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 ضغوط التكنولوجيا وعلاقتها بالاغتراب 

 فى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية
 المستخلص:
والمتمثلتتة  تت   اهتمتتا الدراستتة شالعنتتل التت  العضغتتة لتتي  وتتاو  التعنولوجيتتا           

االغتراب، كما اهتما شالقاء الووء اللت  وبي   وسائل االالضم ووسائل التواصل االجتماال 
ومقيتتا  االغتتتراب و قتتات للمستتتود االغتصتتادد  وتتاو  التعنولوجيتتاالفتتروع اللتت  مقيتتا  
مرتفتت ( وكتتلا ال التتة الزواجيتتة )متتتزوو اقالتتزب(  وناغنتتا  -متوستت  -االجتمتتاال )منخف 

الدراسة امكانية التنلؤ شاالغتراب م  خضل قشعاد مقيا  واو  التعنولوجيا ، تعونتا الينتة 
( م  اللكور كعينة 251م  االناث، )(  251( مف وصات ومف وصة ) 011الدراسة م  ) 

 511استطضالية للت قق الخصائص السيكومترية لألدواا لينما تعونا العينة النهائية م  
مف وصتتات ومف وصتتة وللتتل متت  الطتتضب الملت قتتي  شالتتدللوم العتتام والتيهيتتل التربتتود شكليتتة 

 ثتتا  شاالتتداد مقيتتا  التربيتتة جامعتتة األزهتتر وكليتتة الدراستتاا االنستتانية شالقاهر  وغتتام الشا
  وكلا مقيا  االغتراب و ساب خصائصهما السيكومترية  واو  التعنولوجيا

 

 تتروع لاا داللتتة ا صتتائية لتتي  متوستتطاا  قستتفرا نتتتائد الدراستتة التت  وجتتود
مقيتتتا  وتتتاو  وستتتائل االالتتتضم ووستتتائل التواصتتتل مجموالتتتة االنتتتاث والتتتلكور  تتت  قشعتتتاد 

 االغتترابوبتي   وتاو  التعنولوجيتا صتائية لتي  توجتد الضغتة لاا داللتة اكما   االجتماال 
المتتزوجي   تروع لاا داللتة ا صتائية لتي  متوستطاا مجموالتة  كما قظهرا النتائد وجود

توجتد  تروع لاا مقيا  واو  التعنولوجيا ومقيا  االغتتراب و    قشعاد  وغير المتزوجي 
االجتمتتاال  داللتتة ص صتتائية  تت  اللتت  مقيتتا  وتتاو  وستتائل االالتتضم ووستتائل التواصتتل 

مرتفت ( توجتد  -متوست  -ومقيا  االغتراب و قات للمستود االغتصادد االجتماال )منخف 
وبتتي  التتدد ستتاالاا منتتاهد   التعنولوجيتتاالضغتتة لاا داللتتة ص صتتائية لتتي  مستتتود وتتاو  

 واستخدام مواغ  التواصل االجتماال    وسائل االالضم 
 اب (االغتر  – العلماا المفتا ية : ) واو  التعنولوجيا

Tecno stress and its relationship with alienation in the 
light of some demographic variables. 

Abstract : 

The study explored the relationship between techno stress 
and alienation. The study also examined the differences in techno 
stress and alienation according to SES and marital status. The 
study also discussed the prediction of alienation through the 
dimensions of techno stress. Sample consisted of 300 male and 
female adults as a pilot sample and 500 as basic sample. Two 
instruments were validated by the researcher. Results have 
showed that there are statistically significant differences between 
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males and females. There is also statistically significant 
correlation between alienation and techno stress. The results 
showed also significant differences according to SES. Alienation 
can be predicted through techno stress. There is also statistically 
significant correlation between alienation and total hours of 
exposure to media and communication types.    

 مقدمة: 
ة قدا صلتت  العديتتد متت  المنتتكضا العصتتر ال تتال  شمتايتتراا ستتريعة متض قتت يتميتتز

الوتتاو  ق تتد م اوالتتتف المستتتمر  للتعيتتل ، و  والصتتراالاا النفستتية التتت  تواجتتف الفتترد  تت 
انعكتتتا  للتايتتتراا ال تتتاد   هتتت  ،  المعاصتتتر  ه يتتتاالالمظتتتاهر الرئيستتتية التتتت  تتصتتتل لهتتتا 

زء ال وهتله األ تداث ال ياتيتة الوتاغطة جت،  والسريعة الت  طرقا الل  كا ة منتا   ال يتا 
، صل ال ينجتتتو قد  تتترد متتت  مواجهتتتة الصتتتعوشاا والمنتتتكضا   متتت  اال تتتداث اليوميتتتة يتجتتتزق

   واألزماا 
يتف والتستلية  عل  مدد القود ساشقة كا  الهدف م  مناهد  وسائل االالتضم التر 

   تت  لادا التدد القنتواا  يمتا ، واللد استمر لفتر  يتعو  مت  غنتاتيشمتاشعة اللث الم ل 
دد غنتواا اللتث اال ا  متتا كتا  يعتتر  غليتل وم تدد الاتتر  والرستالة ، يكتتو  ، ومت  تعتتشعتد

،  يتتتتث تتقتتتتارب اال عتتتتار االتجاهتتتتاا وينتتتتكل التتتتوال  والنخصتتتتياا شنتتتتكل غيتتتتر مشانتتتتر 
، وتوجف االنظار للهتام  قت  مت  االمتور ال ياتيتة لتدو  التدخول  ت  تفاصتيل ال والسلوكياا

 وتره لدالت م  ا  يفيده   تهم النخص العادد واطضالف الليها غد يربكف وي
ثتتم تعتتددا الفوتتائياا لاا االغتترا  المختلفتتة واالهتتداف الخفيتتة التتت  تلتتث  تت  
النفو  النل والتخوف م  كل ما كا  يعتلتر مت  الثوالتا االجتمااليتة والدينيتة ، ثتم توغتل 
العمليتتتتوتر المتتتترتش  شنتتتتشكة االنترنتتتتا لتطليقاتهتتتتا المختلفتتتتة التتتت  المنتتتتازل ، لتتتتل والزمتتتتا 

 اص    كل مكا  وزما  شاستخدام االجهز  اللكية واصشح ال صار اند  االنخ
المتنتاثر  والمعلومتاا  وبتعر  االنخاص لهلا العم م  المؤثراا واال داث واالراء

الشتتاء لتتم يكونتتوا ليتعروتتوا لهتتا  تت  الماوتت  وكانهتتا   تتف اصتتالا المتشاينتتف، اوتتيل التتيهم ق
 الجمي   روتها مست دثاا التعنولوجيا   

  ق تتتدث قوجتتتف الوتتتاو  التتتت  غتتتزا  ياتنتتتا  تتت  الستتتنواا األخيتتتر  هتتت  تلتتتل ومتت
الواو  المرتشطة شمتاشعة واستتخدام وستائل االالتضم ووستائل التواصتل االجتمتاال  ال ديثتة 

، ومتت  زيتتاد  استتتخدام السياستتية واالغتصتتادية واالالضميتتةخاصتة متت  ستترالة تتتد ق األ تتداث 
شمجرد تصتفح المواغت  مت  خضلهتا تنقتل لصتا لها االجهزه اللكية سهلة ال مل واالستخدام  

شالصوا والصور  كل ما ي دث    وسائل االالضم وكل ما يثير الجدل الل  مواغت  التواصتل 
االجتماال  ، والت  ترتب الليها المعانا  م  واو  متعدد  تترتش  شانتنتار واست  للنتائعاا 

اتد م  متاشعة الصور المخيفتة وانتهال للخصوصية والعبء المعر   واالنهال االنفعال  الن
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والم زنة  وض الما يترتب الل  انناال الفرد لهله الوسائل مت  تيجيتل وتتراعم للمهتام التت  
 يجب الليف قداؤها وهو ما يؤثر سلشا الل   ياتف النخصية والعملية   

وتعتلر ظاهر  االغتراب النفست  ظتاهر  اجتمااليتة نفستية ومنتكلة صنستانية نتائعة 
لمجتمعتتاا شاتت  النظتتر التت  التتنظم واتيتتديولوجياا والمستتتو  االغتصتتادد  تت  كثيتتر متت  ا

والتقتدم المتادد والتعنولتتوج ، كمتا قنهتا تعتلتتر قزمتة معانتا  لانستتا  المعاصتر، وا   تعتتددا 
    مصادرها وقسشالها

قعثتتر المصتتطل اا صثتتار  للجتتدل، شستتلب متت  والواغتت  ق  مصتتطلح االغتتتراب يعتلتتر 
وتتعا لتتف، وشستتلب اتستتاالف وكثتتر  تداولتتف  تت  معالجتتة منتتكضا التعريفتتاا العثيتتر  التتت  و 

 المجتم  ال ديث  
التت   والل  الرغم م  تشاي  واختضف اآلراء  ول هلا المفهوم  تن  كتل الم تاوالا

 ت  مفهتوم االغتتراب، مثتل االنستضا الت  المجتمت ،  تومي  شعت  االشعتادلللا تنير صل  
لواغت  االجتمتاال ، والضمشتاال ، والتدم النتعور العجز ال  التتضؤم، والفنتل  ت  التعيتل مت  ا

 شاالنتماء 
 االجتمتتاال  التفاالتتل متت  يتنتتاغ  واتالتتضم االتصتتال لوستتائل المفتتر  واالستتتخدام

 ويؤثر واالجتماالية األسرية والممارساا األننطة    النخص انخرا  الل  ويؤثر  الطليع 
 وينعتزل والضهتدف شتاالمعن  نعر ي االجتماال  التعوي  هلا داخل لاتف يجد تعيفف،  ض الل 
كمتتا ق  ات تترا   تت  متاشعتتة تطليقتتاا اتنترنتتا يتتدالم العزلتتة والو تتد  ويستتلب الواغتت  ،  التت 

 الة م  التناغ  لي  ماهو كائ  ومتا ينشات  ق  يكتو ،  يتث ق  النتخص يستع  للش تث 
ئم ال  هويتف وتعوي  نخصيتف، وللل م  خضل القتيم الموجتود   ت  مجتمعتف ال قيقت  القتا

الل  التفاالضا االجتماالية المشانر ، وم  ستيطر  وستائل االالتضم اللت  النتخص وتعوينهتا 
أل عتتتاره تصتتتشح القتتتيم اتلعترونيتتتة هتتت  الم تتترل والتتتدا   األول لتتتف ، والنتتتدما يتشتتت  القتتتيم 
المستورد   ننف يدخل     الة م  التناغ  والنعور شالضمعياريتة وربمتا قد  شتف للتل صلت  

ال تتال  واالنختترا   تت  مظتتاهر االغتتتراب والتتت  منهتتا النتتعور شاليتتي   التمتترد اللتت  الووتت 
والعجز ال  التتيثير  ت  مجريتاا  ياتتف ومت  هنتا ينتعر شتي   ياتتف ال هتدف منهتا وال ثمتر  

  يها 
وت اول الدراسة ال الية الش ث ال  نوع وداللة العضغة لي  الواو  الت  يتعر  

ا ومواغ  التواصل االجتمتاال  ومتا ينتتد النهتا لها النخص م  متاشعتف المستمر  للفوائيا
 م  معاينة مستمر  ال داث سريعف ومتض قة ومناالر االغتراب النفس    

 منكلة الدراسة:
 لمتا نظترات  الصترنا    قساسية سمة معاينتها قصشح  ت  الواو  مصادر تعددا

 والعقليتة واالجتمااليتة الجستمية االالترا  نفت  وتايتراا، ولجميعهتا تطتوراا مت  شف يتميز
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 يتؤد  وغتد واالجتمتاال  النخصت  التعيتل اللت  وغتدرتهم األ راد طاغة يستنفل مما والنفسية
 االغتراب لمناالر

 قد تايرا مضمح ال يا  الشنرّية شصور  جوهرّية م  تطتّور تعنولوجيتا االتصتاالا 
راا ال ديثتتة  يمتتا يعتترف شالتعنولوجيتتا الرغميتتة التتت  غيتترا  يتتا  األ تتراد ، وستتاهما التطتتو 
نتال المتض قة    نشكة اتنترنا    خلق نكل جديد مت  اتالتضم شظهتور الفوتائياا ،  ه

نتتهد العتتالم والزال  تت  الستتنواا ، قو اتالتتضم اللتتديل ، وغتتد متت  قطلتتق الليتتف اتالتتضم الجديتتد
ممتا تستلب  ت  ، شالمستت دثاا التعنولوجيتة وتير  خاصة  يما يتعلتق السري ت  ات األخير  تطور 
لعثير م  الصراالاا والمنكضا النفسية والتت  مت  قهتم قنتكالها التتوتر اليومية لالمعاينة 

مت   ختري اآلوالقلق واالعتئاب والصراالاا الداخلية لد  الفترد مت  لاتتف وكتلا الخارجيتة مت  
 .  ولف 

وغتتد قنتتارا العديتتد متت  الدراستتاا صلتت  ق  االستتتخدام المتزايتتد لوستتائل التواصتتل 
العبء االنفعال  واالوطراشاا النفسية والنعور شالعدوانيتة والعزلتة  واالالضم يؤدد صل  تزايد

 االجتماالية كما يؤدد صل  العديد م  جوانب الواو  الت  يتعر  لها الفرد 
(  وجتتود الضغتتة لتتي  استتتخدام 1125كمتتا قووتت ا دراستتة )لثينتتة  ستتي  زيتتدا ،

، ضب المر لتة الثانويتةلتدد طت مواغ  التواصل االجتمتاال  واالغتتراب النفست  وقزمتة الهويتة
 لتتي  دالتتة ارتشاطيتتة الضغتتة وجتتود صلتت  (1110صتتالح ، اللتتدالتواب قمتتان )دراستتة كمتتا تنتتير
 المراهقي   لد  االجتماالية والعزلة والعمليوتر التليفزيو   استخدام

( شمجموالة األثار السللية الستخدام Abdulahi , et al.,2014واهتما دراسة )
ومتا تستلشف مت  وتاو   ت  الجوانتب األعاديميتة والنفستية وكتلا مواغ  التواصتل االجتمتاال  

 الجوانب المتعلقة شالخصوصية  
 لتتتي  دالتتتة موجشتتتة الضغتتتة ق  هنتتتال(1121العتتتريم، اللتتتد الصتتتا   م متتتد) ويتتترد 

النفست   واالغتتراب والص ية واالجتماالية والدراسية واتغتصادية األسرية) شينواالها الواو 
 الجامعة  طضب لد 

 توصتلا والتت  (1110المطلتب، اللتد القتادر اللد المطلب اللد) دراسة كما كنفا
 ايمتا ) ودراستة المعلمتي  لتد  النفست  واال تتراع الوظيف  االغتراب لي  دالة الضغة لوجود
  النفس  واالغتراب النفس  الوا  لي  دالة ارتشاطية الضغة وجود ال (1120الفيف 

 صهتمتتام اللتت  لضستتتخوال الهائلتتة اوغتتدراته شامكاناتهتتا الميتتديا تطليقتتاا وتتنتتا  
  الشا ثو   منف ي لر خطرا اصش ا  ت  األ راد

 الشتا ثو   ق  (211:1125كتوبيل ، المامتة،  فصتة قلتو العربت ) مت  كل  ينير
 لتتف تتعتتر  التتت  الجهتتاا متعتتدد الثقتتا  ( ) االستتتضب الاتتزو اخطتتار متت  ي تتلرو   العتترب
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 غيتر وثقا يتة اجتمااليتة غتيم    اتن راف صل  المتلقي  د   نينف م  والل  العربية الثقا ة
 متتت  والهتتتروب والستتتللية شتتتاالغتراب اال ستتتا  صلتتت  والتتت  غيتتتر قو لتتتوال  مضئمتتة،  تتتتؤد 

 االنترنتا واستخداماا المختلفة الفوائياا للث تتاثر الثقا ية الهوية وق  ، للواغ  التصد 
 :التاثيراا هله وم  االجتماالية

 النديد   للتيثر غاشض االنسا  يصشح ش يث االنسانية المناالر تنمي  -2

 الهوية   اندثار ال  يؤد  مما التقليدية الثقا ية والممارساا القيم تايير -1

 الارب   النم  سياد  -0

   االجتماال  وم يطف والقيدتف دينف ال  االنسا  اغتراب -4

 ةال اليت الدراستة تش تث شتاالغتراب للميتديا والتعتر  شتاالغتراب الواو  قالرا  ارتشا  وم 
 الدراستة األ تراد، واغتر تا لعاهتل واوتا تف التعنولوجية المست دثاا  روتف للواو  مصدر

 ومواغت   الفوتائياا ومنهتا  المتعتدد  لوستائلها (التعنولوجيتا وتاو ) وهتو متعدد  قشعاد لف
   لها المتعروي  الند النفس  االغتراب شمناالر والضغتها  االجتماال  التواصل

 دراسة ال الية    التساؤالا التالية:و يمك  صياغة منكلة ال
 ؟االغترابوبي   واو  التعنولوجياهل توجد الضغة لي    2

مقيتتا  وتتاو  لتتي  متوستتطاا مجموالتتة االنتتاث والتتلكور  تت  قشعتتاد   تتروع هتتل توجتتد   1
 واالغتراب؟ التعنولوجيا

 تتت  قشعتتتاد  المتتتتزوجي  وغيتتر المتتتتزوجي  تتتروع لتتي  متوستتتطاا مجموالتتتة هتتل توجتتتد   0
 واالغتراب ؟ عنولوجيامقيا  واو  الت

هتتل توجتتد  تتروع اللتت  مقيتتا  وتتاو  التعنولوجيتتا ومقيتتا  االغتتتراب و قتتات للمستتتود   4
 مرتف  ؟  -متوس  -االغتصادد االجتماال )منخف 

 ؟ التعنولوجياهل يمك  التنلؤ شاالغتراب م  خضل شع  قشعاد مقيا  واو    5

منتاهد  او التعتر  هل توجد الضغة لي  مستود وتاو  التعنولوجيتا والتدد ستاالاا ال  1
 لوسائل االالضم ومواغ  التواصل االجتماال  ؟

 هدف الدراسة:
التعرف الل  الواو  المترتشة الل  استتخدام ومتاشعتة وستائل اتالتضم الفوتائ  ) 
القنواا الفوائية ( واللد اصشح الصب ال يا     الواغ  المعاصر وسمف رئيسية لضتصتال 

كا تتة تطليقاتهتتا متت  المواغتت  االلعترونيتتة العامتتة  تت  العصتتر ال تتديث ، ونتتشكة اتنترنتتا ش
والمتخصصتتتة ووصتتتوالت لمواغتتت  التواصتتتل االجتمتتتاال  والعنتتتل التتت  الضغتتتة هتتتله الوتتتاو  

 شاالغتراب النفس     ووء شع  المتايراا الديموجرا ية 
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 :قهمية الدراسة
 تعتسب الدراسة ال الية قهميتها م  النقا  التالية: 

كليتتتر متتت  االهميتتتة وال داثتتتة وهتتتو وتتتاو  التعنولوجيتتتا تناولهتتتا لمفهتتتوم اللتتت  جانتتتب  -2
 والتنظير لف وت ديد اشعاده   

 االغتراب وبي   التعنولوجياالعنل ال  العضغة لي  واو   -1

االتداد مقيتا  لوتاو  وستتائل االالتضم ي تتود اللت  مجموالتتة مت  األشعتاد التت  تاطتت   -0
 م النف  واالالضم  كا ة جوانب الواو  وللل شعد استطضع قراء الخلراء    مجال الل

صلقاء الووء الل  خطور  الدور اللد تلعشف وستائل االالتضم المختلفتة وتطليقتاا نتشكة  -4
 االنترنا    ننر مؤثراا وا عار وموووالاا تم  كا ة  ئاا المجتم   

 مصطل اا الدراسة:
 Tu , etويعرف )واو  التعنولوجيا ) واو  وسائل االالضم والتواصل االجتماال  (  -1

al.,2005)  تتيثير ستلل   ت  اتجاهتاا الفتترد  شينهتا قدالوتاو  المرتشطتة شالتعنولوجيتا
شكا تة قنواالهتا  ، وينتد شنتكل مشانتر قو غيتر مشانتر الت  التعنولوجيتا وق عاره وسلوكف

وق  قهتم جوانتب هتله الوتاو  متا  انترنا، مواغ  تواصل اجتماال  وميتديا اجتمااليتة()
ستتتخدام التعنولوجيتتا وكتتلا التتدم اال ستتا  يتعلتتق شالعتتبء المعر تت  الزائتتد متت  جتتراء ا

 شاألم  والخصوصية 

هو اوطراب    العضغة الت  تهدف صل  التو يق لي  مطالب الفترد االغتراب النفس  :  -2
مكاناتف م  جهة، وبي  الواغ  وقشعتاده المختلفتة مت  جانتب  خر )رنتاد اللتد و اجاتف وا 

 ( 10: 1112العزيز موس ، هان   سي  األهوان ، 

ر النظرد لمتايراا الدراسة:االطا  
 : واو  التعنولوجيا )وسائل االالضم والتواصل االجتماال (:اوالت 

استتتخدما التتدد متت  الدراستتاا مصتتطلح ظاتتو  التعنولوجيتتا ويقصتتد لهتتا العتتبء 
النتتاتد التت  م اولتتة االنتتخاص مض قتتة  ليتتاا العمتتل ال ديثتتة القائمتتة اللتت  ستترالة تطتتور 

انتب ال تهتتم شتف الدراستة ال اليتة والتت  تهتم شمتا ق دثتتف اآلالا والتطليقاا والفنياا وهتو ج
التطتتوراا التعنولوجيتتة متت  نقلتتة نواليتتة وثتتور   قيقيتتة  تت  التتالم االتصتتال واالالتتضم  ولتتا 
العتالم صلت  غريتة صتاير  ، وشتالرغم مت  الفوائتتد االيجاليتة لهتله الوستائل صال قنهتا سترالا  متتا 

 د  االنفعاالا  ت ولا صل  وسيلة ساهما    زياد  االنواا  ون
 وظتتروف واغعهتتم متت  للهتتروب الد االيتتة ال يتتل متت  للعديتتد االنتتخاص يلجتتي قتتد   

 والتت  التواصتل ومواغت  الفوتائياا متاشعتة الت  ،  يهربوا ت ملها يستطيعو   ال الت  ال يا 
 مآست  العتالم ،  ت  مكتا  اد مت  الشنتر لمنتاعل وهمتومهم ت ملهتم منتاعلهم الت  تويل
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 التيهم تنقتل التت  االنستانيف والجرائم الخريطة م  تزال الت  ، والدول  والموهدي المهجري 
 االالواء وتجار  والديهم ومناالر االطفال خطل ووغائ   دوثها ، ل ظة والصور  شالصوا

 األمتتة واللتت  لويهتتم واللتت  اللتتيهم المستتتقلل متت  والقلتتق التتتوتر متت  منتتاالر يوتتيل ممتتا
 استتتمرار متت  منهتتا التعتتا   يصتتعب التتت  عتتربوال االنوتتاا  متت   التتة  تت  ويتتتركهم العربيتتة
 القاسية   المؤثراا لنف  التعر 
( ا  النتا  غتد   lee, chang , zheo & cheng , 2014 : 374 قتد انتار ) 

يستتتخدمو  هتتواتفهم اللكيتتة متتثضت لخفتت  الوتتاو  ، وناغنتتا الدراستتة وتتاو  التعنولوجتتا 
مي  الت  معاينتة وتاو  نفستية كا د امترا  العصتر تلتل الوتاو  التت  تنتهت  شالمستتخد

 اغود شسلب االالشاء المعر ية واالشاء التواصل   
ووتاو  الميتديا   technostressوغد لدقا مصطل اا مثتل وتاو  التعنولوجيتا 

media stress   تجتتد اهتمامتتات متزيتتدات متت  الشتتا ثي   تت  اللتتم التتنف  للتعتترف اللتت  قهتتم
اا خاصتتة متت  التايتتراا السياستتية الوتتاو  التتت  تترتتتب اللتت  نتتيوع استتتخدام هتتله األدو 

 ,Brooks, et al.,2017واالغتصادية العميقة الت   تدثا  ت  الستنواا األخيتر   كمتا غتدم 
 social media induced technostressمصطلح 

ونظرات ل داثة هتله المصتطل اا وغلتة األدواا المستتخدمة لقياستها  وتضت الت  ق  
تلتتل متت  مجتمتت  لمجتمتت  ، ي تتاول الشا ثتتا   تت  وتتاو  التعنولوجيتتا والميتتديا وقثارهمتتا تخ

الدراسة ال الية القاء الووء الل  هلا المفهوم وم اولة التوصل صل  مكوناتتف التت  تناستب 
 المجتم  المصرد 

 American Psychologicalوغتتد قصتتدرا الجمعيتتة األمريكيتتة لعلتتم التتنف )

Associationاألمريكيتتتة المتعلقتتتة ( تقريتتترات مهمتتتات  تتتول الوتتتاو   تتت  الواليتتتاا المت تتتد  
شالتعنولوجيتتا ووستتائل االالتتضم ، وقووتتح التقريتتر ق  االستتتخدام المستتتمر للتعنولوجيتتا يتترتش  

متتت  األمتتتريكي  يعتلتتترو  ق   %27شارتفتتتاع مستتتتوياا الوتتتاو  لتتتد  األمتتتريكي  كمتتتا ق  
 التعنولوجيا ووسائل االالضم قهم مصادر الواو  

شاستخدام اتنترنتا والقلتق المصتا ب لتف عد مصادر الواو  النفسية المرتشطة وت
م  المفاهيم ال ديثة الت  ظهرا  ت  التتراث الستيكولوج ، صل لتدقا ت ظت  شاهتمتام اللمتاء 

وقختل كتل شا تث يعّر هتا مت  ختضل النظريتة التت  يتلناهتا،  ،النف ؛ وللل لوصفها وتفستيرها
متر   تديث  صلت  ظهتور (Craig Brod) "وينتير التالم التنف  اتعلينيكت  جكتريد لترود

كمتا ق  هتلا النتوع  ،(Techno-Stress) قطلق الليتف استم الوتاو  المرتشطتة شالتعنولوجيتا
م  الواو  يرتش  شمجموالة كلير  م  األالرا  النفسية والجسمية ومنها الصداع وارتفتاع 
الوا ، القلق، وعل التركيز، اوتطراشاا المعتد ، واألمعتاء والقلتب، االعتئتاب وكتلا العديتد 

 (Pucci , et al.,2015راا السلوكية واالجتماالية والتواصلية  )م  التاي
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( ق  قهتم الوتاو  المترتشتة اللت  استتخدام Abdulahi , et al.,2014ويترد )
وستتائل االالتتضم وتطليقتتاا التواصتتل االجتمتتاال  هتت  منتتكلة الخصوصتتية  يتتث قصتتشح متت  

استتخدام وستائل التواصتل المعتاد والمتعرر امكانية التعر  للسرغة وااللتزاز والت تر  النتد 
االجتماال  ، مما اوطر كثير مت  ال كومتاا الصتدار تنتريعاا تواجتف م تاوالا االستتيضء 

 الل  معلوماا االخري  والتزازهم وسرغتهم  
ربعتتة  الف أل مت  ختضل استتطضع  ( Wang , et al.,2008:3004)غتد توصتل

يعتقتدو  شا تماليتة تعتّر  ( منهم ٪11مدير يعملو     مجال تقنية المعلوماا، صل  ق  )
( يعتقتتدو  شتتينهم ليستتوا متيعتتدي  متت  التتدم وجتتود ٪50قجهتتزتهم الختتتراع،  تت   تتي  ق  )

 .اختراغاا    قنظمة اتنترنا الت  يستخدمونها

ق  قهم قنكال الخوف والقلتق المرا قتة الستتخدام اتنترنتا التت   وغد ق اد جدوما 
الفرد النخصية، والتدخول صلت  مواغت   يهتا  تظهر لد  األ راد ه  صساء  استخدام معلوماا

صتتور صشا يتتة، والتعتتر  لض تيتتال قثنتتاء التستتوع اللتتر اتنترنتتا، واستتتقشال لريتتد صلعترونتت  
غير مناسب ي تود اللت   يروستاا قو صالضنتاا تجاريتة، والتعامتل مت  قنتخاص  ختري  ال 

 )يتوا قو  معف    المكانة قو االهتمام
( ق  هنال مجموالة م  الوتاو  Hsiao , et al.,2016كما لينا نتائد دراسة )

المرتشطتتتة شاستتتتخدام التطليقتتتاا االجتمااليتتتة اللتتت  التليفونتتتاا الم مولتتتة تتتترتش  شالعصتتتالية 
 واالنفتا ية للخلر  

(  قتد اهتمتا شالعضغتة لتي  استتخدام Goodwin , et al., 2015قمتا دراستة ) 
  وكنتتفا التت  تعتتر  منتتاهدد وستتائل االالتتضم واوتتطراب الوتتاو  ال تتاد  والتتتيزم النفستت

وستتائل االالتتضم  تت  جمتت  المعلومتتاا التتت  األ تتداث الجاريتتة يصتتالو  شالعتتبء االنفعتتتال  
 المتمثل    التيزم النفس  واوطراب الواو  ال اد  

مستوياا وتاو   (Salanova , et al.,2013وتناولا دراسة ساالنو ا وزمضؤه)
واالتصاالا وقهم المنلئاا لهتا لتدد الينتة  التعنولوجيا لدد مستخدم  تعنولوجيا المعلوماا

( م  مستخدم  وسائل االتصال والتعنولوجيا ال ديثة وركزا الدراسة اللت  ق  2171م  )
 قهم المنلئاا ه  غمو  الدور واالنهال االنفعال  وصراع الدور والعبء العقل  الزائد 

اع متعتدد  ( صل  هنال قنكال مختلفة وقنتو Salanova , et al.,2014كما قنار )
م  الواو  التت  تنتتد مت  وتاو  التعنولوجيتا ووستائل التواصتل اللت  الجوانتب المختلفتة 

 للفرد ومنها:
الجانتتب الفستتيولوج : ويتمثتتل  تت  المنتتتكضا التتنف  جستتمية لتتدد مستتتخدم  هتتتله  -

الوستتتائل مثتتتل منتتتكضا النتتتوم والصتتتداع واالم العظتتتام وارتفتتتاع مستتتتود االدرينتتتالي  
 فاع وا  الدم ومعدل ورباا القلب والنواردينالي  وارت
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الجانب النفس :  يث تؤدد هله الواو  صل  ارتفاع مستود القلق واال تراع النفست   -
 واالجهاد اللهن  

 الجانب التنظيم  الخاص شالعمل صل يؤدد صل  زياد  معدل الاياب وانخفا  األداء  -

ر الضغتتة النتتخص الجانتتب االجتمتتاال  صل يقلتتل متت  األننتتطة االجتمااليتتة للفتترد وتتتيث -
 شنريكف    ال يا  والت  ربما تؤدد ال  الطضع قو االنفصال 

ومتت  المعلتتوم ق  استتتخدام االنترنتتا ووستتائل التواصتتل االجتمتتاال  يرا قهتتا ق يانتتات 
شعتت  الصتتراالاا متت  اآلختتري ،  علتت  ستتليل المثتتال غتتد تتتتيثر الضغتتاا مستتتخدم اتنترنتتا 

ترنتتا ممتتا يثيتتر انتقتتاداا الم يطتتي  شتتف، االجتمااليتتة شستتلب غوتتاء وغتتا طويتتل اللتت  اتن
كاألب، واألم، واتخو ، واألصدغاء، و   شع  األ يا  ينفق مستخدم اتنترنتا قمتواالت كثيتر  
الل  استخداماا اتنترنا، مثل: انترال  ت  مواغت ، قو رستوم انتترال اتنترنتا ممتا يخلتق 

 .واوطات مالية لمستخدم اتنترنا
الوتتتاو  المرتشطتتتة شاستتتتخدام  اللتتت  للتعتتترف يتتتا للنتتتاء مق جكتتتانلند وغتتتد غتتتام 

( موظتتل ممتت  711التعنولوجيتتا لتتد  الينتتة متت  المتتوظفي   تت  النتتركاا الصتتينية، للاتتا )
( نتتركة صتتينية، والتتلد يتعتتو  متت  خمستتة قشعتتاد: )قالشتتاء التعنولوجيتتا، 21يعملتتو   تت  )

يتتا، والنتتل  تت  واجتيتتاا التعنولوجيتتا، وتعقتتد التعنولوجيتتا، والتتدم األمتت  المتترتش  شالتعنولوج
 التعنولوجيا(  

وغد  اولتا الدراستة ال اليتة لنتاء مقيتا  يناستب الليئتة المصترية وياطت  جميت  
قشعاد واو  وسائل االالضم والتعنولوجيا ومواغت  التواصتل االجتمتاال  ويوت   ت  ال ستشا  
خصوصتتية الليئتتة المصتترية ووجهتتاا نظتتر المتخصصتتي   تت  مجتتال اللتتم التتنف  والصتت ة 

لدراستاا وللل لناء الل  قهتم األالترا  والمكونتاا واألشعتاد التوارد   ت  ا ،الضم النفسية واال
    األجنلية واالطار النظرد 

وتاو  وستائل  غتام الشا ثتا  شصتياغة مصتطلح وتاو  التعنولوجيتا والمتمثلتف  ت 
االالضم والتواصل االجتماال  ويقصد لها:  الة م  التتوتر ومنتاالر التدم اترتيتاا الناجمتة 

تجاهتاا وق تداث نتيجتة التقتدم ال  سرالة صي قاع ال يا  والتعر  الازير لمعلوماا وق عتار وا 
التعنولتتتوج  وتطليقاتتتتف مثتتتتل منتتتاهد  الفوتتتتائياا وبرامجهتتتا ال واريتتتتة ونتتتشكف اتنترنتتتتا 
وتطليقاتها اتتصالية ،  وما تفروف م  جدل وتنا   واتالتضم الرغمت  التل  ينقتل ال تدث 

  الدم غدر  الفرد الل  السيطر  او الختروو مت   صتار م، شالصوا والصور   ل ظف  دوثف 
 التعنولوجيا 

 :وي تود المفهوم الل  ستة قشعاد 
العتتتبء  –متتنهم ثضثتتة اشعتتاد انتتتارا التتيهم الدراستتاا الستتتاشقة ) العتتبء العقلتت  

الخوف الل  الخصوصية ( وغتد  سترتهم الدراستة ال التة وووتعا لهتم مفتاهيم  –االنفعال  
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غلتتق تتتواتر  –، واوتتاف الشا ثتتا  التنتتا ر المعر تت     عتتر  الش تتثا يتناستتب متتاجرائيتتة شمتت
 كاشعاد مقتر ة لواو  التعنولوجيا    -ارتشال وتراعم المهام  -االناالاا 

ويقصتتد شتتف التعتتر  لمتتواد صالضميتتة ت تتتو  اللتت  التتدد كليتتر متت   العتتبء المعلومتتات : -2
يف والشصتريف وغيرهتتا، العناصتر المتداخلتة الجديتد  والمتفااللتف المليئتتة شتالمثيراا الستمع

ش يث ال يستطي  الفرد صستتيعالها ومعالجتهتا ممتا يعوغتف الت  القيتام شالعمليتاا العقليتة 
الضزمة لتوظيل هلا العم م  المعلوماا  لدال م  صستخدام المعلوماا لت سي  نواليتة 

  ال يا  قو ا مصدر للتنوي  والنعور شاتنواا 
ر  لتي  المعتقتداا واتتجاهتاا والستلول نتيجتة التنا ر المعر  : الة م  التوتر للتعتا -1

لمعارف جديد   يش ث الفرد ال  صستعاد  التواز  لتايير ق دهما ويزيد هلا التوتر كلمتا 
 كا  الموووع هام والصراع غو  وهنال صعوشف    صيجاد التوا ق لينهم 

يتناغلهتا  غلق تواتر النائعاا:  الة مت  اترتشتال والترغتب نتيجتة تتواتر اتنتاالاا التت  -0
النتتتا  دو  التيعتتتد متتت  صتتت تها اللتتتر غنتتتواا اتالتتتضم ووستتتائل التواصتتتل المختلفتتتة ، 

 وتتعلق شاأل داث الراهنة واتهتماماا اليومية  
العبء االنفعال : وهو النعور شاتنهال اتنفعال  نتيجف للتعتر  لمثيتراا كثيتر  غويتة  -4

وغد تؤد  الت  صنفعتاالا   تاده ومؤلمة م  التطليقاا التعنولوجية المستخدمة ، يوميات 
 قو تيخل نكل التللد للتعلير ال  العجز ال  ت مل هلا العبء الوجدان   

مختتتاوف صختتتتراع الخصوصتتتية ويقصتتتد شتتتف القلتتتق  تتتول صنتهتتتال الخصوصتتتية الفرديتتتة  -5
للملفاا قو العضغاا واتطضع الل  األسرار النخصية م  خضل صمكانية الوصول صليها 

 ستمر    تقنياا اتختراع لألجهز  والمواغ  الخاصة ، ال  طريق التقدم الم
صرتشتتال تتتراعم المهتتتام:وهو متتا ينتتتتد التت  صستتتتاراع النتتخص لم اولتتتة صلمامتتف شيغلتتتب  -1

األ داث اليوميف م  مصادرها المتعدد  ، ممتا يتؤد  صلت  تستويفف للعثيتر مت  القتراراا 
 والمناركاا واألالمال وتراعم المهام الليف 

 :فس الن : االغترابثانيات 
مصتتطلح االغتتتراب لتتف استتتخداماا متعتتدد  تختلتتل شتتاختضف مجتتال الدراستتة   قتتد 
نتتتاع استتتتخدامف  تتت  الفلستتتفة والضهتتتوا والقتتتانو  والطتتتب النفستتت )م مد التتتاطل غيتتتث، 

)رنتاد اللتد العزيتز  (  وض ال  استخدامف    الدراساا االجتماالية والنفستية11:  1111
 ( 51: 1112موس ، هان  األهوان ، 

  ستب اللت  كتل النفس  لضغتراب تعريل صالطاء    الشا ثي  م  قد اختللوم  ث
 الت  شانفصتالف خضلهتا مت  اتنستا  ينتعر نفستية  التة: ج شينتف ير   م   منهم نظره وجهة

 صلتت  يوتتطره ممتتا االجتمتتاال  التعيتتل اللتت  القتتدر  والتتدم ، معهتتم االنستتجام والتتدم االختتري 
  االنعزال
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 الام مفهوم:ج  النفس  اتغتراب ق   ير   (1110، خليفة اللطيل اللد )م مد قما
 واالنهيتار، للوتعل قو لضننتطار النخصتية  يهتا يتعتر  التت  ال تاالا صلت  ينير ونامل
 اتغتتتراب ق  شمعنتت ج   المجتمتت  داختتل تتتتم التتت  واالجتمااليتتة الثقا يتتة العمليتتاا وبتتتيثير
 للنخصتتتية وهالمنتتت النمتتتو التتت  ينتتتير  يتتتث النفستتت  االوتتتطراب مفهتتتوم يتوتتتم  النفستتت 
  شالمتعامل ات سا  النخصية  يف تفقد قي  ، اتنسانية
شينف ظاهر  نفسية ينتعر الفترد مت  خضلهتا شالو تد  والوتياع  قيوات  ويعرف االغتراب       

وا  ساستف ، والدم ات سا  شالمجتم  اللد يعي   يف وانفصالف ال  نفستف والت  اآلختري  
نتتاؤم ور تت  القتتيم والمعتتايير االجتمااليتتة والمعانتتا  شتتالقلق والعتتدوا  والستتخ  وات شتتا  والت

خاصتة شتف الألمتور ااا يتم  الواو  النفسية والدم القدر  اللت  التت كم قو التتيثير  ت  مجر 
 وشالمجتم   

كما يعد االغتراب النفس  ظاهر  اجتمااليتة نفستية ومنتكلة صنستانية الامتة ستوية 
يتر مت  المجتمعتاا شات  النظتر الت   ختر نتائعتا  ت  كثات ومروية معوغتة  ينت ات مقلولة  ين

كمتتا صنهتتا تعتتد ، التتنظم واأليتتديولوجياا والمستتتو  االغتصتتادد والتقتتدم المتتادد والتعنولتتوج  
صتتتالح، نانستتت  كمتتتال قزمتتتة معانتتتا  لانستتتا  المعاصتتتر وا   تعتتتددا األستتتشاب ومصتتتادرها )

1122 ،144 ). 
 مظاهر االغتراب النفس : 

 س     اآلت :تتمثل مظاهر االغتراب النف          
  )ب( االغتراب االجتماال             )ق( االغتراب اللات 

                        االغتراب الدين )د( )و( االغتراب السياس                   
 )هت( االغتراب الثقا                    )و( االغتراب اتلداال 

ف شمووتوع الدراستة ال اليتة االغتتراب وغد يكو  م  اعثر مظتاهر االغتتراب صتل            
 المعلومات  والثقا     
: يتخل االغتتراب المعلومتات  ثتضث صتور هت :  التة التدم التعيتل )ز( االغتراب المعلومات 

متت  الثتتور  المعلوماتيتتة نتيجتتة التتدم صتقتتا  وستتائل تعنولوجيتتا المعلومتتاا ممتتا يتتؤد  صلتت  
ولوشانف    لوتقة النزالة المعلوماتية شعيدا  النعور شالتخلل  ثم االستاراع العامل لانسا 

ال  مظاهر ال يا  اتنسانية الطليعية ويتوح هتلا جليتا النتد نتشاب هتلا العصتر واللمتاءه  
وقخيرا الدم غدر  اتنسا  الل  متاشعة قو مض قة المتايتراا التت  ت تدث  ت  قد ميتدا  مت  

 ( 514: 1117ميادي  المعر ة)شنر  الل ، 
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المعلومات  الت  الواغت  المعتا  لضنستا  المعاصتر ، وا  كتا  وغد يعلر االغتراب 
مصدره ثور  المعلومتاا  انتف ال يتؤثر اللت  جانتب وا تد  قت  ولعت  اللت   االليتة النخصتية 

 الل  كا ة الجوانب   
: هتتو التعتتاد الفتترد التت  ثقا تتة مجتمعتتف ور وتتها والنفتتور منهتتا ، ) ل ( االغتتتراب الثقتتا  

اجنل  م  الناصر الثقا ة ، وخاصة استلوب  يتا  الجماالتة واالنلهار شكل ما هو غريب او 
:  1114) ستتتناء  امتتتد زهتتترا  ،  والنظتتام االجتمتتتاال  ، وتفوتتتيلف اللتتت  متتتا هتتو م لتتت   

222 ) 
لا استنتتعر الفتترد ق  هنتتال تنتتاغ  لتتي  االتجاهتتاا والقتتيم االجتمااليتتة والدينيتتة  وا 

النتتتعور شتتتاالغتراب  التتتت  يتتتؤم  لهتتتا ومتتتا هتتتو ستتتائد  تتت  المجتمتتت  الم تتتي  شتتتف نمتتتا لديتتتف
 (   27: 1122الثقا  ) مود صالح العنعا ،
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 :النظرياا المفسر  لظاهر  االغتراب -5
هنتتال العديتتد متت  النظريتتاا التتت   ستترا االغتتتراب وتتنتتاول الدراستتة ال اليتتة قهتتم النظريتتاا 

 المفسر :
 )ق( االغتراب    نظرية الت ليل النفس :

اب مرتش  لننتي  ال وتار  المستئولة صلت   تد ق  نني  االغتر  Freudير  ج رويدج 
شعيد ال  تعاسة اتنسا ،  ال وار  تقتو  ق  يتنكر الفرد لرغشاتف،  يكلتها قو يو   لها 
متت  قجتتل لنتتاء المجتمتت ، ويتولتتد الصتتراع لتتي  التتلاا وكلتتا المدنيتتة قو ال وتتار  ، والتتنظم 

ر المستمر للمجتم  والنتدما والوواش  االجتماالية والثقا ية الت  تفروها الليف ظروف التاي
تتتزداد هتتله التتنظم تعقيتتدا تظهتتر لتتد  التتشع  صتتور متت  النتتعور شتتالقلق واالغتتتراب، قد ق  
مكاناا الفرد وبي  الواغت  شيشعتاده  االغتراب يعود صل  اغتراب التو يق لي  مطالب و اجاا وا 

: 1111ركاا،المختلفة  صلا  االغتراب اوطراب    العضغة لي  اتنسا  والموووع ) ليم ل
47-50 ) 

 :)ب( االغتراب    النظرية السلوكية
ينظر مؤيدو هتله النظريتة للمنتكضا الستلوكية اللت  قنهتا قنمتا  مت  اتستتجاشاا 
الخاطئة غير السوية المتعلمة، والفرد ينعر شاالغتراب ال  لاتف الندما ينصاع ويندمد لي  

صتتل معهتتم، وبتتدال متت  للتتل يفقتتد اآلختتري  شتتض رقد قو  عتتر م تتدد لدرجتتة قنتتف ال يفقتتد التوا
 ( 217: 1121؛ رغداء نعيسة، 01: 1121تواصلف م  لاتف)يونس  كريمة، 

 :)و( االغتراب    نظرية المعن 
ينتتير  رانكتتل صلتت  ق  معظتتم منتتكضا اتنستتا   تت  العصتتر ال تتديث هتت  ش ثتتف 

عنتدما الدؤوب ال  معن  لل يا  الت  يعينها ولي  مجترد صنتشاع ال اجتاا األوليتة ،  قت   
ينعر الفترد شتي  صراد  القتو  قو صنتشاع ال اجتاا األوليتة هت  التت  تستود منطتق ال يتا   ت  
العضغتاا االجتمااليتتة متت  ق تراد المجتمتت   يتتث ت تتل صراد  القتو  قو االختيتتاراا األختتر  م تتل 
مفهتتتوم صراد  المعنتتت ، والنتتتدما يفنتتتل الفتتترد  تتت  ايجتتتاد معنتتت  ل ياتتتتف  ننتتتف ينتتتعر شتتتالفرا  

عر شتتي  األنتتياء متت   ولتتف  قتتدا داللتهتتا ومازاهتتا  يلتتدق الش تتث التت  اللتتديل الوجتتودد وينتت
رنتاد اللت  المتمثل    صراد  القو ، وبللل يعتان  مت  النتعور شتاالغتراب شمظتاهره المختلفة)

 ( 170: 1111، اللد العزيز موس ؛ مدي ة منصور الدسوغ 
 :)د( االغتراب الند  روم

لتتي  العوامتتل النفستتية واالجتمااليتتة، وهتتو يتتلكر  تتروم ق  االغتتتراب يرجتت  للتفاالتتل 
 التتتة مؤغتتتتة تصتتتيب الفتتترد نتيجتتتتة الوامتتتل التننتتتئة االجتمااليتتتة والمتتتؤثراا االجتمااليتتتتة 
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واالغتصادية، والملياا الت ول االجتماال ،  يث تجعل م  اتنسا  ماتربتا  ينتعر شالو تد  
خري ) كيمتتة  ت تت  والعزلتتة، وينتتعر شعتتدم األمتت  واتنتمتتاء وا تقتتاد القتتدر  للتواصتتل متت  اآل

 ( 12: 2777ن اتة الطويل،
وو قات لرؤية  روم  ن  السلول اتنسان  يتتيثر شتالمجتم  التلد يعتي   يتف الفترد، 
صل ق  ستتلول األنتتخاص يتنتتكل  تت  وتتوء نمتتالو وقنمتتا  ثقا يتتة، واجتمااليتتة، واغتصتتادية 

الثقا   واالجتمتاال ؛ غائمة  وم  ثم،  عما يتيثر الطفل شيلويف،  ن  األلوي  يتيثرا  شالنظام 
لتتتتلا  تتتتن  غالليتتتتة قالوتتتتاء النظتتتتام االجتمتتتتاال  والثقتتتتا   يتستتتتمو  شستتتتلوكياا متنتتتتالهة 

(Alizadeh & Mohammadi, 2015: 66)  
 :)ه( االغتراب الند كاري  هورن  

تتترد هتتورن  ق  االغتتتراب الشتتار  التت  انفصتتال الفتترد التت  لاتتتف ونتتعوره شالوتتشالية 
فترد الت  نفستف قو الت  اآلختري ، ويصتا ب اتنفصتال والدم الوووا  يما يختتص شي عتار ال

ال  اللاا جملة م  األالرا  النفسية المتمثلة    ات سا  شاختضل النخصية والنتعور 
شالعار، وكراهيتة التلاا وا تقارهتا  وتصتشح الضغتة الفترد لنفستف الضغتة غيتر نخصتية  يتث 

: 1117ست  كتلتو،يت دث ال  نفستف كمتا لتو كتا  كائنتا  ختر منفصتض وغريشتا النتف)كامل  
401  ) 

نمطي  لضغتتراب األول: االغتتراب الت  التلاا الفعليتة والتلد يتمثتل  وتطرا هورن 
   صخفاع الفرد    صنشاع رغشاتف وميلف ال  تجاوز مناالره وق عاره صلت  ال تد التلد تصتشح 

التنم  الثتان  وهتو االغتتراب الت  التلاا  هتورن   يتف مكلوتتف وغيتر مميتز ،  ت   تي  تصتل
، شينتف اغتتراب الت  المركتز األعثتر  يويتة لتلواتنا وهنتا تصتشح التلاا متخلت  النهتا، ال قيقة

) ستتت  قلتتتراهيم  ستتت  الم متتتداود، ومتنصتتتل منهتتتا، ومقوتتت  الليهتتتا، م اصتتتر  وم شطة
1114 :00 ) 

 :)و( االغتراب الند صريكسو   
قسا  ات سا  شاالغتراب يرج  صل  الدم تعيي  الهوية اللد ينتد النف النتعور 

والخزد والدم التواصل والنعور شاللنب واليي  وكراهية اللاا التت  تتؤدد صلت  التدم شالعزلة 
غتتدر  الفتترد اللتت  التخطتتي  ل ياتتتف وشالتتتال  ات ستتا  شعتتدم الثقتتة والدونيتتة وشتتي  ال يتتا  ال 

 ( 01، 1111تنني م  المشادق  الخاصة)صالح صلراهيم الصني ،
لتت  انتتف مفهتتوم اب واستتشاشف اومتت  تعتتدد النظريتتاا المفستتر  لطليعتتة منتتاالر االغتتتر 

، وغد  دد شع  الشا ثي  اشعتاد االغتتراب لخمستة اشعتاد وشعوتهم شستتة اشعتاد متعدد االشعاد
( و )زينتب  217:  1114ويمك  دمد والر  اشعاد االغتراب الند ) سناء  امتد زهترا  ، 
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(  شعنتتر  اشعتتاد  40-07:  1110( و ) اللتتد اللطيتتل خليفتتة ،  117:  1115نتتقير ، 
 الليها المقيا  المستخدم    الدراسة ال الية  لضغتراب النفس   لن  
   :Normlessness الضمعيارية -2

 :Social isolation العزلة االجتماالية -1

 :Rebelliousness التمرد -0

 :Meaninglessness الضمعن  -4

 :Reifieation التنيؤ -5

 :Self- estrangement االغتراب ال  اللاا -1

 :Aimlessness ضهدفال -7

 :Powerlessness زجالع -7

  withdrawalاالنس اب : -7

  Rejectionالر   : -21

 قد ياترب النخص ال  واغعف ر وات لف ولما ي كمف م  غواالد غير منطقيتة ، او 
م  كثر  ما يواجهف م  واو  وازمتاا وانفعتاالا وا عتار متناغوتة وانتاالاا مخيفتة وغلتق 

العترب والوتيق التت  يتعتر  دائم شسلب ما سي دث اال  ولي  غدات ، وغيرها مت  استشاب 
لهتتا متت  الفوتتائياا ومتت  االخشتتار واال تتداث المؤلمتتف والمستتتفز  التتت  تصتتل اليتتف ويطالعهتتا 

 شمجرد رؤيتف للتلفاز او استخدامف لتطليقاا نشكة االنترنا   
  رو  الدراسة:

  االغترابوبي   واو  التعنولوجياتوجد الضغة  لاا داللة ا صائية لي   -2

مقيتتا  لتتي  مجموالتتة االنتتاث والتتلكور  تت  قشعتتاد  داللتتة ا صتتائيةلاا   تتروع توجتتد   -1
 واالغتراب التعنولوجياواو  

المتتتتتزوجي  وغيتتتتر متوستتتتطاا مجموالتتتتة  لاا داللتتتتة ا صتتتتائية  تتتت   تتتتروع   توجتتتتد  -0
  التعنولوجيا واالغترابمقيا  واو     قشعاد  المتزوجي 

ا  االغتتتراب ومقيتت التعنولوجيتتا تت  مقيتتا  وتتاو   لاا داللتتة ا صتتائية  تتروع توجتتد  -4
 مرتف (  -متوس  -و قات للمستود االغتصادد االجتماال )منخف 

وبتي  التدد ستاالاا  التعنولوجيتاتوجد الضغة لاا داللتة ا صتائية لتي  مستتود وتاو   -5
 المناهد  قو التعر  

  التعنولوجيايمك  التنلؤ شاالغتراب م  خضل قشعاد مقيا  واو   -1
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 االجراءاا:
راستتتة ال اليتتتة اللتتت  المتتتنهد الوصتتتف  االرتشتتتاط  وللتتتل لهتتتدف تعتمتتتد الدقوالت: المتتتنهد: 

والضغتف شاالغتراب لدد الينة مت  المجتمت  المصترد  التعنولوجياالعنل ال  مفهوم واو  
    ووء شع  المتايراا الديموجرا ية 

( مف وصتتتات  011تعونتتتا الينتتتة الدراستتتة متتت  )المنتتتاركو   تتت  الدراستتتة :  :ثانيتتتات 
م  اللكور( كعينة استطضالية للت قق مت  الخصتائص 251م  االناث،  251ومف وصة )

( مف وصتات ومف وصتة وللتل  511السيكومترية لألدواا لينما تعونا العينة النهائيتة مت  )
متت  الطتتضب الملت قتتي  شالتتدللوم العتتام للتربيتتة وكليتتة الدراستتاا االنستتانية شالقتتاهر  ، ومركتتز 

(  01.17ا وغتتتد للتتتط متوستتت  قالمتتتارهم )التيهيتتتل التربتتتود شتتتالجيزه والتيهيتتتل التربتتتود شطنطتتت
( الامتتات ويعتتر   57-15(  يتتث تراو تتا قالمتتارهم لتتي  ) 7.11شتتان راف معيتتارد غتتدره ) 

( توزيتت  الينتتة الدراستتة اللتت  المتايتتراا الديموجرا يتتة ، و قتتا الستتتمار  لجمتت   2جتتدول ) 
اهد التدد اللياناا الل  ا  يكو  المنترل    الدراسة مهتتم شمتاشعتة اال تداث اليوميتة وينت

 م  القنواا الفوائية ، ولديف شاغة انترنا ولف  ساب الل  مواغ  التواصل االجتماال  
 ( يلي  توزي  ق راد الينة الدراسة األساسية الل  المتايراا الديموجرا ية للدراسة 2جدول) 
 االجمال  الزواو المستود االغتصاد   المتاير

 غير متزوو متزوو مرتف  متوس  منخف 
 101 215 202 17 07 217 لكور
 114 74 271 5 51 110 اناث

 511 277 012 74 74 001 االجمال 
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 ( توزي  الينة الدراسة و قا للمتايراا الديموجرا ية 2ويلي  نكل)             
 قدواا الدراسة:ثالثات:
 :)االداد الشا ثا ( مقيا  واو  التعنولوجياقوالت: 

شاستتتتعرا  قراء العتتاملي   تتت  مجتتال اللتتم التتتنف  ومجتتال االالتتتضم غتتام الشا ثتتا  
لت ديد مكونتاا المقيتا  وقشعتاده األساستية مت  ختضل استتطضع رقد مفتتوا طلتب  يتف مت  
المتخصصي   ت  مجتال اللتم التنف  واالالتضم ت ديتد قهتم قشعتاد الوتاو  التت  يتعتر  لهتا 

ئل التواصتل واالتصتال ال ديثتة وبناء الفرد نتيجة المتاشعة المستمر  لوسائل االالتضم وووستا
 الل  نتائد استطضع الرقد تم لناء المقيا  ش يث يتعو  م  ستة قشعاد  

الشتار  ( اللت  مجموالتتة  71وغتام الشا ثتا  شعتر  المقيتا   ت  صتورتف األوليتة )
متت  الم كمتتي  متت  قستتاتل  الصتت ة النفستتية واللتتم التتنف  وغتتد قر تتق الشا ثتتا  شالمقيتتا  

د  الم كمتتتي  كتاشتتتات قووتتت ا  يتتتف النتتتوا  الدراستتتة وهتتتد ها ، والعشتتتاراا المقتتتدم صلتتت  الستتتا
المتوتتمنة  تت  كتتل شعتتد متت  التعريتتل اتجرائتت  لألشعتتاد المختلفتتة التتت  يتوتتمنها المقيتتا  ، 
وطلب منهم صلداء وجهة نظرهم  تول متد  اتفتاع لنتود المقيتا  مت  الهتدف التلد ووتعا 

ة ، وال كتم اللت  متد  دغتة صتياغة العشتاراا م  قجلف ، ومد  مناسشة العشار  لطليعة العينت
ومتتد  مضءمتهتتا ألشعتتاد المقيتتا  وكتتلا صلتتداء متتا يقتر ونتتف متت  مض ظتتاا  تتول تعتتديل قو 

 صوا ة قو  لف ما يلزم      
 و   ووء توجيهاا الساد  الم كمي  غام الشا ثا  شما يل :

 صالاد  صياغة شع  العشاراا    صور  مشسطة  -

 توم  موغفات واو ات تعديل العشاراا ش يث ت -

  ل العشاراا المركشة  -

  لف العشاراا الت  تو   لنجاشة معينة  -
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مت  صجمتال  التدد  %75 لف شع  العشاراا الت  لم تصتل نستشة االتفتاع  يهتا اللت   -
( وتعتو  االجاشتة شاالختيتار 55الم كمي  ونتيجة لللل قصتشح التدد الشتاراا المقيتا  )

درجتاا وا يانتا لتدرجتي  وال لدرجتف وا تده ، لي  ثضث لدائل  يث نعتم ت تستب لتثضث 
( درجتف  وادناهتا  215 يث تعو  الدرجف القصود الل  مقيا  واو  التعنولوجيتا ) 

 ( درجف وه  تمثل وعل النعور شاالنواا    55) 

( وشعتتد التنتتا ر المعر تت   21-2ويقتتا  شعتتد العتتبء المعلومتتات  شعنتتر الشتتاراا متت  )  -
-12شعتتد تتتواتر االنتتاالاا لتستت  الشتتاراا متت  ) ( ، و 11-22شعنتتر الشتتاراا متت  ) 

( وشعتد الخصوصتية  41-01( وشعد العتبء االنفعتال  شا تدد النتر الشتاره مت  ) 17
 (  55-47( وشعد تراعم المهام شسش  الشاراا م  )  47-42لثمان  الشاراا م  ) 

 ش ساب الخصائص السيكومترية للمقيا  الل  الن و التال : ا وغام الشا ث
 لداخل االتساع ا -2
عشتاراا المقيتا  ل االتستاع التداخل االتساع الداخل  للعشتاراا: غتام الشا ثتا   ش ستاب  -ق

( 011ش ستتتاب معتتتامضا االرتشتتتا  لتتتي  درجتتتة كتتتل الشتتتار  والدرجتتتة العليتتتة للشعتتتد )  
 -الجدول التال :والنتائد كما جاءا    

 (1جدول)
 011    درجة االرتشا  لي  كل الشار  والدرجة العلية للشعد

 الخصوصية النائعاا تواتر المعلومات  لعبءا
 معامل م

 االرتشا 

 مستود 
 الداللة

 معامل م
 االرتشا 

 مستو  
 الداللة

 معامل م
 االرتشا 

 مستو  
 الداللة

2 14544** 1.12 2 1.470*
* 

1.12 2 1.512** 1.12 
1 14127** 1.12 1 14400** 1.12 1 14577** 1.12 
0 14152** 1.15 0 14451** 1.12 0 14540** 1.12 
4 14401** 1.12 4 14540** 1.12 4 14501** 1.12 
5 14417** 1.12 5 14470** 1.12 5 14470** 1.12 
1 14577** 1.12 1 14501** 1.12 1 14127** 1.12 
7 14551** 1.12 7 14527** 1.12 7 14575** 1.12 
7 14411** 1.12 7 14074** 1.12 7 14502** 1.12 
 المهام تراعم 1.12 **14455 7 1.12 **14575 7
 1.12 **1.570 2 االنفعال  العبء 1.12 **14511 21
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 الخصوصية النائعاا تواتر المعلومات  لعبءا
*1.447 2 المعر   التنا ر

* 
1.12 1 1.501** 1.12 

2 14071** 1.12 1 1.077*
* 

1.12 0 1.414** 1.12 
1 14471** 1.12 0 1.522*

* 
1.12 4 1.110** 1.12 

0 14511** 1.12 4 1.121*
* 

1.12 5 1.171** 1.12 
4 14557** 1.12 5 1.452*

* 
1.12 1 1.704** 1.12 

5 14121** 1.12 1 1.441*
* 

1.12 7 1.517** 1.12 
1 14014** 1.12 7 1.445*

* 
1.12    

7 14417** 1.12 7 1.411*
* 

1.12    
7 14404** 1.12 7 1.051*

* 
1.12    

7 14512** 1.12 21 1.414*
* 

1.12    
21 14547** 1.12 22 1.421*

* 
1.12    

 
يتوح م  الجدول السالق ق  جمي  الشاراا المقيا  غد ارتشطا شالدرجة العلية للشعد التلد 

 تنتم  صليف ارتشاطات داال ا صائيا مما يدل الل  االتساع الداخل  لعشاراا المقيا  
 معتتامضا االرتشتتا  لتتي  األشعتتاد الشا ثتتا  ش ستتابغتتام االتستتاع التتداخل  لألشعتتاد:  -1

الفراليتتة وشعوتتها التتشع  وكتتللل  تت  الضغتهتتا متت  الدرجتتة العليتتة  وكانتتا جميتت  معتتامضا 
وق  معامضا ارتشتا  هتله المقتايي   1412االرتشا  لي  المقايي  الفرالية دالة الند مستو  

( االرتشاطتاا الداخليتة لتي  قشعتاد 0  ويتوم  جدول)1412شالدرجة العلية دال الند مستو  
    جياالتعنولو واو  مقيا  

 
 
 
 
 
 
 ( 0جدول)
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والدرجة العلية  واو  التعنولوجيااالرتشاطاا الداخلية لي  قشعاد مقيا  
 (011للمقيا )  

 األشعاد
العبء 
 المعلومات 

التنا ر 
 المعر  

العبء 
 االنفعال 

تواتر 
 النائعاا

اختراع 
 تراعم المهام الخصوصية

العبء 
      _ المعلومات 

     - **14417 التنا ر المعر  

    - **14410 **14011 العبء االنفعال 

   - **14011 **14415 **14171 تواتر النائعاا

اختراع 
   **14177 **14077 **14011 **14177 الخصوصية

 - **1.174 **1.171 **1.071 **1.117 **1.270 تراعم المهام

 **1.571 **1.117 **1.151 **1.702 **1.717 **1.111 الدرجة العلية

ق  معتتامضا االرتشتتا  لتتي  قشعتتاد الجتتدول الستتالق قووتت ا النتتتائد الملينتتة  تت  
 (14751( )14474)وبينهتا وبتي  الدرجتة العليتة تراو تا لتي    واو  التعنولوجيتامقيا  

 الداخل  ألشعاد المقيا    االتساعمما يدل الل   1.12وجميعها دال ص صائيات الند 
 صدع مقيا  واو  التعنولوجيا:

 Factorial Validityالعامل  :  الصدع
ش ساب المصفو ة االرتشاطية كمدخل الستخدام قسلوب الت ليل غام الشا ثا  

العامل  وغد قنارا غيم مصفو ة معامضا االرتشا  الم سوشة صل  خلو المصفو ة م  
د المصفو ة للت ليل العامل   وغد تيع تخواعمعامضا ارتشا  تامة مما يو ر قساسات سليمات 

م  صض ية المصفو ة م  خضل تف ص غيمة م دد المصفو ة واللد للط  ا الشا ث
وه  تزيد ال  ال د األدن  المقلول وم  جانب  خر للاا غيمة مؤنر  1.111107

Kaiser-Meyer-Oklin(KMO للعنل ال  مد  كفاية  جم العينة )وه   14715
كما تم التيعد  1451العامل  وهو لوب الت ليل تزيد ال  ال د األدن  المقلول الستخدام قس
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 يث  Bartlett's testم  مضئمة المصفو ة للت ليل العامل  ش ساب اختشار شارتليا 
  2475لدرجاا  رية  1.12ص صائيات الند مستود  كا  داالت 

مصتفو ة  صخوتاعوشعد التيعد مت  مضئمتة الليانتاا ألستلوب الت ليتل العتامل ، تتم 
 Principal components analysisونتتاا األساستتية االرتشتتا  ألستتلوب ت ليتتل المك

PCA) وتدوير الم تاور تتدويرات متعامتدات شاستتخدام طريقتة الفاريمتاع  وغتد قستفر الت ليتل )
تزيد غيم جلورها العامنة ال  الوا تد الصت يح ش ستب معيتار كتايزر قربعة الوامل ال  وجود 

وتتاو  راد اللتت  مقيتتا  قداء األ تت  تت متت  التشتتاي  العلتت   %17.544وتفستتر متتا مجموالتتف 
( يووتتح تنتتشعاا المكونتتاا المستتتخرجة شعتتد التتتدوير 4والجتتدول التتتال  رغتتم )  التعنولوجيتتا

 المتعامد لمقيا  واو  التعنولوجيا 

 (4جدول رغم )
 تنشعاا العوامل المستخرجة شعد التدوير المتعامد الناتجة م  الت ليل العامل 

 قرغام
 العشاراا

 تنشعاا العامل
 النيوع الساد  الخام  الراش  الثالث لثان ا األول

02 1.714      1.717 

01 1.711      1.712 

01 1.727      1.714 

00 1.721      1.710 
07 1.720      1.751 

07 1.715      1.744 
07 1.711      1.711 

04 1.777      1.717 

05 1.777      1.717 

41 1.711      1.717 

01 1.520      1.021 

21  1.714     1.777 

25  1.710     1.710 

21  1.722     1.752 

27  1.711     1.717 

27  1.777     1.711 

11  1.771     1.727 

22  1.775     1.720 
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 قرغام
 العشاراا

 تنشعاا العامل
 النيوع الساد  الخام  الراش  الثالث لثان ا األول

24  1.775     1.771 

10  1.774      1.775 

11  1.774     1.777 
17   1.721    1.707 

17   1.717    1.701 

15   1.715    1.710 

11   1.710    1.714 

11   1.777    1.725 

10   1.771    1.771 

12   1.774    1.771 

14   1.757    1.741 
17   1.751    1.707 
51    1.721   1.771 
52    1.717   1.750 
55    1.774   1.707 
50    1.774   1.721 
54    1.777   1.775 
57    1.770   1.777 
51    1.710   1.771 
40     1.770  1.710 

47     1.771  1.777 

47     1.771  1.772 

42     1.775  1.711 

41     1.771  1.120 

45     1.752  1.571 

44     1.717  1.517 

41     1.171  1.411 

1      1.155 1.471 

7      1.112 1.071 

7      1.517 1.054 
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 قرغام
 العشاراا

 تنشعاا العامل
 النيوع الساد  الخام  الراش  الثالث لثان ا األول

4      1.547 1.001 

5      1.505 1.027 

21      1.525 1.177 
7      1.474 1.177 

0      1.447 1.111 
1      1.445 1.110 

2      1.014 1.257 

الجلر 
 العام 

7.177 7.011 7.127 5.700 5.051 1.747  
نسشة 
 التشاي 

25.725% 25.171% 20.211% 21.410% 7.717% 5.012% 17.544% 

  
 مل الناتجة م  الت ليل العامل  :تفسير العوا

 يتوح م  الجدول السالق ما يل  :
( الشتتاراا تنتتشعات داالت ص صتتائيات، وكتتا  الجتتلر العتتام  22األول غتتد تنتتشعا شتتف )العامتتل  -

(  وجميت  هتله العشتاراا تنتمت  لشعتد االنهتال % 25.725( لنسشة تشاي )7.177لها)
 نفعال اال 

( الشار  تنشعات داالت ص صائيات ، وغد كتا  الجتلر العتام  21غد تنشعا شف ) الثان العامل  -
وجميتت  هتله العشتتاراا تنتمتت  لشعتتد التنتتا ر ( %25.171( لنستتشة تشتتاي  )7.011لهتا )

 المعر   
( الشتتاراا تنتتشعات داالت ص صتتائيات، وكتتا  الجتتلر العتتام  7ثالتتث غتتد تنتتشعا شتتف )العامتتل ال -

 (  وجميعها تنتم  لشعد النائعاا % 20.211( لنسشة تشاي )7.127لها)
( الشتتاراا تنتتشعا داالت ص صتتائيات، وكتتا  الجتتلر العتتام  7) العامتتل الراشتت  غتتد تنتتشعا شتتف -

(   وجميتت  هتتله العشتتاراا تنتمتت  لشعتتد تتتراعم %21.410( لنستتشة تشتتاي )5.700لهتتا)
  المهام

ا صتائيات وكتا  الجتلر العتام  لهتا  ( الشتاراا تنتشعات داال7العامل الخام :تنشعا شتف ) -
 وجمي  هله العشاراا تنتم  لشعد الخصوصية  %7.717لنسشة تشاي   (5.051هو )

( الشاراا تنشعات داال ا صتائيات وكتا  الجتلر العتام  21العامل الساد : تنشعا الليف ) -
 وجميعها تنتم  لشعد العبء المعر    %5.012لها 
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ل  الصدع العامل  للمقيا   يث تنشعا العشتاراا اللت  وتؤكد هله النتيجة ال             
  العوامل الت  تنتم  صليها وهو ما يعزز الثقة    المقيا 

 ثشاا مقيا  واو  التعنولوجيا:
 الطرع التالية: شاستخدام واو  التعنولوجياش ساب ثشاا مقيا   ا غام الشا ث 

وللتل أل  ،  وصتي مت  المف( 011معادلة قلفا كرونشاا: وللل الل  الينة للاا) (ق)
المقيتا  اللت  متتدرو ثضثتت  ومت  ثتم يصتتلح هتلا النتوع متت  قنتواع معتادالا  ستتاب 

 (0الثشاا وكانا النتائد كما ه  ملخصة    جدول)
ش ستتاب معتتامضا ثشتتاا المقيتتا  التت    ا : غتتام الشا ثتتالتجزئتتة النصتتفيةطريقتتة   (ب)

  متتت  وللتتتل شقستتتمة المقيتتتا  صلتتت  جتتتزءي Split-Halfطريتتتق التجزئتتتة النصتتتفية 
وللتتل شعتتد تصتت ي ها شطريقتتة ستتليرما  لتتراو  ونتائجتتف  العشتتاراا الزوجيتتة والفرديتتة

 (0موو ة    جدول)
جتمتتتا : غامتتتا الشا ثتتتة ش ستتتاب معامتتتل ثشتتتاا جتمتتتا  ونتائجتتتف  معامتتتل ثشتتتاا  (ا)

 (4موو ة    جدول)

 (5جدول)
 011    معامضا الثشاا شطريقة قلفا والتجزئة النصفية شمعادلت  سليرما  وجتما 

 األشعاد
معامل الثشاا 
 شطريقة قلفا

 معامل الثشاا ال  طريق التجزئة النصفية
 جتما  سليرما 

 1.171 1.172 1.701 العبء المعلومات 
 1.707 1.707 1.551 التنا ر المعر  
 1.102 1.101 1.511 العبء االنفعال 
 1.541 1.541 1.577 تواتر النائعاا
مخاوف اختراع 
 1.557 1.511 1.142 الخصوصية

 1.177 1.170 1.171 تراعم المهام
 1.712 1.711 1.754 الدرجة العلية

 
 االغتراب االداد الشا ثا :مقيا  ثانيات: 
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 : االغتراب مقيا  صالداد خطتتواا
 وغد  الراندي ، لد  االغتراب لقيا  كيدا  االغتراب مقيا  لنالداد الشا ثا  غام

 : التالية لخطوااا المقيا  لناء    الشا ثا  اتش 
الخطتتتو  األولتتت :االطضع اللتتت  االطتتتار النظتتترد والدراستتتاا الستتتاشقة والتتتددا متتت  

 -  1111المقتتايي  الستتاشقة لقيتتا  االغتتتراب ومنهتتا مقتتايي : ) اللتتد اللطيتتل خليفتتة ، 
 (  1115زينب نقير ،  – 1114سماا  امد زهرا  ، 

الشتار  (  01ألوليتة )الخطو  الثانيتة: غتام الشا ثتا  شعتر  المقيتا   ت  صتورتف ا
الل  مجموالة م  الم كمي  م  قساتل  الصت ة النفستية واللتم التنف  وغتد قر تق الشا ثتا  
شالمقيا  المقدم صل  لجنة الت كيم كتاشات قوو ا  يف النوا  الدراستة وهتد ها ، وطلتب متنهم 
صلداء وجهة نظترهم  تول متد  اتفتاع لنتود المقيتا  مت  الهتدف التلد ووتعا مت  قجلتف ، 

مناستتشة العشتتار  لطليعتتة العينتتة ، وال كتتم اللتت  متتد  دغتتة صتتياغة العشتتاراا ومتتد  ومتتد  
 مضءمتها وكلا صلداء ما يقتر ونف م  مض ظاا  ول تعديل قو صوا ة قو  لف ما يلزم 

 و   ووء توجيهاا الساد  الم كمي  غام الشا ثا  شما يل :     
 صالاد  صياغة شع  العشاراا ،  ل العشاراا المركشة  -

مت  صجمتال  التدد  %75لف شع  العشاراا الت  لم تصتل نستشة االتفتاع  يهتا اللت    -
( 01( اللتتتار  لتتدالت متت  )14الم كمتتي  ونتيجتتة لتتللل قصتتشح التتدد الشتتاراا المقيتتا  )

 الشار  
 الصور  النهائية للمقيا :

 مت  المقيتا  هتلا وتعتو   ، المفترداا صتياغة  ت  الستاشقة المقتايي  الل  الشا ثا  االتمد
نعتم ، )  ه  صجاشاا ثضث م  وا د  صجاشة شاختيار المف وص النها يجيب والت  لند( 14)

( درجتف وتتدل اللت  نتد  النتعور شتاالغتراب ،  71، وتعو  الدرجف القصود ) ( ق يانات، ال 
 ( درجف وتمثل وعل النعور شاالغتراب  14والدرجف الدنيا )

 الخصائص السيكومترية للمقيا :
 صائص السيكومترية للمقيا  شالطرع التالية:غام الشا ثا  ش ساب الخ

االتستتاع التتداخل  للعشتتاراا: غتتام الشا ثتتا   ش ستتاب صتتدع الشتتاراا المقيتتا  ش ستتاب  -2
( والنتتائد كمتا 011معامضا االرتشتا  لتي  درجتة كتل الشتار  والدرجتة العليتة للشعتد )  

 الجدول التال جاءا    
 (1)جدول
 011    للمقيا  لمقيا  االغترابعلية درجة االرتشا  لي  كل الشار  والدرجة ال
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معامل  م
 االرتشا 

مستود 
 الداللة

معامل  م
 االرتشا 

مستو  
 الداللة

معامل  م
 االرتشا 

مستو  
 الداللة

2 14001** 1.12 7 1.171*
* 

1.12 27 1.412*
* 

1.12 
1 14177** 1.12 2

1 
14177** 1.12 27 14015** 1.12 

0 14510** 1.15 2
2 

14511** 1.12 27 14072** 1.12 
4 14411** 1.12 2

1 
14475** 1.12 11 14070** 1.12 

5 14127** 1.12 2
0 

14117** 1.12 12 14007** 1.12 
1 14542** 1.12 2

4 
14110** 1.12 11 14121** 1.12 

7 14510** 1.12 2
5 

14541** 1.12 10 14140** 1.12 
7 14151** 1.12 2

1 
14517** 1.12 14 14571** 1.12 

صل  1.117غد تراو ا لي   االغترابق  معامضا االرتشا  لعشاراا مقيا    قنارا النتائد 
 وجميعها معامضا ارتشا  دالة ا صائيات 1.140

 الطرع التالية: شاستخدام االغترابش ساب ثشاا مقيا   ا الثشاا: غام الشا ث
وللتل أل  ، مت  المف وصتي ( 011معادلة قلفا كرونشاا: وللل الل  الينة للاا) (ق)

المقيتا  اللت  متتدرو ثضثتت  ومت  ثتم يصتتلح هتلا النتوع متت  قنتواع معتادالا  ستتاب 
 وهو معامل ثشاا مرتف  ومطمئ   1.714الثشاا وبلط معامل الثشاا 

ش ساب معامضا ثشاا المقيا  ال  طريق   ا : غام الشا ثالتجزئة النصفيةطريقة  (ب)
ل  جزءي  م  العشاراا وللل شقسمة المقيا  ص Split-Halfالتجزئة النصفية 
 1.707وللل شعد تص ي ها شطريقة سليرما  لراو   الزوجية والفردية

وبلتط معامتل الثشتاا ) جت( معامل ثشتاا جتمتا : غتام الشا ثتا  ش ستاب معامتل ثشتاا جتمتا  
1.700 

 
 
 

 :األساليب ات صائية المستخدمة
تستتاب االختشتتاراا لهتتدف ا  SPSS استتتخدم الشا ثتتا  اللرنتتامد اال صتتائ            

 ات صائية التالية: 
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  اختشتتار التتتاء للعينتتاا المستتتقلةIndependent samples T test  والتتلد يتتتم
 تت   التتة المتايتتر الثنتتائ  ، وغتتد استتتخدمف الشا ثتتا   تت   Tا تستتاب القيمتتة التائيتتة 

  قنث (  -النوع  )لكر المقارنة لي  استجاشاا الينة الدراسة  سب متاير
  ت ليل التشاي ANOVA 
 ت ليل االن دار المتعدد 

 الر  نتائد الش ث وتفسيرها:
وتتاو  توجتتد الضغتتة لاا داللتتة ا صتتائية لتتي   قنتتف ويتتنص اللتت الفتتر  األول: نتتتائد 

ش ستتاب معتتامضا  ا وللت قتتق متت  صتت ة هتتلا الفتتر  غتتام الشا ثتت واالغتتتراب التعنولوجيتتا
تتتائد كمتتا هتت  مووتت ة  تت  ، والناالغتتتراب وبتتي   وتتاو  التعنولوجيتتااالرتشتتا  لتتي  قشعتتاد 

 الجدول التال 
 ( 7جدول )

 511االغتراب    وبي   مقيا  واو  التعنولوجيامعامضا االرتشا  لي  قشعاد 

متايراا 
 الدراسة

  قشعاد واو  التعنولوجيا
العبء 
 المعلومات 

التنا ر 
 المعر  

العبء 
 االنفعال 

تواتر 
 النائعاا

اختراع 
ة الدرج تراعم المهام الخصوصية

 العلية
الدرجة 
العلية 
 لضغتراب

1.401** 1.071** 1.411** 1.451** 1.051** 1.011** 1.571** 

 
يتوح م  الجدول السالق وجود الضغة لاا داللة ا صائية لي  قشعاد واو   

 يث كانا جمي  معامضا االرتشا  دالة الند  ،التعنولوجيا وبي  الدرجة العلية لضغتراب 
 يوميا يلث لما التعر   تر  وطول تعرار د يفسر الفر  االول شا (، وغ1.12مستود )

 نظيراتها م  مستنسخة الربية لرامد وكللل وغربية الربية لرامد م  الفوائياا الل 
 التواصل شاالوا ة لمواغ ( وال وارية الدينية) الثقا ية مراالا  للخصوصية لدو   االجنلية

 يتوغل النخص وغد ثم ،وال   لدو   تخدمهالمس  والجهد الوغا تستنفز الت  االجتماال 
 هويتف تفكيل تستهدف غد مؤثراا م  لف ماتعر  كثر  شسلب والعرب الويق االياه

الاد  والثقا ية االجتماالية  لدد غد يسلب مما ،االالضم  شعولمة ما يعرف لنائها وهو وا 
 اللد ن المصط العالم هلا ينتم ، ال  قي  ال  يعرف ال  هو شاالغتراب نعور النخص
  الميديا، الالم ال  ومومونا نكض يختلل اللد ال قيق  الالمف ام وغتف اغلب ، يف  يقو 
 ايدا وغد  واالغتراب شينواالها للميديا التعر  ال  الناتد الوا  العضغة لي  مايفسر وهو
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واالغتراب، مثل دراسة م مد الصا    شانواالها الواو  لي  االرتشاطية العضغة دراساا الد 
 وغيرهم   1120، ودراسة ايما  الفيف  1121د العريم الل

 م  واالنواا  العرب اللداية مناالر هل الجزم النستطي  متشادلة  قد والعضغة
  الة    وتشقيف واالنفعالية العقلية جوانشف تنهل مؤثراا م  النخص لف يتعر  ما كثر 
 شالواوطاا ، ام الملئ  الواغ هلا ال  مناالراالغتراب النف ينتد مما والقلق التوتر م 
الطهراود   س  اليف ) وهومالهب الواو  ، م  لاتهانوالا  د    االغتراب مناالر تمثل
 مما االغتراب ، مناالر ال  الناتد الوا  الواو  انواع اهم ا  ( م 21:  1117 ،

 شيشعادها التعنولوجيا واو  لي  دالة ارتشاطية الضغة وجود وهو االول الفر  ص ة يؤيد
  النفس  واالغتراب ختلفةالم

يتتنص الفتتر  اللتت  قنتتف توجتتد  تتروع لاا داللتتة ا صتتائية لتتي  نتتتائد الفتتر  الثتتان : 
وللت قتق   مقيا  واو  وسائل التعنولوجيتا متوسطاا مجموالة االناث واللكور    قشعاد 

م  ص ة هلا الفر ، غام الشا ثا  ش ساب المتوسطاا واالن را تاا المعياريتة واختشتار ا  
 رف الل  الفروع لي  المجموالتي   للتع

مقيا  وداللتها و قات للدرجة الل   ()االمتوسطاا واالن را اا المعيارية وغيمة  (7جدول)
 واو  التعنولوجيا

راا
تاي
الم

 

 اناث
 )101  (لكور  )114  (

 مستو   غيمة ا
 ع م ع م الداللة 

 1.15 2.770 4.11 11.11 0.77 27.01 العبء المعلومات  
   د 2.715 0.40 11.71 0.00 11.04 نا ر المعر  الت

 1.12 0.014 0.41 10.75 0.12 11.15 العبء االنفعال 
 1.12 1.717 0.04 27.42 0.70 27.57 تواتر النائعاا
مخاوف اختراع 
   د 1.777 1.71 27.02 0.17 27.17 الخصوصية

 1.15 1.127 1.70 21.70 1.72 21.15 تراعم المهام
 1.12 0.017 20.27 225.11 20.17 222.14 عليةالدرجة ال
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راا
تاي
الم

 

 اناث
 )101  (لكور  )114  (

 مستو   غيمة ا
 ع م ع م الداللة 

الدرجة العلية  
 1.12 5.521 7.45 47.17 7.55 44.77 لضغتراب

 

 
 دالة  روع  وانف توجد، الثان   وح ص ة الفر توم  الجداول الساشقة ت           

  المعر  التنا ر شعدد    داللف وجود الدم     ت  ،واالغتراب  الوا     اللكور لصالح
 للل يفسر وغد  اللكور  لصالح توجف  المتوسطاا  شالنظر الخصوصية اختراع ومخاوف

 لهدف سواء التواصل مواغ  ومتاشعة الفوائياا للث للتعر  توا رالوغا ووء   
 والفرص الوغا م  اعتر التر يف  ت  او اال داث متاشعة او معلوماا الل  ال صول
 (57 ت  15م )  الدراسة الينة تمثلها الت  مريةالع المر لة    وخاصة لاناث المتا ة
 شالمهام والقيام الدراس  ، مستواهم ومتاشعة األوالد تربية ال  المسؤلة المر   س  وهو

 الجنس  تنميطها شسلب المجتم  لها  دده اللد الدور لعملها ، وهو شاالوا ة  المنزلية
 الواو  ويزيد يزيد للميديا لتعر ا زياد  ا  منطلق وم  السائد ، والعرف تربيتها وقسلوب
     النفس  واالغتراب الواو  مستود  م  غديقلل التعر  ووغا مراا وغلة االغتراب
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 ا  ( م  1121،  العريم اللد الصا   دراسة ) م مد نتائد م  للل يتفق وغد
 والت ( 1122 اول الادل تنهيد   )ودراسة  االناث م  شاالغتراب نعورا اعثر اللكور
 ,.lee,et al، ودراسة ) اتناث م  للواو  النفسية تعروا اعثر الزكور ا  ال  توصلا

( والت  انارا ا  اللكور اعثر ا تمالية للوصول لضستخدام المنكل  376 : 2014
 للتعنولوجيا النهم اغل غدر  الل  الوش  اللات     

ئية لي  ينص الفر  الل  قنف توجد  روع لاا داللة ا صا: الثالثنتائد الفر  
مقيا  واو  التعنولوجيا    قشعاد  المتزوجي  وغير المتزوجي متوسطاا مجموالة 
  وللت قق م  ص ة هلا الفر ، غام الشا ثا  ش ساب المتوسطاا ومقيا  االغتراب

 واالن را اا المعيارية واختشار ا  للتعرف الل  الفروع لي  المجموالتي   
وداللتها و قات للدرجة الل   ()اارية وغيمة المتوسطاا واالن را اا المعي  (7جدول)

 مقيا  واو  التعنولوجيا

راا
تاي
الم

 

 متزوو
)  012( 

غير متزوو 
 مستو   غيمة ا )277  (

 ع م ع م الداللة
 

   د 1.111 0.72 27.77 4.12 27.15 العبء المعلومات 
   د 1.147 0.47 11.72 0.02 11.57 التنا ر المعر  
   د 1.774 0.11 10.75 0.10 10.21 العبء االنفعال 
   د 1.751 0.17 27.75 0.20 27.15 تواتر النائعاا
مخاوف اختراع 
 1.12 1.712 1.71 27.17 0.17 27.52 الخصوصية

   د 2.071 0.22 21.75 1.72 21.07 تراعم المهام
   د 1.117 20.01 220.01 20.74 220.17 الدرجة العلية
الدرجة العلية 
 لضغتراب

   د 2.077 7.02 47.71 7.11 41.11
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وتنير هله النتائد صل  اهتمام المتزوجي  شنكل قعلر شمخاوف اختراع             

 الل  ال فاظ شيهمية المتزوو نعور ووء الخصوصية ، ويمك  تفسير هله النتيجة   
 االسر  ههل استمرارية ال  مسؤل وقنف اآلخري  ، تدخل ال  شعيدا  الخاصة  ياتف  تفاصيل
 اسرار م  قيا الل  الاير اطضع قو الائلتف، شصور الخاصة لرسائلف ق د اللث م   يخاف
 لرامد اد هنال يعد لم وغا    وخاصة شسللها لضلتزاز وتعروف الخاصة اوال يا  العمل
 الل  مايؤثر كل واشعاد  جيد  شصور  االسر  الل  ال فاظ تخترع ومسؤلية ال تيمي 
 م  والخوف  رئيس  هدف الليها شالسلب يؤثر ما كل واخفاء  ناءاالل و يا  مستقلل
 م  العثير ت كمف مجتم     االسر  راال  وتوتر غلق دواال  م  للل خضف  دوث
 المتوارثة واألالراف العاداا

  :نتائد الفر  الراش 

ينص هلا الفر  الل  قنف ) توجد  روع لاا داللة ص صائية    الل  مقيا             
 -التعنولوجيا ومقيا  االغتراب و قات للمستود االغتصادد االجتماال )منخف واو  
 وللت قق م  ص ة هلا الفر  غام الشا ثا  شاستخدام ت ليل التشاي  مرتف  ( -متوس 

للت قق م  داللة الفروع لي  متوسطاا المجموالاا الثضثة )و قا للمستود االغتصادد 
 و ة  االجتماال ( وكانا النتائد كما ه  مو 

 
 واو  التعنولوجيا ( نتائد ت ليل التشاي  لي  المجموالاا الثضث الل  مقيا  21جدول )
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 ومقيا  االغتراب

درجاا  مجموع المربعاا المصدر 
 ال رية

متوس  
 المربعاا

 غيمة
 جفج

مستو  
 الداللة

 العبء 
 المعلومات 

 117.122 1 507.112 لي  المجموالاا
 24.772 477 7041.277 داخل المجموالاا 1.12 27.270

  477 7770.077 المجموع

 التنا ر 
 المعر  

 01.727 1 12.107 لي  المجموالاا
 22.402 477 5172.020 داخل المجموالاا   د 1.171

  477 5741.751 المجموع

 العبء
 االنفعال  

 51.757 1 220.727 لي  المجموالاا
 20.271 477 1552.171 داخل المجموالاا   د 2.111

  477 1115.077 المجموع

 تواتر 
 النائعاا

 21.471 1 11.741 لي  المجموالاا
 21.117 477 5171.701 داخل المجموالاا 1.15 4.020

  477 5170.771 المجموع

مخاوف اختراع 
 الخصوصية

 41.577 1 72.255 لي  المجموالاا
4.520 51.1  7.772 477 4417.420 داخل المجموالاا 

  477 4547.517 المجموع

 تراعم المهام
 57.177 1 221.570 لي  المجموالاا

 7.075 477 4271.117 داخل المجموالاا 1.12 1.745
  477 4177.111 المجموع

 الدرجة العلية
 2742.477 1 0771.757 لي  المجموالاا

 271.110 477 75770.422 داخل المجموالاا 1.12 22.147

  477 77171.017 المجموع

 االغتراب
 1051.220 1 4714.117 لي  المجموالاا

 17.127 477 04412.572 داخل المجموالاا 1.12 00.772
  477 07215.777 المجموع
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وتتتاو  التعنولوجيتتتا قووتتت ا النتتتتائد وجتتتود  تتتروع لاا داللتتتة ا صتتتائية  تتت             
دالتتة للمستتتوياا الثضثتتة اللتت  كتتل األشعتتاد متتا التتدا  يتتث كانتتا غيمتتة ف  ومقيتتا  االغتتتراب

شعد  التنا ر المعر ت  والعتبء االنفعتال   المستتوياا الثضثتة لتديهم  التة مت  الصتراع لمتا 
يصل صليهم م   راء متشاينة ومختلفة ، كل مقتن  لوجهة نظره يدا   النها وي تاول  روتها 

ممتتا ينتتعر األنتتخاص شالتنتتا ر  اللتت  اآلختتري  شطتترا قدلتتة مختلفتتة وجوانتتب كثيتتر  للمنتتكلة
المعر  ، ويتعتر  الجميت  للمتؤثراا واأل تداث التت  تزيتد مت  انفعتاالتهم وتعتاطفهم مت  قو 
ود ، وم  غزار  التعر  لأل داث المؤثر  وقستمرارها غد يفقد األ راد غتدرتهم اللت  االنفعتال 

را اا المعياريتة ( المتوسطاا واالن 22والتعاطل، وغد تتللد مناالرهم  كما يعر  جدول )
  واو  التعنولوجيا ومقيا  االغترابللفروع لي  المجموالاا الثضث الل  قشعاد 

 ( المتوسطاا واالن را اا المعيارية للمجموالاا الثضث للدراسة22جدول)

 مرتف  متوس  منخف  
 ع م ع م ع م

 4.40 11.11 0.11 27.55 0.71 27.51 العبء المعلومات 

1.401 التنا ر المعر    0.17 11.55 0.14 12.44 0.47 

 4.10 14.00 0.14 10.17 0.17 11.77 العبء االنفعال 

 0.07 27.17 1.57 27.57 0.10 27.10 تواتر النائعاا
مخاوف اختراع 
 الخصوصية

27.27 0.21 27.12 1.77 11.12 1.51 

 0.20 20.11 1.77 21.51 1.74 21.17 تراعم المهام

 20.71 227.75 22.00 221.71 20.47 221.07 الدرجة العلية

 7.17 54.21 7.71 44.07 7.17 41.11 الدرجة العلية لضغتراب
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 واو  التعنولوجيا ومقيا  االغتراب( الفروع    1ويووح نكل)

يتوح م  الجتدول والنتكل الستاشقي  وجتود  تروع لتي  المجموالتاا التثضث كمتا    
لفتتروع وبيتتا  المجموالتتاا التتت  قظهتترا  رغتتات داالت يتوتتح متت  المتوستتطاا ولت ديتتد اتجتتاه ا

ا صتائيات، قجترا الشا ثتا  اختشتار نتيفيف للمقارنتاا الشعديتة لتي  المجموالتاا التثضث والتتت  
 ( نتائجف  22يعر  جدول)
 ( نتائد اختشار نيفيف للمقارناا الشعدية للمستوياا الثضثة21جدول) 

 منخف  متوس  مرتف   األشعاد

ات العبء المعلوم  1.07 0.47 - مرتف  

 - -  متوس 

 -   د  منخف 

   د   د  مرتف  التنا ر المعر  

 - -  متوس 

 -   د  منخف 

 2.41   د  مرتف  العبء االنفعال 

 - -  متوس 

 -   د  منخف 

   د   د  مرتف  تواتر النائعاا
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 منخف  متوس  مرتف   األشعاد

 - -  متوس 

 -   د  منخف 

مخاوف اختراع 
 الخصوصية

   د 2.01  ف مرت

 - -  متوس 

 -   د  منخف 

 2.27 2.24  مرتف  تراعم المهام

 - -  متوس 

 -   د  منخف 

 7.21 7.70  مرتف  الدرجة العلية

 - -  متوس 

 -   د  منخف 

يتوح م  الجتدول الستالق: ا  لود المستتود االغتصتادد المرتفت  االعثتر انوتاا ت 
 النتتخص ونتتعور التتدخل مصتتدر شاستتتقرار شينتتف تفستتيره ايمك متت شستتلب التعنولوجيتتا ، وهتتو

 كتا  التلد والوغتا الجهتد تتوا ر غتديعن   شتالمرتف  واالغتصتادد االجتماال  لمستواه وتقديره
  ت  واالنتترال لتل الفوتائياا متاشعتة الت   المعينتة مستتود  لت سي  يوجف ا  م  الممك 
 وغيرهتا واآليشتاد الهواتتل ق تدث مت  لتدءا متعتدد  لكية قجهز  الل  وال صول منها المنفر
 لختتضف مستتتمر،  شصتتور  شالنتتا والمتصتتلة وال متتل االستتتخدام ستتهلة اللو يتتة األجهتتز  متت 

 و تترص للميتتديا تعروتتهم قوغتتاا يقتتل  قتتد والوستتط  المنخفوتتة  االجتمااليتتة المستتتوياا
 ثشاال تتدا انوتتااطهم لتتللل تشعتتا االستتتخدام ، ويقتتل نتتيقة االجهتتز  ال ديثتتة اللتت  ال صتتول
 المستمر وانفعالهم المستمر  واتناالاا المنوهة وال قائق المتعاروة واالتجاهاا السريعة
 والالميا م ليا المفجعة شاال داث

 :نتائد الفر  الخام 
يتتنص هتتلا الفتتر  اللتت  قنتتف ج توجتتد الضغتتة لاا داللتتة ص صتتائية لتتي  مستتتود 

لت قتق مت  صت ة هتلا ول .واو  التعنولوجيا وبتي  التدد ستاالاا منتاهد  وستائل االالتضم 
الفتتر  غتتام الشا ثتتا  ش ستتاب معتتامضا االرتشتتا  لتتي  وتتاو  وستتائل االالتتضم وبتتي  التتدد 
ساالاا المناهد  الت  تتراوا لي  ساالة وا د  صل  النر ساالاا وكانتا النتتائد كمتا هت  

 (  21موو ة شالجدول ) 
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متايراا 
 الدراسة

  واو  التعنولوجيا       
العبء 
 المعلومات 

ا ر التن
 المعر  

العبء 
 االنفعال 

تواتر 
 النائعاا

اختراع 
 الخصوصية

تراعم 
 المهام

الدرجة 
 العلية

مد  
 **1.411 **1.014 **1.414 **1.171 **1.027 **1.075 المناهد 

 
1.511** 

( صل  وجود الضغة لاا داللة ا صائية لي  مد  21تنير النتائد    جدول)
ئل التواصل االجتماال  وبي  الواو  المترتشة الل  مناهد  لرامد ووسائل االالضم ووسا

هله الوسائل  يث كانا العضغية دالة سواء الل  مستود األشعاد والدرجة العلية ، وهو ما 
يؤكد االسا  المنطق  لش ث مفهوم واو  التعنولوجيا المتمثلف    وسائل االالضم 

، وكلما راسة وت دد اشعادهتنظر لف الد ووسائل التواصل االجتماال ، وهو المفهوم اللد
 تعر  النخص لهله اآللياا ال ديثة كلما لاد انوااطف وكربف   

يمكتتت  التنلتتتؤ شتتتاالغتراب متتت  ختتتضل قشعتتتاد مقيتتتا  وتتتاو  نتتتتائد الفتتتر  الستتتاد : 
 المتعتدد شاستتخدام ت ليتل االن تدار التعنولوجيا وللت قق م  ص ة هلا الفر  غام الشا ثا 

)المتايرالمستتتقل(  تت  التنلتتؤ  مقيتتا  وتتاو  وستتائل االالتتضملقيتتا  متتد  امكانيتتة قشعتتاد 
( الدختال المتايتراا  ت  معادلتة Enterوغد تم استخدام طريقتة) )المتاير التاش (  شاالغتراب
 االن دار 

قوالت شاالطمئنا  الل  ت قتق اال تراوتاا األساستية الستتخدام  غاما الشا ثا وغد            
االتداليتتة الليانتتاا والتتدم وجتتود ازدواو خطتت  لتتي  المتايتتري  ت ليتتل االن تتدار المتعتتدد وهتت  

variance inflation factor(2.11 )المستقلي   يث للاا غيمة الامل توخم التشاي  
وهتتله القيمتتة قصتتار متت  القيمتتة التتت  تنتتير التت  وجتتود ازدواو خطتت  لتتي  المتايتتري  وهتت  

ة والتتلد ينتتتر  ق  يكتتو  ممتتا يتتدل اللتت  التتدم وجتتود ازدواو وكفايتتة  جتتم العينتت 21القيمتة 
 جم العينة مساويات الل  األغل ألربعة قوتعاف التدد المتايتراا المستتقلة وتجتان  قو ثشتاا 

قغل م   .Durbin Watson Testتشاي  اللواغ  كما كانا غيمة اختشار دورب  واتسو   
  والدد المتايراا المستقلة 211القيمة الجدولية لضختشار الندما تعو  العينة قعثر م  

شاستتتتخدام اختشتتتار تقتتتدير دالتتتة االن تتتدار وجتتتد ق  قنستتتب نمتتتولو للعضغتتتة لتتتي             
( وهت  غيمتة 1.014)  2Rاالغتراب وواو  التعنولوجيا هو النمولو الخط  وبلاتا غيمتة   

مرتفعتتة وتعنتت  صمكانيتتة تفستتير التايتتر  تت  االغتتتراب التت  التايتتر  تت  اشعتتاد وتتاو  وستتائل 
عنت  غتدر  النمتولو اللت  تفستير العضغتة لتنف  الدرجتة  وبلاتا ممتا ي %01االالضم لدرجة 
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( وبلاتتا غيمتتة الثالتتا 1.12( وهتت  غيمتتة دالتتة النتتد مستتتود معنويتتة )47.127غيمتتة ف )
 وه  دالة ا صائيات 1.772

شاستخدام اختشار تقدير داللة االن دار وجد ق  قنسب نمولو للعضغة هو            
( وه  غيمة مرتفعة وتعن  صمكانية تفسير 1.014)  R2النمولو الخط  وبلاا غيمة   

مما يعن   %01التاير    االغتراب ال  التاير    اشعاد واو  وسائل االالضم لدرجة 
( وه  غيمة 47.127غدر  النمولو الل  تفسير العضغة لنف  الدرجة  وبلاا غيمة ف )

 ات وه  دالة ا صائي1.772( وبلاا غيمة الثالا 1.12دالة الند مستود )
 ( ت ليل االن دار المتعدد ألشعاد واو  التعنولوجيا    التنلؤ شاالغتراب21جدول)

 االرتشا  
R 

 معامل
 المتاير غيمة ف الت ديد

 المستقل
 غيمة
 االن دار

B 

 االن دار
 المتعدد
Beta 

 غيمة
 ا

 الداللة
 ات صائية

 47.127 1.014 1.110 االغتراب

 1.12 5.777  1.107 1.500 العبء
   د 2.110 1.155 1.241 لتنا را

 1.12 4.717 1.271 1.544 النائعاا
العبء 
 1.12 4.772 1.117 1.517 االنفعال 

 1.127 1.411 1.77 1.171 الخصوصية
 1.110 1.171 1.172 1.175 المهام
 ويمك  صياغة معادلة االن دار كما يل :

 1.544التنتتتتتتتتتتتا ر(  ) 1.241العتتتتتتتتتتتبء(  ) 1.500) 1.772 االغتتتتتتتتتتتتراب
تتراعم  1.175الخصوصتية( ) 1.171العبء االنفعتال ( ) 1.517النائعاا( )

 المهام(
( ق  الشعد الو يد اللد لم ينشي شاالغتراب هو شعد 21وتنير النتائد    جدول )

  لينما كانا غيم ا دالة لشاغ  األشعاد مما يدل الل  غدرتها الل  التنلؤ التنا ر المعر 
شاالغتراب ، م  خضل كثر  التعر  للوسائل التعنولوجيا ال ديثة ) وسائل االالضم ومواغ  
التواصل االجتماال ( وهو ما ينتد النف الواو  ويرتش  شعضغة ارتشاطية دالف م  االغتراب 

الفر  الساد  وهو امكانية التنلؤ شاالغتراب النفس  م  النفس  ، وهلا يؤكد ص ة 
 خضل اشعاد مقيا  واو  التعنولوجيا   
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 توصياا الدراسة:
 ت ديد اوغاا م دد  ال ستخدام االنترنا وتطليقاتف المختلفة    -
 نال اوغاا الفرا  شاننطة هامف شعيدات ال  التعر  الطويل للفوائياا    -
 ال  االستخدام المفر  لمواغ  التواصل االجتماال    االلمام شاالورار الناجمف  -
   خشار السيئة غلل النوم لوغا كا  االلتعاد ال  مناهد  اال داث ال اد  واالستماع لض -

 مقتر اا لدراساا ال قة:
دراسة االثار االجتماالية والنفسية الناجمة ال  اال را     مناهد  الفوائياا  -

 المختلفة   
 شواو  التعنولوجيا لدد  ئاا مختلفة م  المجتم  المصرد   ش ث العوامل المنلئف  -
دراسة للعوامل االجتماالية والنفسية المسلشة لظهور مناالر االغتراب الند الطلشة  -

 الجامعيي    
  االلية لرنامد القضن  انفعال  سلوك  لل د م  واو  التعنولوجيا    -
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 المراج 
استخدام التليفزيون والكمبيوتر والعزله  ( العالقة بين3002اماني عبد التواب صالح ) -2

 لدي المراهقين . رسالة ماجستير كلية دراسات انسانية , جامعة االزهر . االجتماعية 
( عالقة الضغط النفسي باالغتراب النفسي لدي خريجي الجامعه 3002عفيفي )ايمان  -1

 . اسات العربيةعهد البحوث والدر العاملين بعقود ما قبل التشغيل . رسالة ماجيستر , م
( عالقة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي في االغتراب 3002بثينة حسين زيدان ) -0

النفسي وأزمة الهوية لدي طلبة المرحلة الثانوية . رسالة ماجستير غير منشورة , كلية 
 الدراسات العليا جامعة مؤتة.

 كلية طلبة لدي يةالنفس بالصالبة وعالقته النفسي الضغط( 3000) فاضل عادل تنهيد -4
 .2٥-3٢( 0)العدد 00المجلد االساسية, التربية كلية مجلة أبحاث التربية,

( الضغوط النفسية وطرق التعامل معها في القرآن  300٢جميل حسن الطهراوي )  -5
مقدم للمؤتمر العلمي االول ) القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا االمه(  الكريم. بحث

 غزه . الجامعة االسالمية 
العضغة لي  االغتراب والتوا ق النفس  (: 3002حسن أبراهيم حسن المحمداوي ) -1

, دكتوراه, كلية اآلداب والتربية, االكاديمية العربية المفتوحة للجالية العراغية    السويد
 بالدنمارك.

اتغتراب    الثقا ة العربية، متاهاا اتنسا  لي  ال لم والواغ  (: 3002حليم بركات) -7
 , بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية.

المنكضا والص ة (: 3000رشاد على عبد العزيز موسى؛ مديحة منصور الدسوقي ) -7
 , الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, القاهرة.النفسية

(: مقارنة البناء العاملي 3000رشاد علي عبد العزيز موسى, هاني حسين األهواني) -7
الشخصية بين عينة من المراهقين المكفوفين بصريا  لبعض أبعاد االغتراب وسمات

يونيه", السنة -مايو-, العدد الثامن والخمسون "أبريلمجلة اللم النف والمبصرين, 
 .٥0-23الخامسة عشرة, ص ص 

(: االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي دراسة ميدانية 3003رغداء نعيسة ) -21
جامعة كلية التربية,  جبالمدينة الجامعيةعلى عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين 

 .020 -030العدد الثالث, ص ص - 3٢المجلد -دمنق، مجلة جامعة دمنق
, العنل واالغتراب النفس  لي  النظرية والتطليق(: 3002زينب محمود شقير) -22

 المجلد االول, الطبعة االولى, القاهرة, مكتبة األنجلو المصرية.
, نفسية لتصحيح مشاعر االغترابد الصحة الإرشا (3002)سناء حامد زهران  -21

 . 002عالم الكتب للنشر والتوزيع , مصر, ص 
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(: االغتراب لدى طالب الجامعة دراسة مقارنة 3003صالح بن ابراهيم الصنيع) -20
(, ٢3, العدد)مجلة رسالة الخليد العرب بين الطالب السعوديين والعمانيين, 

 .20-02(, ص ص 33السنة)
(: مقياس االغتراب, كراسة تعليمات المقياس, 3002خليفة ) محمدعبد اللطيف  -24

 القاهرة, دار غريب للطباعة والنشر.
, القاهرة, دار دراساا    سيكلوجية االغتراب(: 3002) عبد اللطيف محمد خليفة -25

 غريب للطباعة والنشر.
( االغتراب الوظيفي وعالقته  3002عبد المطلب عبد القادر عبد المطلب )  -21

ق النفسي واالضطرابات الجسمية لدي عينه من المعلمين الوافدين بدولة الكويت باالحترا
 .  20-03( 3) 20. مجلة العلوم االجتماعية , الكويت , مجلد 

الصناعات الثقافية التليفزيونية (  3002العربي ابو عمامه , حفصه كوبيبي )  -27
 – 022:  22ة , العدد وثنائية الهوية / االغتراب , مجلة الحقوق والعلوم االنساني

022  . 
(: االغتراب النفسي لدى الشباب الجامعي الفلسطيني 300٥حسن كتلو) كامل -27

( 11-27المؤتمر اتغليم  لعلم النف  )وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية, 
 .223-232رابطة األخصائيين النفسيين المصرية, ص ص  نو ملر،

داث الحياة الضاغطه وعالقتها باالغتراب ( اح 3000الصافي عبد الكريم )  محمد -27
النفسي لطالب الجامعه , المؤتمر السنوي الخامس عشر ) االرشاد االسري وتنمية 

 .  220 – 222المجلد الثاني ,  –المجتمع . نحو افاق ارشادية رحبة ( مصر 
, دار المعرفة الجامعية, غامو  اللم االجتماع(: 3003محمد عاطف غيث ) -11

 إلسكندرية.األزاريطة, ا
العضغة لي  النعور شالعزلة االجتماالية (: 3003كمال صالح ) نانسي -12

, ماجستير, كلية التربية, واستخداماا اتنترنا لد  الينة م  المراهقي  م  الجنسي 
 جامعة عين شمس, القاهرة.

االغتراب النفس  والضغتف شالتعيل األعاديم  لد  طضب (: 3003يونسي كريمة ) -11
, اسة ميدانية الل  الينة م  طضب جامعة مولود معمرد لتيزد وزوالجامعة جدر 

 ماجستير, كلية العلوم االنسانية واالجتماعية.
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( 1127مقيا  واو  وسائل االالضم ومواغ  التواصل االجتماال  )   

 د ا سامح سعاد    د ا نجضء رسض  
ات ق يان ال  م العشار  نعم 

 2 فةيزالجن  تداخل ق عار  م  كثره ما قتعر  لف م  قراء مختل   

كثر  صستماال  للمناغناا  ول موووع ما يجعلن  ال قستقر الل  رق     
 وا د   

1 

 0 تواتر األ عار واألراء يجعلن  منو    

 4 قنعر شعدم اترتياا لهلا العم م  تعار  وتوارب األ عار م   ول    

كثتر  المعلومتتاا  تت  الجوانتتب المختلفتف يجعلنتت  غيتتر غتتادرالل  اتلمتتام    
 جانب شنكل كا  شي  

5 

 1 تعدد اللرامد ال واريف واألراء الت  تناغنها يجعلن  ال قستقرالل  رق    

 7 ارتشل لعدم غدرت  الل  التمييز لي  وجهاا النظر المختلفف    

 7 تسارع األ داث يجعلن  غير غادر الل  متاشعتها   

 7 قتردد    صتخال غرارات  شسلب تعار  األ عار  ولها   

شعد  تر  م  تعرو  لعدد م  األ عار قنعر صن  غير غادر الل   همها    
 كلها

21 

 22 قالي   الة م  الصراع صلا صوطررا لفعل ما يخالل صالتقاد    

قتعصتتتب النتتتدما قجتتتد نفستتت  مطالتتتب شالتتتد اع التتت  قرائتتت  وستتت  هتتتلا    
 التعار  الل  قالينف

21 

 20 يصعب الل  التنازل ال  غناالات  م  اللم  لخطئها    

يزالجنتت  اتطتتضع المستتتمر اللتت  المعلومتتاا الجديتتد  التتت  تؤكتتد خطتتي    
 العثير م  ثوالت 

24 

 25 غد قوطر لتعديل سلوك  غصرات لتناسب معار   الجديد    

 21 قستاء شسلب زياد  صنتنار التقالي  واأل عار الدخيلف الل  الاداتنا   

 27 قرتشل لعثر  ما يواجهن  م  معتقداا جديد    

 27 غد قوطر تظهار خضف ما قشط  للم ا ظف الل  الضغات  وصداغات    

 27 قالان  كثيرا لتايير سلوك   ت  شعد اللم  شعدم ص تف   

قالتتي   تت  صتتراع متت  معر تتت  لمستتاوا العثيتتر متت  اللتترامد والمواغتت     
 وغيام  لت ميلها مساير  لألخري 

11 

 12 صدرهيجللن  الخلر الجديد شا  النظر ال  م   

 11 كل األخشار المنقولف لها جانب م  الص ة   

 10 قوطر للد اع ال  ما ننرتف  ت  صلا تلينا كلشف   

 14 قتوتر م   صار األخشار الت  ال قستطي  التيعد سريعات م  ص تها   
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ات ق يان ال  م العشار  نعم 
 15 كثر  تداول الخلر دليل الل  ص تف   

 11 تهمن قتاثر شكل ما يتناولف النا     المجاالا الت     

 17 اصدع ما يصلن  ال  النخصياا العامة وقنزالد م  كثر   وائ هم   

 17 يفزالن  تعدد غنواا نقل األخشار العالشف وسرالة تداولها   

متتا لتتي  ستتماال  للخلتتر الستتئ والتيعتتد متت  صتت تف قالتتاي   التتة متت     
 العرب

17 

 01 ت لسا     اجف للتيعد م  ص ة ق  خلر مادام يتناسب م  غناالا   

 02 كثر  المناظر المؤلمة الت  ت اصرن  يوميات تنعرن  شاتعتئاب   

 01 قعره وجود     هلا العالم الل  ينتهل كل ال رماا   

غتتتد قتتتتاثر شمنظتتتر كارثتتتف قو صتتتور  لوتتت يف وال قستتتتطي  قشعتتتاده التتت     
 مخيلت  لفتر  

00 

 04  د  المناداا    اللرامد ال وارية ينعرن  شالتوتر   

يوطرب نوم  م  كثر  ما قتعر  لف مت  ق تداث مت  مصتادر الديتد     
 طوال اليوم  

05 

 01 قالتدا اتستماع صل  غصص مؤلمة وقصش ا قنساها  ور صنتهائها    

 07 قنعر لتللد مناالرد م  كثره ماقناهد م  دماء وغتل   ول العالم    

يتتف التتت  يجتتب  جتتب ننتتتر قو صلاالتتة قد منتتهد النيتتتل ويكفتت  التنو   
 ال ادث 

07 

قصشح صستتماال  ألخشتار القتلت  والمنتردي  اللت  المستتويي  المصترد    
 والعرب  صوا ة رغمية لي  قعتر 

07 

ال يا  كانا قشس  وق ول لدو  صستتخدام نتشكة اتنترنتا ونقلهتا لعتل    
 المناعل 

41 

 42 قغلق م  ص تمال وصول ق د صل  ملفات  الخاصة    

 41 ف و يات  مناع    الصر المعلوماتيف قنعر قن  مكنو    

 40 ق ول الدم صستخدام  لألجهز  اللكية لسهولة صختراغها    

ق تزع متت  متتا وصتتلا صليتتة التقنيتاا ال ديثتتة  تت  مجتتال تركيتتب الصتتور    
 وت ريفها

44 

 45 ق لر م  ت ميل  للرامد قو مواغ  تطلب الوصول لليانات  الخاصة   

 41  دهم لصور  قنا قوقوالد قخاف م  صستاضل  ق   

لتتتتتزارهم     قتتتتتوتر متتتت  صستتتتتماال  صلتتتت  تقنيتتتتاا )الهتتتتاعرز( الجديتتتتد  وا 
 للمؤسساا واأل راد

47 

ق تفظ شالملفاا الهامف والصور النخصيف شالطرع التقليديف خو ات م     
 سرغتها

47 

قغوتت  العثيتتر متت  الوغتتا  تت  اتستتتماع ومنتتاهد  اللتترامد ال واريتتف     47 
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ات ق يان ال  م العشار  نعم 
 ما يعوغن   ال  لللوقؤجل كل 

صختلفا قولويات  وقصشح متاشعت  لعل ما ي دث ل ظف لل ظتف قهتم متا    
 ق علف

51 

قنتتتزالد كلمتتتا قدركتتتا كتتتم المهمتتتاا التتتت  قجلتهتتتا تننتتتاال  للعشتتتف قو    
 للرنامد قوموغ 

52 

قؤجتتل العثيتتر متت  واجشتتات  االستترية تننتتاال  اللتت  مواغتت  التواصتتل    
 اتجتماال 

51 

را ما يندن  ال وار    غوتيف وتيختل العثيتر مت  وغتت  المخصتص كثي   
 ألنياء قخر  

50 

قصش ا قننال كثيرا شاال داث اليوميتف والقنجتز األنتياء الهامتف صال ت     
 الل ظاا األخير 

54 

ق ول متاشعف األ تداث ودختول  اللت  مواغت  التواصتل اتجتمتاال  الت     
 قداء ق  المل يمك  تيجيلف

55 
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1127االر االغتراب مقيا  من  
 د ا سامح سعاد         د ا نجضء رسض  

 م اللند نعم ا يانات  ال
 2 قتمن  لو ولدا    للد قعثر ت ورات    

فقغلب اللرامد واأل ضم الناج ة مقتشسة م  ق عار قجنلي     1 

 0 قر   كل ما يربطن  لهلا الواغ    

 4 ق ول الخلو  ال  التفاالل م  األخري    

ر وهم  صستخدام النشاب والمراهقي  للاف الفرانكو دليل الل    
 لثقا تهم 

5 

 1 قنظر صل  زكريات  وكينها لنخص قخر   

فقنعر قن  نخصا  كلل ق دهم لي صل األخر الل   ريت     7 

ل الل  ال رص الل  التلفظ لشع  المصطل اا األجنليف دلي   
 الت ور

7 

األخشار اتجتمااليفال قالشي شالعثير م  األ داث و      7 

 21 ال يا  قتفف م  السع  خلفها   

 22 قتساءل ق يانا ال  سلب وجود    

 21  يات  ال تعن  نيئات لألخري    

 20 قالي  الل ظف وال قهتم شالمستقلل   

 24  قدان  للهدف طليع     ظل مانراه م  ق داث يوميف   

 25 ق قد األمل     يا  ق ول ل  وألوالد    

ازالمستقلل شالنسشف ل  مجهول وال قطم   يف شي  صنج     21 

 27 الااية     ياتنا قصش ا تلرر الوسيلف   

 27 القانو  مفهوم نسل  ال يطلق الل  الجمي    

 27 كل نئ قصشح مشاا صلا قم  الفاالل العقاب   

روالةالعثير م  الشارزي     المجتم  وصلوا شطرع غير من     11 

نعر شالعجز ال  مواعشة الثور  التعنولوجيفق     12 

 11 غدرت  م دود  الل  تسيير  يات    

 10 قنعر شاليي  م  ت قيق ا ضم    

 14 قنقو  المر  وال يلف ل     تايير  يات    

 
 


