها
النشاط الجنسي مع أو  االنجذاب الجنسي  وهواقالجنسية المثلية السح: نحو نفس الجنس  .١

  .شريك من نفس الجنس 
   .األثرية أو الفاتيشية : نحو موضوعات مادية. ٢
   . نحو المسومات البغاء االستهتار واالستسالم الجنسيان.٣
  .واألدوات البديلة والنرجسية) العادة السرية ( النشاط الجنسي المفرط: نحو الذات. ٤
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البرود الجنسي عند المرأة ، اإلفراط الجنسي والشبقية المرضية: درجةانحراف ال .٥
  .والعنة 

   .االستعراض أو االستعراء: مظهرية .٦
   .الماسوكية واالحتكاك الجنسي والجنسية الفمية والشرجية والسادية: إجرائية تعبائية. ٧
  .عقول  كاالغتصاب وهتك العرض وجميع األطفال والشيوخ وضعفاء ال: إجرامية.٨
  . جماع حيوان :حيوانية. ٩

  .   جماع المحارم وجماع الموتى :نادرة. ١٠
              

 )٢٠٠٣( االنحرافات الجنسية على حسب تصنيف عكاشة)١٩٩٨( المحتسب صنف     
  بالصورة الذي غير الجماع بين الرجل والمرأةالجنسية الخاصة تاالنحرافاالخاص ب

  : اك صورا مختلفة من أشكال االنحراف الجنسي وهي يقره الشرع والمجتمع فان هن
 .) الجنس الذاتي ( االستمناء  .١

  .الجنسية المثلية .٢

  .الفاتيشية .٣

 .االستعراض الجنسي  .٤

  .)التلصص ( استراق النظر  .٥

 .االحتكاكات الجنسية .٦

  .البهيمية الجنسية .٧

  .االغتصاب الجنسي .٨

  .المعاكسات الهاتفية الشاذة .٩

 .السادية .١٠
 

  :راف الغريزة الجنسيةآثار انح  
انحراف الغريزة الناجمة عن ثار   بأن هناك مجموعة من اآل)١٤: ٢٠٠٧( أوضح عالم 

  :الجنسية
   )لضاللا ،التكريم  سلباإلنسانية،فقد  ( ممثلة بـ اإلنسانية اآلثار .١
  )، وغياب الروحانيات من القلبمانياأل ضياع( ممثلة بـ مانيةياإل اآلثار .٢
  انحطاط الحضارة،الضياع والقلق والدمار بالفرد والمجتمع ( ـ ممثلة بحضاريةاآلثار ال. ٣

   ).وانهيارها
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ـ  .٤  الـسلوكية  ظهـور العـادات  (   اآلثار األخالقية والسلوكية واالجتماعية واألمنية ممثلة ب
مـرض النـضج    ، والعادة السرية والزنااقحوالسط السيئة لتصريف الشهوة كاللواواألخالقية  

 انهدام وتصدع قيم الحياة الزوجية وأسـس  ،الشرعي  االنصراف عن الزواج، المبكرالجنسي
 الجماعية كـالحفالت الراقـصة الماجنـة ودور         القية الغير أخ   ظهور الممارسات  ،استقرارها

وفقـدان   ،االعتداء الجنسي على األطفال، ة العاريةالخليعة الماجن السينما والشواطئ والنوادي
ضياع األمن على األعـراض وانتـشار       والتزوير،   ت السرقة والختالسا  األمن بسبب انتشار  

 انهيار الحياة العائليـة وبنيـان   ،عة وانتشار دور البغاءي تداول األشرطة الخل،الخلقية الجرائم
  . )األسرة

 الـشك ظهـور    االختالل،،   االضطراب النفسي  الخواف، ،القلق( ممثلة بـ    اآلثار النفسية  .٥
 العـرض والـشرف والحيـاء    ، غيـاب  الغيرة،جابيةاي  أحاسيس ومشاعر، فقدانوعدم الثقة

  .)األسرية (  فقدان مشاعر األبوة واألمومة ،والرجولة

 ،الـسيالن (ممثلة بمجموعة من المـشاكل واألمـراض الـصحية      الصحية البدنيةاآلثار .٦
 مجرى البول غيـر   التهاب،الفيروسي  التهاب الكبد، االلتهاب البلغي التناسلي،القرحة،الزهري
   )دزياإل ،التناسل  ثآليل، التهاب الحوض لدى النساء،السيالن

  

  :ات الجنسيةأثار االنحراف
  :يرى الباحث أن لالنحرافات الجنسية آثار متعددة وهي 

  .ظهور المشاكل الصحية والجسمية .١
 .االنحالل األخالقي والقيمي  .٢

 . وقوانين المجتمعتفكك أنظمة .٣

 .عصبية كالقلق والتوتر الدائم واالكتئابالة وظهور المشاكل النفسي .٤

 . االجتماعية الالمحدودة تالصراعا .٥
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   : واالنحرافات الجنسيةاإلنترنتستخدم ا
  

، عالم متداخل للمعلومات والمفـاهيم واألفكـار والبـرامج المختلفـة          اإلنترنت  يعتبر  
ـ      لتعـرض علـى المـستخدم كـسوق          اإلنترنت المواد عبر    هذهوتتزاحم   ه ذكاملـة مـن ه

ـ ، ا السوق بشكله الواسعذويبقى االختيار على الداخل له ، المعروضات ا الـسوق مـا   ذوفي ه
 مـن البـرامج والـصور     الذي يحتوي على مزيجـاً اإلنترنتيمكن تسميته العالم السفلي في   

ى وضعت العديد من الدول تحـديات       دل، واألفالم العاطفية والجنسية وأنماط اإلجرام المختلفة     
 اإلنترنـت ه المواد وانتشارها وعلى الرغم من أن النظم الرقابية علـى       ذلقيود تحاول منع ه   وا
  . الجهات المخولة بالرقابة من الجرائم كنها أن تسيطر على نسبة ما تعرفهيم

  

 أكثرهـا مـن     اإلنترنـت على أن مقاهي    ) ٢٠٠٤(والعصيمي  ) ٢٠٠١(اتفق مشعل          
ه ذمن المستخدمين يرتدون ه    % ٦٣طفية حيث اتضح أن     المراهقين والمتصفحين للصور العا   

ه الصفحات تمثل اكتر مواقع لالنترنت      ذ سنة وان ه   ١٧ -١٢المواقع ومعظمهم دوي األعمار     
فاألسبوع وهي نسبة مرتفعة جدا ومؤشر      ،  رث المواقع مرة وأك   هذهيزرون   % ٣٦,٧طلبا وان   

   .على انهيار األخالق وقيم األبناء
  

 في بـث    ةشتركماإلعالم  جميع وسائل   أن   ) ٣٠، ١٩٩٨( راسة المحتسب   أوضحت د        
سدت أخالقهم وضمائرهم وشجعت على الرذيلة      فمة في نفوس الشباب فأ    هداالسموم واألفكار ال  

ـ لصحافة العربية في تعميق المشكلة وتفاقمهـا فحر       لو،  الجنسي بجميع أشكاله   ذوذوالش ت ص
  . الجنسية والفلسفات المادية الغربيةدائما على نشر الكتب واألفالم والمواد

  

) blay boy( فمثال شـركة  اإلنترنت مشكلة كبيرة في المواقع الجنسيةتمثل زيارة و
وقامت بعض الشركات   ، سبوع الواحد باأل صفحاته   يزور مليون زائر    ٤,٧اإلباحية تزعم بان    

  فوجـدت شـركة  اإلنترنـت يـة فـي   حبدراسة عـدد الـزوار لـصفحات الـدعارة واإلبا         
)websidestory (  زائر فـي اليـوم      ٢٨٠,٠٣٤ه الصفحات اإلباحية يزورها     ذأن بعض ه 

ـ كأالواحد وهناك     زائـر  ٢٠,٠٠٠ر مـن مئـة صـفحة متـشابهه تـستقبل اكتـر مـن                ث
    .)١٥٦:٢٠٠٤،العصيمي.(يوميا
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من المراهقين الـذين يرتـادون صـفحات وصـور       % ٦٣بأن  ) ٢٠٠١(أفاد مشعل   
مورهم طبيعة ما يتصفحونه على اإلنترنت علما بأن الدراسات تفيـد           الدعارة ال يدري أولياء أ    

 سـنة، والـصفحات   ١٧ و١٢أن أكثر مستخدمي المواد اإلباحية تتراوح أعمارهم مـا بـين        
وهنالـك فـي الوقـت       ، فئات صفحات اإلنترنت بحثا وطلبـا      اإلباحية تمثل بال منافس أكثر    

 متخصصة باألفالم اإلباحية وأكثر مـن        دار سينما  ٩٠٠الحاضر في أمريكا وحدها أكثر من       
وهذا العدد يفوق حتى عدد مطاعم    .  مكتبة ومحل فيديو تتاجر بأفالم ومجالت إباحية       ١٥,٠٠٠

ماكدونالد بنسبة ثالثة أضعاف ، كما أن لوسائل اإلعالم بما فيها  التلفاز واالنترنت لها تـأثيراً   
لقد صرح الدكتور برانـدون سـنتروال       فمثال  . مباشراُ وملحوظا على سلوك وتفكير مشاهديه     

أنه لو لم يخترع أجهزة اإلعـالم       ) Epidemiology(المتخصص بدراسة مصادر األمراض     
لكان هنالك في أمريكا في هذا العصر انخفاض في اإلجرام بنسبة عشرة اآلف جريمـة قتـل              

ر ولقـد توصـل الـدكتو     . سنويا وسبعين ألف جريمة اغتصاب وسبعمائة ألف جريمة عنيفة        
براندون إلى هذه النتائج إثر دراسة دامت قريبا من ثالثين سنة، ولقد قامت جامعة كـارنيجي                

 مدينة  ٢٠٠٠ مليون مرة من     ٨,٥ون صورة استرجعت،    يبدراسة إحصائية أكدت فيها بأن مل     
 دولة فوجدوا أن نصف الصور المستعادة من اإلنترنـت هـي صـور إباحيـة وأن                 ٤٠في  

  .لة في المجموعات اإلخبارية هي صور إباحية من الصور المتداو% ٨٣,٥
 

ـ أنه من خالل تطبيق البحث اتضح أن هناك عالقة          ويوضح الباحث            بـين   ةارتباطي
 كلما زاد االستخدام الـسلبي والوقـت المفـرط          أياستخدام االنترنت واالنحرافات الجنسية،     

كمشاهدة األفالم والصور اإلباحية    لالنترنت زاد بناء العالقات العاطفية واالنحرافات الجنسية        
 الجنسية وأغاني الفيديو كليب المثيرة جنسياً، لذلك فاالنترنت التربـة           توالمشاركة في المنتديا  

 والسرية، ويمكن مشاهدة وتحميـل      ةالخصبة لممارسة أشكال االنحراف ألنه يوفر الخصوصي      
قى المواد اإلباحية تتجـاوز     وتخزين ونقل المواد الجنسية من مكان ألخر وفي ظل هذا كله تب           

  . الحدود الجغرافية والزمان ومكان المستخدم
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  دراسات السابقةال
وكـذلك  ، وبعد االطالع الواسع من قبل الباحث على األدب التربوي والتراث العلمي          

قـام الباحـث    ، المشكالت النفسية والسلوكية    مخزون علم النفس في مجال اإلرشاد النفسي و       
لذا فقد قـسم الباحـث      ،  عدد من البحوث والدراسات المحلية والعربية واألجنبية       بتجميع أكبر 

  : الدراسات حسب ارتباطها بموضوع الدراسة الحالية إلى قسمين  كالتالي
  . عربيةدراسات: أوالً
   .دراسات أجنبية: ثانياً

  

  :الدراسات العربية: أوالً 
  

   ):٢٠٠٩( زوالكرن دراسة اليعقوبي -١
 شيوع المشكالت االجتماعية لإلنترنـت بـين        ىالتعرف على مد  إلى  ت الدراسة   هدف        

 على العالقات االجتماعية والزوجية وعالقة استخدام       اإلنترنتالزوجين، ومدى تأثير استخدام     
ـ    واالغتراب بالطالق   اإلنترنت  بيت زوجي  واسـتخدم الباحـث    ٧٠، وقدرت عينة الدراسة ب

الطـالق  ( جراء الدراسـة واسـتبيان للمـشاكل االجتماعيـة        المنهج الوصفي التحليلي في إ    
من إعداد الباحث نفسه، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج وهي أنـه توجـد عالقـة               ) واإلغتراب

 االغتـراب بين الطالق و االستخدام المفرط لالنترنت، عالقة ضعيفة بـين           ) ضعيفة( نسبية  
 العالقـات  علـى  آثـار سـلبية   اإلنترنتضاً أن الستخدام أي، ومن النتائج   اإلنترنتواستخدام  

 ال يحقق عالقات اجتماعية عاطفية قبل الزواج بـين          اإلنترنتاالجتماعية والزوجية، كما أن     
ألنه األكثر إثارة واسـتخداماً     ) شاتلا( هي مواقع التواصل     اإلنترنتالزوجين، وأخطر برامج    

غوطات الحياة المتكـررة هـي      ويفتح األفق للعالقات االجتماعية العاطفية المشتركة، وأن ض       
  .  شات ال واإلنترنتالسبب األكثر واقعية الذي يقف وراء استخدم 

  

   ):٢٠٠٩(   دراسة الحمصي-٢
 وعالقتهـا بمهـارات     اإلنترنتدمان على   إإلقاء الضوء على ظاهرة     إلى  دفت الدراسة       ه 

قة بـين إدمـان      العال علىالتواصل االجتماعي لدى عينة من طالب جامعة دمشق، والتعرف          
  علـى   ومهارات التواصل االجتماعي لدى الشباب ومعرفة الفروق بـين اإلدمـان           اإلنترنت

 تبعاً لمتغيـر الوضـع   اإلنترنت، معرفة الفروق في اإلدمان على اإلنترنت تبعاًَ لمتغير الجنس  
  تبعاً لمتغير التخصص العلمي، اختيـرت  اإلنترنت على   دمانإاالقتصادي ومعرفة الفروق في     

عينة البحث بطريقة مقصودة لعدد من طالب جامعة دمشق بمختلف كلياتها وكان حجم العينة              
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 ذكور، اعتمد المنهج الوصفي التحليلـي       ١١٤ إناث،   ٣٦أيمن طالب جامعة دمشق     ) ١٥٠(
مقيـاس العالقـات    ) ١٩٩٨(يونـغ   : إعـداد . اإلنترنتومن أدواته المستخدمة مقياس إدمان      

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها وجـود عالقـة بـين        ) ٢٠٠٦( ج  الحا: إعداد. االجتماعية
 ومهارات التواصل االجتماعي لدى العينة المدروسة وتوجد فـروق ذات         اإلنترنتإدمان على   

 لدى العينة تبعاً لمتغير الجنس لـصالح اإلنـاث وال   اإلنترنتداللة إحصائية في اإلدمان على     
دى العينة تبعاً لمتغير الوضع االقتصادي وال توجـد          ل اإلنترنتتوجد فروق في اإلدمان على      

  . لدى العينة تبعاً لمتغير التخصص العلمياإلنترنتفروق في اإلدمان على 
  

  ):٢٠٠٤ (دراسة العصيمي-٣
التعرف على نمط قضاء األبناء ألوقات فراغهم وعالقته باستخدام         إلى  هدفت الدراسة   

ـ  التي يتـردد     ضاً معرفة أهم وأكثر المواقع    أي و اإلنترنت  وأهـم اآلثـار     ون المـستخدم  هعلي
النترنت، واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي         لاالجتماعية الناجمة عن االستخدام المفرط      

التحليلي، وطبقت هذه الدراسة على مجتمع المملكة العربية السعودية، وأثبتت نتائج الدراسـة             
 وعالقة غير منتظمـة بـين   نترنتاإلأن هناك عالقة طردية بين العمر الزمني واستخدام   إلى  

 من العينة هم األكثر استفادة ألوقـاتهم        %٢٣,٥ن  ، وأ اإلنترنتقضاء وقت الفراغ واستخدام     
 سنة هم األكثر استخداما،     ١٨-١٥من خالل  االستخدام المتكرر لالنترنت، و أن الشباب من           

من العالقات العاطفية     االجتماعية هي بناء شبكة    اإلنترنتأن أهم آثار    إلى  وتوصلت الدراسة   
غير ت طويلة من االستخدام المباشر و     والتي تأخذ اتجاه طردي مع العمر الزمني وقضاء أوقا        

مباشر لالنترنت  مسبباً عزلة اجتماعية وعالقات افتراضية مع نفـس الجـنس و الجـنس                ال
سماع  تبادل الصور العاطفية و      علىمن المستخدمين يوافقون    % ٤١ضاً أن   أياألخر، وأثبتت   

  .     األغاني ومشاهدة األفالم 
   

  :الدراسات األجنبية: ثانياُ 
   ):٢٠٠٨(  دراسة مويرا.١

هدفت هذه الدراسة للكشف عن أهم المشاكل النفسية واالجتماعية والسلوكية الناجمـة            
ـ   اإلنترنتعن استخدام      شخصاً، واسـتخدم الباحـث المـنهج    ١٤١، وتمثلت عينة الدراسة ب

من العينة تعاني من مشاكل نفسية لالنترنت مثـل         % ٤٩لي، أظهر النتائج أن     الوصفي التحلي 
مشاكل اجتماعية مثل االنفـصال االجتمـاعي والنبـذ وسـلوك الجنـسي             قلق و ال و االكتئاب
  .المنحرف
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  ):٢٠٠٧( هوانغ  دراسة. ٢
 واسـتخدام الرسـائل الفوريـة       اإلنترنتالكشف عن مدى إدمان     إلى  هدفت الدراسة   

 وعالقتها بالخجل واالغتراب النفسي وأثـر إدمـان         اإلنترنتوأهم أعراض إدمان    والدردشة  
 ٣٣٠ عينة عشوائية طبقية مكونه مـن        على األداء األكاديمي، وطبقت الدراسة      على اإلنترنت
 ٪ من المشاركين استخدموا     ٩٥,٨من المراهقين في الصين، أثبتت نتائج  الدراسة أن          شخصاً  

دام التحليـل   مكن تصنيفها على نحو دردشة اإلدمان، وتـم اسـتخ          ٪ منهم ي   ٩,٨الدردشة، و   
االنـشغال بالـذات،     :منها بين المراهقين    اإلنترنتعدة أعراض إلدمان    العاملي وتوصل إلى    

وفقدان العالقات بسبب االستخدام المفرط، وفقدان السيطرة، والهرب، كما أظهرت النتائج أن             
كما لوحظ أن    والمرتبطة بمستويات إدمان الدردشة،   الخجل واالغتراب عن األسرة واألقران،      
حد كبيـر   إلى  مستوى اإلدمان الحقيقي والمرتبط     إلى  استخدام التراسل الفوري والدردشة أدى      

  . والتي ساهم في انخفاض مستوى األداء األكاديمياإلنترنتبشخصية مدمن 
  

   ):٢٠٠٦(دراسة مياآر وآخرون . ٣
  والمـشاكل الشخـصية    اإلنترنـت ستويات إدمان   على م التعرف  إلى  هدفت الدراسة   

 بـين طـالب المـدارس      اإلنترنـت  ، والتعرف على العوامل ذات الصلة بإدمان      الناجمة عنه 
ذوي و  من طـالب المـدارس المتوسـطة   ٦٧٦عينة الدراسة  في كوريا، وتمثلت المتوسطة

ـ        اإلنترنتالمشاكل الشخصية ومستخدمي     ارن، ، واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي المق
  كـانوا مـن      من الطلبة المستخدمون لالنترنت    ) ٪ ٨٠,٩ (وتوصلت الدراسة لعدة نتائج وهي    

ـ نسبة الخطر لديهم، وأثبتت كانت )  ٪٣,١(المخاطر المحتملة، و يشكون من    هنـاك  ضاُ أن أي
 جابيـة اي ة والمشاكل الشخصية وعالقاإلنترنت ذات داللة إحصائية بين إدمان       جابيةايعالقات  
 المدمنين على    والساعات التي يقضيها المستخدم باللعب، فالمراهقين      اإلنترنتن إدمان   كبيرة بي 

  . أكثر من غيرهم مشاكل الشخصية قوية األثراإلنترنت كان لهم 
  

  ): ٢٠٠٦(  دراسة كيم وآخرون .٤
 واالغتراب والعالقة بين    اإلنترنتالتعرف على العالقة بين إدمان      إلى  هدفت الدراسة   

 طـالب   من١٥٧٣المراهقين، وكانت عينة الدراسة المشاركة ى   واالكتئاب لد  ترنتاإلنإدمان  
، والنسخة  اإلنترنتالمدارس الثانوية الذين يعيشون في المدن، واستخدم الباحث مقياس إدمان           

 بشكل  اإلنترنت ٪ من مدمني     ١,٦الكورية من المقابلة التشخيصية، وأثبتت نتائج الدراسة أن         
 بدرجة أقـل وأنـه ال       اإلنترنت مدمني   م ٪ كانت تصنف على أنه     ٣٨,٠مفرط، في حين أن     
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 بـين الجنـسين، وأن مـستويات        اإلنترنتتوجد فروق ذات داللة إحصائية في انتشار إدمان         
ـ  مما هو    اإلنترنتاالكتئاب واألفكار االنتحارية كانت أعلى في مجموعة المدمنين على            هعلي

 بـين االكتئـاب واالغتـراب       ارتباطية ذو عالقة    نتاإلنترفي االغتراب النفسي، وأن إدمان      
  .النفسي

  

   ):٢٠٠٣(  دراسة زكية وآخرون.٥
 اإلنترنـت  الجسدي وإدمان    ذاءيواإلهدفت الدراسة التعرف على العالقة بين العاطفة           

 في   طالب ٧٦بين طالب المدارس المتوسطة، وتمثلت عينة الدراسة بطالب فئات مختارة من            
واشتملت العينة على الخصائص الديموغرافية للطلبـة        وي والثاني الثانوي،  الصف األول الثان  
نمـوذج   الباحث  على نطاق الصراع بين الوالدين والطفل، واستخدم    اإلنترنتوالشباب إلدمان   

، اإلنترنـت االنحدار المتعدد للمتغيرات بهدف كشف العالقة بين إساءة معاملة الطالب وإدمان  
 ونمط األسرة، وأثبتت نتائج الدراسة أن معـدل انتـشار سـوء             حسب متغير الجنس والعمر   

 ألنهـم   للعقـاب البـدني   منهم أفادوا بـأنهم تعرضـوا       ، و  الوالدية أثر على العاطفة    المعاملة
ية األرجح بإفراط، وأن نموذج االنحدار متعدد المتغيرات أظهر أن نسبة           اإلنترنت ونمستخدم

 عزز الجسدي الشديد والذي أثر على العاطفة    ذاءياإل ٪ وأن    ٣,٠٢ البدني الشديد كانت     ذاءيلإل
سـوء   أن هناك عالقة طردية بين سوء المعاملة الوالديـة و   أي بإفراط،   اإلنترنتمن استخدام   

 اطفة الطلبـة فـي المرحلـة المتوسـطة         ع ىعل سلبياً    يؤثر اإلنترنت وأن   اإلنترنتاستخدام  
   ).المراهقة(
  

 ):٢٠٠٣(أوزكان دراسة . ٦
 بين طالب الجامعات في     اإلنترنتدراسة لتحديد الخصائص العامة الستخدام      هدفت ال    

 والظروف النفسية واالجتماعية للطالب، وكانت      اإلنترنتتركيا، ودراسة العالقة بين استخدام      
، والغالبية من   سنة٢٤ -١٩من  ، وكان معدل أعمارهم      الجامعات بةطلمن   ٧٣٠عينة الدراسة   

 وأثبتت نتـائج     ساعات، ٦ كما تم الكشف عن      ةبلاإلنترنت من الط  دام   ومتوسط استخ  الطالبات
 ألنـشطة  لبةالطاستخدام  انخفض ، ببرامجهاإلنترنت مع درجة التفاعل  اددزاالدراسة أنه كلما    

 األنشطة  ، وازدادت مثل البحث عن المعلومات العامة، والبحوث األكاديمية       اإليجابية اإلنترنت
فيه والدردشة والمعامالت المالية والجـنس، وتحميـل البـرامج،     بالتر اإلنترنت عبر   ةعليالتفا

الـشعور  ممـا أدى إلـى االكتئـاب و        بالمشاركات العاطفية    ، وازداد ارتباط الطلبة   واألغاني
  .المشاركة االجتماعيةوالحالة النفسية  اإلنترنتجود عالقة سلبية بين استخدام وبالوحدة، و
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  ):٢٠٠٢(  دراسة كانوال.٧
، اإلنترنـت  استخدام   علىالتعرف على مدى إدمان طلبة المدارس       إلى  سة  هدفت الدرا 

 واعتبرت الدراسة إجراء تحقيـق أولـي لمـدى        اإلنترنتوأهم المشكالت الناجمة عن إدمان      
اإلناث في الهند، وتم اسـتخدام       الذكور و  ١٨-١٦في أطفال المدارس     اإلنترنتانتشار إدمان   

تحديد مجموعتين المعتمدين وغيـر المعتمـدين،     وتم،اإلنترنت ىمقياس لتقييم حاالت مرض
 وأن هناك تـأخير     ،من الطلبة مدمنين انترنت    % ٦٥أهمها أن   وتوصلت الدراسة لعدة نتائج     

سبب عمليات تسجيل الـدخول فـي    م، وفقدان النو،اإلنترنتأعمال نتيجة لقضاء الوقت على 
، توجـد فـروق     اإلنترنتن دون   ستكون مملة م   ةالحياأخر من الليل، ويشعرون بأن      وقت مت 

على مقياس الـشعور    واإلنترنت لصالح الذكور وبشكل مفرط،      ذات داللة إحصائية في إدمان      
بالوحدة، وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين الـذكور واإلنـاث  فـي الـشعور بالعزلـة              

   وذلك لصالح اإلناث المستخدمات بإفراطاإلنترنتاالجتماعية الناجمة عن إدمان 
  

  ):١٩٩٨( دراسة يونغ  .٨
 وعدد الجلسات التي يقـضيها    اإلنترنتالتعرف على طبيعة إدمان     إلى  هدفت الدراسة   

 حالـة مـن   ٣٩٦المستخدمون، و أهم المشاكل الناجمة عن اإلدمان،  تمت هذه الدراسة على     
 حالة من المستخدمين الجدد لإلنترنـت، واسـتخدمت         ١٠٠المستخدمين السابقين لإلنترنت و   

فتوحـة عـن     من إعداد الباحثة ذات أسـئلة م       اإلنترنتانه من ثمان فقرات عن استخدام       استب
إن إدمان  النتائج إلى   وضحت  وأ. ، والمشاكل التي سببها   اإلنترنت لىالساعات التي يقضونها ع   

 مرات أكثر من المستخدمون     ٨الى إدماناً سلوكياً والمستخدمون السابقون يقضون حو      اإلنترنت
 وظهور مشكالت كبيرة في حياة المستخدمين القدامى ولم يبلـغ المـستخدمون             الجدد أسبوعياً 

 مشكالت أو تأثيرات ألنهم قادرين على السيطرة على الكمية التـي اسـتخدموا              أيالجدد عن   
  . اإلنترنتفيها 

  

   ):١٩٩٨( دراسة ماري . ٩
ـ  االختالفـات فـي المـشاكل المتـصلة ب     علىالتعرف  إلى  هدفت الدراسة        تاإلنترن

 طالبا جامعيا، واستخدم الباحـث      ٧٦٠ ىوطبقت الدراسة عل  ،  والوظائف النفسية واالجتماعية  
، وأثبتـت  اإلنترنـت أسلوب التحليل اإلجرائي لمتغير الحياة النفسية والجنسية للكشف عن أثر        

 كـانوا أكثـر     اإلنترنت نشاط جنسي عبر     أينتائج الدراسة أن الطالب الذين لم يشاركوا في         
ياتهم حاليا وأكثر اتصاال مع األهل واألصدقاء أما الذين يشتركون فـي أنـشطة              رضا عن ح  



                                                                                                                                        
         

              - ٨٣ -

 أن األداء   أقـل أتـضح     أو اإلنترنـت  سواء كانوا أكثر اعتمادا علـى        اإلنترنتجنسية على   
عـالم الوحـدة    إلـى    أداة ساعدت في خروج مستخدمه       اإلنترنتأن  السلوكي في انخفاض، و   

  .اإلنترنتتعويض تفاعلهم عبر  لوحدة لم يستطيعوان يعانون من االنفسية، ومعظم الذي
  

  :التعقيب على الدراسات السابقة
  :كما يليعناصر لتعقيب على هذه الدراسات من عدة سيتم ا

  

 :من حيث الهدف) ١
اسات حد ما، فلقد هدفت أغلب هذه الدر      إلى   تشابهت هذه الدراسات من حيث الهدف       

مثـل  ، نة كاالغتراب والمشاكل الـسلوكية  ل الناتجة ع  أهم المشاك دراسة إدمان اإلنترنت و   إلى  
 مويرا  ،)٢٠٠٤( ، العصيمي  )٢٠٠٩(  ، دراسة الحمصي   )٢٠٠٩( والكرنز دراسة اليعقوبي 

، إال أن دراسـة      )٢٠٠٢( ، كـانوال  )٢٠٠٦( ، كيم وآخرون     )٢٠٠٧( هوانغ   ، )٢٠٠٨(
 الجلسات التي يقضونها     وعدد اإلنترنت طبيعة إدمان    علىالتعرف  إلى  هدفت  ) ١٩٩٨( يونغ  

الوقـوف علـى    إلى  هدفت الدراسة   فقد   ) ٢٠٠٦( المستخدمون، أما دراسة مياآر وآخرون      
 دراسـة  ، وبين بلدين أوربا الـشرقية وكوريـا     والمشاكل الشخصية    اإلنترنتمستويات إدمان   

ـ واإل العالقة بين العاطفـة  علىالتعرف إلى هدفت  ) ٢٠٠٣(  وآخرون   زكية  الجـسدي  ذاءي
 اإلنترنـت ربطـت بـين إدمـان        ) ١٩٩٨( ، أما دراسة آن ماري      اإلنترنتمرض إدمان   و

 ألنهـا  ىاألخرالدراسات  هدافوالنشاط الجنسي والترفيهي، بذلك تكون هذه الدراسة شاملة أل      
  . الجنسيةتاالنحرافا واالغتراب والعالقات العاطفية واإلنترنت إدمان علىتركز 

  

 :من حيث العينة) ٢
 ٢٠٠٩ ( زوالكرن العينة في جميع الدراسات السابقة ففي دراسة  اليعقوبي           لقد تنوعت 

ـ   )  ) ١٥٠(حجم العينة    ) ٢٠٠٩(   بيت زوجي، ودراسة الحمصي      ٧٠قدرت عينة الدراسة ب
تمت هذه الدراسة   ) ١٩٩٨(  يونغ    دراسة ، ذكور ١١٤ إناث،   ٣٦أيامعة دمشق   من طالب ج  

 حالة مـن المـستخدمين الجـدد        ١٠٠إلنترنت و  حالة من المستخدمين السابقين ل     ٣٩٦على  
الحاملين  شطين جنسياا الن١٤١وتمثلت عينة الدراسة بين  ) ٢٠٠٨(مويرا ، دراسة لإلنترنت

وعينـة   ) ٢٠٠٧( المجهول، دراسة هوانغ  surveys.Results للفيروس رجاال الذين أتموا
( راسة ميـاآر وآخـرون    من المراهقين في الصين، د٣٣٠الدراسة عينة عشوائية طبقية من   

مـن ذوي  حـصر المـشاكل      من طالب المدارس المتوسطة٦٧٦عينة الدراسة  ) ٢٠٠٦
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وكانت عينـة الدراسـة     )٢٠٠٦( دراسة كيه كيم و آخرون       ،اإلنترنتالشخصية ومستخدمي   
 زكيـة   ، دراسة  طالب المدارس الثانوية الذين يعيشون في المدن الكورية        من١٥٧٣المشاركة  
 في الـصف األول والـصف     ٧٦عينة الدراسة طالب فئات مختارة من        ) ٢٠٠٣( وآخرون  

مـن  ٧٣٠وكانت عينـة الدراسـة      ) ٢٠٠٣(أوزكان    طالب، دراسة  ٣٧٩٨ وعددهم   ويانالث
العينـة ممثلـة بمجمـوعتين األولـي        ) ٢٠٠٢(، دراسة كـانوال       الجامعات التركية طالب  

وطبقـت   ) ١٩٩٨( دراسة آن مـاري     ،  بالهند) ٢١(والثانية غير المعالين    ) ١٨(المعتمدين  
 مـستخدم فـي     ٢٥٠ على طالبا جامعيا بأستراليا، أما هذه الدراسة طبقت         ٧٦٠ علىالدراسة  
 طلبـة المـدارس     علـى  بمحافظ خان يونس، فالدراسات السابقة ركـزت         اإلنترنتالمراكز  

فئـة   أكثر مـن     على ألنها تحتوى    اإلنترنتمراكز   علىوالجامعات لكن هذه الدراسة ركزت      
  .ومستوى 
  

 : من حيث األساليب اإلحصائية و األدوات) ٣
 دراسة العصيمي   ، )٢٠٠٩(   الحمصي   ، )٢٠٠٩( الكرنزاليعقوبي و  اتفقت دراسة      
، كـيم    )٢٠٠٦( ، ميـاآر وآخـرون       )٢٠٠٧( ، هوانغ   )١٩٩٨(  دراسة يونغ    ،)٢٠٠٤( 

فـي إجـراء الدراسـة    حليلي  المنهج الوصفي التىعل) ٢٠٠٣(أوزكان  )٢٠٠٦( وآخرون 
 على دراسة الظاهرة في الواقع ووصفها بدقة والتعبير عنها كماً وكيفياً وفـي حـين                العتماده

 األسـلوب  علـى العتمادهـا   ) ٢٠٠٢  (اإلحصائية بدراسة كالً من كانوالاختلفت األساليب   
 أمـا   نترنتاإلالتحليلي بالمقابلة لذلك اعتبرت الدراسة إجراء تحقيق أولي لمدى انتشار إدمان            

أستخدم أساليب إحصائية تناسب هذه الفئة كالتحليل الوصفي الـدقيق           ) ٢٠٠٨(ويرا  مدراسة  
، أما األدوات في     األسلوب التحليلي اإلجرائي   ىأعتمد عل  ) ١٩٩٨(  ماري    دراسة ،المقارنو

 المعلومـات مـن   علـى أداة للحصول  وهاإلستبيان   أن   ىالدراسات السابقة كانت باالتفاق عل    
فاسـتخدمت   ) ٢٠٠٣(  زكية وآخـرون   سةراد العينة كالً حسب بيئته في حين اختلفت درا        أف

نموذج االنحدار متعدد المتغيرات بهدف كشف عن العالقة بين المتغيرات، دراسـة كـانوال              
 أما هذه الدراسـة   اإلنترنتلتقييم الحاالت المرضي    ) مستندات(وتم استخدام مقياس     ) ٢٠٠٢(

مـن  اإلسـتبيان   الدراسات في استخدام المنهج الوصفي التحليلي وأستخدم        الحالية فاتفقت مع    
  .ت العاطفية واالنحرافات الجنسية واالغتراب والعالقااإلنترنتإعداد الباحث في إدمان 
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 :من حيث النتائج)  ٤
 ، )٢٠٠٩(  الحمـصي   ،   )٢٠٠٩( أثبتت جميع الدراسات التالية اليعقوبي والكرنـز      

 ، )٢٠٠٦( مياآر وآخرون   ، )٢٠٠٧( وانغ  ه،   )٢٠٠٨(مويرا  ،  )٢٠٠٤( ي  دراسة العصيم 
( مـاري  دراسـة  ،  )٢٠٠٢(و كـانوال   ) ٢٠٠٣(أوزكان  ،)٢٠٠٦( و كيه كيم وآخرون 

أن االستخدام المتكرر لالنترنت ولساعات طويلة خالل اليوم الواحد يـسبب إدمانـاً              ) ١٩٩٨
مجتمع افتراضي مـن خـالل     ن بأنهم يعيشوا ب   لالنترنت ونتيجة ذلك اإلدمان يشعر المستخدمي     

، فمصيرهم العيش بدائرة الوحدة النفـسية والـشعور بـاالغتراب النفـسي،         والشات الدردشة
 والشعور  اإلنترنت داله وواضحة بين إدمان      ارتباطيةوأثبتت جميع الدراسات أن هناك عالقة       

  .باالغتراب النفسي
  

، دراسـة زكيـة     )٢٠٠٤( ، العصيمي ) ٢٠٠٩( من اليعقوبي والكرنز  اتفقت دراسة   
 بوابة لفتح عالم العالقـات العاطفيـة بـين          اإلنترنت أن االستخدام    ىعل ) ٢٠٠٣( وآخرون  

المستخدمين الذكور واإلناث من خالل الدردشة والشات والمنتديات المفتوحة وان هناك عالقة            
  .طرية بين االستخدام المتكرر لالنترنت وبناء العالقات العاطفية

  

أن مـدمني    ) ١٩٩٨( مـاري   ،  )٢٠٠٣(أوزكـان   ،   )٢٠٠٨( أكدت دراسة مـويرا          
 سـبيل التـسلية     علـى  هم من يكون لهم االشتراك الجنسي في المواقع و المنتديات            اإلنترنت

واالتجار والتوزيع وأن المشاكل الجنسية الحالية لها أسباب من ضمنها االسـتخدام المفـرط              
  . يكون تعويضاً عما يفقده المستخدم في حياته الواقعية والسلبي لالنترنت ألنه قد

  

أثبتت جميع الدراسات أن االستخدام المفرط لالنترنت له آثار سلبية حقيقـة وظـاهرة    
وينتج عنه مشاكل نفسية كالقلق واالكتئاب واضطرابات النوم وأخرى اجتماعية كـاالغتراب            

 سالح  اإلنترنتة وانحرافات جنسية، إن     ضاً مشكالت عاطفي  أيوالوحدة والعزلة عن المجتمع و    
  .التجارة الكامنةإلغراض التسلية والترفية ولة تكمن في المستخدمين بإفراط وذو حدين فالمشك
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  :  السابقةتعالقة الدراسة الحالية بالدارسا
  : النقاط التي اتفقت فيها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: أوالً 
العـصيمي   ةدراسالدراسة الحالية ك أهداف مع   فهاهداألدراسات في   تقاربت مجموعة من ا    .١

،  )٢٠٠٣( آخـرون   زكيـة و  ،  )٢٠٠٦(  كيم وآخـرون     ، )٢٠٠٧( هوانغ  ،  )٢٠٠٤( 
 انتـشار   ى مـد  ىفي التعرف عل   ) ١٩٩٨( ماري  ،   )٢٠٠٢(كانوال  ،  )٢٠٠٣(أوزكان  

االنحرافـات  طفيـة و   وعالقته باالغتراب النفسي والعالقـات العا      اإلنترنتظاهرة إدمان   
 .الجنسية

 

اإلسـتبيان  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات في استخدام المنهج الوصفي التحليلـي و             .٢
  ، )٢٠٠٩( الكرنـز    البيانات من الفئة المستهدفة كدراسة اليعقوبي و       علىكأداة للحصول   

ــصي ــصيمي ،  )٢٠٠٩(  الحم ــة الع ــغ ،)٢٠٠٤( دراس ــة يون ، )١٩٩٨(  دراس
 ) .٢٠٠٣(أوزكان ،)٢٠٠٦( آخرون  كيم و، )٢٠٠٦( ، مياآر وآخرون  )٢٠٠٧(هوانغ

  
  :الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة وهي بها  تميزتالنقاط التي:ثانياً

على المتغير   أكثر من متغير بخالف الدراسات السابقة التي تركز فقط           علىأنها تشتمل    .١
الدراسة الحاليـة جميـع المتغيـرات    النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو االجتماعي ففي     

  .السابقة
 ولـيس المـدارس والجامعـات       اإلنترنـت أن مجتمع الدراسة والعينة هي من مراكز         .٢

 .والمؤسسات 
هذه الدراسة جديدة من    ، إال أن     العربي هاأن الدراسات السابقة أغلبيتها أجنبية والقليل من       .٣

متغيرات نفـسية واجتماعيـة     ع  ب أر علىنوعها في المتغيرات واألساليب ألنها احتوت       
 .وعاطفية وجنسية 

تقدم هذه الدراسة إطاراً نظرياً غنياً بمجموعة كبيرة من المعلومات حـول المتغيـرات               .٤
  .والقراءلمتخصصين لاألربعة مما يقدم صورة شاملة 
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 وأدواتـه،   ، وعينتـه،  البحـث وصـفاً لمنهجيـة     يستعرض الباحث في هذا الفصل       

 يتبعها الباحث للحصول على بياناته تمهيداً لمعالجتها إحصائياً وصوالً إلـى            واإلجراءات التي 
  .النتائج

  

  

  :بحث ال منهج
  دراسـة  علـى األسلوب الذي يعتمـد     "  المنهج الوصفي التحليلي وهو      مقام الباحث باستخدا    

 "كيفيـاً وأ  تعبيراً كمياً  هالظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بها ووصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عن           
  . )١٨٣: ١٩٨٥، آخرون وعبيدات(
  

  :بحثمجتمع ال
 الحالية من جميع مستخدمي شبكة اإلنترنت في محافظة خان يـونس            يتكون مجتمع الدراسة    

  . محافظة خان يونس مع العلم أنه ال توجد أرقام دقيقة لعدد مستخدمي شبكة اإلنترنت في
  : عينة البحث

األصـلي للدراسـة وبلـغ حجمهـا     شوائية مـن المجتمـع    تم اختيار عينة البحث بطريقة ع     
  .فتاه) ٨٢(شاب، و) ١٢٢( منهممستخدم لشبكة اإلنترنت)٢٠٤(

  : العينة االستطالعية
إجمالي مستخدمي  من  ) ٤٥( على عينة استطالعية قوامها      تاالستبياناقام الباحث بتطبيق      

  .وذلك للتحقق من صدق األداة وثباتها، اإلنترنت
  

  :  البحثخصائص عينة 
  من حيث الجنس. ١

  )١(جدول رقم توزيع العينة حسب متغير الجنس 
 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 الجنس  %٥٩,٨ ١٢٢ ذكر 
 %٤٠,٢ ٨٢ أنثي 

  %١٠٠  ٢٠٤  الياإلجم
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  )١(شكل  توزيع العينة حسب متغير الجنس

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  من حيث الحالة االجتماعية . ٢

  )٢(جدول رقم  ة حسب متغير الحالة االجتماعيةينتوزيع الع
 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 الحالة االجتماعية  %٨٧,٣ ١٧٩ أعزب
 %١٢,٣ ٢٥ غير ذلك 

  %١٠٠  ٢٠٤  الياإلجم
  

  )٢(شكل متغير الحالة االجتماعية توزيع عينة الدراسة حسب 
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  من حيث المستوى االقتصادي . ٣

  )٣( جدول رقم يع العينة حسب متغير المستوى االقتصاديتوز
 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 %٩,٨ ٢٠ متدني 

 %٤٠,٢ ٨٢ متوسط 

 %٣٩,٢ ٨٠  جيد
 المستوى االقتصادي 

 %١٠,٨ ٢٢  ممتاز

 %١٠٠ ٢٠٤  الياإلجم
  
  

  )٣( شكل المستوى االقتصادييع عينة الدراسة حسب توز
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  من حيث المستوى التعليمي . ٤

  )٤(جدول رقم مي عليتوزيع العينة حسب متغير المستوى الت
 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

  ييمعلالمستوى الت %١٧,١٥ ٣٥ غير جامعي 
  % ٨٢,٨٤  ١٦٩  جامعي 

  %١٠٠  ٢٠٤  الياإلجم
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  )٤(شكل  مييعل المستوى التتوزيع عينة الدراسة حسب
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  في اليوم الواحدمن حيث عدد ساعات استخدام اإلنترنت . ٥
   )٥( جدول رقم اإلنترنت متغير عدد ساعات استخدام توزيع عينة الدراسة حسب

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

٥٨,٨ ١٢٠ ٤- ١% 

٣٣,٨ ٦٩ ٩- ٥% 
ساعات استخدام 

  اإلنترنت
  %٧,٤  ١٥   فأكثر ١٠

  %١٠٠  ٢٠٤  الياإلجم
  

  )٥( شكل اإلنترنت متغير عدد ساعات استخدام توزيع عينة الدراسة حسب
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   :متغـيرات البحث
  : المتغيرات المستقلة: أوالً 
o الجنس.  
o العمر.  
o الحالة االجتماعية.  
o مييعلالتى المستو.  
o االقتصاديىالمستو .  
o  اإلنترنتعدد ساعات استخدام.  
o واألم مع األبمستوى العالقات الوالدية . 
  

  :المتغيرات التابعة: ثانياً 
o  اإلنترنتإدمان.  
o االغتراب النفسي. 
o ةيالمشكالت العاطف.  
o االنحرافات الجنسية.  

  

  :أدوات البحث
كأداة رئيسة لجمع البيانات وتعتبر هذه األداة من األدوات الكميـة          اإلستبيان  تم اختيار      

  .ف الدراسة وجمع المعلوماتالعلمية للحصول على الحقائق والمعلومات لتحقيق أهدا
  

  :االستبيانات التي تم إعدادها: أوالً
  .استبيان إدمان اإلنترنت. 
  .استبيان االغتراب النفسي  .
  .استبيان العالقات العاطفية. 
  . الجنسيةتاستبيان االنحرافا. 
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   : بعدة مراحل وهيتوقد مر إعداد االستبيانا
  : تضمنت الخطوات التاليةمرحلة صياغة االستبيانات و: أوالً
  .   متغيرات الدراسةت من استبياناتحديد الهدف العام )١
متغيـرات   التي تناولـت     قيام الباحث بإجراء مسح للبحوث والدراسات العربية واألجنبية        )٢

 تاالسـتبيانا لباحث الوصول إلى عدد مـن       ومن خالل هذه الدراسات استطاع ا     ، الدراسة
 :التاليك اسة وهيمتغيرات الدرالتي استخدمت في  

   ).٢٠٠٣، فوزي  (استبيان المشكالت النفسية الناجمة عن استخدام اإلنترنت .١
  ).٢٠٠١، عزب (استبيان إدمان اإلنترنت  .٢
  ).٢٠٠٧، يوسف (استبيان إدمان اإلنترنت  .٣
  ).٢٠٠٨، الخالدي (استبيان إدمان اإلنترنت  .٤
 ).٢٠٠٧السيقلي،(مشكالت اإلنترنت  .٥
  ).٢٠٠٢، خليل(لنفسي استبيان  االغتراب ا .٦
  ).١٩٩٨، المحتسب (استبيان االنحرافات الجنسية  .٧
  ).٢٠٠٧الفراج ،(استبيان العالقات العاطفية  .٨
  ).٢٠٠١، أبو هاشم وأبو سرية (استبيان العالقات العاطفية  .٩

 االعتماد   في التعرف على المؤشرات الرئيسية التي يمكن       االستبياناتولقد أفادت هذه      
  .تاالستبياناميم  في تصعليها

 

ثم صياغة مجموعة من العبارات التي يمكن أن يقيسها هذا          ، تم التحديد اإلجرائي لكل بعد     )٣
وراعى الباحث أن تكون صياغة العبارات مرتبطة بالتعريف اإلجرائي في صـورة   ، البعد

  . بدقةىلغة مفهومة مع تحديد المعنمبسطة وسهلة و
  

 : مترية لالستبيانات مرحلة حساب الخصائص السيكو:ثانياً

 : صدق االستبيان.١

  ).٦٢: ١٩٩٧عبد اهللا ،( هو أن تقيس األداة أو االختبار ما وضع لقياسه :ويعرف الصدق
 

 :  تحقق الباحث من صدق المقياس من خالل وقد 

 :صدق المحكمين. ٢

أعضاء مـن الهيئـة     ) ٩(عرض االستبيانات على مجموعة من المحكمين تألفت من         
مـوزعين علـى ثـالث جامعـات     نفسي صين في علم النفس واإلرشاد التخالمالتدريسية  
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، وقد استجاب الباحث ألراء الـسادة المحكمـين       ) اإلسالمية واألقصى واألزهر  (فلسطينية  
بعد تسجيلها في نموذج تـم      ، وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم         

دراسـة   على عينة ال   اليتم تطبيقه ، وليةاأل ها في صورت  تت االستبيانا وبذلك خرج ، إعداده
   .االستطالعية

 

 :  صدق االتساق الداخلي.٣

تقوم فكرة هذا النوع من الصدق على حساب ارتباطات درجات الفقرات مـع الـدرجات               
  ).٣٢٢: ١٩٩٦حبيب، ( الكلية لالستبيان، وكذلك مع األبعاد الفرعية التي تنتمي إليه

 

مـع الدرجـة   اإلستبيان االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامالت   بإيجادقام الباحث   
  : فجاءت النتائج على النحو التالي حداالكلية لكل استبيان من االستبيانات األربعة كالً على 

 مـع   اإلنترنـت يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات استبيان إدمـان           ) ٦(جدول رقم   
  .الدرجة الكلية 

  

  محتوى الفقرة  م
معامل 

  تباطاالر
  الثبات في حال 
  حذف العبارة

  ٠,٩٢  ٠,٥٣  أن اقضي وقت فراغي  تصفحاً باإلنترنت  أفضل  ١
  ٠,٩٢  ٠,٥٩  يمنعني الجلوس أمام اإلنترنت من قضاء وقت أطول مع األصدقاء  ٢
  ٠,٩٢  ٠,٥٧  أهمل التزاماتي اليومية لقضاء وقت أطول أمام اإلنترنت   ٣
 ٠,٩٣  ٠,٥٦  رنتانقطعت عن اإلنت اشعر بتوتر إذا  ٤
  ٠,٩٣  ٠,٤٥  أصبحت أسيرا لشبكة اإلنترنت  ٥
  ٠,٩٢  ٠,٤١  أسهر فترة طويلة أمام اإلنترنت  ٦
  ٠,٩٢  ٠,٧٤  أفشل عند محاولة تقنين الجلوس أمام اإلنترنت  ٧

أصاب باإلجهاد والتعب في  يدي أو في ظهري من كثرة الجلوس أمام   ٨
  اإلنترنت

٠,٩٢  ٠,٥٢ 

  ٠,٩٣  ٠,٥٥   أغلق اإلنترنت بالعودة إليه بعد قليلتتملكني الرغبة حين  ٩
  ٠,٩٢  ٠,٦٧  تصفحي على اإلنترنت يؤخرني عن مواعيدي  ١٠
  ٠,٩٢  ٠,٣٧  أشعر بالندم لطول فترات جلوسي أمام اإلنترنت  ١١
  ٠,٩٢  ٠,٧٤  ة متعة أخري  أيأفضل إثارة اإلنترنت على   ١٢
  ٠,٩٢  ٠,٧١  م اإلنترنت يشكوا مني اآلخرون بسبب الوقت الذي أقضية أما  ١٣
  ٠,٩٣  ٠,٦٦  أتكتم عندما يسألني اآلخرون عما أتصفحه باإلنترنت  ١٤
  ٠,٩٢  ٠,٧٨  أجد نفسي متحمساً للمرة القادمة التي سوف أستخدم بها اإلنترنت   ١٥
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  محتوى الفقرة  م
معامل 

  تباطاالر
  الثبات في حال 
  حذف العبارة

 ٠,٩٢  ٠,٣٨  أنزعج عندما يقاطعني اآلخرون أثناء استخدامي لالنترنت   ١٦
  ٠,٩٢  ٠,٤٨  نترنتأشعر بأن حياتي مرتبطة باإل  ١٧
  ٠,٩٢  ٠,٦٥  أحاول إخفاء الوقت الذي أستغرقه في استخدام اإلنترنت   ١٨
  ٠,٩١  ٠,٧١  الحياة بدون اإلنترنت ال تطاق   ١٩
  ٠,٩٢  ٠,٥٤  أستمر في الجلوس أمام اإلنترنت حتى لو شعرت بالتعب و النعاس   ٢٠
  ٠,٩٢  ٠,٥٧  أنزعج عندما يكلفني والدي بأمر حتى ال أترك اإلنترنت  ٢١
  

أن جميع العبارات ذات ارتباط دال إحصائيا مع المجموع، األمـر           ) ٦(يتضح من جدول رقم     
  .اإلدمان على اإلنترنتاإلستبيان الذي يشير إلى اتساق العبارات داخل 

  
يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات استبيان االغتراب النفسي مع           ) ٧(جدول رقم   

  . الدرجة الكلية

  الفقرة محتوى  م
معامل 
  االرتباط

  الثبات في حال 
  حذف العبارة

  ٠٫٩٠  ٠٫٦٥  ن أتجه أيأهرب من نفسي و ال أعرف   ١

  ٠٫٩٠  ٠٫٤٨  أرفض التخطيط  لحياتي الن هناك من يخطط  لها  ٢

  ٠٫٩٠  ٠٫٤٧   ةايغتمضي حياتي بغير هدف أو   ٣

 ٠٫٩٠  ٠٫٥١  أكره وجود الناس حولي   ٤

  ٠٫٩١  ٠٫٥٤  لى اإلطالق أشعر بأنه ال فائدة مني ع  ٥

  ٠٫٩٠  ٠٫١٦   نشاط اجتماعي  أيأشعر بالتوتر والخوف عند   ٦

  ٠٫٩٠  ٠٫٦٨  مستقبلي  كئيباٌ ومخيفاٌ  ٧

 ٠٫٩٠  ٠٫٦٣  أشعر بأنني وحيد في العالم  ٨

  ٠٫٩٠  ٠٫٤٨  "  خالف تعرف " أعمل بالمثل   ٩

  ٠٫٩٠  ٠٫٥١  أفضل أن أقضي وقت فراغي وحيداً مع نفسي  ١٠

  ٠٫٩٠  ٠٫٥٧  ليس لها معني حياتي   ١١

  ٠٫٩٠  ٠٫٣٧  أتردد عند حسم خياراتي في الحياة   ١٢

  ٠٫٩٠  ٠٫٤٧  مسار حياتي خارج عن سيطرتي   ١٣

  ٠٫٨٩  ٠٫٥٢   شيءأي أشعر بأنني ال أستحق أن أحصل على   ١٤

  ٠٫٩٠  ٠٫٥٥   قرار أيأشعر بعدم القدرة على اتخاذ   ١٥
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  الفقرة محتوى  م
معامل 
  االرتباط

  الثبات في حال 
  حذف العبارة

 ٠٫٩٠  ٠٫٧٨   أشعر بالغربة حتى بين أقرب الناس لي    ١٦

  ٠٫٩٠  ٠٫٥٧  تمضي حياتي  دون جدوى    ١٧

  ٠٫٩٠  ٠٫٦٥  إنا ضعيف أمام رغباتي   ١٨

  ٠٫٩٠  ٠٫٤٦  أشعر بالوحدة حتى بوجود اآلخرين   ١٩

  ٠٫٩٠  ٠٫٥٦  أتجنب المشاركة في المناسبات الحياتية   ٢٠
  

، األمـر   أن جميع العبارات ذات ارتباط دال إحصائيا مع المجموع        ) ٧(يتضح من جدول رقم     
  .االغتراب النفسياإلستبيان الذي يشير إلى اتساق العبارات داخل 

  
يوضح معامالت ارتباط بين كل فقرة من فقرات استبيان االنحرافات الجنسية ) ٨(جدول رقم 

  .مع الدرجة الكلية

  الفقرةمحتوى   م
معامل 
  االرتباط

  الثبات في حال 
  حذف العبارة

  ٠٫٩٣  ٠٫٣٢  أقبل  إقامة عالقة جنسية معي  ١

  ٠٫٩٢  ٠٫٥٨  أستعرض جنسياً أمام الكاميرا على اإلنترنت   ٢

أتخيل عند ممارستي للعادة السرية وصفاً جنسياً لشخص من   ٣
  نفس جنسي 

٠٫٩٢  ٠٫٤١  

أمارس العادة السرية عدة مرات في األسبوع دون الشعور   ٤
  بالحرج

٠٫٩٣  ٠٫٢٣ 

  ٠٫٩٢  ٠٫٤٢  إلنترنت من خالل اجنسياأسعي إلى استدراج اآلخرين   ٥

  ٠٫٩٢  ٠٫٥٣   العادة السرية لتجنب الوقوع في الخطيئة ةأميل لممارس  ٦

  ٠٫٩٢٢  ٠٫٧١  أحرص على  مشاهدة األفالم الجنسية   ٧

 ٠٫٩٢  ٠٫٥٩  تضطرني الظروف لممارسة الجنس مع الجنس األخر    ٨

  ٠٫٩٢  ٠٫٦٥  أفتح مواقع ومنتديات جنسية للمشاركة في حواراتها   ٩

  ٠٫٩٢  ٠٫٦٥  ب الحديث عن الجنس ومواضيعه المثيرةأح  ١٠

  ٠٫٩٢  ٠٫٧٠  أبحث عن مشاهدة الصور الجنسية   ١١

  ٠٫٩٢  ٠٫٥٦  أحصل على المتعة الجنسية من خالل مشاهدة الصور واألفالم   ١٢

  ٠٫٩٢  ٠٫٣٦  أميل لمشاهدة اآلخرين وهم يمارسون سلوكاً جنسياً  ١٣

  ٠٫٩٢  ٠٫٧٥  لجنسي مع نفس الجنس تنتابني الرغبة في تحقيق اإلشباع ا  ١٤
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  الفقرةمحتوى   م
معامل 
  االرتباط

  الثبات في حال 
  حذف العبارة

 عند معاكستي ألفراد من الجنس اآلخر ةأشعر بالمتعة الجنسي  ١٥
  لالحتكاك بهم 

٠٫٩٢  ٠٫٧١  

  ٠٫٩٢  ٠٫٥٨   اآلخرين  قةايومضأحصل على اإلشباع من خالل التحرش   ١٦

أجد متعة جنسية في كشف واستعراض بعض أجزاء من جسمي   ١٧
  أمام اآلخرين

٠٫٩٢  ٠٫٦٦  

  ٠٫٩٢  ٠٫٧٤  أميل لرسم العالقة الجنسية بين اآلخرين  ١٨

استخدم العادة السرية في حالة عدم اإلشباع الجنسي بطرق   ١٩
  ٠٫٩٢  ٠٫٧٨  أخرى  

أحب أن أعاكس أو أتحرش بالجنس اآلخر للحصول على   ٢٠
  رغبتي الجنسية  

٠٫٩٢  ٠٫٧١  

  

صائيا مع المجموع، األمـر     أن جميع العبارات ذات ارتباط دال إح      ) ٨(يتضح من جدول رقم     
  .االنحرافات الجنسيةاإلستبيان الذي يشير إلى اتساق العبارات داخل 

  
يوضح معامالت ارتباط بين كل فقرة من فقرات استبيان العالقات العاطفية ) ٩(جدول رقم  

   .مع الدرجة الكلية

  الفقرةمحتوى   م
معامل 
  االرتباط

  الثبات في حال 
  حذف العبارة

  ٠٫٩٠  ٠٫٣٩  قة عاطفية مع الجنس األخر أقيم عال  ١

  ٠٫٩٠  ٠٫١٨  عالقاتي العاطفية متعددة  ٢

  ٠٫٩٠  ٠٫٤١  أتابع األفالم العاطفية   ٣

 ٠٫٩٠  ٠٫٠٨  عندما أكون وحدي تنتابني أفكار وخياالت مثيرة عاطفياً   ٤

أشعر بالراحة عندما أعبر عن عالقاتي العاطفية أمام   ٥
  اآلخرين 

٠٫٩٠  ٠٫٢٩  

  ٠٫٩٠  ٠٫٥٣  ب إلقامة عالقة عاطفية معيأستجي  ٦

  ٠٫٩٠  ٠٫٥٠  أتواصل بالهاتف أو اإلنترنت مع من أحبه   ٧

 ٠٫٩٠  ٠٫٥٣  أقيم عالقات عاطفية بهدف الزواج   ٨

  ٠٫٩٠  ٠٫٦٠  أسعي لجذب انتباه اآلخرين عاطفياً  ٩

  ٠٫٩٠  ٠٫٤٨  تفكيري متشتت بسبب صراعاتي العاطفية   ١٠
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  الفقرةمحتوى   م
معامل 
  االرتباط

  الثبات في حال 
  حذف العبارة

  ٠٫٩٠  ٠٫٦٣  ء العاطفية بحياتي ارتكبت العديد من األخطا  ١١

 ٠٫٩٠  ٠٫٦٥  أتجنب الحديث عن العالقات العاطفية ومواضيعها   ١٢

  ٠٫٩٠  ٠٫٦٥  أشعر بالمتعة عندما يلمسني من أحبه  ١٣

  ٠٫٩٠  ٠٫٥١  أسعي لقراءة الكتب والمجالت والقصص العاطفية    ١٤

  ٠٫٩٠  ٠٫٥٠  أقابل من أحبه خارج المنزل   ١٥

 ٠٫٩٠  ٠٫٦٦  للدردشة العاطفية أستخدم اإلنترنت   ١٦

  ٠٫٩٠  ٠٫٥٥  أكتب رسائل عاطفية لمن أحبه   ١٧

  ٠٫٩٠  ٠٫٥٨  أميل لكتابة الشعر والقصص العاطفية  ١٨

  ٠٫٩٠  ٠٫٦٣   يصعب على التحكم بعواطفي    ١٩

 ٠٫٩٠  ٠٫٥٥  أسرح بخيالي مع من أحبه   ٢٠
  

ئيا مع المجموع باستثناء    أن جميع العبارات ذات ارتباط دال إحصا      ) ٩(يتضح من جدول رقم     
فقـرة تتمتـع باالتـساق    ) ١٩(اإلستبيان وقد ثم حذفها، وأصبح عدد عبارات ) ٤(عبارة رقم   

  .الداخلي
  

  :Reliability االستبياناتثبات  -٢
 همـا   نوقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفـسها بطـريقتي           

  .باخطريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرون
  

  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -أ
ة الرتبة ومعـدل األسـئلة      جاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردي       أي تم  

ألفـا   باسـتخدام معامـل      انه وقد تم تصحيح معامل االرتبـاط      الرتبة لفقرات االستب  الزوجية  
  . النصفية المعدلتجزئةللرونباخ ك
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   . يوضح معامل ثبات االستبيانات بطريقة التجزئة النصفية)١٠(جدول 
  

  معامل الثبات المعدل  معامل االرتباط بين نصفي االستبيان  االستبيان
  ٠,٨٥  ٠,٩٢٤  إدمان االنترنت

  ٠,٨٤  ٠,٩١١  االغتراب النفسي
  ٠,٨٦  ٠,٨٠٩  االنحرافات الجنسية

  ٠,٨٥  ٠,٩١١  العالقات العاطفية
  

 عند عمليـة  )طريقة التجزئة النصفية( ة ربعاالستبيانات األفي  عامل ثبات   وقد تبين أن قيمة م    
  . وهو معامل ثبات عال٠,٨٩٩ساوي ت) التطبيق(الدمج 

  

  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -ب
اتضح كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد الستبيانات البحث ا كرونباخ استخدم الباحث طريقة ألف

  : الستبيانات البحث فكانت كتاليمعامل الثبات 
  

  .يوضح معامل ثبات االستبيانات بحسب معامل ألفا كرونباخ ) ١١(جدول 
  

  معامل ألفا كرونباخ  عدد فقرات االستبيان  االستبيان
  ٠,٩٢  ٢١  إدمان االنترنت
  ٠,٩٠  ٢٠  االغتراب النفسي

  ٠,٩٢  ٢٠  االنحرافات الجنسية
  ٠,٩٠  ٢٠  العالقات العاطفية

 
 عنـد   ) كرونباخ ألفابطريقة  ( ةربعاالستبيانات األ في  تبين أن قيمة معامل الثبات      وقد  
    .االستبانهثبات  وهو معامل ثبات قوي يؤكد على ٠,٩٥٣ساوي ت) التطبيق(عملية الدمج 
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  :المعالجات اإلحصائية
سـتخدام   اإلحصائي وتـم ا    SPSSمن خالل برنامج    الباحث بتفريغ وتحليل االستبانه      قاملقد  

  :االختبارات اإلحصائية التالية
 .النسب المئوية والتكرارات -١

 .اختبار شيفيه -٢

 .ه اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبان -٣

  . واختبار الفرضيات لقياس صدق الفقراتبيرسونمعامل ارتباط  -٤
 .One sample T testاختبار  -٥

 .One Way ANOVA األحادي التبايناختبار تحليل  -٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                        
         

              - ١٠٠ -

م االختبـارات   باستخداالبحث  يقوم الباحث في هذا الفصل بالتحقق من صحة فروض          
  .اإلحصائية المالئمة

  عرض نتائج البحث: أوالً
  :الفرض األول

 بـين   إحـصائيا توجد عالقة دالـة     " الذي ينص    للتحقيق من صحة الفرض األول و     
سي والعالقـات العاطفيـة واالنحرافـات        واالغتراب النف  اإلنترنتإدمان  ( متغيرات الدراسة 

  . النحو التاليعلىقام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون فجاءت النتائج ، "الجنسية
  

  .بين متغيرات الدراسة) بيرسون( معامل االرتباط العزوم ضحوي )١ (وجدول رقم

االغتراب   المتغير
  النفسي

العالقات 
  العاطفية

  االنحرافات الجنسية

  ٠,٥٤٧  اإلنترنتإدمان 
٠,٠٠١  

٠,٧٤٨  
٠,٠٠١  

٠,٥٤٠  
٠,٠٠١  

  ٠,٥١٤    االغتراب النفسي
٠,٠٠١  

٠,٤١٧  
٠,٠٠١  

  ٠,٥٩٦      العالقات العاطفية
٠,٠١  

  

       يمكن مالحظة وجود عالقة طردية بـين متغيـرات الدراسـة          ) ١(من خالل جدول    
 أنه كلمـا    أي) ت الجنسية  واالغتراب النفسي والعالقات العاطفية واالنحرافا     اإلنترنتإدمان  ( 

 زاد االغتراب النفسي والعالقات العاطفية واالنحرافات الجنسية والعكـس         اإلنترنتزاد إدمان   
صحيح، كما يتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة طردية بين  االغتـراب النفـسي                

 والعكـس    كلما ازداد االغتراب النفسي ازدادت العالقـات العاطفيـة         أيوالعالقات العاطفية   
 ارتباطيـة صحيح وكذلك الحال فيما يتعلق باالنحرافات الجنسية الذي تبين أن لهـا عالقـة               

االنحرافـات  العالقة بـين العالقـات العاطفيـة و       فيما يتعلق ب  و ،طردية مع االغتراب النفسي   
وهذا يؤكد انه كلمـا ازدادت      اً  إحصائي ة دال ةيد طر ارتباطية وجود عالقة    ضاًأي الجنسية يتبين 

، األمـر الـذي      اإلنترنت  مستخدمي ى معها االنحرافات الجنسية لد    تاددزالعالقات العاطفية   ا
  .يؤكد صحة الفرض األول
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              ) ٢٠٠٩( تفقت نتائج هذه الدراسة مع نتـائج كـالً مـن اليعقـوبي والكرنـز        قد ا و
 ) ٢٠٠٧ ( هـوان و ) ٢٠٠٨ (مريـرا و) ٢٠٠٦( آخـرون كـيم و  و) ٢٠٠٤ ( يالعصيمو
 وطردية  ارتباطيةبأن هناك عالقة     ) ١٩٩٨( وماري   ) ٢٠٠٢(وكانوال  ) ٢٠٠٣(وزكان  وأ

 أداة  اإلنترنـت  واالغتراب والعالقات العاطفية واالنحرافات الجنسية وأن        اإلنترنتبين إدمان   
عالم الوحدة النفسية وفقر التفاعل االجتماعي وزيـادة فـي          إلى   هساعدت في خروج مستخدم   

   .عاطفية واالنحراف السلوكي والجنسيبناء العالقات ال
  

 اإلنترنـت أن اسـتخدام    ) ١(ويفسر الباحث نتائج الفرض األول ومن خالل الجدول         
االغتراب النفسي ألن التفاعل مع تلك الشبكة يعزل  مستخدمه فعالً عن            إلى  بشكل دائم يؤدي    

لتفاعـل اإللكترونـي     خـالل ا   التفاعل االجتماعي الواقعي ويجعله يبني مجتمعاً افتراضياً من       
 ة فيجـدها متـوفر    ه بيئة نفسية وعاطفية لمستخدميه ألنه يفقدها في واقع        اإلنترنتوفر  وبذلك  

 متوفرة فهي تعتبـر     اإلنترنت وبما أن العالقات العاطفية عبر       اإلنترنتوبكل سهولة في عالم     
غيـر   العالقات عالم االنحرافات الجنسية كمشاهدة الصور واألفالم و       ةايبدكمقدمة للدخول في    

ـ  طبأن الهروب من الواقع بسبب الضغو     ) ٢٠٠٨(، وأكد الخالدي  مشروعةال  وزيـادة   ة اليومي
ـ       قو  يت الفراغ وعدم القدرة على التكيف االجتماعي هي أسباب تدفع المستخدم اإلدمان الحقيق

ب نفسي وتمركز حول الذات ونفـي للواقـع، وطالمـا أن            اغترالالنترنت، واإلدمان نتيجته    
ان السلبي لالنترنت وغياب الوازع الديني هو سيد الموقف فأنه حتماً من خالل االنفتـاح           اإلدم

يسعى إلى بناء العالقات العاطفية التي هي شرارة الندالع حرب االنحرافات الجنسية بجميـع              
  .أشكالها
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  :الفرض الثاني
لة إحصائية فـي     توجد فروق ذات دال    "للتحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص        

 للفروق  )ت(ر  استخدم الباحث اختبا  ،")ذكر، أنثي   ( متغير النوع   إلى   ىمتغيرات الدراسة يعز  
  :اليالتبين متوسطي عينتين مستقلتين فجاءت النتائج على النحو 

  

  .لنوع لمتغير ايوضح الفروق في متغيرات الدراسة تبعاً ) ٢( لجدول او

  مستويات  المتغير
  المتغير

متوسط ال  العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

إدمان   ٠,٧٨  ٢,٢٣  ١٢٢  ذكر
  ٠,٧٩  ٢,٠٥  ٨٢  أنثي  اإلنترنت

٠,١١٠  ١,٦٠٥  ٢٠٢  

االغتراب   ٠,٥٧  ٢,٠٦  ١٢٢  ذكر
  ٠,٦٢  ١,٩٦  ٨٢  أنثي  النفسي

٠,٢٤٧  ١,٠١٦  ٢٠٢  

االنحرافات   ٠,٥٠  ١,٥٥  ١٢٢  ذكر
  ٠,٤٩  ١,٤٤  ٨٢  أنثي  الجنسية

٠,١٣١  ١,٥١  ٢٠٢  

العالقات   ٠,٦٦  ٢,٠٦  ١٢٢  ذكر
  ٠,٦٦  ١,٨٢  ٨٢  أنثي  العاطفية

٠,٠١٢  ٢,٥٤  ٢٠٢  

  

يتضح وجود فروق داله بين الذكور واإلناث فـي العالقـات           ) ٢( من خالل الجدول    
ـ             اث فـي إدمـان     العاطفية لصالح الذكور بينما لم يتضح وجود فروق داله بين الذكور واإلن

  . واالغتراب النفسي واالنحرافات الجنسية األمر الذي يعني تحقيق الفرض جزئياً اإلنترنت
  

بأن الـذكور هـم أكثـر    ) ٢(الباحث نتائج الفرض الثاني ومن خالل الجدول   يفسرو         
زيـادة وقـت الفـراغ والحرمـان        لمجال العاطفي بسبب    ا بحثاً عن    اإلنترنتسعياً الستخدام   

 بينما اإلناث أقل بسبب القيـود والعـادات   ،بعض الضغوط الحياتية التي يمرون بها  لعاطفي و ا
وإن  االجتماعية الملقـاة علـى عاتقهـا،         ة من قبل األسرة وطبيعة المسؤولي     هاعليالمفروضة  

اإلنـاث فـي    ر، في حين أن هناك تقارب بين الذكور و        و فهي أقل من الذك     عند اإلناث  وجدت
 نتائج الدراسة مع دراسة     تاختلفهنا  وواالغتراب النفسي واالنحراف الجنسي      اإلنترنتإدمان  

اإلناث فـي إدمـان اإلنترنـت     بين الذكور و فروق دالة إحصائياً   بأن هناك ) ٢٠٠٩(الحمصي
طبيعة العينة من اإلناث، أمـا بـاقي الدراسـات          إلى  لك لصالح اإلناث وقد يرجع السبب       ذو

ا للدراسة، وهذه نتيجة واقعية ألن الفرصة أمام الـذكور          األخرى لم تضع متغير الجنس أساس     
  . أكثر من اإلناث في المجال العاطفي
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  :الفرض الثالث
 توجد فروق ذات داللة إحـصائية  "ق من صحة الفرض الثالث والذي ينص على  قللتح

اسـتخدم   ،") غير ذلـك   –أعزب  ( متغير الحالة االجتماعية    إلى   تعزىفي متغيرات الدراسة    
  :اليالتللفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين فجاءت النتائج على النحو ) ت( اختبارالباحث

  

  . يوضح الفروق في متغيرات الدراسة تبعاً للحالة االجتماعية  ) ٣ (الجدولو

  مستويات  المتغير
  المتغير

االنحراف   متوسط  العدد
  المعياري

درجة 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

إدمان   ٠,٧٨٤  ٢,٢٧  ١٧٩  أعزب
  ٠,٥٩  ١,٨٨  ٢٥  غير ذلك  ترنتاإلن

٠,٠١٩  ٢,٣٥  ٢٠٢  

االغتراب   ٠,٥٦  ٢,٠٨  ١٧٩  أعزب
  ٠,٦٤  ١,٩١  ٢٥  غير ذلك  النفسي

٠,١٦٥  ١,٣٩  ٢٠٢  

االنحرافات   ٠,٥١  ١,٥٣  ١٧٩  أعزب
  ٠,٤٣  ١,٥١  ٢٥  غير ذلك  الجنسية

٠,٨١٩  ٠,٢٢٩  ٢٠٢  

العالقات   ٠,٦٥  ٢,٠٥  ١٧٩  أعزب
  ٠,٦٧  ١,٧٦  ٢٥  غير ذلك   العاطفية

٠,٠٣٨  ٢,٠٩  ٢٠٢  

  

(  مـن    م وغيـره  العـازبين يتضح وجود فروق دالـه بـين        ) ٣(من خالل الجدول    
 فـي حـين انـه ال       والعالقات العاطفية،  اإلنترنتإدمان   في) األراملالمتزوجين والمطلقين و  

علـى إدمـان     لعـازبين ا توجد فروق داله في باقي أبعاد الدراسة حيث أن متوسط استجابات          
 من المستجيبين، األمر الـذي يعنـي تحقيـق          م أعلى من غيره    والعالقات العاطفية  اإلنترنت

  .الفرض جزئياً 
  

أكثـر   فعالً   العازبينبأن  ) ٣(ويفسر الباحث نتائج الفرض الثالث ومن خالل الجدول         
 فرصـة   هم عنـد  العـازبين أن   أي)رامل  المتزوجين والمطلقين واأل  ( استخداماً لالنترنت من  

 ،عند غيـره   متعددة في حين قد تكون مشبعة حاجاته ورغباتهألنووقت فراغ أكثر من غيره  
والفرصة أقـل  ) المتزوجين والمطلقين واألرامل (  تختلف عن حاجات  العازبينوألن حاجات   

غال االنشإلى   عاتقهم تحتاج    علىألن المسؤولية الملقاة    ) المتزوجين والمطلقين واألرامل    ( عند
عـاطفي  ال أما الفروق في المجال      العازبين،اتهم المختلفة أصال عند     حاجوالبحث عن ذواتهم و   

 وذلـك   )رامـل   المتزوجين والمطلقـين واأل   ( من    وغيرهم األعزبيتضح وجود فروق بين     
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لصالح الغير متزوجين ويكمن السبب في أن الغير متزوجين حاجاتهم قد أشبعت لكنها تحتـاج      
 الخبرة العاطفية لكنها قد مرت بين مد وجزر لـذلك  عايشواأكثر فعالية، وأنهم لوسائل وآليات   

  . البحث عنها سعياً للوصول إلي األفضل واألمثل من وجهة نظرهم
  

  : الفرض الرابع
توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي       "للتحقق من صحة الفرض الرابع والذي ينص        

  ،")متدني ، متوسط ، جيد ، ممتاز ( القتصادي إلى متغير المستوى اىعزمتغيرات الدراسة ي
  : فجاءت النتائج على النحو التالي األحادينايالتبقام الباحث باستخدام تحليل 

  

  . لألسرةللمستوى االقتصاديمتغيرات الدراسة تبعاً ليوضح المعالم اإلحصائية  ) ٤( الجدول 

  مستويات  المتغير
  المتغير

االنحراف   متوسط  العدد
  المعياري

  ٠,٤٣  ١,٧١  ٢٠  متدني
  ٠,٩٣  ٢,٢٥  ٨٢  متوسط

  ٠,٦٥  ٢,٣٠  ٨٠  جيد
ن 

دما
إ

نت
نتر

اإل
  ٠,٦٧  ١,٧٧  ٢٢  ممتاز  

  ٠,٥٠  ٢,٤٢  ٢٠  متدني
  ٠,٦٧  ١,٩٧  ٨٢  متوسط

  ٠,٤٩  ٢,٠٩  ٨٠  جيد

سي
النف

ب 
ترا

الغ
ا

  ٠,٢٨  ١,٥٧  ٢٢  ممتاز  
  ٠,٤٥  ١,٤٨  ٢٠  متدني

  ٠,٥٥  ١,٥٥  ٨٢  متوسط
  ٠,٤٦  ١,٥٣  ٨٠  يدج

ت 
ــا

ــ
راف

النح
ا

سية
لجن

ا
  

  ٠,٣٨  ١,٢٥  ٢٢  ممتاز
  ٠,٣٥  ١,٦٩  ٢٠  متدني

  ٠,٧٩  ٢,٢٠  ٨٢  متوسط
  ٠,٥٣  ١,٩٤  ٨٠  جيد

فية
عاط

ت ال
القا

الع
  ٠,٤٣  ١,٤٢  ٢٢  ممتاز  
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 مـستوى  ال متغير  األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب    نايالتبيوضح نتائج تحليل     ) ٥( الجدول  
  .االقتصادي لألسرة 

    المتغير

مجموعة    لمقارنةنوع ا
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  معامل
 ف

مستوى 
  الداللة

  ١,٥٠  ١٨  ٢٧,١٥  بين المجموعات
  ٠,٥٣٨  ١٨٥  ٩٩,٦٠  داخل المجموعات

  
  اإلنترنتإدمان 

    ٢٠٣  ١٢٦,٧٦  الكلي
٠,٠١  ٢,٨٠  

  ١,٢٧  ١٨  ٢٢,٩٠  بين المجموعات
  ٠,٢٦  ١٨٥  ٤٨,٦٨  تداخل المجموعا

  االغتراب النفسي

    ٢٠٣  ٧١,٥٨  الكلي
٠,٠١  ٤,٨٣  

  ٠٨٧٣  ١٨  ١٥,٧١  بين المجموعات
  ٠,١٩١  ١٨٥  ٣٥,٤٠  داخل المجموعات

االنحرافات 
  الجنسية

    ٢٠٣  ٥١,١١  الكلي
٠,٠١  ٤,٥٦  

  ٠,٨٢٣  ١٨  ١٤,٨٠  بين المجموعات
  ٠,٢٢  ١٨٥  ٤٠,٧٣  داخل المجموعات

  العالقات العاطفية

    ٢٠٣  ٥٥,٥٣  الكلي 
٠,٠١  ٣,٧٣  

  

 يتضح وجود فروق في جميع متغيرات الدراسة عند مـستوى    )٥( و )٤(من خالل الجدول  
 اإلنترنـت اإلدمـان علـى     بن المستوى االقتصادي لـه عالقـة         ويمكن القول أ   ٠,٠١داللة  

 األمـر الـذي يعنـي تحقيـق         ، والعالقات العاطفية واالنحرافات الجنسية    واالغتراب النفسي 
  .الفرض

  

 قـام   ، االقتـصادي  ى للمستو تعزىد اتضاح وجود فروق في متغيرات الدراسة        عن      
واتضح  وجود ) شيفيه( باستخدام معامل Post Hoc)(  الباحث بإجراء المقارنات البعديه

االقتصادي المتوسط والجيد عند متوسط      مستوى أصحاب ال  لدى اإلنترنتفروق في إدمان    
ستوى االقتـصادي المتـدني والممتـاز أقـل          أما فئة الم   ٠,٠٤٧ ومستوى دالله    ٢. ٢٥

  .لجيدا المتوسط واستخداما من أصحاب المستوى
 

 أصـحاب المـستوى   لـصالح أتضح وجود فروق فـي االغتـراب النفـسي              كما  
 أصحاب الفئات   حيث ٠,١٧ ومستوى دالله    ٢,٠٩االقتصادي الجيد والمتدني عند متوسط      

  .المتدنية والممتازة أقل اغترابا
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ح وجود فروق في بناء العالقات العاطفية لدى أصـحاب المـستوى االقتـصادي              تض وا
 األخـرى في حين كانت المستويات      ٠,٠٧٩ ومستوى دالله    ٢,٢٠المتوسط عند متوسط    

  .أقل في بناء العالقات العاطفية 
   

 بـأن أصـحاب     )٥( و   )٤( يفسر الباحث نتائج الفرض الرابع ومن خالل الجـدول          
ن هناك حاجة ونقـص      ال اإلنترنت على   اً المتوسط والجيد هم أكثر إدمان     المستوى االقتصادي 

 كوسيلة للتفريغ وللتعويض عمـا يفقـدوه فـي عـالم            اإلنترنتستخدام   ال يلجئونعندهم فهم   
الواقعي، أما أصحاب المستوى االقتصادي المتدني فهم أكثر اغتراباً ألنهم يـشعرون أنفـسهم      

ويميلون المشاركة االجتماعية   هم مفصولين عن التفاعل و    لذلك نجد بأنهم غرباء عن مجتمعهم     
فحاجاتهم خاصة بالنسبة ألصحاب المـستويات األخـرى، أمـا أصـحاب            للوحدة والعزلة،   

المستوى االقتصادي المتوسط أكثر بناء للعالقات العاطفية من غيرهم ألنهم يسعون إلشـباع             
العالقـات   بـين    ارتباطيةهناك عالقة   لهذا  . ود وقيم المجتمع  رغبة كبتت في واقعهم بسبب قي     

 والمستوى االقتصادي فكلما كان المستوى االقتصادي ضعيف كان هنـاك اسـتخدام             العاطفية
  . وأكثر سعياً لبناء العالقات عبر شبكة االنترنتأقوى لالنترنت

  

انـه ال توجـد   إلى الذي توصلت ) ٢٠٠٩(ولقد اختلفت هذه الدراسة مع دراسة الحمصي  
 تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي ويرجـع ذلـك الخـتالف عينـة       اإلنترنتمان  فروق في إد  

  .الدراسة، علماً أن الدراسات السابقة لم تضع متغير المستوى االقتصادي تحت الدراسة 
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  : الفرض الخامس
وجـود فـروق ذات داللـة       "ي ينص علـى     ذلاق من صحة الفرض الخامس و     للتحق

 ،") جـامعي ، غيـر جـامعي         ( مـي يعل للمستوى الت  يعزىت الدراسة   إحصائية في متغيرا  
يوضـح   ) ٦(والجـدول   للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين      )ت  (استخدم الباحث اختبار    

  :ذلك 

  مستويات  المتغير
  المتغير

ــراف   متوسط  العدد االنح
  المعياري

ــة  درجـ
  الحرية

ــة ت  قيمـ
  المحسوبة

مــستوى 
  الداللة

ــر  غيـ
  جامعي

ــان   ٠,٨٨  ٢,٣  ٣٧ إدمــ
  اإلنترنت

  ٠,٧٦  ٢,١  ١٦٧  جامعي 
٠,٥٢  ١,١٨٥  ٢٠٢  

ــر  غيـ
ــراب   ٠,٦٣  ٢,٠  ٣٧  جامعي  االغت

  النفسي
  ٠,٥٨  ٢,٠  ١٦٧  جامعي 

٠,٧١  ٠,٣٥٣  ٢٠٢  

ــر  غيـ
  جامعي

االنحرافات   ٠,٥٣  ١,٧٣  ٣٧
  الجنسية

  ٠,٤٨  ١,٤٥  ١٦٧  جامعي 
٠,٠٧  ٣,١٠  ٢٠٢  

ــر  غيـ
  جامعي

العالقـــات   ٠,٧٩  ٢,٣٨  ٣٧
  العاطفية

  ٠,٦١  ١,٨٧  ١٦٧  جامعي 
٠,٠٣  ٤,٢٧  ٢٠٢  

  

في االنحرافات الجنسية عند    يتضح وجود فروق داله إحصائياً      ) ٦(من خالل الجدول    
 ، في حـين ال توجـد        ٠,٠٣عند مستوى داللة    ي العالقات العاطفية     ، وف  ٠,٠٧مستوى دالله   

  دور في االتجاهـات     له مييعلالمستوى الت فروق في إدمان االنترنت واالغتراب، فيتضح أن        
  .جزئياً يق الفرض األمر الذي يعني تحقنحو االنحرافات الجنسية والعالقات العاطفية،

  

ذلـك لـصالح الفئـة    فروق في العالقات العاطفيـة و  ) ٦(يتضح من خالل الجدول     و
ن ن وهذا يعنـي أ    حيث كانت نسبة استجابتهم أعلى من فئة الجامعيي       ) غير الجامعي  ( ميةعليالت

ـ ، و جامعيين أعلى من فئة الجامعيين    الغير ىبناء العالقات العاطفية لد   الميول العاطفي و   ضاً أي
  .كذلك االنحرافات الجنسية يتضح بها الفروق لصالح الغير جامعيين
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أن الغيـر   ) ٦(ويفسر الباحث نتائج الفرض الخامس ومن خالل الجـدول                    
دائية واإلعدادية والثانوية لديهم مطالـب وميـول        جامعيين وهم من فئة المرحلة االبت     

    يمرون بهـا    نالذي وهي المراهقة     طبيعة المرحلة العمرية   علىورغبات عاطفية بناء 
 حسب الحاجات النفسية والمرحلة العمرية      نةايمتب رغبات المستخدمين لالنترنت     وألن

االخـتالف بـين     يكون للحاجات النفسية العاطفية وهو سر        اإلنترنت أن استخدام    أي
 الجنسية هي لصالح الغير جـامعيين       توكذلك االنحرافا ،  غير الجامعيين الجامعيين و 

بأن المراهقين ليهم فـراغ ومـشاهدة ألفـالم العاطفـة      ) ٢٠٠٢(هذا ما أكده علوان     
والجنس  أكثر من غيرهم، في أن المستخدمين الجامعيين هم أكثر اتزاناً وهدوء مـن               

ئهم إلى علمهم وعملهم أقوي ووقت فراغهم أقل مـن الغيـر   غيرهم وذلك بسبب انتما 
 في المتغيرات األخرى كاالغتراب النفسي       فروق في حين أن هناك ال يوجد     جامعيين،  

 مع العلم   ،اإلنترنت وذلك لتقارب االتجاهات المستويات في استخدام        اإلنترنتوإدمان  
  .ت الدراسة  تحميةعليالتأن الدراسات السابقة لم تضع متغير المرحلة 

  

  : الفرض السادس
توجد فروق ذات داللة إحصائية في       "للتحقيق من صحة الفرض السادس والذي ينص      

 ١٠ ،   ٩-٥ ،   ٤-١(م الـشبكة    متغير عدد سـاعات اسـتخدا     إلى   يعزىمتغيرات الدراسة   
  : فجاءت النتائج كتالي األحادي،نايالتباستخدام الباحث تحليل   ، ")فأكثر

 الفروق في متغيرات الدراسة تبعاً لمتغير عدد ساعات اسـتخدام   )٧( ويوضح الجدول 
  .اإلنترنت

  مستويات   المتغير 
  لمتغيرا

ــراف   متوسط  العدد االنح
  المعياري

٠,٦٠  ٢,٠٨  ١٢٠  ٤- ١  
٠,٥٩  ١,٩٧  ٦٩  ٩- ٥  

االغتراب 
  النفسي

  ٠,٤٨  ١,٧٨  ١٥   فأكثر١٠
٠,٥١  ١,٤٨  ١٢٠  ٤- ١  
٠,٤٤  ١,٤٩  ٦٩  ٩- ٥  

االنحرافات 
  الجنسية

  ٠,٦٠  ١,٧٦  ١٥   فأكثر١٠
٠,٧٤  ٢,٠٣  ١٢٠  ٤- ١  
٠,٤٥  ١,٨٨  ٦٩  ٩- ٥  

العالقات 
  العاطفية

  ٠,٨٧  ٢,٠٦  ١٥   فأكثر١٠
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  .الفروق في متغيرات الدراسة تبعاً لمتغير عدد ساعات استخدام اإلنترنت) ٨(يوضح الجدول
مجموعة   نوع المقارنة  المتغير

  المربعات 
ــة  درجــ

  الحرية 
ــط  متوسـ

  المربعات 
  معامل 

 ف
ــستوى  مـ

  الداللة 
  ٠,٦٧  ٣  ٢,٠٣  بين المجموعات

  ٠,٣٤  ٢٠٠  ٦٩,٥٥  داخل المجموعات
  االغتراب النفسي

    ٢٠٣  ٧١,٥٨  الكلي 
٠,١٢٣  ١,٩٤  

  ١,٥١  ٣  ٤,٥٤  بين المجموعات
  ٠,٢٣٣  ٢٠٠  ٤٦,٥٨  داخل المجموعات

ــات  االنحرافــ
  الجنسية

    ٢٠٣  ٥١,١١  الكلي 
٠,٠١  ٦,٤٩  

  ٤,٤٩  ٣  ١٣,٤٨  بين المجموعات
  ٠,٣٩  ٢٠٠  ٧٨,٩٩  داخل المجموعات

  ت العاطفيةالعالقا

    ٢٠٣  ٩٢,٤٨  الكلي 
٠,٠١  ١١,٣٨  

  

العالقـات   يتضح وجود فروق داله في االنحرافات الجنسية و    )٨( و )٧(من خالل الجدول    
 نترنـت اإل في حين انه ال توجد فروق  داله في االغتراب النفسي بين مـستخدمي                ،العاطفية

  .بفئاتهم، األمر الذي يعني تحقيق الفرض جزئياً 
  

 لعدد ساعات اسـتخدام     تعزىمتغيرات الدراسة    بعض   عند اتضاح وجود فروق في         
) شـيفيه ( باستخدام معامـل  post Hoc)(  قام الباحث بإجراء المقارنات البعديهاإلنترنت

 الفئة الثالثة وهم    لصالحاطفية  واتضح وجود فروق في االنحرافات الجنسية والعالقات الع       
  ومستوى دالله  ٠,٣٩ أكثر من عشرة ساعات يوميا وذلك عند متوسط          اإلنترنتمستخدمي  

  . ال توجد فروق في متغير االغتراب النفسي  حين في ٠,٠١
  

أن مـستخدمين  ) ٨(و ) ٧(يفسر الباحث نتائج الفرض السادس ومن خـالل الجـدول       
عات يومياً يتضح لديهم بناء عالقات عاطفية وانحرافات جنسية          ألكثر من عشرة سا    اإلنترنت

 اإلنترنـت  في حين يعتبر مـستخدم       ، أقل من ذلك   اإلنترنتأكثر من غيرهم الذين يستخدمون      
عشرة ساعات فأكثر فهو مدمن بدرجة كبيرة في حين لم يتضح ألفراد العينة وجود فروق في                

أنه كلما زادت درجة التفاعـل مـع        ) ٢٠٠٣(ان  أوزك وأثبتت نتائج دراسة  ،  االغتراب النفسي 
وجود إلى   زاد البحث عن مشاركات الجنس واألغاني والتفاعالت العاطفية مما أدى            اإلنترنت

 ،هذا مـا أوضـحه      لة النفسية والمشاركة االجتماعية    والحا اإلنترنتعالقة سلبية بين استخدام     
لعاطفي باإلضافة إلي وقت الفـراغ      بأن االنترنت هو أحد أسباب االنحراف ا      ) ٢٠٠٦(األحمد  
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الذي أوضح أن اإلعالم    ) ١٩٩٥(ووسائل اإلعالم بجميعها وجاء هذا التأكيد متفق مع القيسي          
  .المعاصر والمثيرات الجنسية والعاطفية هي أحد ضمن دوافع االنحراف العاطفي والجنسي

    

غير عدد الساعات، في حين      وأتضح انه ال توجد فروق في االغتراب النفسي تبعاً لمت                  
 مخالفة  )٢٠٠٦( آخرون  كيم و و ) ٢٠٠٨(ومويرا  و )٢٠٠٤( ت نتائج دراسة العصيمي   جاء

ئج االسـتخدام  أن العزلة االجتماعية وفقدان روح المشاركة هو أهم نتـا لهذه الدراسة وأكدت  
  .  سي مع االغتراب النفارتباطيةعدد ساعات االستخدام على عالقة المتكرر لالنترنت و

  

  : الفرض السابع
 توجد فروق ذات داللة إحصائية  في      "  أنه للتحقق من صحة الفرض السابع والذي ينص على       

 ٢٧ ، أكثر مـن  ٢٦-٢٣ ،   ٢٢-١٩ ،   ١٨-١٥( متغير العمر إلى   يعزىمتغيرات الدراسة   
  :اليكت األحادي وكانت النتائج نايالتباستخدام الباحث تحليل ،") سنة

  . تبعاً لمتغير العمر الزمنيالمعالم اإلحصائية لمتغيرات الدراسةيوضح ) ٩ (والجدول

  مستويات  المتغير
  المتغير

االنحراف   متوسط  العدد
  المعياري

٠,٨٦  ٢,٥٩  ٢٧  ١٨-١٥  
٠,٨٠  ٢,١٠  ١٢٧  ٢٢-١٩  
٠,٦٤  ٢,١٠  ٢١  ٢٦-٢٣  

ن 
دما

إ
نت

نتر
اإل

  ٠,٦٤  ٢,٠٦  ٢٩   فأكثر٢٧  
٠,٦١  ٢,٠٢  ٢٧  ١٨-١٥  
٠,٥٩  ٢,٠٤  ١٢٧  ٢٢-١٩  
٠,٦٢  ٢  ٢١  ٢٦-٢٣  

ي 
نفس

ب ال
ترا

الغ
ا

  ٠,٥٨  ١,٩٤  ٢٩   فأكثر٢٧  
٠,٥٠  ١,٨٢  ٢٧  ١٨-١٥  
٠,٤٥  ١,٤١  ١٢٧  ٢٢-١٩  
ت   ٠,٥٦  ١,٧  ٢١  ٢٦-٢٣

رافا
النح

ا
سية

لجن
ا

  

  ٠,٥١  ١,٤٧  ٢٩   فأكثر٢٧
٠,٨٣  ٢,٢٥  ٢٧  ١٨-١٥  
٠,٦٢١  ١,٨٨  ١٢٧  ٢٢-١٩  
٠,٦٥  ٢,٢٦  ٢١  ٢٦-٢٣  

ية 
طف

لعا
ت ا

القا
الع

  ٠,٦٥  ١,٨٦  ٢٩  فأكثر ٢٧  
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  .الفروق في متغيرات الدراسة تبعاً لمتغير العمر الزمني يوضح ) ١٠(والجدول 
مجموعة   طبيعة المجموعة   المتغير

  المربعات 
درجـــة  

  الحرية 
ــط  متوسـ

  المربعات 
ــستوى  fقيمة  مـ

  الداللة 
  ١,٨٩  ٣  ٥,٦٧  بين المجموعات

  ٠,٦٠  ٢٠٠  ١٢١,٠٨  داخل المجموعات
  

  اإلنترنتإدمان 
    ٢٠٣  ١٢٦,٧٦  الكلي 

٠,٠٢٧  ٣,١٢  

  ٨,٣١  ٣  ٠,٢٤  بين المجموعات
  ٠,٣٥  ٢٠٠  ٧١,٣٣  داخل المجموعات

االغتــــراب 
  النفسي

    ٢٠٣  ٧١,٥٨  الكلي 
٠,٨٧  ٠,٢٣٣  

  ١,٤٩  ٣  ٤,٤٨  بين المجموعات
  ٠,٢٣٣  ٢٠٠  ٤٦,٦٣  داخل المجموعات

ــات  االنحرافـ
  الجنسية

    ٢٠٣  ٥١,١١٩  الكلي 
٠,٠٠١  ٦,٤  

  ١,٧٢  ٣  ٥,١٨  بين المجموعات
  ٠,٤٣  ٢٠٠  ٨٧,٢٩  داخل المجموعات

ــات  العالقــ
  العاطفية

    ٢٠٣  ٩٢,٤٨  الكلي 
٠,٠٠٩  ٣,٩٥  

  

 اإلنترنـت  يتضح وجود فروق داله في كل مـن إدمـان            )١٠( و )٩ (من خالل الجدول       
 إحصائياً فـي متغيـر   داله واالنحرافات الجنسية، في حين ال توجد فروق      والعالقات العاطفية   
  . األمر الذي يعني تحقيق الفرض جزئياً االغتراب النفسي،

  

 قـام الباحـث بـإجراء       للعمر تعزىعند اتضاح وجود فروق في متغيرات الدراسة             
إدمان واتضح  وجود فروق في ) شيفيه( باستخدام معامل post Hoc)( المقارنات البعديه

 وهـم   ) ١٨-١٥( الفئة األولى     واالنحرافات الجنسية لصالح   ةوالعالقات العاطفي  اإلنترنت
   .٠,٠٠٩ ومستوى دالله ٢,٢٥ستخداماً من الفئات األخرى وذلك عند متوسط اأكثر 

 

 وهم )١٨-١٥(الفئة الثالثة لصالح االنحرافات الجنسية وأتضح وجود فروق في        
 . ٠,٠٠١توى دالله  ومس١,٧ر من الفئات األخرى وذلك عند متوسط يأكثر تأث

 

 أتـضح أن    )١٠( و   )٩(ويفسر الباحث نتائج الفرض السابع ومن خـالل الجـدول           
 لتحقيـق   اً وأكثر سـعي   اإلنترنت على   اًسنة هم أكثر إدمان   ١٨ -١٥ مابين   اإلنترنت ميمستخد
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 مرحلة المراهقة هذا ما أثبتته      أيوبناء العالقات العاطفية وذلك بسبب طبيعة المرحلة العمرية         
فراغ ومشاهدة ألفالم    وقت   يهمدبأن المراهقين ل  ) ٢٠٠٢( وعلوان   )٢٠٠٤( راسة العصيمي   د

وجـود    )٢٠٠٦(أوضحت دراسة مياآر وآخـرون       ضاًأيوالعاطفة والجنس أكثر من غيره،      
 فالمراهقين المدمنين علـى     ،هاياإلنترنت والساعات التي يقض    كبيرة بين إدمان     جابيةايعالقة  

 سنة فهم أكثر    ٢٦ -٢٣شاكل شخصية قوية األثر، وأن من تبلغ أعمارهم         ماإلنترنت كان لهم    
 مرحلة الـشباب    أيميالً لالنحرافات الجنسية من غيرهم وذلك بسبب طبيعة المرحلة العمرية           

مع العلم أن الدراسات السابقة لـم تـضع متغيـر           م،  يسعون للبحث عما يفقده في واقعه      حيث
  .مية تحت الدراسة يعلالمرحلة الت

  

  : الفرض الثامن
توجد فروق ذات داللـة  إحـصائية         "  أنه للتحقيق من صحة الفرض الثامن والذي ينص على       

ـ استخدام الباحـث تحليـل    ، "متغير العالقة مع األب إلى   تعزىفي متغيرات الدراسة      نايالتب
  :اليكتاألحادي وكانت النتائج 

ات الدراسة تبعاً لمتغير العالقـة      تغيرعالم اإلحصائية لم  ميوضح الفروق في ال   ) ١١(والجدول  
  .مع األب

  مستويات  المتغير  
  المتغير

ــراف   متوسط  العدد االنح
  المعياري

  ٠,٩٤  ٢,٤٦  ٩  سيئة 
  ٠,٨٢  ٢,٢٨  ٢٧  عادية
  ٠,٥٣  ٢,٢٢  ٥٩  جيدة

ن 
دما

إ
نت

نتر
اإل

  ٠,٨٧  ٢,٠٨  ١٠٩  ممتازة   
  ٠,٥٢  ٢,٠٧  ٩  سيئة 
  ٠,٥٤  ٢,٣١  ٢٧  عادية

  ٠,٣٩  ٢,١٥  ٥٩  يدةج

ي 
نفس

ب ال
ترا

الغ
ا

  ٠,٦٦  ١,٨٧  ١٠٩  ممتازة   
  ٠,٧٩  ٢,٠٤  ٩  سيئة 
  ٠,٤٠٣  ١,٦٨  ٢٧  عادية
  ٠,٥٣  ١,٥٢  ٥٩  جيدة

ت 
ــا

ــ
راف

النح
ا

ية 
جنس

ال
  

  ٠,٤٣  ١,٤  ١٠٩  ممتازة 
العالقات   ٠,٨٤  ٢,١٩  ٩  سيئة 

  ٠,٦٩  ٢,١٣  ٢٧  عادية  العاطفية
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  ٠,٤٤  ٢,١٧  ٥٩  جيدة
  ٠,٧١  ١,٨٠  ١٠٩  ممتازة 

  

  .الفروق في متغيرات الدراسة تبعاً لمتغير العالقة مع األب) ١٢(ل و الجدو
  

مجموعة   نوع المقارنة  المتغير
  المربعات 

ــة  درجــ
  الحرية 

ــط  متوسـ
  المربعات 

ــستوى  fقيمة  مـ
  الداللة 

  ٠,٧٢  ٣  ٢,١٧  بين المجموعات
  ٠,٦٢  ٢٠٠  ١٢٤,٥٨  داخل المجموعات

  
  اإلنترنتإدمان 

    ٢٠٣  ١٢٦,٧٦  الكلي 
٠,٣٢  ١,٦١  

  ١,٨٩  ٣  ٥,٦٩  بين المجموعات
  ٠,٣٢  ٢٠٠  ٦٥,٨٩  داخل المجموعات

  االغتراب النفسي

    ٢٠٣  ٧١,٥٨  الكلي 
٠,٠١  ٥,٧٦  

  ١,٦٠  ٣  ٤,٨٠  بين المجموعات
  ٠,٢٣٢  ٢٠٠  ٤٦,٣١  داخل المجموعات

ــات  االنحرافــ
  الجنسية

    ٢٠٣  ٥١,١١  الكلي 
٠,٠٠١  ٦,٩٢  

  ٢,٢٦  ٣  ٦,٧٩  مجموعاتبين ال
  ٠,٤٢  ٢٠٠  ٨٥,٦٩  داخل المجموعات

  العالقات العاطفية

    ٢٠٣  ٩٢,٤٨  الكلي 
٠,٠٢  ٥,٢٨  

  

  في  أي جميع متغيرات الدراسة     يتضح وجود فروق داله في    )  ١٢( و )١١(من خالل الجدول    
 وإدمـان االنترنـت، فيتـضح أن     االغتراب النفسي واالنحرافات الجنسية والعالقات العاطفية     

  .، األمر الذي يعني تحقيق الفرضة بين متغيرات الدراسة والعالقة مع األبهناك عالق
  

لمتغير العالقـة مـع األب قـام     تعزىعند اتضاح وجود فروق في متغيرات الدراسة          
اتـضح وجـود   ف) شيفيه( باستخدام معامل post Hoc)( الباحث بإجراء المقارنات البعديه

 مـستوى اللـصالح  الجنسية والعالقات العاطفيـة   واالنحرافات   اإلنترنتفروق في إدمان    
 توجد فروق    في حين  ٠,٠١ومستوى دالله    ٢,٠٤العالقات السيئة مع أبائهم عند متوسط       

  .في االغتراب النفسي لصالح ذوي العالقة العادية مع األب
 

أتـضح أن   ) ١٢(و) ١١(يفسر الباحث نتائج الفرض الثامن ومن خـالل الجـدول                
 ألغـراض منهـا العـاطفي       إلنترنـت اً ل استخدامهم أكثر    مع األب    السيئة أصحاب  العالقة  
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 أو الممتازة لـم      العادية  أن عالقتهم تسمح لهم بذلك في حين أن أصحاب العالقة          أيوالجنسي  
 وهنا أوضـحت دراسـة      ، أغراض ي أل اإلنترنت عالقة أو فروق في استخدام       أيتظهر لهم   

سوء المعاملة الوالدية أثر على العاطفة واستخدام       أن معدل انتشار     ) ٢٠٠٣( زكية وآخرون   
 أن  أي  من أبائهم   بإفراط هم أكثر تعرض للعقاب البدني الشديد       اإلنترنت يفمستخدم اإلنترنت

 أن سـوء تعامـل      أي ،اإلنترنـت هناك عالقة طردية بين سوء المعاملة الوالدية واسـتخدام          
شكل فعلي ممـا أدى إلـى بنـاء العالقـات            ب اإلنترنتالوالدين ألبنائهم لهم أثر في استخدام       

العاطفية للتعويض عما يفقده من حب وحنان فتؤثر العالقـات العاطفيـة علـى االنحرافـات      
 األسريةبأن سوء العالقات الوالدية واالضطرابات      ) ٢٠٠٢(الجنسية، وهذا ما أوضحه علوان      

قد بيئة نفسية واجتماعيـة      يف اإلنترنت مستخدم   تجعل االبن يلجأ لوسيلة تعويض عما يفقده ألن       
 اإلنترنـت من الوالدين فيحاول الهروب من الواقع لتعويض الكبت عن طريق تكرار ممارسة             

  . مهنا العاطفي و الجنسيلعدة مجاالت
  

أن معدل انتشار سوء المعاملة  الوالديـة أثـر علـى    ) ٢٠٠٣(آخرون  زكية و  أكدت دراسة و
 ٣٥٠٧ادوا بأنهم تعرضوا  للعقـاب البـدني، و    ٪ منهم أف   ٥٥,١ ٪، فيما    ٨١,١العاطفة فكان   

    .اإلنترنت بإفراطمنهم مستخدمي 
  

  : الفرض التاسع 
 يعزىتوجد فروق  داله في متغيرات الدراسة        "للتحقق من صحة الفرض التاسع والذي ينص        

 األحـادي وكانـت النتـائج       نايالتبتحليل  باستخدام   الباحث    قام ،"متغير العالقة مع األم     إلى  
  :اليتالك

  

  .متغيرات الدراسة تبعاً لمتغير العالقة مع األم يوضح المعالم اإلحصائية ل)١٣(الجدول 

  مستويات  المتغير
  المتغير

ــراف   متوسط  العدد االنح
  المعياري

  ٠  ٣,٧١  ٢  سيئة
  ٠,٦٩  ٢,٢٧  ٣٠  عادية
  ٠,٦٩  ٢,٣٦  ٢٧  جيدة

ن 
دما

إ
نت

نتر
اإل

  ٠,٨٠  ٢,٠٨  ١٤٥  ممتازة  
  ٠  ٢,٧٥  ٢  ئةسي

  ٠,٥١  ٢,٤٤  ٣٠  عادية

ب 
ـرا

تـ
الغ

ا
ي 

نفس
ال

  

  ٠,٣٢  ٢,١٩  ٢٧  جيدة
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  ٠,٥٩  ١,٨٩  ١٤٥  ممتازة
  ٠  ٣,٣٨  ٢  سيئة
  ٠,٤١  ١,٨٦  ٣٠  عادية
  ٠,٤٤  ١,٧  ٢٧  جيدة

ت 
ــا

ــ
راف

النح
ا

ية 
جنس

ال
  

  ٠,٤٢  ١,٣٧  ١٤٥  ممتازة
  ٠  ٣,٣٨  ٢  سيئة
  ٠,٤٩  ١,٩١  ٣٠  عادية
  ٠,٤٣  ٢,٣١  ٢٧  جيدة

ية 
طف

لعا
ت ا

القا
الع

  ٠,٧٠  ١,٨٩  ١٤٥  ةممتاز  
  

  . األمالفروق في متغيرات الدراسة تبعاً لمتغير العالقة مع) ١٤(والجدول 
مجموعة   نوع المقارنة  المتغير

  المربعات 
ــة  درجــ

  الحرية 
ــط  متوسـ

  المربعات 
ــستوى  fقيمة  مـ

  الداللة 
  ٢,٣٦  ٣  ٧,١٠  بين المجموعات

  ٠,٥٩  ٢٠٠  ١١٩٦٥  داخل المجموعات
  

  اإلنترنتإدمان 
    ٢٠٣  ١٢٦,٧٦  الكلي 

٠,٠٠٩  ٣,٩٥  

  ٣,١٨  ٣  ٩,٥٤  بين المجموعات
  ٠,٣١  ٢٠٠  ٦٢,٠٣  داخل المجموعات

  االغتراب النفسي

    ٢٠٣  ٧١,٥٨  الكلي 
٠,٠١  ١٠,٢٥  

  ٤,٨٦  ٣  ١٤,٥٨  بين المجموعات
  ٠,١٨  ٢٠٠  ٣٦,٥٣  داخل المجموعات

ــات  االنحرافــ
  الجنسية

    ٢٠٣  ٥١,١١  الكلي 
٠,٠١  ٢٦,٦  

  ٢,٦٨  ٣  ٨,٠٥  بين المجموعات
  ٠,٤٤  ٢٠٠  ٨٤,٤٣  داخل المجموعات

  لعالقات العاطفيةا

    ٢٠٣  ٩٢,٤٨  الكلي 
٠,٠١  ٦,٣٥  

  

 اإلنترنـت يتضح وجود فروق داله في كل من إدمـان           )١٤ (و) ١٣ (من خالل الجدول  
قـة بـين    ، فيتضح بأن هناك عال    العالقات العاطفية واالغتراب النفسي واالنحرافات الجنسية و    
  .التاسع، األمر الذي يؤكد صحة تحقيق الفرض متغيرات الدراسة ومتغير العالقة مع األم

  

لمتغير العالقة مع األم قـام الباحـث        تعزىند اتضاح وجود فروق في متغيرات الدراسة           ع
واتضح وجود فـروق فـي   ) شيفيه( باستخدام معامل post Hoc)( بإجراء المقارنات البعديه
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ذوي  لـصالح االنحرافات الجنسية والعالقات العاطفيـة      والغتراب النفسي   ا و   نترنتاإلإدمان  
 في حين ال توجـد      ،٠,٠١ومستوى دالله   ٣,٧١ عند متوسط    مهاتهم وذلك أالعالقات السيئة مع    

 . العالقات العادية أو الجيدة أو الممتازة في متغيرات الدراسةلصالحفروق 
  

أن أصـحاب   ) ١٤(و) ١٣(سع ومن خالل الجـدول      فسر الباحث نتائج الفرض التا    ي    
السيئة مع أمهاتهم هم أكثر استخداماُ لالنترنت وأكثر شعوراً باالغتراب النفسي وأكثر            العالقة  

   الحالة يسعى   هذه في   اإلنترنت العالقات العاطفية ألن مستخدم      ميالً لالنحرافات الجنسية وبناء 
لشخـصيته مـن خـالل االسـتخدام المتكـرر      للتعويض عما يفقده من حب واحترام وتقدير  

 اإلنترنـت  مع اسـتخدام  ارتباطية فيستنتج أن سوء عالقة األم مع أبنائها لها عالقة      ،لالنترنت
بأن إهمال الوالـدين    )١٩٩٩(هذا ما أكده الجريسي     والبحث في عالم المجهول إلشباع المفقود       

) ١٩٩٣(سية، وأوضحت سـري     وغياب دور األم هو احد أسباب االنحرافات العاطفية والجن        
  . والضغوط االجتماعية هي أحد أسباب االغتراب النفسياألسريةبأن الحرمان والمشاكل 
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  :تعقيب على النتائج: ثانياً
إدمـان  ( يتضح من الجداول السابقة أنه توجد عالقة طردية بين متغيرات الدراسـة             

 أنـه كلمـا زاد    أي) عاطفية واالنحرافات الجنـسية      واالغتراب النفسي والعالقات ال    اإلنترنت
 زاد االغتراب النفسي والعالقات العاطفية واالنحرافـات الجنـسية والعكـس            اإلنترنتإدمان  

  .صحيح 
  

أن هذه النتيجة واقعية وهذا ما أثبتته نتائج الدراسات السابقة فـي            إلى  ويشير الباحث   
ضاً وجود فـروق دالـه بـين        أيدراسة ويتضح   الطردية بين متغيرات ال    و رتباطيةالعالقة اال 

الذكور واإلناث في العالقات العاطفية لصالح الذكور بينما لم يتضح وجود فروق دالـه بـين                
 واالغتراب النفسي واالنحرافات الجنـسية لـذلك تعتبـر          اإلنترنتالذكور واإلناث في إدمان     

 العاطفي ومع هذا لم تتضح فروق       اإلناث هم أقل استخداما من الذكور وأكثر تأثراً في المجال         
فـراد  االنحرافات الجنسية بين الذكور واإلناث لدى أ      اإلنترنت واالغتراب النفسي و   في إدمان   

التقارب في االستجابات في حين يتضح وجود فروق دالـه بـين            العينة وذلك بسبب التشابه و    
فيما يتعلـق بإدمـان      نالعازبي لصالح) المتزوجين والمطلقين واألرامل  (  وغيرهم من  العازبين
 في حين انه ال توجد فروق داله في باقي أبعاد الدراسة حيث أن متوسط اسـتجابات                 اإلنترنت
 أعلى من غيرهم من المستجيبين ألن الفرصة ووقـت الفـراغ            اإلنترنتعلى إدمان    العازبين

  . أكثر من غيرهمالعازبينأمام 
  

دي فيتضح وجود فروق في جميع      أما عن عالقة متغيرات الدراسة بالمستوى االقتصا      
حيث كانت لـصالح ذوي المـستوى االقتـصادي         ٠,٠١متغيرات الدراسة عند مستوى داللة      

 فيما كانت لصالح المستوى االقتصادي المتدني والجيد في         اإلنترنتالمتوسط والجيد في إدمان     
 هـذه  ، وقـد اختلفـت    االغتراب النفسي ولصالح ذوي المستوى المتوسط في البعد العـاطفي         

انه ال توجـد فـروق فـي إدمـان       إلى  الذي توصلت   ) ٢٠٠٩(الدراسة مع دراسة الحمصي     
 أنه  أي تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي ويرجع ذلك الختالف لطبيعة عينة الدراسة            اإلنترنت

االقتصادي إال  أن االخـتالف   مستوى متداخلة بين متغيرات الدراسة والارتباطيةتوجد عالقة  
ات اختالف في الدرجة وليس في النوع، فاألمر يختلف بالنسبة لمتغيرات الدراسة            في المستوي 

مي ألنه يتضح وجود فروق داله إحصائياً في العالقات العاطفية وذلك لصالح            يعلوالمستوى الت 
   غير الجـامعي   ميةعليالتألن الفئات    )ثانوي  ابتدائي ، إعدادي ،     (  غير الجامعي  ميةعليالتالفئة  
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 وميول واتجاهات متعددة بحسب طبيعة المرحلة العمرية الذي يمرون فيها بخالف            لهم رغبات 
  .نةايالمتباالتزان رغم احتياجاتهم إلى الجامعيين الذين يميلون 

  

وتظهر عالقة أخرى  بوجود فروق داله في االنحرافات الجنسية والعالقات العاطفيـة    
ي حين انه ال توجد فروق  داله فـي           ساعات ف  ١٠ أكثر من    اإلنترنتوذلك لصالح مستخدمو    

 بفئاتهم فالعالقة بين عدد الـساعات و االنحرافـات     اإلنترنتاالغتراب النفسي بين مستخدمي     
 طردية ألنـه كلمـا زاد االسـتخدام و تكـرار            ارتباطيةالجنسية والعالقات العاطفية عالقة     

 لبعض الدراسات الـسابقة     االستخدام زادت المشكالت العاطفية والجنسية وهذه النتيجة مطابقة       
في حين لم تتضح فروق في االغتراب النفسي تبعاً لمتغير عدد الساعات، في حـين  جـاءت          

مخالفـة لهـذه     )٢٠٠٦( كيم وآخـرون     ) ٢٠٠٨(ومويرا  ) ٢٠٠٤( نتائج دراسة العصيمي  
أن العزلة االجتماعية و فقدان روح المشاركة هـو أهـم نتـائج االسـتخدام              الدراسة وأكدت   

 مع االغتراب النفسي وهـي      ارتباطيةتكرر لالنترنت وعدد ساعات االستخدام على عالقة        الم
  . ظروف عينة الدراسة بيعةلطنتيجة أكثر واقعية و يرجع سبب االختالف 

  

 سنة هم أكثـر اسـتخداما       ١٨-١٥أن الفئة العمرية من     إلى  ضاً  أيوتوصلت الدراسة   
ألن من طبيعة مرحلة المرهقة الميـل للجـنس         لالنترنت و ميالً للمجال العاطفي من غيرهم        

 وذلك بسبب طبيعة    ٢٦-٢٣األخر في حين  االنحرافات الجنسية فكانت لصالح الفئة العمرية           
 مرحلة الشباب الذين يسعون للبحث عما يفقده في واقعهم فالعالقـة بـين         أيالمرحلة العمرية   

نه كلما زاد العمـر الزمنـي زاد         طردية أل  ارتباطية عالقة   اإلنترنتالعمر الزمني ومشكالت    
الوعي زاد االستخدام المتكرر لالنترنت لكن العالقة قد ال تستمر لفترة زمنية طويلـة األمـد                

التوازن و السعي لتحقيق التوافق ألنه ليس من المعقول أن          إلى  ألن العمر الزمني بالتقدم يميل      
  . من يبلغ أكثر من خمسون عام أو أقلاإلنترنتيستخدم 

   
 بالعالقـة الوالديـة مـع األب واألم         اإلنترنـت من زاوية أخرى تظهر عالقة مشكالت       و   

،فالعالقة مع األب يتضح بها وجود فروق داله في كل من االغتراب النفـسي واالنحرافـات                
الجنسية والعالقات العاطفية لصالح من يتمتع بعالقات عادية مع األب  فـي حـين ال توجـد          

 للعالقة مع األب أما العالقة مع األم فيتضح         يعزى بين المستخدمين    اإلنترنتفروق في إدمان    
االغتـراب النفـسي واالنحرافـات الجنـسية         و اإلنترنتوجود فروق داله في كل من إدمان        

 الذين تربطهم عالقات سيئة مع أمهاتهم ولذلك        اإلنترنتوالعالقات العاطفية لصالح مستخدمي     
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تقدير لشخصيته من خالل االستخدام المتكرر      حترام و سعون للتعويض عما يفقده من  حب وا       ي
 وسوء المعاملة من األم بحـسب ظـروف         اإلنترنتلالنترنت، إذاً توجد عالقة بين مشكالت       

  .اإلنترنتاألسرة ومستخدم 
  
  

 بـين  ح وجود نقاط اتفاق واختالف وتميزفمن خالل عرض وتفسير وتحليل النتائج يتض    
  : والدارسات السابقةالبحثهذه 
  : قاط االتفاق مع الدراسات السابقةن

العالقـات   واالغتـراب و اإلنترنـت  وطردية بين إدمان ارتباطيةأن هناك عالقة   .١
 .االنحرافات الجنسية العاطفية و

 زاد البحـث عـن مـشاركات الجـنس          اإلنترنتكلما زادت درجة التفاعل مع        .٢
 ).٢٠٠٣( زكانا ودراسة هعليواألغاني والتفاعالت العاطفية هذا ما اتفقت 

 و أكثر سعي لتحقيق و بنـاء     اإلنترنتسنة هم أكثر إدمان على      ١٨ -١٥أن فئة     .٣
ودراسـة ميـاآر    ) ٢٠٠٤( العالقات العاطفية هذا ما أثبتته دراسـة العـصيمي          

   ).٢٠٠٦(وآخرون 
 وذلك متفق مـع     اإلنترنت أن هناك عالقة بين سوء المعاملة الوالدية واستخدام           .٤

 ).٢٠٠٣( دراسة زكية وآخرون 
 : نقاط االختالف مع الدراسات السابقة

فروق دالة إحصائيا بـين الـذكور        بأن هناك  ) ٢٠٠٩(  تؤكد دراسة الحمصي     .١
 . وذالك لصالح اإلناثاإلنترنتواإلناث في إدمان 

 تبعـاً  اإلنترنـت أنه ال توجد فروق في إدمـان   ) ٢٠٠٩(تؤكد دراسة الحمصي      .٢
  .لمتغير المستوى االقتصادي

 : زت بها الدراسةنقاط تمي
العالقات العاطفية، االغتـراب النفـسي، االنحرافـات        ( استخدم متغيرات متعددة   .١

 ).الجنسية
 .وضع متغير الحالة االجتماعية تحت الدراسة   .٢
 .مي تحت الدراسة يعلوضع متغيرات المستوى الت  .٣
 .ة تحت الدراسةوضع متغير عدد ساعات استخدام الشبك  .٤
  . الدراسة متغير العمر الزمني تحت  .٥
 . متغير العالقات الوالدية تحت الدراسة   .٦
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  : توصيات البحث
وفي ختام هذا البحث يوصي الباحث بعدد من التوصيات موجهة إلى  اآلباء واألمهـات،                   

  .ين بذلكمالمختصين في وزارة التربية والتعليم وكذلك الباحثين المهت
 

o       شراكهم في األنشطة المختلفة سواء فـي       االهتمام باألبناء في جميع مجاالت الحياة وإ
 .العملية التعليمة والتربوية أو في مراكز االنترنت ومؤسسات المجتمع المحلي

o     توعية األهل بكيفية التعامل مع األبناء عبر مراحل العمر المختلفة، والـسعي لتـوفير
  .متطلبات واحتياجات كل مرحلة ومراعاة الفروق بين األبناء 

o   ل عولمـة   ظحول كيفية التعامل مع األبناء في       ، ية لآلباء واألمهات  عقد دورات تدريب
 .االنترنت

o          توفير الرقابة من متخصص لمكافحة منتجات وأسواق االنترنـت، وتـوفير بـرامج 
 . مكافحة ورقابة

o              تنفيذ محاضرات وورش عمل حول أخطار االنترنت وكيفيـة االسـتخدام الـصحيح
 .جابييواإل

o     معنيين والجهات الرسمية لصد هذا الخطر الداهم عن أبنـاء      تكاتف الجهود من قبل ال
  .مجتمعنا

o              تفعيل دور وسائل اإلعالم  األخرى لتوعية أثار ومخاطر المشاكل الناجمة عن إدمان
   .االنترنت

o إنشاء نوادي ثقافية وتربوية ورياضية تحتضن أبنائنا ولتعويضهم عما يفقدوه. 
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  : تقبليةمقرتحات لدراسات مس: ًرابعا
  

o دراسات نفسية حول ظاهرة إدمان االنترنت بشكل أعمق ومتخصص. 
o العاطفيةتدراسات نفسية حول ظاهرة إدمان االنترنت وعالقتها بالعالقا . 
o حول ظاهرة إدمان االنترنت وعالقتها باالغتراب النفسيةدراسات نفسية واجتماعي . 
o االنحراف الجنسيدراسات نفسية حول ظاهرة إدمان االنترنت وعالقتها ب. 
o برنامج إرشادية للتخفيف من ظاهرة إدمان االنترنت للمدمنين. 
o        برنامج إرشادية للتخفيف من أهم أثار المـشاكل العاطفيـة واالجتماعيـة والجنـسية

 .لمدمنين االنترنت
o            دراسة مقارنة بين الذكور واإلناث حول ظاهرة إدمان االنترنت والمـشاكل المتعلقـة

 . بها
o ال والتساهل في التربية المراهقينأثر اإلهم . 
o ية في التصدي ألوبئة االنترنتنعلمؤسسات الوزارية والمتخصصة والمدور ا. 
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  درالمص ا:أوًال 

   القرآن الكريم-
  المراجع :ثانياً

  المراجع العربية -أ 
المعهد العالي للخدمة " حراف والجريمةديناميات االن):"٢٠٠٧(إبراهيم، أبو الحسن .١

 .االجتماعية بأسوان، قنا

 .، دار الثقافة الطبعة الثانية، عمان  "علم النفس الجنائي):"٢٠٠٥(إبراهيم، أكرم  .٢

 . ، دار المعارف، القاهرة ٢٣مجلد " لسان العرب" ابن منظور، جمال الدين  .٣

للطائف للنشر والتوزيع، دار ا" المشكالت االجتماعية):"٢٠٠٦(منذر أبو العطا، .٤
 .القاهرة

 ، المـصرية ألنجلو ،"علم النفس التربـوي "):١٩٩٤(آمال  ، فؤاد وصادق،بأبو حط  .٥
  .القاهرة

حاضرات في العلوم م):"٢٠٠٤(أبو دف، محمود والصوفي، حمدان وموسي، يحي  .٦
 .، مكتبة أفاق،غزة"التربوية والسلوكية

، دار السالم للطبعة  "لوك اإلنسانيوسائل اإلعالم والس )" ١٩٩٩(أبو عابدة، نصر  .٧
 .وللنشر، القاهرة

 .، دار الثقافة الطبعة الثانية، عمان "التربية االجتماعية):" ٢٠٠٦(أبو عجوة، سحر  .٨

 .، مكتبة االنجلو المصرية "علم نفس النمو):" ٢٠٠١(هاشم، مجدي  أبو .٩

 .الرياض ، منشورات جامعة اإلمام ،  "شبابنا أمالنا):" ٢٠٠٦(األحمد، يوسف  .١٠

،دار المعرفة "علم االجتماع االنحرافي):"٢٠٠٣(أحمد،غريب و جابر، سامية  .١١
 .الجامعية، السويس

 محمد صبري: ، ترجمة "اإلدمان عالج في اإلنسان إرادة":)١٩٩٠ (وأخرون ،ارنولد .١٢
 . للثقافة ، القاهرة األعلى، المجلس  للترجمةالقومي، المشروع نحس

، مكتبة االنجلو المصرية،  " وانحرافات الشخصيةالسلوك):"١٩٩٧(أسعد، يوسف  .١٣
 .القاهرة

، دار اللطائف  "كيف نفهم الشباب ونتعامل معهم؟):" ٢٠٠٢(، يوسف ياألقصر .١٤
 .للنشر والتوزيع، القاهرة
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ات ي كيو االمريكية للنشر، الوأل، "الشخصية واالنترنت):"٢٠٠١(  باتريكا، لور .١٥
 .األمريكيةالمتحدة 

، ، دار الكتاب الجامعي "االنترنت وسيلة اتصال جديدة):" ٢٠٠٤(  السيدبخيت، .١٦
 .تاإلمارا

دار الشروق للنشر والتوزيع،  ، "تقنيات االتصال بين زمنين):" ٢٠٠٣(اد أيالبكري،  .١٧
 .الطبعة األولى، عمان األردن، رام اهللا المنارة

 دار ،"التربية الجنسية لألبناء المراهقين):" ٢٠٠٧(رائد وكوثر، عيسى لبيك،  ا .١٨
 .صفاء للنشر ،عمان

 لشبكة المعلومات ة طلبة الجامعات الفلسطينيتاستخداما ):"٢٠٠٣ (  ماجدتربان، .١٩
  .، رسالة غير منشورة، معهد البحوث، القاهرة االلكترونية

دار المعرفة الجامعية  ، "مشكالت األبناء بين الجنسين):" ١٩٩٣(التومي ،شعبان .٢٠
 .اإلسكندرية

 ، دار الطبعة األولى ،"مقدمة في االنترنت):"٢٠٠٢( مائل جابر، ماهر وأبو مغلي، .٢١
 .الميسرة للنشر والتوزيع، عمان 

كيف نحمي أطفالنا من المواقع ):" ٢٠٠١(بريستون وكينوف، شيري   جراال، .٢٢
 . المتحدة األمريكية  اتيالوالكيو األمريكية للنشر، ، "الضارة

 .الشروق، جده ، دار "انحرافات الشباب):" ٢٠٠٣(الجريسي، خالد  .٢٣

  .دار المعرفة ،الكويت  ،"اإلعالم في حياتنا اليومية):" ٢٠٠٨(الجملي، فيصل  .٢٤
دراسـة تحليلـه تنبؤيـة      ، "الخجل لدى عينة من المراهقين    "): ١٩٩٦(مجدي، حبيب .٢٥

، )١( العـدد ) ٤(يم التربوي المجلد    المجلة المصرية للتقو  ، باستخدام بطارية الموقفي  
  . القاهرة

دار غريب للطباعة والنشر  ، "مظاهر االغتراب النفسي):"١٩٩٩(حسان، نور  .٢٦
 .والتوزيع، القاهرة

 .، القاهرة  مكتبة ابن سينا،"الشبكة الكمبيوترية العالمية):"٢٠٠٠(الحسيني،أسامة .٢٧

 .كلية اإلعالم، القاهرة  ،"اإلعالم واالنترنت) :" ٢٠٠١(حمدي، محمد  .٢٨

، مكتبة "ية والطب النفسيالموسوعة النفس):"٢٠٠٣(الحنفي، عبد المنعم  .٢٩
 .، الطبعة الثالثة، اإلسكندريةاإلسكندرية

 .غزة، فلسطين  ،"األصول االجتماعية والفلسفية للتربية):" ٢٠٠٣(الحولي، عليان .٣٠
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وسائل اإلعالم وعالقتها بالسمات الشخصية االنفعالية لدى ):" ٢٠٠١(الحويج، عبدو .٣١
 .جامعة عين شمسرسالة ماجستير منشورة،  ،"طلبة جامعة عين شمس

 .دار المعرفة ،الكويت  ، "حياتنا النفسية):" ٢٠٠٨(الحويج، علي .٣٢

منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان ، "ب الحاسو):"٢٠٠٨(خاطر، منتصر  .٣٣
 .جامعة القدس المفتوحة

 .، دار صفاء للنشر ،عمان  " إرشادية معاصرةاايقض):"٢٠٠٨(الخالدي، عطا اهللا  .٣٤

 كلية التربية، ،"مبادئ التوجيه واإلرشاد التربوي):" ٢٠٠١(الخطيب، محمد جواد  .٣٥
 .جامعة األزهر

 كلية التربية، جامعة "علم النفس الفسيولوجي):" ٢٠٠٣(الخطيب، محمد جواد  .٣٦
 .األزهر

دار غريب  ، "دراسات في سيكولوجية االغتراب):"٢٠٠٤(خليفة، عبد اللطيف  .٣٧
 .للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 

دار الفكر اللبناني، ، "أثر التلفزيون في تربية المراهقين):" ١٩٩٧( نزيهالخوري،  .٣٨
 .بيروت

 دار الفجر للنشر ، ،"الوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنت):"٢٠٠٣(عبد الملك  الدناني، .٣٩
 .القاهرة

دار  ،"اأيظواهر وخف... التحليل النفسي للمراهقة ):" ٢٠٠٣(الديدي، عبد الغني  .٤٠
 .يروتالفكر اللبناني، ب

دار غريب للطباعة ، "علم النفس الجنائي):"٢٠٠٤(ربيع، محمد ويوسف،جمعة .٤١
 .والنشر والتوزيع، القاهرة

 .، دار الفكر اللبناني، بيروت "بلوغ بال خجل):" ٢٠٠٠(رضا، أكرم  .٤٢

 الهيئة ، "الشباب المصري المعاصر وأزمة القيم) :" ٢٠٠٥( نادية   رضوان، .٤٣
 .هرة ، مصر المصرية العامة للكتاب ،القا

 دار السالم ،"ل العولمةظاالتجاهات االجتماعية في ):" ٢٠٠٣(الزعالن، يسر  .٤٤
 .للطباعة وللنشر، القاهرة

، دار المعرفة الجامعية،  "العالقات العاطفية في مهب الريح):" ٢٠٠٢(زقوت، ماجد  .٤٥
 .جمهورية مصر العربية
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 الكتب، الطبعة األولى،  عالم، "إرشاد الصحة النفسية):"٢٠٠٤(زهران، سناء حامد  .٤٦
 .القاهرة 

 .، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة، مصر "االغتراب النفسي):"١٩٩٣( سري، إجالل  .٤٧

استخدام الحاسوب واالنترنت في ):"٢٠٠٧(سعادة، جودت والسرطاوي، عادل  .٤٨
 .دار الشروق، الطبعة االولي، عمان ، "ميادين التربية

  . ، كلية اآلداب جامعية اإلسكندرية"ة إعالمياايقض):" ١٩٩٩(السكبي، محمد  .٤٩
 .ت، دار الكتاب الجامعي، اإلمارا" تربوية اايزو):" ٢٠٠٧(سالمة، صفات  .٥٠

، دار العربية للعلوم ، الطبعة الثانية "شبكة االنترنت):" ١٩٩٩(شاهين، بهاء  .٥١
 .، القاهرة الحساباتو

دار المشرق،  ،"الباثولوجيا االجتماعية المشكالت المعاصرة:")٢٠٠١(شقير، زينب  .٥٢
 .بيروت 

 .عمان  دار الشروق للنشر، ،"المشكالت االجتماعية):" ٢٠٠٣(الشهابي، أحمد .٥٣

، الدار العربية "وسائل اإلعالم وتأثيرها على سلوك الطفل):"٢٠٠٣(صافي، عيسى  .٥٤
 .للعلوم، بيروت

انحراف الصغار ) :"٢٠٠٢(سلوى وعبد الخالق ، جالل و رمضان، السيد  الصديقي، .٥٥
 .، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية"م الكبار الحدود والمعالجةوجرائ

دار ،  "التنشئة االجتماعية للطفولة):" ١٩٩٤(  صوالحة، محمد وحوامدة، مصطفي  .٥٦
 .الكندي للنشر، عمان 

 . دار النهضة العربية ، القاهرة ، "بحوث اإلعالم) :" ٢٠٠١(، سامي طابع .٥٧

 .دار القاهرة ،مصر ، "لمعالم والمعانياالنترنت ا):" ١٩٩٧(طلبة، محمد  .٥٨

االغتراب وعالقته بالتدين واالتجاهات السياسية لدى ):" ٢٠٠٩(عبد الحليم، كامل  .٥٩
  . رسالة دكتوراه منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين شمس ،"طلبة جامعة عين شمس

، دار  "علم النفس التجريبي بين النظرية والتطبيق):"١٩٩٧(مجدي  عبد اهللا، .٦٠
 .معرفة الجامعية ، القاهرة ال

كلية الشريعة بجامعة اإلمام،  ، "االنحراف العاطفي):" ٢٠٠٨(يوسف  ،عبد اهللا .٦١
 .الرياض 

المنتدى اإلسالمي، جامعة ، "إدارة حياتنا اليومية):" ٢٠٠٦(حسن  عبد المحسن، .٦٢
 .الملك سعود ، الرياض 
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دار  ،"والمراهقةاالضطرابات النفسية في الطفولة ):"٢٠٠١(عبد المعطي، حسن  .٦٣
 .القاهرة، القاهرة

 .ت، دار الكتاب الجامعي، اإلمارا " في علم النفساايقض):"٢٠٠٥(عبدات، روحي  .٦٤

 . دار الفاروق للنشر، القاهرة، "األسرة واإلعالم):" ٢٠٠٦(عثمان، خيري .٦٥

 .، دار الفكر ،عمان "دور العاطفة في حياة اإلنسان):" ١٩٩٧(عدس، محمد  .٦٦

،قرطبة " اآلثار االجتماعية لالنترنت):" ٢٠٠٤(حسن بن أحمد العصيمي، عبد الم .٦٧
 .للنشر واألبحاث، الرياض، المملكة العربية السعودية

 .، مكتبة االنجلو المصرية"الطب النفسي العاصر):"٢٠٠٣(عكاشة، أحمد  .٦٨

شبكة الكميت ،  "االنحراف في حياة اإلنسان أسبابة وعالجه):" ٢٠٠٧(عالم، المالك .٦٩
  .، الكويتالثقافية

، دار السالم للطباعة "تربية األوالد في اإلسالم):" ٢٠٠٢( ناصحعلوان، عبد اهللا .٧٠
 .وللنشر،المجلد األول، القاهرة

 .دار الشروق ،عمان  ،"علم المشكالت االجتماعية):"١٩٩٨(معين  عمر، .٧١

 .، دار الشرق ، عمان "رسائل تربوية للشباب ):"٢٠٠٥(عوجي، سالمة .٧٢

 .، دار الشروق ،عمان  "أمراض معاصرة ):"٢٠٠٤(العوضي، نادية .٧٣

 دار الميسرة للنشر ، "الحاسوب التعليمي وتطبيقاته):"٢٠٠٤(عيادات، يوسف  .٧٤
 .والتوزيع، الطبعة االولي، عمان

بة االنجلو،  مكت، "مدخل إلى علم النفس االجتماعي):" ٢٠٠٧(عيد، إبراهيم  .٧٥
 .جمهورية مصر

، ، منشأة المعارف "الجديد في الصحة النفسية):" ٢٠٠١(العيسوي، عبد الرحمن .٧٦
 .اإلسكندرية 

 .دار الفكر اللبناني، بيروت ، " اجتماعية معاصرةاايقض):" ٢٠٠٤(يعقوب  عيسى، .٧٧

 مكتبة الخليج العربي، ، "المعاكسات آالم وحسرات) :" ٢٠٠٥( الحسنالفقيه، أبو  .٧٨
 .لسعودية ا

وجان بيدج االمريكية  ك،"العالقات العامة عبر االنترنت) :"٢٠٠٦(، ديفيد   فيلبس .٧٩
 . المتحدة اتيالوالللنشر، 

الطبعة األولى، الدار العربية ، "االنترنت والحب ):" ٢٠٠٤(القرضاوي، يوسف .٨٠
 .للعلوم، بيروت



                                                                                                                                        
         

              - ١٢٧ -

لجوهرى، محمد  الفرنواني، منى والجوهرى، هناء وآغا، ألفت وا فاطمة والقليني، .٨١
 .، القاهرة، مصر ، مكتبة زهراء الشرق "علم االجتماع اإلعالمي":)٢٠٠٤(

 .جامعة اليرموك ،األردن ،"اإلسالم والمسألة الجنسية):"١٩٩٥(القيسي، مروان  .٨٢

، الطبعة األولى ،دار هجر للطبعة  "الصحة النفسية):" ١٩٩٧(كفافي، عالء الدين  .٨٣
 .والنشر، القاهرة 

 المتحدة اتيالواللي االمريكية للنشر، أي، و"االنترنت):" ٢٠٠٣(جون  ليفين، .٨٤
 .االمريكية

لقلق اعالقتها بافات الجنسية لدى طلبة الجامعات واالنحر):"١٩٩٨(عيسى المحتسب، .٨٥
 .جامعة أفريقيا العالمية، الخرطوم  منشورة،ررسالة ماجستي ،"والشعور بالذنب

، دار الكتاب الجامعي،  "م النفساتجاهات حديثه في عل):" ٢٠٠٧(محمد، طلعت  .٨٦
 .تاإلمارا

 .القاهرة ، دار النهضة العربية، " اجتماعية معاصرةاايقض):" ٢٠٠٨(مان أي، خايمش  .٨٧

 دار ،"االغتراب النفسي كظاهرة معاصرة):" ٢٠٠٩(روان ،عمر وبشير،خايمش .٨٨
 .الشرق، عمان 

ل للنشر والتوزيع، ، دار بال" المعاصر وأثر على حياتنااإلعالم):"٢٠٠١(مشعل، رأفت .٨٩
 .مصر

 . القاهرة، المصرية، ألنجلو"تكنولوجيا االنترنت ):" ٢٠٠٤(مصباح، عمر .٩٠

 ،" النفسية والسلوكية في الطفولة والمراهقةتاالضطرابا"):٢٠٠١(حسن  المعطي، .٩١
 .دار القاهرة ، القاهرة 

 الجمعية المصرية ،"االغتراب في حياة اإلنسان):"١٩٩٩( المغربي، سعيد  .٩٢
 .اسات، الطبعة الرابعة، اإلسكندرية للدر

 . الدار العربية للعلوم، بيروت، "علم الجرائم):" ٢٠٠٦(المالك، خليل .٩٣

 جامعة المنصورة، ، "االنترنت واستخداماته التربوية):"٢٠٠١( نصور، أحمد  م .٩٤
 .مصر

، دار غريب للطباعة والنشر  "أسس علم النفس العام):"١٩٩٧(منصور، أنور  .٩٥
 .اهرةوالتوزيع، الق

 دار بالل للطباعة والنشر،، "المدخل إلى االتصال الجماهيري):"٢٠٠٧(موسى، أحمد  .٩٦
 .مصر  المنصورة،
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 .، دار المعارف، القاهرة"علم نفس النمو):" ٢٠٠٠(موسى، طارق والدسوقي، خالد  .٩٧

، ر الشرقدا،  "الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين):"١٩٩٢(نجاتي، محمد  .٩٨
 .عمان 

، دار "التلفزيون وأثره على السلوك المشكل لدى األطفال):"٢٠٠٤(رائد  ر،النجا .٩٩
 . الجامعية اإلسكندرية،المعرفة

دور العاب االنترنت في تدعيم القيم االجتماعية لألطفال ):"٢٠٠٥(نصار، شاهر  .١٠٠
 .رسالة ماجستير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة ،"الفلسطينيين

 . مكتبة الفالح للتوزيع، "ت واإلعالماالنترن):"٢٠٠٦(نصر، حسني  .١٠١

العين، . دار الكتاب،  "اإلعالم الدولي):"٢٠٠٥( نصر، حسني والكندي، عبد اهللا  .١٠٢
 .اإلمارات

 .دار الشروق، جده  ، "أصول علم النفس العام):" ١٩٩٩(عبد الحميد  الهاشمي، .١٠٣

سوريا نسق العالقات العاطفية ومستواها عند طلبة جامعة ):" ١٩٩٦(وطفة، علي  .١٠٤
، مجلة تشرين "دراسة مقارنة بين طالب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية

 . والعلوم اإلنسانية، سورياب، سلسلة اآلداللدراسات

 .مركز القطان، غزة ،  "االنترنت في التعليم والتعلم) :"٢٠٠٣(وهبة، نادر  .١٠٥

 . مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،"المراهقة ):" ١٩٩١(يونس، علي  .١٠٦

هاني أحمد ثلجي، بيت :، ترجمة"اإلدمان على اإلنترنت :")١٩٩٨(يونغ، كيمبرلي  .١٠٧
   .األفكار الدولية، عمان

  
   مواقع االنترنت :ب

 )www. Alriyadh,com.as.(   
)www.kl28.com(.  
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   الستبيانات البحث المحكمينالسادة أسماء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجامعة  اسم المحكم  م

   غزة–اإلسالمية الجامعة   نبيل دخان . د  )١

   غزة–الجامعة اإلسالمية   جميل الطهراوي. د  )٢

   غزة–الجامعة اإلسالمية   ختام السحار . د  )٣

  غزة–جامعة األقصى   نعمات علوان . د  )٤

   غزة–جامعة األقصى   نظمي أبو مصطفي. د.أ  )٥

  غزة–جامعة األقصى   سمير مخيمر . د  )٦

  غزة– جامعة األقصى  محمد الشرفا. د  )٧

   غزة–زهرجامعة األ  عبد العظيم المصدر . د  )٨

   غزة–زهرجامعة األ  باسم أبو كويك  . د  )٩
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  )٢(ملحق رقم 
  

  

  بسم ا الرمحن الرحيم 
  

  
- –
-  
- .  

    
  

  .              حفظه اهللا  ...................................................    : ......سعادة الدكتور
  

  ..السالم عليكم و رمحة اهللا وبركاته
  

 
  

إدمان االنترنت ، االغتراب (  املرفقة يساياملقأرجو التكرم من سيادتكم حتكيم 

  :لبحث بعنوان ) رافات اجلنسية النفسي ، العالقات العاطفية ، االحن

ا" ة واالنحراف نفس اجتماعی شـــكالت ال ت  تالم ز اإلنترن ي مراك رددین عل دى المت سلوكیة ل  ال

  "بمحافظة خان یـونـس

  مع العلم أن البحث متطلب تكميلي للحصول علي درجة املاجستري
  

   فائق االحرتام اوشكراً لكم حلسن تعاونكم و تقبلو
  

  الباحث                                                                                 
                                                                                                                                                                                        

  یعـقوب یونس األسطل 
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  )٣(ملحق رقم 
  

 
  

استخدام  تأثيرى ومد طريقة استخدامك لالنترنت في المواقف المختلفة العبارات تمثل هذه

 نمن بييناسبك  الذي االختيار أمام) √(والمطلوب هو وضع عالمة ،  على حياتكإلنترنتا

 :اآلتيةخمسة االختيارات ال

خاطئة وال  وأخرىال توجد إجابات صحيحة ، مع العلم أنه  بداًأ–نادراً- أحياناً - كثيراً-ادائم

   .إجابة تترك عبارة دون

        لكم مجيعا وشكرا                                    

  ...الباحث                                                                      
 
  : أرجو تعبئة البیانات األولیة اآلتیة : أوًال   

  

  (      )                 أنثي (     )          الجنس                    ذكر -

     (     )  العمر                    -

 (    )     ة /أرمل  )  (   ة /مطلق(    )    ة / متزوج (    )   أعزب :  الحالة االجتماعية-

  (   ) جامعي    (   )  ثانوي (   )       إعدادي     (   )  ابتدائي : المستوى التعليمي-

  (   )ممتاز   (   )     جيد   (   )      متوسط   (   )  متدني :   المستوى االقتصادي-

  (   )ممتازة  (   )       جيدة (   )     عـادية (   )        سيئة  :      عالقتي بأبي-

   (   )ةممتاز(   )     جيدة (   )       عـادية (   )     سيئة :         عالقتي بأمي- 

   (   )١-٤ (   )     ٥-٩(   )    فأكثر ١٠ :عدد الساعات اليومية الستخدام االنترنت-
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  بداًأ  نادراً  أحياناً  كثيراً  ادائم  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

            فراغي  تصفحًا باالنترنت  وقت اقضي أن أفضل  ١

 من قضاء وقت أطول مع االنترنتیمنعني الجلوس أمام   ٢
  األصدقاء

          

             الیومیة لقضاء وقت أطول أمام االنترنت يأھمل التزامات  ٣

             عن االنترنتانقطعت إذااشعر بتوتر   ٤

             لشبكة االنترنتأسیرا أصبحت  ٥

             االنترنتأمامسھر فترة طویلة أ  ٦

            أفشل عند محاولة تقنین الجلوس أمام االنترنت  ٧

أصاب باإلجھاد والتعب في  یدي أو في ظھري من كثرة   ٨
  الجلوس أمام االنترنت

          

            تتملكني الرغبة حین أغلق االنترنت بالعودة إلیھ بعد قلیل  ٩

            تصفحي على االنترنت یؤخرني عن مواعیدي  ١٠

            أشعر بالندم لطول فترات جلوسي أمام االنترنت  ١١

            ة متعة أخري  أیأفضل إثارة االنترنت على   ١٢

            یشكوا مني اآلخرون بسبب الوقت الذي أقضیة أمام االنترنت   ١٣

            حھ باالنترنتأتكتم عندما یسألني اآلخرون عما أتصف  ١٤

أجد نفسي متحمسًا للمرة القادمة التي سوف أستخدم بھا   ١٥
  االنترنت 

          

            أنزعج عندما یقاطعني اآلخرون أثناء استخدامي لالنترنت   ١٦

            أشعر بأن حیاتي مرتبطة باالنترنت  ١٧

            أحاول إخفاء الوقت الذي أستغرقھ في استخدام االنترنت   ١٨

            الحیاة بدون االنترنت ال تطاق   ١٩

أستمر في الجلوس أمام االنترنت حتى لو شعرت بالتعب   ٢٠
  والنعاس 

          

            أنزعج عندما یكلفني والدي بأمر حتى ال أترك االنترنت  ٢١
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برجاء منـك أن تقـرأ   اجتماعية وأمامك مجموعة من البنود المعبرة عن قضية نفسية              

  .في المكان الذي تراه مناسب ومنطبق عليك) (البنود بوضع إشارة وتجيب على 
  

  بداًأ  نادراً  أحياناً  كثيراً  ادائم  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

            ن أتجھ أیأھرب من نفسي و ال أعرف   ١

            لھاأرفض التخطیط  لحیاتي الن ھناك من یخطط    ٢

             ةایغتمضي حیاتي بغیر ھدف أو   ٣

            أكره وجود الناس حولي   ٤

            أشعر بأنھ ال فائدة مني على اإلطالق   ٥

             نشاط اجتماعي  أيأشعر بالتوتر والخوف عند   ٦

            مستقبلي  كئیبٌا ومخیفٌا  ٧

            أشعر بأنني وحید في العالم  ٨

            "  ف تعرف خال" أعمل بالمثل   ٩

            أفضل أن أقضي وقت فراغي وحیدًا مع نفسي  ١٠

            حیاتي لیس لھا معني   ١١

            أتردد عند حسم خیاراتي في الحیاة   ١٢

            مسار حیاتي خارج عن سیطرتي   ١٣

             شيءأي أشعر بأنني ال أستحق أن أحصل على   ١٤

            ر  قراأيأشعر بعدم القدرة على اتخاذ   ١٥

            أشعر بالغربة حتى بین أقرب الناس لي     ١٦

            تمضي حیاتي  دون جدوى    ١٧

            إنا ضعیف أمام رغباتي   ١٨

            أشعر بالوحدة حتى بوجود اآلخرین   ١٩

            أتجنب المشاركة في المناسبات الحیاتیة   ٢٠
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 مجموعة من البنود المعبرة عن قضية نفسية سلوكية وبرجـاء منـك أن تقـرأ                أمامك    

  . في المكان الذي تراه مناسب ومنطبق عليك) ( البنود بوضع إشارة ىوتجيب عل
  

  بداًأ  نادراً  أحياناً  كثيراً  ادائم  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

            أقبل  إقامة عالقة جنسیة معي  ١

            ض جنسیًا أمام الكامیرا على االنترنت أستعر  ٢

أتخیل عند ممارستي للعادة السریة وصفًا جنسیًا لشخص من   ٣
  نفس جنسي 

          

أمارس العادة السریة عدة مرات في األسبوع دون الشعور   ٤
  بالحرج

          

             من خالل االنترنتجنسیاأسعي إلي استدراج اآلخرین   ٥

            ة السریة لتجنب الوقوع في الخطیئة  العادةأمیل لممارس  ٦

            أحرص على  مشاھدة األفالم الجنسیة   ٧

            تضطرني الظروف لممارسة الجنس مع الجنس األخر    ٨

            أفتح مواقع ومنتدیات جنسیة للمشاركة في حواراتھا   ٩

            أحب الحدیث عن الجنس ومواضیعھ المثیرة  ١٠

            لصور الجنسیة أبحث عن مشاھدة ا  ١١

أحصل علي المتعة الجنسیة من خالل مشاھدة الصور   ١٢
  واألفالم 

          

            أمیل لمشاھدة اآلخرین وھم یمارسون سلوكًا جنسیًا  ١٣

            تنتابني الرغبة في تحقیق اإلشباع الجنسي مع نفس الجنس   ١٤

خر  عند معاكستي ألفراد من الجنس اآلةأشعر بالمتعة الجنسی  ١٥
  لالحتكاك بھم 

          

             اآلخرین  قةایومضأحصل علي اإلشباع من خالل التحرش   ١٦

أجد متعة جنسیة في كشف واستعراض بعض أجزاء من   ١٧
  جسمي أمام اآلخرین

          

            أمیل لرسم العالقة الجنسیة بین اآلخرین  ١٨

 استخدم العادة السریة في حالة عدم اإلشباع الجنسي بطرق  ١٩
  أخرى  

          

أحب أن أعاكس أو أتحرش بالجنس اآلخر للحصول على   ٢٠
  رغبتي الجنسیة  

          

  
  



                                                                                                                                        
         

              - ١٣٥ -

  )٦(ملحق رقم 
  
  

 
أمامك مجموعة من البنود المعبرة عن قضية نفسية سلوكية وبرجـاء منـك أن تقـرأ                    

  .  مناسب ومنطبق عليكفي المكان الذي تراه) ( البنود بوضع إشارة ىوتجيب عل
  
  
  

  بداًأ  نادراً  أحياناً  كثيراً  ادائم  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

            أقیم عالقة عاطفیة مع الجنس األخر   ١

            عالقاتي العاطفیة متعددة  ٢

            أتابع األفالم العاطفیة   ٣

             عندما أكون وحدي تنتابني أفكار وخیاالت مثیرة عاطفیًا  ٤

أشعر بالراحة عندما أعبر عن عالقاتي العاطفیة أمام   ٥
  اآلخرین 

          

            أستجیب إلقامة عالقة عاطفیة معي  ٦

            أتواصل بالھاتف أو االنترنت مع من أحبھ   ٧

            أقیم عالقات عاطفیة بھدف الزواج   ٨

            أسعي لجذب انتباه اآلخرین عاطفیًا  ٩

            ت بسبب صراعاتي العاطفیة تفكیري متشت  ١٠

            ارتكبت العدید من األخطاء العاطفیة بحیاتي   ١١

            أتجنب الحدیث عن العالقات العاطفیة ومواضیعھا   ١٢

            أشعر بالمتعة عندما یلمسني من أحبھ  ١٣

            أسعي لقراءة الكتب والمجالت والقصص العاطفیة    ١٤

            لمنزل أقابل من أحبھ خارج ا  ١٥

            أستخدم االنترنت للدردشة العاطفیة   ١٦

            أكتب رسائل عاطفیة لمن أحبھ   ١٧

            أمیل لكتابة الشعر والقصص العاطفیة  ١٨

             یصعب علي التحكم بعواطفي    ١٩

            أسرح بخیالي مع من أحبھ   ٢٠
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  )الصورة النهائية ( 

 
 

 

  ..التالياإلستبيان ة أرجو التكرم  باإلجابة على فقرات / أختي المستجيب / أخي  
  

والمطلوب وضع  طريقة استخدامك لإلنترنت في المواقف الحياتية المختلفة         العبارات تمثل    هذه

 - كثيـراً  - ادائم :اآلتيةخمسة  االختيارات ال ن  من بي يناسبك   الذي االختيار   أمام)  √  (إشارة

، مـع رجـاء أال   خاطئة وأخرىال توجد إجابات صحيحة ، مع العلم أنه بداً أ– نادراً- أحياناً

  .ك وواقعكأيإجابة فاإلجابة الصحيحة تمثل ر تترك عبارة دون

      لكم مجيعا وشكرا                                    
  ... الباحث 

                                                                                                                                                           
  :ه أنىأنوه إل

o خصوصيتك الشخصية ىظاً علاغير مطلوب كتابة أسمك حف .  
o المعلومات المستفادة من االستبانه للبحث العلمي فقط.   

  
  : لبيانات األولية اآلتية  أرجو تعبئة ا

  

  (      )أنثي (     )          الجنس                    ذكر -  

  (     )العمر                          - 

 (   )     ة / أرمل   (   ) ة /مطلق    (   ) ة / متزوج (   )   أعزب   : الحالة االجتماعية-

  (   )جامعي (   )      ثانوي (   )           إعدادي (   )   ابتدائي  :المستوى التعليمي-

  (   ) ممتاز  (   )      جيد (   )        متوسط (   )    متدني :   المستوى االقتصادي-

  (   ) ممتازة    (   )  جيدة (   )        عـادية (   )    سيئة :           عالقتي بأبي-

   (   )ة ممتاز  (   )    جيدة  (   )           عـادية (   )سيئة :         عالقتي بأمي-

   (   )١-٤    (   )   ٥-٩(   )    فأكثر ١٠ :عدد الساعات اليومية الستخدام االنترنت-
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  بداًأ  نادراً  أحياناً  كثيراً  ادائم  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م
            فراغي  تصفحاً أمام االنترنت وقت اقضي أن أفضل  ١
            ن أتجهأيأهرب من نفسي و ال أعرف   ٢
            أقيم عالقة عاطفية مع الجنس األخر  ٣
             من قضاء وقت أطول مع األصدقاءاالنترنتيمنعني الجلوس أمام   ٤
            أكتب رسائل عاطفية لمن أحبه  ٥
            مسار حياتي خارج عن سيطرتي  ٦
            ي أقضيه أمام االنترنتيشكوا مني اآلخرون بسبب الوقت الذ  ٧
             اآلخرين  قةايومضأحصل علي إشباع رغبتي الجنسية من خالل التحرش   ٨
            أستجيب ال إقامة عالقة عاطفية معي  ٩

            أرفض التخطيط  لحياتي الن هناك من يخطط  لها  ١٠
             اليومية لقضاء وقت أطول أمام االنترنتيأهمل التزامات  ١١
            "  خالف تعرف " عمل بالمثل أ  ١٢
            أميل لمشاهدة اآلخرين وهم يمارسون سلوكاً جنسياً  ١٣
            أشعر بالراحة عندما أعبر عن عالقاتي العاطفية أمام اآلخرين  ١٤
            أحب أن أعاكس أو أتحرش بالجنس اآلخر للحصول على رغبتي الجنسية    ١٥
            نترنت عن االانقطعت إذااشعر بتوتر   ١٦
            ةايغتمضي حياتي بغير هدف أو   ١٧
            أتقبل أن يقيم الجنس األخر عالقة جنسية معي  ١٨
            عندما أكون وحدي تنتابني أفكار وخياالت مثيرة عاطفياً  ١٩
            أكره وجود الناس حولي  ٢٠
            أنزعج عندما يكلفني والدي بأمر حتى ال أترك االنترنت  ٢١
             لشبكة االنترنتأسيرا صبحتأ  ٢٢
             شيءأيأشعر بأنني ال أستحق أن أحصل على   ٢٣
            أشارك بحوارات المنتديات المواقع المثيرة جنسياً   ٢٤
            أتجنب الحديث عن العالقات العاطفية ومواضيعها  ٢٥
            أمارس العادة السرية عدة مرات في األسبوع دون الشعور بالحرج  ٢٦
            أشعر بأنه ال فائدة مني على اإلطالق  ٢٧
             االنترنتأمامسهر فترة طويلة أ  ٢٨
             نشاط اجتماعي  أيأشعر بالتوتر والخوف عند   ٢٩
            أتخيل عند ممارستي للعادة السرية وصفاً جنسياً لشخص من نفس جنسي  ٣٠
            أفشل عند محاولة تقنين الجلوس أمام االنترنت  ٣١
            مستقبلي  كئيباٌ ومخيفاٌ  ٣٢
            أسعي إلي استدراج اآلخرين جنسيأ من خالل االنترنت  ٣٣
            أشعر بالمتعة عندما يلمسني من أحبه  ٣٤
             عند معاكستي ألفراد من الجنس اآلخر ةأشعر بالمتعة الجنسي  ٣٥
            لتتملكني الرغبة حين أغلق االنترنت بالعودة إليه بعد قلي  ٣٦
            تمضي حياتي  دون جدوى    ٣٧
            تنتابني الرغبة في تحقيق اإلشباع الجنسي مع نفس الجنس  ٣٨
            أقابل من أحبه خارج المنزل  ٣٩
            أستخدم االنترنت للدردشة العاطفية  ٤٠
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أصاب باإلجهاد والتعب في  يدي أو في ظهري من كثرة الجلوس أمام   ٤١
  االنترنت

          

            أتردد عند حسم خياراتي في الحياة  ٤٢
            أحب الحديث عن الجنس ومواضيعه المثيرة  ٤٣
            أسعي لقراءة الكتب والمجالت والقصص العاطفية    ٤٤
            أسعي لجذب انتباه اآلخرين عاطفياً  ٤٥
            أتجنب المشاركة في المناسبات الحياتية  ٤٦
            نترنت حتى لو شعرت بالتعب و النعاسأستمر في الجلوس أمام اال  ٤٧
            أشعر بالوحدة حتى بوجود اآلخرين  ٤٨
            أميل لرسم العالقة الجنسية بين اآلخرين  ٤٩
            تضطرني الظروف لممارسة الجنس مع الجنس األخر    ٥٠
            أتابع األفالم العاطفية  ٥١
            تصفحي على االنترنت يؤخرني عن مواعيدي  ٥٢
            أفضل أن أقضي وقت فراغي وحيداً مع نفسي  ٥٣
             العادة السرية لتجنب الوقوع في الخطيئةةأميل لممارس  ٥٤
            أميل لكتابة الشعر والقصص العاطفية  ٥٥
            أشعر بأن حياتي مرتبطة باالنترنت  ٥٦
            أشعر بأنني وحيد في العالم  ٥٧
             الجنسيةأحرص على  مشاهدة األفالم  ٥٨
            حياتي ليس لها معني  ٥٩
            أجد نفسي متحمساً للمرة القادمة التي سوف أستخدم بها االنترنت  ٦٠
            إنا ضعيف أمام رغباتي  ٦١
             قرارأيأشعر بعدم القدرة على اتخاذ   ٦٢
            أحصل علي المتعة الجنسية من خالل مشاهدة الصور واألفالم  ٦٣
             بالغربة حتى بين أقرب الناس لي   أشعر  ٦٤
            أشعر بالندم لطول فترات جلوسي أمام االنترنت  ٦٥
            أتكتم عندما يسألني اآلخرون عما أتصفحه باالنترنت  ٦٦
            عالقاتي العاطفية متعددة  ٦٧
            أنزعج عندما يقاطعني اآلخرون أثناء استخدامي لالنترنت   ٦٨
            شاهدة الصور الجنسيةأبحث عن م  ٦٩
            أسرح بخيالي مع من أحبه  ٧٠
            الحياة بدون االنترنت ال تطاق  ٧١
            ارتكبت العديد من األخطاء العاطفية بحياتي   ٧٢
            ة متعة أخري  أيأفضل إثارة االنترنت على   ٧٣
            تفكيري متشتت بسبب صراعاتي العاطفية  ٧٤
            ف أو االنترنت مع من أحبه أتواصل بالهات  ٧٥
            أقيم عالقات عاطفية بهدف الزواج   ٧٦
            يصعب علي التحكم بعواطفي    ٧٧
أجد متعة جنسية في كشف واستعراض بعض أجزاء من جسمي أمام   ٧٨

  اآلخرين
          

            استخدم العادة السرية في حالة عدم اإلشباع الجنسي بطرق أخرى    ٧٩
             إخفاء الوقت الذي أستغرقه في استخدام االنترنتأحاول  ٨٠
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