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 المقدمة

الحديثة، إذ يعتبر  االتصالتقدم وسائل  االنفجارمعرفيا هائال، وزاد من هذا  انفجارا الحالييشهد عصرنا 
صبح العالم قريه أمذهلة لمستخدميه، و  ، حيث حقق معدالت نموالحاليالوقت  فيحدث التقنيات أاالنترنت من 

معدودة،  ثواني فيصغيره يتحاور الناس فيها من مشارق االرض ومغاربها، وبل يحصل الفرد فيها على ما يريد 
 (2014ورغم ما يحمله االنترنت من بشائر إال إنه يعتبر من جانب آخر سالح ذو حدين. )سعد عبد هللا،

نترنت بل في االنشطة والمجاالت التي يمكن الوصول اليها عبر االنترنت، أن المشكلة ال تكمن في شبكة اإل
والوقت الطويل الذى يمضيه الشخص مستخدما االنترنت، ومن هنا ظهر نوع جديد من االضطرابات يعبر عن 

يحرم  اإلفراط في استخدام االنترنت واعتبر الباحثون إدمانا لإلنترنت. وهو تعكر المزاج واضطراب السلوك عندما
الشخص من استخدام اإلنترنت، ويتلو ذلك فقدان القدرة على التحكم في مدة استخدام اإلنترنت مع تأثر قدرة 

 (2016الشخص على إنجاز األنشطة اليومية.)جابر يحي ،

وهناك العديد من المتغيرات النفسية التي تنبئ بإدمان اإلنترنت، منها االغتراب النفسي فهو أحد أهم المشكالت 
النفسية الهامه في حياة اإلنسان اليوم، والتي نجمت عن التغيرات السريعة والتقدم العلمي والتكنولوجي في 
مجاالت الحياة كافه، وخاصة في مجال إدمان اإلنترنت الذى يسهم في تعميق الفردية، والبعد عن اآلخرين، 

طة االجتماعية، واإلشفاق من الرفض والعزلة، والشعور الطاغي بالوحدة، والعزوف عن المشاركة في األنش
االجتماعي، وتزايد مشاعر الوحدة واالنعزال، وتكدر المزاج . فقد يكون ذلك سببا أو دافعا الستخدام االنترنت 

 على نحو مفرط.

ويعد الرهاب االجتماعي من أكثر أنواع اضطرابات القلق شيوعا، ويعد من العوائق التي تقف بين الفرد      
والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين إذ أن األشخاص المصابين بهذا اإلضطراب يخافون ممن يقيم أدائهم في 

المواقف. وعلى الرغم من أن كثيرا من المواقف االجتماعية، مما يؤدى الى القلق واالرتباك عند التعرض لهذه 
المصابين بالرهاب اإلجتماعى يشعرون بأن خوفهم المرفق الجتماعهم باآلخرين هو خوف مبالغ فيه وغير 
منطقي فيلجا األشخاص المضطربين إلى استخدام اإلنترنت بأسماء مستعارة وعدم الكشف عن األسماء الحقيقية، 

والصد من قبل الطرف اآلخر مما يحد من مشاعر القلق والرهاب  وانخفاض مشاعر اإلشفاق من الرفض،
االجتماعي، وذلك من خالل ما يوفره من عوالم افتراضية بعيدا عن محاصرة الشخص الخجول من قبل 
المحيطين به الذين يتفحصون وجهه ومالمحه. فيجد في إدمان اإلنترنت ما يريده دون خوف أو قلق مما يؤدى 

 (2010ه دائمة ووقت أطول مما يؤدى الى إدمان اإلنترنت . )ابراهيم الشافعي ،إلى استخدامه بصف



إن اإلنترنت يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للشخص المدمن ويصاحبه العديد من االضطرابات النفسية     
اعل والسلوكية. فالجلوس أمام اإلنترنت لمدة طويله من الوقت سيؤدى إلى عزل الفرد عن مجتمعه وتدنى التف

االجتماعي مع أفراد األسرة، وتقليص عدد األصدقاء وعدم إمتالك مهارات اإلتصال اإليجابى، وتضاؤل فرص 
التعبير وتحقيق الذات، مما يجعلة يشعر بعدم القدره على ضبط االحداث، والتحكم فيها وبالتالى يفقد الثقة فى 

 نفسه ومن ثمه الشعور باإلغتراب النفسى.

حرية واحه كانت قديما مجتمع مغلق غير منفتح اال منذ أن دخلت شبكه اإلنترنت منذ حوالى فالواحات الب     
صحية . وتحتوى على أكبر منجم للحديد –سياحية  -صناعية –خمس سنوات ماضية وبما إنها بيئة زراعية 

إنتشار وسائل  والصلب . فهذا جعل لها عنصر إقتصادى هاما مما أتاح فرصة اإلنفتاح على العالم وخاصة بعد
اإلعالم المسموعه والمرئية واتصال الواحات بالقاهرة والعديد من المحافظات اآلخرى عبر طرق جديدة ، ووفود 
القادمين عليها من مختلف مناطق مصر ومع إنعدام الثقافة واإلنبهار بالتكنولوجيا الحديثة أدى الى تاثر أبناء 

ك أدى إلى االستخدام المفرط لإلنترنت مما أدى الى إدمانه وخاصة الواحات بأفكار غريبة عما تعودوا علية ذل
 (. 2003لدى المراهقين من طالب المدارس الذين ال يمتهنوا بمهنه تشغل أوقات فراغهم.)محمد شريف ،

 كبيرا اماهتم به تهتم االوروبيه الدول أن نجد العام الثانوي  التعليم إلى بالقياس الفني الثانوي  التعليم ألهمية ونظرا
 بالبيئة ترتبط أنها حيث العام الثانوي  التعليم لمخرجات بحاجاتها مقارنه لمخرجاته حاجاتها مدى لها تبين أن بعد

 مقارنه الثانوية المرحلة في الطالب من كبيرة أعدادا يستوعب الفني الثانوي  التعليم أن كما.  غيرها من أكثر
 من سريعا العمل بسوق  الطالب فيه ويلتحق ، األمور ألولياء بالنسبة مكلف غير ألنه نظرا العام الثانوي  بالتعليم

 يستطيعون  وال اإلعدادية الشهادة في اقل درجات على الحاصلين الطالب يحتوى  الذي الوعاء انه كما ، ناحية
 . أخرى  ناحية من العامة بالثانوية االلتحاق

 مشكله الدراسة:

ظهرت دراسات تناولت ظاهرة إدمان اإلنترنت وخاصة بعد أن دخلت هذه الشبكه الى البيوت والمقاهى وزاد عدد 
مستخدميها ففى دراسة لعالمه النفس األمريكية )كارل يونغ( تكشف أن بعض مستخدمى اإلنترنت يقضون وقتا 

ية والعملية على حد سواء فهناك نسبة اطول مما يلزم على الشبكه األمر المسبب لمعاناتهم فى حياتهم الشخص
قد تعرضوا بالفعل لإلصابة بما يسمى إدمان اإلنترنت والذى بات الشغل الشاغل للبحث  %10-6تتراوح بين 

 ) young,2002واالهتمام على الرغم من كونه ال يزال محل جدل .)



مع شبكه اإلنترنت. فقد أسهم دخولها خلق وكما أن لكل تكنولوجيا إيجابياتها فان لها سلبياتها أيضا حال التعامل 
جيل جديد من المدمنين على استخدامها فى جميع دول العالم حيث تمثل خطرا حقيقيا إذ تم إستخدامها بإفراط 

( وقد أثبتت الدراسات أن الطالب الذى يقع فى إدمان اإلنترنت يتأثر 2015من قبل المراهقين. )صبرينة حامدى،
 المشكالت والظواهر النفسية التى يتعرض لها التلميذ او المراهق هى االغتراب النفسى،معرفيا وتربويا، ومن 

 ( .2013االجتماعي )مسعوده هتهات، والرهاب

 وخاصه المراهقين الشباب ، فئه العنكبوتية االنترنت وشبكه الجديدة بالتكنولوجيا تأثرا المجتمع فئات أكثر ومن
 عليها يغلب دراسة هى الثانوي  الفنى التعليم فى الدراسة طبيعة حيث لدراسة،ا محل الثانوى  الفني التعليم طالب

 الثانوية طالب عكس على المذاكرة ضغوط عليهم يقع فال النظرى ، بالجانب مقارنه التطبيقى العملي الجانب
 لديهم وليس فراغ الثانوى  الفني التعليم طالب وقت معظم فأصبح الدراسة فى اوقاتهم كل يقضون  الذين العامة
 مصر على إنه تاريخ فى القدم منذ الفني التعليم إلى الطبقية النظرة ، وايضا أوقاتهم تشغل مذاكرة عبء أو حمل

 فى ضعيف مجموع على الحاصلون  يدخله حاليا وأيضا العامه، أبناء ويدخله العام الثانوي  التعليم من أقل
 التعليم مثل ماديه تكاليف الى يحتاج ال إنه كما المتفوقين، يدخله ال أنه طابع أعطى مما اإلعدادية الشهادة
 من كان سبق ما كل.  مباشرا بعده العمل سوق  فى والدخول بها االكتفاء يمكن شهاده هو وأيضا العام، الثانوى 

 عن( 1994) زهران حامد ذكر وكما.  االنترنت وادمان السلوكيه والمشكالت النفسيه االضطرابات أسباب أهم
 : فهي المراهقة أشكال

 فإن(.  المنحرفة والمراهقة ، المتمردة العدوانية والمراهقة ، المنطوية االنسحابية والمراهقة ، المتوافقة المراهقة)
 (المتوافقة المراهقة) األول ، فالنوع البحرية الواحات مجتمع في المراهقة أشكال من هم والثاني األول الشكلين

 والتقاليد بالعادات ومتمسكين الخارجي والمجتمع الوالدين مع والهدوء والتوافق االعتدال سماتها أهم من هي التي
 يظهر حيث الدراسة محل الفئه وهى( المنطوية اإلنسحابية المراهقة) هو الثاني الشكل وهناك ، السمحة واألخالق

 من قليله قله وهناك.  النفس عن واالغتراب والرهاب والقلق والخجل الذات حول والتمركز االنطوائي الطابع فيها
 أو تماما تختفى حتى متماسكا والمجتمع األهل قبل من عليها السيطرة يتم التي وهى والمتمردة العدوانية المراهقة

 يعرفون  جميعا وأهله مترابط متماسك بمجتمع تتميز ، فهى البحرية الواحات أهالي قبل من المناسب العقاب تلقى
 و أعدادها كثره أو البعض بعضهم عن القرى  تباعد من الرغم على نسب أو قرابه من بينهم لما البعض بعضهم

 منغلقة بيئة كانت البحرية الواحات ككل، فبيئة المجتمع تربط وتقاليد وعادات روابط هناك فإن مساحتها إتساع
 انفتاح الى أدت التي المختلفة المحافظات وبين بينها تفتح التى الطرق  جاءت حتى قريبه لفترة نفسها على

 ما كل وراء وينساقون  وعى، دون  يقلدون  الشباب فأصبح ثقافتها على وغريب الواحات أهل على غريب مفاجئ



 جعلته مما الواحاتى، الشاب أبهرت مختلفة مجاالت من اإلنترنت على يعرض ما وخاصة ثقافة، دون  جديد هو
 إدمان الى أدى مما باإلنترنت هو ليستمتع المجاورة المحافظات من المستأجرين للغرباء وعمله أرضة يترك

 االرض زراعه فى والعمل ومسئولياتهم مهامهم ، فيتركون  المراهقة فترة فى الطالب وخاصة الشباب من الكثير
 العديد غزت انها حتى رهيبة بسرعه الواحات هذه الظاهرة فى وانتشرت االنترنت، اجل شبكه من ابائهم ومساعده

 اثارت الظاهرة وهذه ، الرجال وصفوه الواحات كبار يحضرها التي العرفية المجالس الى وصوال االماكن من
 الشباب تفضيل وسبب الظاهرة هذه ظهور سبب معرفه محاوله من الباحثة دفع مما الواحاتى المجتمع غضب
 االغتراب هما متغيرين حول والدراسة بالبحث الباحثة فقامت االنترنت، شبكه على والجلوس الواقع من للهروب
 االجتماعية المواقف مواجهه من الشباب هروب من الباحثة الحظته لما وذلك االجتماعي والرهاب النفسي
 االزدحام وعدم الواحات في الهدوء من الصغر منذ عليه تعودوا لما المجتمع مواجهه من والقلق والخوف والرهبة

 فليس لألبناء الفرصة أتاحه وعدم لهم االستماع وعدم كبتهم من الصغر منذ لألبناء اآلباء معامله نتيجة وايضا ،
 هذا. للكبار احترام عدم فيعتبروه الواحات فى والتقاليد للعادات مخالف يعتبر فهذا الكبار، أمام الحديث حق لهم
 في الرأي عن التعبير وحريه الصداقات، وحريه الحديث، حريه الشباب فوجد اإلنترنت استخدام كثره الى أدى كله

 الحديث حتى متاح غير شيء كل أصبح الذى المجتمع هذا من الخروج على اإلنترنت فساعدهم ،االنترنت شبكه
 الفرد وشعور هويته تكوين في وفشل ذاته وبين بينه وتباعد االجتماعية المواقف في خبرة وعدم رهبه كون  مما

 أرادت لهذا.  النفسي االغتراب مظاهر ...من ،وغيرها النفسية والوحدة النفس، في الثقة وفقدان االنتماء، بعدم
 . الحالي البحث خالل من اإلنترنت إدمان حاالت ظهور توفر التي العوامل بعض معرفه الباحثة

الثانوية الفنية،  ومن هذا المنطلق ستسعى الدراسة للتعرف على أكثر المشكالت التى يعانى منها طالب المرحلة
وبالتحديد التعرف على ما قد تحدثه شبكه اإلنترنت فى سلوك التالميذ المعرضين إلدمان اإلنترنت ، والتى يمكن 
بدورها أن تؤدى الى مشكالت فى التوافق النفسى، وتؤدى الى الرهاب اإلجتماعى ، واالغتراب النفسى وخاصة 

 تسهم هل:  وهو للمشكلة رئيسى سؤال نضع أن يمكن هنا منو . الفنى التعليم طالب فى بيئة مثل وخاصة
 الثانوية المرحلة طالب لدى اإلنترنت بإدمان التنبؤ فى( النفسى واالغتراب االجتماعى الرهاب) النفسية المتغيرات

    ؟ البحرية بالواحات الفنية

 :منها فرعيه أسئلة عده منها ويندرج  

 ؟الرهاب االجتماعىهل توجد عالقة ارتباطية بين اإلغتراب النفسى و  -1
 اإلنترنت؟ إدمان و النفسى اإلغتراب بين ارتباطية عالقة توجد هل -2
 اإلنترنت؟ إدمان و اإلجتماعى بين الرهاب ارتباطية عالقة توجد هل -3



المرحلة نترنت لدى طالب هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين )ذكور وإناث( فى إدمان اإل -4
 الثانوية الفنية؟

 الهدف من الدراسة :

تهدف الدراس الحالية فى التعرف على اإلسهام النسبي لالغتراب النفسى والرهاب االجتماعى فى إدمان اإلنترنت 
 لدى طالب المرحلة الثانوية الفنية.

 أهمية الدراسة :

 اوال األهمية التطبيقية :

ظاهره هامة من ظواهر العصر الحديث وهى إدمان اإلنترنت ومعرفة آثارة لفئة الطالب تتناول هذه الدراسة  -1
 المراهقين .

تسلط الدراسة على العالقة بين المتغيرات النفسية  ) الرهاب اإلجتماعى واالغتراب النفسى(  للتنبؤ بإدمان  -2
 اإلنترنت.

 التى قد تصيب المراهق. تناولت الدراسة اكثر المتغيرات النفسية شيوعا من االضطرابات -3

تناولت الدراسة فئه لها أهمية خاصة فى اإلنتاج والتطور والمستقبل وهى فئه المراهقين من طالب التعليم  -4
 الثانوي الفنى .

قد تساعد الدراسة المتخصصون فى المجاالت النفسية والصحية على تقديم المساعدة الممكنة للتخفيف من  -5
 والتوجيه نحو االستخدام اإليجابي الفعال. اآلثار السلبية لهذه الظاهرة

قله الدراسات التى تناولت البيئة الجغرافية )الواحات البحرية( التى تناولتها الدراسة فهى تعد ارضا بكرا  -6
 للدراسات بالنسبة للباحثين فى مجال الصحة النفسية . 

 ثانيا األهمية النظرية  :

له لمفهوم إدمان اإلنترنت وهو من المفاهيم المهمة الحديثة فى الصحة تبرز األهمية النظرية لهذا البحث فى تناو 
النفسية وفى مجال علم النفس الحديث ويعد البحث محاوله للكشف عن أهم المتغيرات النفسية التى تسهم فى 



نطالقا إدمان اإلنترنت، وحيث أنه ارتبط بمفهومين وهما االغتراب النفسى بأبعاده، والرهاب اإلجتماعى. وذلك ا
 من قناعه الباحثة بأهمية هذه المتغيرات وتأثيرها المباشر على المراهق.

كما يكتسب البحث الحالي أهميته أيضا، من دراسته لمرحله المراهقة والتى هى من أخطر المراحل فى حياه 
كل من اإلنسان، وكذا فئه العينة موضع البحث التى لها مواصفات خاصه ، وبيان مدى اإلسهام النسبي ل

 الرهاب االجتماعى، واالغتراب النفسى، بأبعاده فى إدمان اإلنترنت بأبعاده .

 مفاهيم واصطالحات الدراسة :

 إدمان اإلنترنت:  -1

هو حاله من االستخدام المفرط او المرضى او الالتوافقى لشبكه المعلومات يؤدى الى اضطرابات اكلينيكيه 
ستدل عليها من المظاهر واألعراض الدالة على ذلك ومن عدد تتمثل مظاهرها فى األعراض االنسحابيه وي

 Brad,2003) الساعات التى يقضيها الطالب على اإلنترنت.)

 التعريف اإلجرائي :

،  المزاج ، تغير البروز او هو مجموع استجابات الفرد على مقياس ادمان االنترنت بأبعاده المختلفه )السيطرة
(  درجه 120 من اكبر)  المرتفعة الدرجة ( بحيث ان الصراع ، ، االنتكاس  االنسحابيه ، االعراض التحمل

تشير الى عدم ادمان االنترنت . (   درجه 120من اقل)  المنخفضة الدرجة اما ، االنترنت ادمان الى تشير
 (2007)بشرى اسماعيل ، 

 الرهاب اإلجتماعى: -2

عية ومواقف األداء التى يكون الشخص فيها هو خوف ملحوظ ودائم من وأحد أو أكثر من المواقف االجتما
عرضه للفحص من قبل اآلخرين فيخاف من أن يتعرف بطريقه مخزية أو إن تظهر عليه أعراض القلق التى 

 ( APA , 2003تأخذ شكل نوبه هلع مرتبطة بالموقف ويدرك الشخص أن الخوف زائد أو غير معقول.)

 التعريف اإلجرائي :

 على المفحوص عليها يحصل التى الدرجات مجموع بانه ، الدراسة هذه فى اجرائيا االجتماعى الرهاب ويعرف 
 تتعلق التى العبارات من مجموعه يعرض والذى ، الدسوقى مجدى ترجمه ووى  لرولين االجتماعى الرهاب مقياس

 . المختلفة الحياه مواقف فى الفرد وتصرفات بمشاعر



 االغتراب النفسى : -3

الفرد بالعزلة والوحدة وسوء التوافق مع المجتمع وعدم االنتماء وفقدان الثقة والشعور بالقلق ورفض هو شعور 
 (2004القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة من الضغوط النفسية.)سناء زهران،

 التعريف االجرائى :

 والعجز، االجتماعية، العزلة) المختلفة االغتراب النفسى بأبعاده مقياس على الفرد استجابات مجموع هو
 وجود االغتراب الى تشير(  درجه 108 من اكبر)  المرتفعة الدرجة ان بحيث( والتمرد والالمعنى، والالمعيارية،

) شادى ابو . عدم وجود االغتراب النفسى الى تشير(   درجه108من اقل)  المنخفضة الدرجة اما ، النفسى
 (2004السعود ، 

 الدراسات السابقه :

  يلى ما الدراسات هذه بين ومن المتغيرات ببعض عالقته في النفسي االغتراب تناوله دراساتالمحور االول :

 ميدانيه دراسة النفسي باالغتراب والشعور االنترنت إدمان بين العالقة بعنوان (2015) ابريعم سامية دراسة -
 إدمان بين العالقة بحث إلى الدراسة هدفت.  بالجزائر البواقي أم جامعه وطالبات طالب من عينه لدى

 إدمان في الجنسين بين والفروق  ، البواقي أم جامعه طلبه من عينه لدى النفسي باالغتراب والشعور االنترنت
 أم جامعه كليات معظم من طالبه180و طالب 96 منهم طالبا 276 من الدراسة عينه وتكونت ، االنترنت

 وكشفت  النفسي االغتراب ومقياس ، االنترنت إدمان مقياس:  هما مقياسان استخدام تم وقد.  البواقي
 من عينه لدى النفسي باالغتراب والشعور االنترنت إدمان بين موجبه ارتباطيه عالقة وجود:  عن الدراسة

 الذكور لصالح االنترنت إدمان درجه في الطلبة من واإلناث الذكور بين فروق  وجود. البواقي أم جامعه طلبه
. 

 العدواني والسلوك النفسي باالغتراب وعالقته االنترنت على اإلدمان بعنوان (2015)  حامدي صبرينة دراسة
 الدراسة هدفت -الوادي بوالية - خليفة وحاسي الدبيلة بثانويات ميدانية دراسة" الثانوية المرحلة تالميذ لدى

 على العدواني والسلوك النفسي االغتراب من وكل اإلنترنت على اإلدمان بين العالقة عن الكشف إلى الحالية
 المستخدمين من التالميذ قصدية بطريقة العينة وقد اختيرت الوادي بوالية الثانوية المرحلة تالميذ من عينة

 مقياس و وبيري  باص ألرنولد العدواني السلوك مقياس يونغ، اختبار عليهم طبق. الثانويات في لإلنترنت
 الخصائص حساب و الجزئي تعديلهم بعد هذا و شقير لزينب النفسي اإلنترنت على اإلدمان( tat) االغتراب



 شعباني الشهيد متقن خليفة، أل العيد محمد ثانويات من وتلميذة تلميذ( 406) العينة بلغت و.  السيكو مترية
 عدد فيها قدر الوادي، بوالية خليفة بحاسي بومدين هواري  الوادي، والية بالدبيلة موسى داسي ثانوية عباس،
 بين موجبة ارتباطية عالقة توجد أنه-:يلي ما نتائج جاءت وقد. تلميذ 118األنترنت على المدمنين التالميذ
 فروق  توجد. الثانوية المرحلة تالميذ لدى العدواني والسلوك النفسي االغتراب من وكل اإلنترنت على اإلدمان

 توجد ال -.المدمنين لصالح النفسي االغتراب مقياس على المدمنين والغير المدمنين درجات إحصائية داللة ذات
 إحصائية داللة ذات فروق  توجد - العدواني السلوك في المدمنين والغير المدمنين بين إحصائية داللة ذات فروق 
 توجد ال -. الذكور لصالح الثانوية المرحلة تالميذ لدى االنترنت على اإلدمان في( وإناث ذكور) الجنس حسب
 ال -. الثانوي  المرحلة تالميذ لدى العدواني السلوك في( وإناث ذكور) الجنس حسب إحصائية داللة ذات فروق 
 .الثانوية المرحلة تالميذ لدى النفسي االغتراب في( وإناث ذكور) الجنس حسب إحصائية داللة ذات فروق  توجد

 مستخدم الشباب لدى واالجتماعي النفسي باالغتراب الشعور بعنوان(  2013)  عمارة سميه  دراسة -
 الشباب لدى واالجتماعي النفسي باالغتراب الشعور مدى معرفة إلى الدراسة هدفت وقد  بالجزائر االنترنت
)  من الدراسة عينة التحليلي. وتكونت الوصفي المنهج الباحث واستخدم. ورقلة بوالية االنترنت مستخدم

 ومقياس النفسي االغتراب مقياس الدراسة أدوات وكانت .االنترنت مستخدمي شباب من طالبا  (  250
 النفسي باالغتراب الشعور من عالية بدرجة يشعر الشباب أن إلى الدراسة نتائج دلت و.  االنترنت استخدام

 التعليمي والمستوى  الذكور، لصالح الجنس متغيري  باختالف دالة جوهرية فروق  هناك وأن ، واالجتماعي

 لطالب االجتماعية والظروف األنترنيت استخدام بين العالقة بعنوان (2003szcan) اوزكان دراسة -
 في الجامعات طالب بين  االنترنيت الستخدام العامة الخصائص لتحديد الدراسة هدفت  تركيا في الجامعات

 الدراسة عينة وكانت للطالب  واالجتماعية النفسية  والظروف االنترنيت استخدام بين العالقة ودراسة تركيا
 ومتوسط  الطالبات من والغالبيه سنة24-19 من اعمارهم معدل وكان  الجامعات من وطالبه طالب 730

  التفاعل درجة ازداد  كلما انه  النتائج واثبتت  ساعات 6  عن الكشف تم كما الطلبة من  االنترنيت استخدام
 والمعامالت والدراسة بالترفيه االنترنيت عبر التفاعلية  ألنشطة الطلبة استخدام انخفض برامجه االنترنيت مع

  االكتئاب الى ادى مما  العاطفية  بالمشاركات  الطلبة ارتباط وازداد االغاني برامج وتحميل والجنس المالية
 االجتماعية والمشاركة النفسية والحالة االنترنيت  استخدام بين سلبيه عالقة ووجود  بالوحدة والشعور

 باالضطرابات وعالقتها االجتماعي التواصل شبكات ادمان بعنوان( 2016) يونس عيد حسين بسمه دراسة -
 شبكات إدمان بين العالقة إلى التعرف إلى الدراسة هدفت غزه محافظه في الجامعة طلبه لدى النفسية

 إدمان درجة في الفروق  ومعرفة بغزة األزهر جامعة طلبة لدى النفسية واالضطرابات االجتماعي التواصل
 إلى وفقا بغزة األزهر جامعة طلبة لدى وأبعادها النفسية واالضطرابات االجتماعي التواصل شبكات



 مواقع استخدام ساعات عدد التخصص، نوع الدراسي، المستوى  الجنس، نوع: )التالية الديموغرافية المتغيرات
 وتكونت الوصفي، المنهج الباحثة واستخدمت ،)اإلدمان درجات ومرتفعي منخفضي االجتماعي، التواصل

 واستخدمت  العشوائية بالطريقة اختيارها تم بغزة األزهر جامعة من وطالبة طالبا(  619)  من الدراسة عينة
 قائمة ومقياس الباحثة،: إعداد من االجتماعي التواصل شبكات إدمان مقياس: اآلتية األدوات الباحثة

 الرقيب عبد للعربية وترجمة ولينوكوفي ليمان، رونالدس، ديروجيتش، ليونارد: إعداد من النفسية االضطرابات
 تم( spss)، التالية، اإلحصائية المعالجات بإجراء إحصائيا ومعالجتها البيانات ولتحليل ،( 1984)  البحيري 
 المتوسط الحسابي، والمتوسط المئوية النسبة: منها وصفية إحصاءات اإلحصائية الرزم برنامج: استخدام
 معامل النصفية، التجزئة بطريقة الثبات معامل كرونباخ، ألفا معامل ،(النسبي الوزن ) النسبي الحسابي

 إلى الدراسة وتوصلت. شيفيه اختبار األحادي، التباين تحليل مستلقتين، لعينتين( ت) اختبار بيرسون، ارتباط
 لالضطرابات الكلية الدرجة وبين االجتماعي التواصل مواقع إدمان نبي طردية عالقة وجود: التالية النتائج
 القلق، االكتئاب، التفاعلية، الحساسية القهري، الوسواس الجسمانية، األعراض) التالية وأبعاده النفسية
 عدم النتائج وأوضحت كما بغزة، األزهر جامعه طلبة لدى) الذهانية التخيلية، البارانويا الخواف، قلق العداوة،

 تعزى  بغزة األزهر جامعة طلبة لدى االجتماعي التواصل شبكات على لإلدمان الكلية الدرجة في فروق  وجود
 في إحصائية داللة ذات جوهرية فروق  ووجود ،(علمي أدبي،) التخصص نوع و(  إناث ذكور،) الجنس لنوع

 الدراسي: األول، للمستوى )  تعزى  بغزة األزهر جامعة طلبة لدى االجتماعي التواصل شبكات إدمان درجات
 في إحصائية داللة ذات فروق  وجود النتائج أظهرت كما األول، المستوى  لصالح( الرابع ، الثالث الثاني،

 بغزة األزهر جامعة طلبة لدى االجتماعي التواصل شبكات وادمان النفسية لالضطرابات الكلية الدرجات
 إحصائية داللة ذات فروق  وجود وعدم  االجتماعي التواصل مواقع على تقضيها التي الساعات لعدد تعزى 

 التفاعلية، الحساسية القهري، الوسواس الجسمانية، األعراض) التالية النفسية االضطرابات أبعاد في
 ( إناث ذكور،) الجنس لنوع تعزى  بغزة األزهر جامعة طلبة لدى الذهانية التخيلية، البارانويا االكتئاب،

 االجتماعي التواصل بمهارات وعالقته الشباب عند االنترنت بعنوان إدمان( 2009) الحمصى روال دراسة -
 على اإلدمان ظاهرة على الضوء إلقاء الى الدراسة جامعة هدفت طالب من عينة على ميدانية دراسة

 من البحث وينطلق دمشق جامعة طالب من عينة لدى االجتماعي التواصل بمهارات وعالقتها اإلنترنت
 وقد: البحث عينة ؟ االجتماعي التواصل ومهارات اإلنترنت على اإلدمان بين عالقة توجد هل: مركزي  سؤال
 اقتصادية وأوضاع متعددة علمية تخصصات من ذكور( 114) إناث،( 36) وطالبة طالبا  ( 150) بلغت

 االنترنت إلدمان مقياس) عن عبارة البحث أدوات وكانت التحليلي الوصفي البحث منهج واعتمد مختلفة،
 أسفرت( SPSS)الـ نظام على النتائج عولجت وقد(. الحاج إعداد االجتماعية العالقات ومقياس ـ يونغ إعداد



. المدروسة العينة لدى االجتماعي التواصل ومهارات اإلنترنت على اإلدمان بين عالقة توجد -: على النتائج
 ال -. اإلناث لصالح الجنس لمتغير تبعا   العينة لدى اإلنترنت على اإلدمان في داللة ذات فروق  توجد -

 في فروق  توجد ال -. االقتصادي الوضع لمتغير تبعا   العينة لدى اإلنترنت على اإلدمان في فروق  توجد
 .العلمي التخصص لمتغير تبعا   العينة لدى اإلنترنت على اإلدمان

 النفسية واألعراض اإلنترنت على اإلدمان بين ( بعنوان العالقة2012) Balkan& Adalier  دراسة -
 طالب بين النفسية واألعراض اإلنترنت إدمان بين العالقة عن الكشف هو الدراسة هذه من والهدف
 63.5 انثى( 64= )ع  5، 36%ل العينة. قبرص شمال في الجامعات طلبة بين البحث أجري . الجامعة

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

 مثل النفسية األعراض و اإلنترنت على اإلدمان بين كبير ارتباط هناك أن راسة الد هذه نتائج وأظهرت
 والحساسية obsessive compulsive القهري  الوسواس واضطراب somatization التجسيد اضطراب

 .العظمة بجنون  واألفكار الرهابي، والقلق والعداء، والقلق، واالكتئاب، األشخاص، بين

 ومن عرض الدراسات السابقة نستخلص االتي :

 .اكدت الدراسات ان المراهقين اكثر عرضه من غيرهم من الفئات العمرية إلدمان االنترنت  -

 أكاديمية( –اسريه  –اجتماعيه  -صحيه  –اكدت الدراسات ان إلدمان االنترنت اثار سلبيه عديده ) نفسيه  -
. 

ة عالميه ومتعددة الجوانب بأبعادها المختلفة وان هناك عالقه بين اكدت الدراسات ان ظاهرة االغتراب ظاهر  -
 االغتراب النفسى وبعض المتغيرات كالسن والجنس والمستوى الدراسي واالقتصادي واالجتماعي .

 اثبتت الدراسات وجود عالقه بين استخدام االنترنت والمشكالت النفسية واالجتماعية . -

خدام المفرط لإلنترنت يمكن ان يمزق الحياه االجتماعية والدراسية والمادية اكدت الدراسات السابقة ان االست -
وان استخدام االنترنت يؤدى الى الرهاب االجتماعي والشعور بالوحدة والعزلة االجتماعية ومن ثم تنخفض 
معدالت االندماج االجتماعي ويتناقص معدل التواصل االسرى وتتقلص حجم العالقات االجتماعية التي 
تؤدى الى البعد عن االصدقاء . وكذلك تنخفض درجات الطالب الدراسية نتيجة الحرمان من النوم من اجل 

 البقاء على االنترنت لمده اطول .



ذلك هو ما توصلت اليه تلك الدراسات السابقة حول عالقه استخدام االنترنت باالضطرابات النفسية واألسرية  -
لتي تعتبر نتائجها مقبولة علميا ألنها دراسات علميه نهجت المنهج العلمي واالجتماعية والدراسية والمهنية وا

 والطريقة العلمية البحتة .

لم تجد الباحثة أي دراسة ترتبط بين متغيري الدراسة الحالية لالغتراب النفسي والرهاب االجتماعي . اال ان  -
 هذه الدراسات اتفقت في المالمح العامة مع الدراسة الحالية .

وتعد هذه الدراسة من اوائل الدراسات التي تجرى في بيئة الواحات البحرية حيث ان هذه الدراسة تناولت  هذا -
جانبين مهمين من الجوانب النفسية اولهما : االغتراب النفسي والرهاب االجتماعي وتحاول الباحثة التحقق 

 فسي ورهابه االجتماعي .من اضرار استخدام االنترنت على الجانب النفسي في حدود اغترابه الن

وتميزت الدراسة بالبحث في معرفه االسهام النسبي لكل من االغتراب النفسي والرهاب االجتماعي في ادمان  -
 االنترنت لدى طالب التعليم الفني وذلك عن طريق التحقق من الفروض التالية .

 الفروض :

المرحلة  طالب لدى االغتراب النفسي وإدمان االنترنت توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين -1
 الثانوية الفنية

المرحلة  طالب لدى االنترنت الرهاب االجتماعي وإدمان توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين -2
  الثانوية الفنية

المرحلة  البط لدى االغتراب النفسي والرهاب االجتماعي توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين -3
 الثانوية الفنية

 الذكور واإلناث على مقياس االنترنت لصالح الذكوربين متوسطي درجات  اإحصائي ةق دالو وجد فر ت -4

االغتراب النفسي والرهاب  من خاللالفنية  المرحلة الثانويةلدى طالب بإدمان االنترنت يمكن التنبؤ  -5
 االجتماعي

 : باالتى الحالية الدراسة تحددت         حدود الدراسة:

 الحدود الموضوعية :

يتمثل فى معرفة اإلسهام النسبي لبعض المتغيرات النفسية )الرهاب االجتماعي واالغتراب النفسى( للتنبؤ 
 بإدمان اإلنترنت.

 :الحدود المكانية   



ى ثالث مدارس يتمثل فى جميع مدارس التعليم الثانوي الفنى بأنواعه فى الواحات البحرية بمحافظه الجيزة وه 
: 

 الزراعية. الواحات مدرسه -مدرسه الباويطي التجاربه .                    -

 مدرسه الباويطي الصناعية . -

 الحدود البشرية )العينة (:   

( طالب وطالبه فى ثالث مدارس التعليم الفنى بالواحات البحرية وتم تطبيق 504بلغ حجم المجتمع األصلي )
 إدمان لمقياس مرتفعة درجات على حصلن ممن وطالبه ( طالب 295 إختيار) ، وتمأدوات الدراسة عليهم 

  اإلنترنت كعينه مقصودة للدراسة .

 الحدود الزمانية:

تحددت الدراسة بالفترة الزمنية التى اجريت فيها الدراسة الحالية ، وتطبيق المقاييس الخاصة بالدراسة ، حيث 
 ( وتم االنتهاء منها فى شهر  2017 –بدأت من شهر )اكتوبر 

 الحدود المنهجية وتتمثل فى :

 وهو المنهج الذى يصلح إلجراء هذه الدراسة. السببي االرتباطي الوصفي المنهج تم استخدام: المتبع المنهج -أ

 :للقياس المستخدمة االدوات -ب

 (2004ابو السعود ،  شادي.) اعداد النفسيمقياس االغتراب  -1

 (  الدسوقي، ترجمه مجدى  ووي .) اعداد وود  االجتماعيمقياس الرهاب  -2

 (2013مقياس ادمان االنترنت.) اعداد بشرى اسماعيل ،  -3

 عرض النتائج ومناقشتها :

 نتائج الدراسة وتفسيرها:

 :األول الفرض اختبار -1



 وإدمان النفسي االغتراب بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد: " أنه على الثاني الفرض ينص
 بيرسون  ارتباط معامل حساب تم الفرض هذا صحة من وللتحقق ،"الفنية الثانوية المرحلة طالب لدى االنترنت

 يبين( 16) وجدول ، االنترنت إدمان مقياس في ودرجاتهم النفسي االغتراب مقياس في الطالب درجات بين
 : اإلجراء هذا نتيجة

 الثانوية المرحلة طالب لدى االنترنت إدمان ودرجات النفسي االغتراب درجات بين بيرسون  ارتباط معامالت
 الفنية

 االغتراب النفسي
 

 إدمان االنترنت
 العزلة

 
 الالمعيارية العجز

 
 الالمعنى

 
 الدرجة التمرد

 الكلية

 السيطره او البروز
 

0,425** 0,452** 0,298** 0,142* 0,309** 0,401** 
 تغير المزاج

 
0,396** 0,314** 0,256** 0,411*

* 
0,472** 0,453** 

 التحمل
 

0,097 0,044 0,142* 0,018 0,054 0,071 
 االعراض االنسحابيه

 
0,053 0,140* 0,077 0,045 0,047 0,020 

*0,294 **0,352 **0,429 **0,265 الصرع
* 

0,419** 0,373** 
*0,393 **0,286 **0,354 **0,341 االنتكاسة

* 
0,401** 0,366** 

*0,297 **0,365 **0,472 **0,401 الدرجة الكلية للمقياس
* 

0,478** 0,441** 
 0,01 عند دالة**  0,05 عند داله*

 في الطالب درجات بين( 0,01) مستوى  عند إحصائيا   داله موجبة ارتباطيه عالقة وجود( 16) جدول من يتضح
 النفسي، االغتراب لمقياس الكلية والدرجة ، والتمرد والالمعيارية، ، والعجز العزلة، من وكل البروز أو السيطرة

 من وكل المزاج تغيير في الطالب درجات بين( 0,01) مستوى  عند إحصائيا   داله موجبة ارتباطيه عالقة ووجود
 عالقة ووجود النفسي، االغتراب لمقياس الكلية والدرجة ، والتمرد  والالمعنى والالمعيارية، ، والعجز العزلة،
 ، والعجز العزلة، من وكل الصراع في الطالب درجات بين( 0,01) مستوى  عند إحصائيا   داله موجبة يهارتباط

 داله موجبة ارتباطيه عالقة ووجود النفسي، االغتراب لمقياس الكلية والدرجة ، والتمرد  والالمعنى والالمعيارية،
 والالمعيارية، ، والعجز العزلة، من وكل االنتكاسة في الطالب درجات بين( 0,01) مستوى  عند إحصائيا  

 عند إحصائيا   داله موجبة ارتباطيه عالقة ووجود النفسي، االغتراب لمقياس الكلية والدرجة ، والتمرد  والالمعنى
 والالمعيارية، ، والعجز العزلة، من وكل االنترنت إلدمان الكلية الدرجة في الطالب درجات بين( 0,01) مستوى 

 عند إحصائيا   داله موجبة ارتباطيه عالقة ووجود النفسي، االغتراب لمقياس الكلية والدرجة ، والتمرد  والالمعنى



 عند إحصائيا   داله موجبة ارتباطيه عالقة ووجود والالمعنى، السيطرة في الطالب درجات بين( 0,05) مستوى 
 .والعجز االنسحابية األعراض في الطالب درجات بين( 0,05) مستوى 

 ، والعجز العزلة، من وكل التحمل في الطالب درجات بين إحصائيا   داله موجبة ارتباطيه عالقة توجد ال بينما
 موجبة ارتباطيه عالقة وجود وعدم النفسي، االغتراب لمقياس الكلية والدرجة ، والتمرد  والالمعنى والالمعيارية،

 ، والتمرد  والالمعنى والالمعيارية، العزلة، من وكل  االنسحابية األعراض في الطالب درجات بين إحصائيا   داله
 .النفسي االغتراب لمقياس الكلية والدرجة

 تفسير نتيجة الفرض االول :

 وتتفق نتائج الفرض االول مع دراسة كال من :

 من عينه لدى النفسي باالغتراب والشعور االنترنت إدمان بين العالقة بحث إلى الدراسة هدفت "ابريعم سامية" -
 إدمان بين موجبه ارتباطيه عالقة وجود االنترنت إدمان في الجنسين بين والفروق  ، البواقي أم جامعه طلبه

 من واإلناث الذكور بين فروق  وجود. البواقي أم جامعه طلبه من عينه لدى النفسي باالغتراب والشعور االنترنت
 . الذكور لصالح االنترنت إدمان درجه في الطلبة

 من وكل اإلنترنت على اإلدمان بين العالقة عن الكشف إلى الحالية الدراسة هدفت "حامدي صبرينة" -
 ارتباطية عالقة توجد أنه الوادي بوالية الثانوية المرحلة تالميذ من عينة على العدواني والسلوك النفسي االغتراب

  المرحلة تالميذ لدى العدواني والسلوك النفسي االغتراب من وكل اإلنترنت على اإلدمان بين موجبة
 الشباب لدى واالجتماعي النفسي باالغتراب الشعور مدى معرفة إلى الدراسة هدفت وقد عمارة" سميه "-

 باالغتراب الشعور من عالية بدرجة يشعر الشباب أن إلى الدراسة نتائج دلت و. ورقلة بوالية االنترنت مستخدم
 الذكور لصالح الجنس متغيري  باختالف دالة جوهرية فروق  هناك وأن ، واالجتماعي النفسي

" حيث اشارت الدراسة الى وجود اثار نفسيه واجتماعيه سلبيه الستخدام  krout, et al" كرواث واخرون  -
االنترنت كما اظهرت انه كلما زاد استخدام االنترنت كلما انخفض مستوى النشاط االجتماعي وزاد مستوى 

 الشعور بالعزلة االجتماعية واالغتراب النفسي .
الدراسه ان استخدام االنترنت لفترات طويله يؤدى الى " وقد اظهرت نتائج , larose , et al" الزور واخرون  -

الشعور باالغتراب النفسي واالكتئاب  كما اظهرت النتائج ميل مستخدمي االنترنت لفترات طويله يؤدى الى 
 العزلة االجتماعية .

 :الثاني الفرض اختبار -
الرهاب االجتماعي وادمان  بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد: " أنه على الثالث الفرض ينص

 بيرسون  ارتباط معامل حساب تم الفرض هذا صحة من وللتحقق ،"الفنية الثانوية المرحلة طالب لدى االنترنت



 يبين( 17) وجدول ، النفسي الرهاب مقياس في ودرجاتهم النفسي االغتراب مقياس في الطالب درجات بين
 : اإلجراء هذا نتيجة

 (17) جدول

 الثانوية المرحلة طالب لدى االجتماعي الرهاب ودرجات النفسي االغتراب درجات بين بيرسون  ارتباط معامالت
 الفنية

 الرهاب االجتماعي
 معامل االرتباط إدمان االنترنت

 **0,396 السيطره او البروز
 **0,298 تغير المزاج

 **0,211 التحمل
 االنسحابيه األعراض

 
0,239** 

 **0,259 الصرع
 **0,407 االنتكاسة

 **0,352 الدرجة الكلية للمقياس
 0,01 عند دالة** 

 في الطالب درجات بين( 0,01) مستوى  عند إحصائيا   داله موجبة ارتباطيه عالقة وجود( 17) جدول من يتضح
 االنسحابيه األعراض ، التحمل ، المزاج تغير و ، البروز او السيطرة من وكل االجتماعي للرهاب الكلية الدرجة

 . االنترنت إدمان لمقياس الكلية والدرجة واالنتكاسة، ، الصرع ،

 : لثانىتفسير الفرض ا

 دراسة كال من : ائجنت عم ةالنتيج هذه وتتفق.

 المراهقون  منها عانيي التي ةيواالجتماع ةيالنفس المشكالت أهم معرفة إلى هدفت التي  "فوزي  سعيد "أحمد-
 نيالمدمن المراهقون  منها عانيي التي ةيواالجتماع ةيالنفس المشكالت نيب والمقارنة تياألنترن على أدمنوا نيالذ
 .االجتماعي الرهاب مشكله المشكالت نيب من فكانت نيالمدمن واالناث الذكور من نيالمدمن ريوغ

 .ةيالثانو  المرحلة ذيتالم لدى واالكتئاب ةياالجتماع والعزلة األنترنت استخدام نيب العالقة وجدت التي سندرز"" -



 أثناء للمخالطة ليوالم بالعزلة الشعور األنترنت على االدمان اثار من أن إلى خلصت التي"  جنفان بن علي" -
  االنترنت استخدام

 الستخدام سلبيه واجتماعيه نفسيه اثار وجود الى الدراسة اشارت حيث"  krout, et al واخرون  كرواث"  -
 مستوى  وزاد االجتماعي النشاط مستوى  انخفض كلما االنترنت استخدام زاد كلما انه اظهرت كما االنترنت
 . النفسي واالغتراب االجتماعية بالعزلة الشعور

 الى يؤدى طويله لفترات االنترنت استخدام ان الدراسة نتائج اظهرت وقد " larose , et al واخرون  الزور"  -
 الى يؤدى طويله لفترات االنترنت مستخدمي ميل النتائج اظهرت كما  واالكتئاب النفسي باالغتراب الشعور

 . االجتماعية العزلة

 كشف إلى إضافة اإلنترنت، إدمان درجة إلى التعرف إلى سةاالدر  هذه هدفت "ناصر سليمان الحوسني"  -
 بالعزلة يتنبأ أن يمكن اإلنترنت إدمان أن على يدل وهذا. االجتماعية العزلة وبين بينه التنبؤية العالقة

 .وأبعادها االجتماعية،

 :الثالث الفرض اختبار-3

 والرهاب النفسي االغتراب بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد: " أنه على األول الفرض ينص
 بيرسون  ارتباط معامل حساب تم الفرض هذا صحة من وللتحقق ،"الفنية الثانوية المرحلة طالب لدى االجتماعي

 يبين( 18) وجدول ، النفسي الرهاب مقياس في ودرجاتهم النفسي االغتراب مقياس في الطالب درجات بين
 : اإلجراء هذا نتيجة

 (18) جدول

 الثانوية المرحلة لدى طالب االجتماعي الرهاب ودرجات النفسي االغتراب درجات بين بيرسون  ارتباط معامالت
 الفنية

 االجتماعيالرهاب 
 االغتراب النفسي

 معامل االرتباط

 **0,457 العزلة
 **0,291 العجز



 **0,303 الالمعيارية
 **0,333 الالمعنى

 **0,288 التمرد
 **0,410 الدرجة الكلية للمقياس

 0,01 عند دالة**  0,05 عند داله*

 في الطالب درجات بين( 0,01) مستوى  عند إحصائيا   داله موجبة ارتباطيه عالقة وجود( 18) جدول من يتضح
 الكلية والدرجة ، والتمرد والالمعنى، والالمعيارية، ، والعجز العزلة، من وكل االجتماعي للرهاب الكلية الدرجة

 .النفسي االغتراب لمقياس

 : من كال دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق

" هدفت الدراسة الى معرفه درجه انتشار االغتراب النفسي والقلق االجتماعي حاله  " خالد شريف عيسى -
 وسمه وكانت من ضمن نتائج الدراسة وجود عالقه ايجابيه بين االغتراب النفسي والقلق االجتماعي سمه 

لتجنبيه " اظهرت نتائج الدراسة انه يظهر االغتراب النفسي لدى اضطراب الشخصية ا " ابدادى سعيد لمالم -
من خالل عده مظاهر تتجلى في :العزلة االجتماعية ، الالهدف ، الغربه عن الذات ، العجز ،الالمعنى 

 والتناقض القيمي .

 اختبار الفرض الرابع

الذكور واإلناث على مقياس بين متوسطي درجات  اإحصائي ةق دالو وجد فر تعلى أنه: "  الرابعينص الفرض 
، المسـتقلةصحة هذا الفرض استخدمت الباحثة مقياس النسبة التائية للعينـات  والختبار".  االنترنت لصالح الذكور،

 ( يوضح نتيجة هذا اإلجراء :19وجدول )

 ( 19جدول )
 إدمان االنترنتفى  الذكور واإلناثداللة الفروق بين متوسطات درجات 

 الداللةمستوى  قيمة ت ( 124)ن = االناث ( 171الذكور )ن = إدمان االنترنت

 ع م ع م

 او البروز السيطرة
 

 0.01دالة عند مستوى  4,347 2,644 25,016 2,453 26,316

 تغير المزاج
 

 0.01دالة عند مستوى  6,672 2,693 23,339 2,441 25,345



 التحمل
 

 غير دالة 1,342 2,883 24,411 2,666 24,848

 االنسحابيه األعراض
 

 0.01دالة عند مستوى  4,309 3,553 21,476 3,328 23,216

 0.01دالة عند مستوى  6,001 3,026 22,557 3,048 24,708 الصرع

 0.01دالة عند مستوى  3,262 2,561 23,371 2,666 24,380 االنتكاسة

 0.01دالة عند مستوى  13,061 5,846 140,169 5,434 148,813 الدرجة الكلية للمقياس

الذكور ( بين متوسطات درجات 0,01( السابق وجود فروق داله إحصائيا  عند مستوى )19يتضح من جدول )
؛ حيث التحمللذكور فيما عدا بعد لمقياس لصالح الالدرجة الكلية و  في جميع أبعاد مقياس إدمان اإلنترنت واإلناث

 . الذكور واإلناث ( بين متوسطات درجات 0,01داله إحصائيا  عند مستوى ) ال توجد فروق 
 في( إناث - ذكور)الجنس  حسب إحصائية داللة ذات فروق  توجد بأنه القول يمكننا القيم هذه على وبناءا  

 اختالف إلى النتائج هذه تفسير ويمكن .الذكور لصالح الثانوية المرحلة تالميذ لدى األنترنيت على اإلدمان
 يرجع قد وهذا أكثر االنترنت شبكة الستخدام يميلون  هذه العينة في الذكور فالطالب الجنسين بين االهتمامات

 الثقافي التفسير للنظرية استنادا و االناث لدى منه أكثر لديهم أوقات الفراغ ووجود االستخدام طبيعة إلى
لألنترنت كاختالف  الشخص اإلدمان على والثقافية تؤثر االجتماعية العوامل بأن واالجتماعي إلدمان االنترنت

 مرتفع، متوسط ،)االقتصادي المستوى  وأيضا( مسن رشد، ا شاب، طفل،) والعمر( اناث-ذكور)الجنس
 يعود قد االدمان عليها كما و شبكه االنترنت استخدام في دورا يلعب الجنس متغير أن القول يمكننا( منخفض

 خاصة جاذبية ذات على مواقع االدمان إلى الذكور التالميذ يميل فقد الجنسين، بين ألشكال االدمان هذا
 السند إلى واالفتقاد بالوحدة شعورهم النظري بسبب الجانب في ذكرهم سبق التي الدردشة أو مثال كاأللعاب
 الوهمي االشباع وراء يلهثون  يجعلهم مما العاطفي

 على األوقات، كل في و المنزل خارج و داخل. مجهولين وأناس بعوالم باالتصال المؤقتة واللذة
 مقارنة محدودة اوقات في و  فقط المنزل في عموما االنترنت تستخدمن اللواتي االناث عكس

، خاصه في مجتمع الواحات البحرية فهو مجتمع ذكوري تكون السيادة فيه للرجال فهم من يملكون بأقرانهم
و الخروج وشراء كافه اغراض المنزل وليس من حق االناث الخروج خارج المنزل او الذهاب الى المقاهي ا

النوادي او حتى شراء اغراضهن فذلك غير متاح في الواحات وخاصه على عينه البحث حيث ان طالبات 
التعليم الفني اغلبهن ال يفكرن في االستمرار في التعليم واستكمال الشهادات العلمية نظرا لعدم وجود جامعات 

مال الدراسة لإلناث ويكتفين باالرتباط كم وبالتالي ال يسمح االباء باستك365قريبه فاقرب جامعه تبعد مسافه 
والزواج هذا مما يجعل االناث اقل من الذكور في ادمان االنترنت . وان مجتمع الواحات يعطى للذكور اكبر 

قدر من الحرية واالستقاللية في استخدام االنترنت مقارنه باإلناث مما يؤدى الى ادمانهم بصورة اكبر من 
 االناث .   

 كل من : دراسة مع دراستنا نتائج اتفقت فقد وبالتالي



 عند االدمان معدل ان اهمها النتائج من مجموعه الى الدراسة توصلت"  Xiaasi . Li   لى اكسايوسى " -
 من لدى اعلى يكون  االدمان وان المدن من اقل الضواحي في االنترنت ادمان وان  االناث من اكثر الذكور
 .مرتفع معيشي مستوى  لديهم من أي الكمبيوتر اجهزه يملكون 

 فى الجامعة طالب من واالناث الذكور بين احصائيا داله فروق  وجود اظهرت  ." cui Liw  وليو كوى "  -
 الذكور لصالح االنترنت ادمان

 .الذكور لصالح فكانت واالناث الذكور الطالب المدمنين بين فروق  وجود على  ربيع" هبة"  -
 وأهم األنترنت، استخدام على المدارس طلبة ادمان على مدى التعرف إلى هدفت التي  "يونس يعقوب"  -

 لصالح االدمان في احصائية داللة ذات فروق  وجود إلى األنترنت وتوصلت ادمان عن الناجمة المشكالت
 . الذكور

"اظهرت نتائج الدراسة الى وجود فروق داله بين الجنسين من طال ب الجامعة في ادمان  ابراهيم الشافعي " -
 االنترنت لصالح الذكور مقابل االناث .

 : الخامسختبار الفرض ا-5
 من خاللالفنية  المرحلة الثانويةلدى طالب بإدمان االنترنت على أنه: " يمكن التنبؤ  الخامسينص الفرض 

تحليل االنحدار  هالباحث توللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم  ". االغتراب النفسي والرهاب االجتماعي
 طالب لدى االنترنت بإدمان التنبؤ في االجتماعي داللة المعادلة لالغتراب النفسي والرهاب لمعرفة   المتعدد
 : اإلجراء هذا نتيجة يوضح( 20) وجدول الفنية، الثانوية المرحلة

 (20) جدول

 االنترنت بإدمان التنبؤ في االجتماعي والرهاب النفسي االغتراب إسهام لبيان االنحدار تحليل

الخطا  ف 2ر ر المتغيرات المنبئة
 المعياري 

 قيمة "ت" معامل بيتا

 العزلة
 

0,441 0,194 17,429** 

0,356 0,156 4,935 
 العجز
 

0,367 0,161 5,326 
 الالمعيارية

 
0,297 0,143 3,751 

 الالمعني
 

0,338 0,139 3,498 
 التمرد
 

0,421 0,169 5,457 
الدرجة الكلية لالغتراب 

 النفسي
0,445 0,154 4,296 



الدرجة الكلية لالبتكارية 
 االنفعالية

0,352 0,124 14,009** 0,362 0,139 4,092 

 0,01** دالة عند 

المعادلة التنبؤية لالغتراب النفسي في التنبؤ بإدمان االنترنت، حيث بلغ  ( إلى داللة20تشير نتائج جدول )
( وهذه القيمة تشير إلى داللة 17,429( وهى قيمة دالة ومرتفعة ، وبلغت قيمة "ف" )0,441معامل االرتباط )

( من %15) ( بما يشير إلى أن االغتراب النفسي يعزى إليه0,196( )2التباين اإلحصائية ، وقد بلغت قيمة )ر
تباين درجات المشاركين في الدراسة على إدمان االنترنت ، وتبين نتائج تحليل االنحدار أن األساليب المنبئة 

الدرجة الكلية لالغتراب  –العزلة  –العجز -التمردإحصائيا مرتبة ترتيبا تنازليا حسب نسبة اإلسهام وهى : 
 .ان االنترنتفي التنبؤ بإدم الالمعنى –الالمعيارية  – النفسي

( إلى داللة المعادلة التنبؤية للرهاب االجتماعي في التنبؤ بإدمان االنترنت، حيث بلغ 19كما تشير نتائج جدول )
( وهذه القيمة تشير إلى داللة 14,009( وهى قيمة دالة ومرتفعة، وبلغت قيمة "ف" )0,352معامل االرتباط )

( %13( بما يشير إلى أن الرهاب االجتماعي يعزى إليها )0,124( )2التباين اإلحصائية ، وقد بلغت قيمة )ر
 من تباين درجات المشاركين في الدراسة على مقياس إدمان االنترنت .

 

 

 

 النتائج :مناقشه 

من خالل ما توصلت اليه نتائج الدراسة الحالية في انه توجد عالقه ارتباطيه موجبه وداله احصائيا بين 
االجتماعى  الرهاب بين احصائيا وداله موجبه ارتباطيه عالقهاالغتراب النفسى وادمان االنترنت، وتوجد ايضا 

، وان نسبه االدمان  االجتماعى الرهابسى و ، وتوجد عالقه ارتباطيه موجبه بين االغتراب النفوادمان االنترنت
لإلنترنت اعلى عند الذكور عنه عن االناث ، وتحقق الهدف الرئيسي من الدراسة في انه يسهم كال من االغتراب 
النفسى والرهاب االجتماعي فى التنبؤ بإدمان االنترنت وخاصه عند طالب التعليم الثانوي الفني من المراهقين 

 يئة الواحات البحرية .وفى بيئة مثل ب

فالجلوس امام االنترنت لمده طويله من الوقت سيؤدى الى عزل الفرد عن مجتمعه ،  محمد النوبيوكما ذكر 
وتدنى التفاعل االجتماعى مع افراد األسرة وتقليص عدد االصدقاء وعدم امتالك مهارات االتصال اإليجابي ، 



الطالب يشعر بعدم القدرة على ضبط االحداث والتحكم فيها ، وتضاؤل فرص التعبير وتحقيق الذات مما يجعل 
 وبالتالي يفقد الثقة فى نفسه ومن ثمة الشعور باالغتراب النفسي . 

انه على الرغم من ان االنترنت يحمل تقدم علمي اال انه قادر على احداث تغيرات  ساميه ابريعموكما ذكرت 
 وهى شعور االنسان انه غريب عن نفسه ، ومن ثمة يصبح الفرد سلبيه الى حد كبير على الحياه اإلنسانية اال

يعايش عالمين متناقضين ، حامال ثقافتين متباعدتين يصعب التقريب بينهما : ثقافه حقيقيه تتوافق مع المجتمع 
ينهما الذى يعيش فيه ، واخرى افتراضيه تسلبه االولى ، وبين العالم االول والثاني يقف الفرد عاجزا عن الوصل ب

. 

وترى الباحثة ان هذا ما حدث مع الطالب عينه الدراسة، حيث ان االفراط بالجلوس امام االنترنت ادى الى 
اكتساب قيم ومعايير اجتماعيه مخالفه للقيم السائدة في مجتمع الواحات البحرية ، مما جعلهم يقعون فى حاله 

لدراسة والقيم الموجودة في المواقع اإللكترونية ، وخاصه من التناقض ما بين القيم التي يلتزم بها المجتمع محل ا
ان الطالب المراهقين يمرون بمرحله تكوين للشخصية ، وفى ضوء نظرتهم للقيم التي يطالبون بااللتزام بها من 
 قبل االهل الذين يسعون الى الحفاظ على قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم ، نجد فى المقابل الطالب يسعى الى تغييرها

واتباع قيم وافكار يتعرض لها من خالل ما هو سائد فى المواقع اإللكترونية ، فهي حياة تختلف عن حياته من 
الترف واالستمتاع وحياة المشاهير ، والقصص الخيالية والتي تتميز بالرفاهية واالنفتاح وتحقق ما يصبو اليه ، 

لى فقدان المعيارية والتمرد والالمعنى ، وعدم االنتماء فينتج لديه حاله من الشعور باالغتراب النفسى باالضافه ا
، والعزلة عن المجتمع وانخفاض النشاط االجتماعى مما يؤدى الى رهبه من المجتمع الذى يعيش فيه ويفضل 

 ان يعيش في الواقع االفتراضي على االنترنت . 

      : الدراسة توصيات

 : التالية التوصيات تقديم يمكن الحالية الدراسة نتائج ضوء فى

 واخضاع ذلك فى المستحدثة المقاييس خالل من االنترنت إلدمان المبكر االكتشاف الى المدارس تسعى ان -
  المراهقين. الطالب بين االنترنت ادمان ظاهرة انتشار من للحد وقائية لبرامج الطالب

 وارشاد لتوجيه وذلك والنفسية اإلرشادية للخدمات ومتفرغ متخصص مركز استحداث على العمل ضرورة -
 حل فى لمساعدتهم واالمهات لآلباء االنترنت عن كافيه معلومات وتوفير والمدنية الحضارة مواكبه نحو الطالب

 . ألبنائهم الفعلية المشكالت



 حتى النفس في اإليجابية المتغيرات وترسيخ الحياة عن والرضا النفس فى الثقة تأكيد فى المدرسة دور اعاده -
 . االجتماعي والرهاب النفسي االغتراب الطالب يواجه

 المعاني نحو الشباب وتوجيه الحياه معنى وترسيخ لبناء مخصصه فترات فى وتنميتها الهوايات عن الكشف -
 . للحياة الموجبة

 السلوكية المشكالت لمعالجه كثيرا الطالب مع والتحدث معتادة وغير جديده الماكن جماعيه رحالت عمل -
 . والنفسية

 باستخدام المتعلقة والصحية واالجتماعية النفسية االضرار حول البحوث من المزيد اجراء على الباحثين حث -
 . النفسية الجوانب مختلف فى ابحاثهم يواصلوا وان االنترنت

 : المقترحة الدراسات

 بيئة فى والصحية واالجتماعية النفسية االثار على التعرف مجال فى اخرى  بدراسات القيام امكانيه الباحثة ترى 
 : التالية العلمية الموضوعات تتناول بحيث االنترنت استخدام عن الناتجة البحرية الواحات

 . االنترنت ادمان لعالج مقترح برنامج فعالية -

  النفسية االمراض بظهور االنترنت على الشباب يقضيها التى الساعات عدد عالقه -
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