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 اإلشكالي لإلنرتنِت خداماالستدور : اإلنرتنتالنتائج السلبية الستخدام 

  والوحدة واالكتئاب 

  *جهاد عالء الدين
  

 3/7/2014 تاريخ قبوله                   27/1/2014 تاريخ تسلم البحث

لنمـوذَج المعرفـَي السـلوكَي    سعْت الدراسة الحالية لفحص صـدق فرضـيات ا   :ملخص
 علـى اإلنترنـتِ   االجتمـاعي  تفاعلالتفضيِل لل حول عالقةشكالي اإلنترنِت اإل الستخدام

ــرات الوحــدة  ــاب بمتغي ــْن    واالكتئ ــِت اإلشــكالي   اســتخدامواألعــراض األخــرى ِم اإلنترن
 .اإلنترنــِت باســتخدام تطــوير النتــائِج الســلبيِة التــي تــرتبطَ   فــي ودور هــذه المتغيــرات

% 26.2مـن اإلنـاث، و  % 73.8(طالبًا جامعيًا مـنهم  ) 451=ن(أكمَل المشاركوُن 
الشـعور بالوحـدة   وعلـى اإلنترنـِت،    االجتمـاعي مقاييس التفضيِل للتفاعِل ) من الذكور

ــاب، و ــائج الســلبية الناتجــة     واســتخداماالكتئ ــِت اإلشــكالي، والنت  اســتعمالْن عــاإلنترن
ــاِئُج إلــى   .اإلنترنــَت ات النمــوذِج المعرفــي الســلوكي كــان مالئمــًا للبيانــ   أن أشــارْت الَنت

ــين   ،بشــكل جيــد  ــاب  أَنفقــد تب ــ الوحــدة واالكتئ ــًا  ىءتنب بمســتويات التفضــيِل  إيجابي
تقريبًا من التباين في درجات %) 6( اعلى اإلنترنِت وسوية فّسر االجتماعيللتفاعِل 

ــر  ــك،  باإلضــافة. هــذا المتغي ــى ذل ــرتأ إل ــاِئج  ظه ــراَت  أنالَنت اإلنترنــِت  اســتخداممتغّي
ــاينمــن ال %)18.3(فّســرْت  عمال المفــرطاإلشــكالي باســتثناِء االســت  فــي درجــات   تب

، فـي حـين   اإلنترنـت  اسـتخدام المشاركين علـى مقيـاس النتـائِج السـلبيِة المترتبـة علـى       
 .الفـــروقهـــذه مـــن فقـــط  %)4( واالكتئـــاب فـــي تفســـير  أســـهمت متغيـــرات الوحـــدة 

ــة  ــات المفتاحيـ ــتخدام: الكلمـ ــكالي  اسـ ــِت اإلشـ ــاب؛  ؛ اإلنترنـ ــدة؛ االكتئـ ــالوحـ ائج النتـ
ــَي الســلوكيَ اإلنترنــت؛ االســلبية الســتخدام   ــة جــامعيون؛ جامعــة  ؛ لنمــوذَج المعرف طلب

  .أردنية خاصة

ــة ــات     :مقدمـ ــهيِل عمليـ ــدمات اإلنترنـــت لتسـ ــعْت خـ ــد َتوّسـ لقـ
االتصاِل ما بين األشخاِص بطرِق لم تَكن منظورَة في بدايتها، ورافـق  

ت، كمــا أصــبح ذلــك تزايــد فــي األدوات التــي ُتســَتعمل لــُدخول اإلنترنــ 
فـــي  َصـــرفيي ذعـــدد النشـــاطاِت علـــى اإلنترنـــت وكميـــِة الوقـــِت الـــ      

وينطبــق . زداد باضــطراِدتــاالنشــغال بهــذه النشــاطاِت علــى اإلنترنــت    
هذا بشكل خـاص علـى األجيـاِل األصـغِر سـنًا ومـن الطلبـة الجـامعيين         

وبــالرغم مــن األهميــة والفوائــد .  (DeRushia, 2010)بشــكل خــاص
ت اإلنترنـــت المعروفـــة جيـــدًا بوصـــفه أداة معلوماتيـــة     البالغـــة لخـــدما 

وتعليمية، إّال أنه َيْحمُل أيضًا في طياتـه اإلمكانيـة إلسـاءة االسـتخدام     
 .(Brenner, 1997)واحتمال تطور خطر اإلدماِن عليه 

ــى         ــة فــي التفاعــِل االجتمــاعي عل ــا ينهمــك َبعــض الطلب ــًا م وغالب
تـدهّور أوضـاعهم الصـحية    اإلنترنت بمعدالت وقت مرتفعة لدرجـة قـد   

، وتؤدي بهـم إلـى العديـد مـن النتـائِج      الجسمية والنفسية واالجتماعية
ــن       ــب عـ ــى، والتغيـ ــِة األدنـ ــدرجاِت األكاديميـ ــل الـ ــلبيِة مثـ ــِة السـ الحياتيـ
ــدان االرتبــاط        ــوم َأو العمــل وفق ــة ســاعات الن الصــفوف الدراســية وقل

 ,Kim, LaRose, & Peng)واألصــدقاء  االجتمــاعي باألســرة 

2009) . 
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Abstract: The current study sought to examine the validity of 
cognitive-behavioral model for problematic Internet use (PIU) 
(Caplan, 2003; Davis, 2001) in illustrating the relationships between 
the preference for online social interaction with loneliness, depression 
and other symptoms of (PIU), and the role of these variables in 
developing the negative consequences due to Internet use. Participants 
were undergraduates (n=451) from a private university in Amman-
Jordan, and were (73.8%) females and (26.2%) males respectively. 
Results showed that the cognitive behavioral model was appropriate 
for the data. It has been shown that the well-being variables predicted 
levels of preference for online social interaction and interpreted (6%) 
of the variances in this variable. In addition, the results revealed that 
variables of problematic Internet use (PIU) interpreted (18.3%) of the 
variances in the participants' scores on negative consequences related 
to the Internet use scale, while variables of loneliness and depression 
contributed to the interpretation of (4%) of these variances. 
Keywords: Problematic Internet use (PIU); Loneliness; Depression; 
Negative consequences related to the Internet use; Cognitive-
behavioral model; College students; Jordanian private university. 

  

ويمكن القول إن الجامعات ربما َأْصَبحت تشّكل أساس التربية 
، وذلك مع تصاعد (Young, 2001) الرئيسِة لإلدمان على اإلنترنت

ومواصلة ارتفاع طلبة الجامعات اإلفراط في استخدام اإلنترنت بين 
أعداد المسترشدين من هؤالء الطلبة الذين أصبحوا يشكلون نسبة 

  .(Orchard & Fullwood, 2010; Young, 2007)تنذر بالخطر 

وقد تصاعد التفضيِل بـين أوسـاط الشـباب الجـامعي السـتخدام      
ــروابِط،       اإلنترنــت لتســهيِل التفاعــِل االجتمــاعي وتشــكيل العالقــات وال

 اإلفـــراط فـــي بمعـــدالٍت اســـترعت انتبـــاه البـــاحثين للبحـــِث عـــن تـــأثيرِ  
ت المفــرط أو مــا أطلــق عليــه اســتخدام اإلنترنــ  أو  اســتعمال اإلنترنــت

 & ,Problematic Internet use (PIU); Davis, Flett)اإلشـكالي  

Besser, 2002)     على الصحة النفسـية والـدوافع وعوامـل الشخصـية ،
ــة  ــذا  المرتبطـ ــاعد هـ ــتخدامبتصـ ــرو .االسـ ــكالي   ُيعتبـ ــتخدام اإلشـ اإلسـ

نوعًا من اضطرابات ضـبط الـدوافع أكثـر مـن كونـه نوعـًا ِمـن         لإلنترنِت
   .(Rotsztein, 2003) اإلدماِن



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 322

ــتخدَم ــكالي   وقــــد اســ ــتخدام اإلنترنــــت اإلشــ مصــــطلح اســ
(PIU)  في الدراسة الحالية استنادًا لتوجيهات الباحثين(Hou 

et al., 2012; Rotsztein, 2003)  بــأن اســتعمال اإلنترنــت
وصـــعوبات فـــي التكيـــف  المفـــرط ُيْمِكـــن َأن ُيـــؤدي إلـــى مشـــاكلِ 

هـو   بالضـرورة كمـا  لنفسـية الحـادَّة   َليَس لألمراض ا النفسي، لكن
متضــمن فــي العديــد ِمــن المصــطلحات األخــرى قيــد االســتعمال 

   .حاليًا التي َتفتقُر إلى الدليِل التجريبِي الكافِي والدعِم النظرِي

وقــد وفــرت هــذه الجهــود البحثيــة التــي أجريــت فــي كافــة      
ترنت أرجاِء العالم دعمًا وعكست اهتمامًا متزايدًا باستعماِل اإلن

ــه الســيئة المحتملــِة، فقــد أشــارت نتــائج َبعــض      المفــرط وتأثيراِت
 ؛2004؛ الفــــرح، 2003مـــثًال، عبيــــدات،  (الدراســـات العربيــــة  

؛ اليوســـــــف، 2001؛ الكنـــــــدري والقشـــــــعان، 2008ســـــــاري، 
-e.g., Caplan, 2003; Amichai)والغربيــــة ) 2006

Hamburger & Ben-Artzi, 2000, 2003; Shklovski, 
Kraut & Rainie, 2004)   إلى أن مفرطي اسـتخداِم اإلنترنـت ،

َيبدون منعزلين ِعـن االرتباطـات واألنشـطة االجتماعيـة الطبيعيـِة      
وأنهم َقد َيقطعون هذه الـروابط فـي الوقـت     في الحياة الواقعية،

الذي يصبح اإلنترنت فيـه العامـل االجتمـاعي الوحيـد المسـيطر      
نون ِمـْن المشـاكِل النفسـية    وأن األفـراِد الـذين َيعـا   على حيـاِتهم،  

يكونـــون أكثـــر مـــيًال لتطـــويِر  واالجتماعيـــة كالوحـــدة واالكتئـــاب
 Davis, 2001; Davis)االستخدام المفرط اإلشـكالي لإلنترنـتِ  

et al., 2002) .  وقد َذهَب البعُض(Young, 1996; Young 

& Rodgers, 1998) أن  ينإلــى أبعــد مــن هــذا الحــّد مفترضــ
   .صة وإمكانيًة مسّببة لإلدماناإلنترنت يوفر فر

ومن الناحية األخرى، بدأت نتائج الدراسات األحدث التـي  
أجريـــت علـــى األشـــكاِل المفرطـــِة ِمـــن اســـتعمال اإلنترنـــت تأخـــذ 
ــتعمال اإلنترنــــــت     ــة أن اســــ ــي النهايــــ ــر فــــ ــر لُتظهــــ ــى آخــــ منحــــ

هـو الـذي يحـدث تـأثيرات سـلبية علـى        (Compulsive)القهري
 ,Kotikalapudi, Chellappan)تئاب الصحة النفسيِة مثل االك

Montgomery, Wunsch, & Lutzen, 2012; Morgan & 
Cotton, 2003) والوحـــدِة النفســـية ،(Moody, 2001; 

Whang, Lee, & Chang, 2003) . ًأظهـرْت دراسـَة   ، ومـؤخرا
ــَة   ,Van den Eijnden, Meerkerk, Vermulst)طولي

Spijkerman, & Engels, 2008)، قـَة بـين اسـتعمال    أّن العال
غالبـــًا مـــا تُكـــون تبادليـــة وثنائيـــة     والصـــحة النفســـية   اإلنترنـــت

ووجـه  " اسـتخدام اإلنترنـت اإلشـكالي   "كما قاَد مفهـوَم  . االتجاه
العديد من الباحثين للنظـر بتعّمـق أكثـر إلـى اسـتعمال اإلنترنـت       
بــــين أوســــاط الطلبــــة الجــــامعيين والكتشــــاف أنمــــاَط الســــلوِك   

 & Massimini)رتبطت باإلدمان على اإلنترنـت  المعّقدِة التي ا

Peterson, 2009).  

 بعض النظريات السـببية الباحثين اقتراح  وقد حاول بعض
التكيف وعالقتـــــه بـــــ  (PIU)لالســـــتخدام اإلشـــــكالي لإلنترنـــــِت   

ــاً  والصـــحة  ــية والبرهنـــة علـــى صـــحتها تجريبيـ ــام . النفسـ فقـــد قـ
النمـــــــوذج المعرفـــــــي  بـــــــاقتراح (Davis, 2001)سديفـــــــي

الســــتخدام  (Cognitive Behavioral Model)ســــلوكيال
وهــو النمــوذج الــذي تســتند إليــه      ،(PIU)اإلنترنــت اإلشــكالي  

 ,Caplan, 2002)والـذي توسـع فيـه كـابالن     الدراسة الحاليـة،  

ــات   ،(2003 ــت الدراسـ  ;Caplan, 2003; 2005)وبرهنـ

Caplan, Williams, & Yee, 2009; Haagsma, Caplan, 
Peters, & Pieterse, 2012; Yates, Gregor & 

Haviland, 2012)على صحته ،.   

يفتــرض النمــوذج المعرفــي الســلوكي الســتعمال اإلنترنــت      
ومثـــال (أن االضــطرابات النفســـية   (Davis, 2001)اإلشــكالي  
تهّيــــئ الفــــرد لتطــــوير  ).لــــخاالوحــــدة، االكتئــــاب، : علــــى ذلــــك

ظريــة وقــد تضــمنت الن . (PIU)االســتخدام اإلشــكالي لإلنترنــت  
اسـتنادًا إلـى    (Caplan, 2003)التـي اقترحـت ِمـن ِقبـل كـابالن      

ــي،      توســيع  ــي فحــص صــدقها بشــكل تجريب هــذا النمــوذج، والت
االضــطرابات يحمــل األفــراد ذوو ) 1: (ثالثــة افتراضــات رئيســة

مقارنـة بـاآلخرين   ) االكتئاب والوحدة :ومثال على ذلك( النفسية
) 2. (ِتهم االجتماعيـة تصّورات أكثـر سـلبية عـن كفـاءتهم وقـدرا     

قد ُيفّضـل هـؤالء األفـراد التفـاعالت االجتماعيـة عبـر الحاسـوب        
التفـاعالت الواقعيـة، لكـونهم يـدركون أن التفاعـل علـى        بدًال ِمـنْ 

الــذات الخاصــة بهــم  أَن اإلنترنــت يكــون أقــل َتهديــدًا، ويــدركون
وبالتــالي . تكــون أكثــَر كفــاءة فــي موقــف التفاعــل علــى اإلنترنــت  

ــ) 3( ــري    ُيـ ــرِط والقهـ ــتخدام المفـ ــى االسـ ــيِل إلـ ــذا التفضـ ؤدي هـ
للتفـــاعالت علـــى اإلنترنـــت، ومـــن ثـــّم إلـــى التســـبب فـــي النتـــائج   
الســلبية التــي يــدركها الشــخص والتــي َتفــاقم المشــاكَل األصــلية  
وَتولــد صــعوبات أخــرى جديــدة فــي المدرســة والعمــل ومحــيط    

  . األسرة

في حدود  السـابقة  مراجعـة الدراسـات  ل خال قد تبين منو
م استخدابين العالقـة  ي تناولت ــ لتا اتــ سالدراندرة الباحثـة   علم

اضــطرابات اإلنترنــت اإلشــكالي بمفهومــه فــي الدراســة الحاليــة و   
مــن خــالل مؤشــرات الوحــدة واالكتئــاب لــدى      الصــحة النفســية  

نظــري يــين، وذلــك مــن منظــور لجامعاعينــات عربيــة مــن الطلبــة 
مكن أقد تم عرض ما ف الذ ؛النموذج المعرفــــــــي الســــــــلوكيكــــــــ
سة الدرا بموضوععالقــــــــــــــــــــــــة ت اسات ذاليه من درإل لوصوا
مــــارتن وشوميشــــر  -ُمورهــــان انتــــالباحث تأجــــر فقــــد. لحاليةا

(Morahan-Martin and Schumacher, 2000)  دراســة
مــــن أمريكيــــًا طالبــــًا جامعيــــًا ) 277(علــــى عينــــة تكونــــت مــــن 

ــت ــتخد   خدممســ ــوير االســ ــر تطــ ــين لخطــ ــِت المعرضــ ام ي اإلنترنــ
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باإلضافة  هلَتقييم مدى شيوع وذلك، )PIU(اإلشكالي لإلنترنِت 
إلى سمات استخدام اإلنترنـت وخصـائِص مسـتخدميه المرتبَطـة     

النتـائج إلـى أن بيانـات     وأشـارت . باالستخدام اإلشكالي لإلنترنِت
المســتجيبين قــدمْت الــدليَل بــأن اســتعمال اإلنترنــِت أدى لتطــور 

نية َأو المشـاكل مـا بـين الشخصـية،     الصعوبات األكاديمية والمه
ــِت لَتعــديل  خدام واســتلتحمــل والِضــيق وأعــراض شــدة ا   اإلنترن

اإلنترنــت اإلشــكالي غالبــًا مـــا     خدمكمــا تبــين أّن مســت   . المــزاجِ 
َيُكـــون طالبـــًا جامعيـــًا مـــن الـــذكور ومـــن المحّنكـــين تكنولوجيـــًا، 

أللعـاِب  وَيستعمُل النشاطاَت االجتماعية التفاعليـَة الفوريـَة مثـل ا   
منطلقــًا ومتحــررًا اجتماعيــًا علــى  علـى اإلنترنــِت ويكــون شخصــاً 

  .اإلنترنت ويعاني من مستويات مرتفعة من الشعور بالوحدة

كــابالن  ســعى، اســتنادًا إلــى النمــوذج المعرفــي الســلوكي  و
(Caplan, 2003)    لفحــص عالقــة االكتئــاب والوحــدة بتفضــيل

ى اإلنترنـت واسـتخدام   للتفاعِل االجتمـاعي علـ   الطلبة الجامعيين
سة الدراوقد بلغت عينة . (PIU) اإلنترنـــــــــــــــــت اإلشــــــــــــــــــكالي 

ــًا مـــن الجنســـين  ) 386=ن( ــًا جامعيـ فـــي مـــن المســـجلين طالبـ
ــاييس       ــة، حيــث أكمــَل المشــاركون مق إحــدى الجامعــات األمريكي
التفضيِل للتفاعِل االجتماعي علـى اإلنترنـت واالكتئـاب والشـعور     

شكالي والنتائج السـلبية الناتجـة   اإلنترنت اإل خدامبالوحدة واست
ــتعــــ ــاِئجُ و. اإلنترنــــت خدامن اســ ــارت الَنتــ ــى أن  أشــ ــدِة إلــ الوحــ

تنبآ إيجابيًا بمسـتويات التفضـيِل للتفاعـِل االجتمـاعي     واالكتئاب 
ــلبية     ــائج السـ ــدَّة (علـــى اإلنترنـــت، التـــي بـــدورها َتنبـــأت بالنتـ شـ

ــة    ــاكل األكاديميـــ ــة والمشـــ ــية واالجتماعيـــ ــاكل الشخصـــ ) المشـــ
اســتعمال اإلنترنــت (تبطــة باســتخدامات اإلنترنــت اإلشــكالية  المر

  ). المفرِط والضبط األدنى للنفِس وتغيير المزاِج

 ,Kim, LaRose and Peng) كيم والروز وبينغ وَفحَص

العالقـــة بـــين االســـتخدام اإلشـــكالي لإلنترنـــت والوحـــدة   (2009
مــن طلبــة الجامعــات   ) 475=ن(والنتــائج الســلبية علــى عينــة    

ريكيـــة مـــن الجنســـين ممـــن تـــم تصـــنيفهم حســـب تفضـــيلهم   األم
مواقــع الشــبكات   : لواحــد مــن أنــواع اســتعماالت اإلنترنــت إلــى     

؛ والرســــــــائل )106=ن(؛ الترفيــــــــه )264=ن(االجتماعيــــــــة 
الدراسـِة أن الطلبـة الـذين     وأظهـرت نتـائج  ). 105=ن(الفورية 

ــؤة     ــة الكفـ ــارات االجتماعيـ ــرون للمهـ ــدة َأو يفتقـ ــعرون بالوحـ يشـ
ــة فــي اســتعمال اإلنترنــِت التــي    يلجــأ ون لتطــويِر ســلوكات إلزامِي

إلحاق : ومثال على ذلك(تؤدي بدورها إلى نتائج حياتيِة سلبيِة 
ــِل، الدراســـة، َأو الِعالقـــات    الضـــرر بنشـــاطات أخـــرى مثـــل العمـ

  ).الهاّمة

 ,Gamez-Guadix) كمـا هـدفت دراسـة بعـض الباحثـات     

Villa-Geroge, & Calvete, 2012) صـــالحية  لَفْحـــص

النمـــوذِج المعرفـــي الســـلوكِي فـــي تفســـير اســـتخدام اإلنترنـــت       
ُمراهِقًا مكسـيكيًا مـنهم   ) 1491(اإلشكالي على عّينة تكونت ِمْن 

. عامـــًا) 14.5= (وبمتوســـط عمـــري ) مـــن اإلنـــاث% 47.6(
 مطابقـــة النمــوذجِ دليــل قـــوي علــى   أظهــرت الَنتــاِئَج وجـــود   و

فضــيِل للتفاعــِل االجتمــاعي الُمعالجــة، فقــد تبــّين أن التللبيانــات 
أحــد أوجــه (علــى اإلنترنــِت واســتخدام اإلنترنــِت لتنظــيم المــزاِج 

توســطا بدرجــة دالــة العالقــة بــيَن قصــور  ) االســتخدام اإلشــكالي
التنظـــيم الـــذاتي والنتـــائج الســـلبية وأديـــا الرتفـــاع قـــوة العالقـــة 

علــى ســبيل (بــيَن مســتويات التنظــيم الــذاتِي النــاقِص  اإليجابيــة 
ثال، استعمال اإلنترنِت القهري واالنشغال الـذهني باسـتعمال   الم

  . ، والنتائِج الحياتيِة السلبيِة)اإلنترنِت

 ,Sebena) ســـيبينا وأوســـوفا وبينكـــا أجـــرت مـــؤخراًً، و

Orosova and Benka, 2013)   علـى عينـة مـن طـالِب     دراسـة
، نمــوذج المعرفــي الســلوكي الباســتعمال  فــي ســلوفاكياالجامعــِة 

إذا كانـت مهـاراَت التنظـيم الـذاتي وأعـراَض االكتئـاب        فحص مال
ــِم  اتتنبـــأ ب حيـــث  ).GPIU(ســـتعماَل اإلنترنـــِت اإلشـــكالي الُمَعمَّـ

فــي إحــدى   لــىالَســَنِة األو بــةمــن طل) 814=ن(أكملــت عينــة  
جامعات سلوفاكيا مقاييس التنظيم الذاتي وقائمة بيك لإلكتئـاِب  

شــارت نتــائج تحليــل  وأ .ومقيــاس اســتخدام اإلنترنــَت اإلشــكالي  
تنبـأت   اإلنحدار إلى أَن المستويات األعلى من أعـراِض اإلكتئـاب  

التنظــيم الــذاتي تنبــأ ســلبيًا    إيجابيــًا باالســتخدام اإلشــكالي وأنَ 
  .باإلستخدام اإلشكالي

ويتبين من مراجعة الدراسات السابقة أن هناك شبه 
النفسية،  صحةإجماع على التأثيرات الضارة لمشكالت ال

بالرغم من أن أنه القتها باالستخدام اإلشكالي لإلنترنت، ووع
قاموا بفحِص صالحية النموذج المعرفي  العديد من الباحثين

السلوكي لتفسير العالقة بين االستخدام اإلشكالي لإلنترنِت 
والتكيف وعدد ِمن السلوكات ما بين الشخصية على اإلنترنت 

التأثيرات السلبية  النفسي والصحة النفسية ودورها في إحداث
عينات من الطلبة الجامعيين في البيئات  على حياة األفراد لدى

الغربية، إّال أن العالقة السببية بين استخدام اإلنترنت المفرط 
والقهري واضطرابات الصحة النفسية والتأثيراِت السلبية على 

التي تمثل موضوع الدراسة الحالية حياة الطلبة الجامعيين و
الصلَة بدرجة أكبر باإلطاِر النظرِي لباحثي االستخدام  والوثيق

اإلشكالي لإلنترنِت ما زالت بحاجة الستكشافات أخرى لكن في 
فاألدب النفسي العربي على حد علم الباحثة خال  .بيئات عربية

إلى  ما يشير، إلى اآلن من هذا النوع من الدراساتنسبيًا 
حول صحة النموذج  استمرار وجود َبْعض التساؤالت البحثية

وهذا ما تسعى الدراسة  .المعرفي السلوكي في البيئة العربية
الحالية الستكشافه، وتحديدًا تحاول الدراسة التحقق من مدى 
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انطباق وتكرار النتائج سلبًا أو إيجابًا التي توصل إليها هؤالء 
الباحثون عن صحة الفرضيات الرئيسة لهذا النموذج السابق 

، وأنه يخلو من التأثيرات الثقافية على البيئة اإلشارة إليها
  . لبيئات العربيةلاألردنية كنموذج 

  مشكلة الدراسة وفرضياتها

 الهائل االنتشار تبلورت مشكلة الدراسة الحالية على ضوِء

وإناثـًا، فقـد    ذكورًا الجامعة طلبة بين االنترنت الستخدام والسريع
نترنت تماعية عبَر اإلتصاعدت مستويات التفضيل للعالقات االج

واالستخدام اإلشكالي لهذه التقنية خاصة بيَن فئات الشباب مـن  
ــات  ــة الجامعـ ــث طلبـ ــة   حيـ ــاءات العالميـ ــر اإلحصـ األردن  أَن ُتظهـ

متقدمة على المستويين العربي والعالمي فـي قائمـة    احتَل مرتبة
فقــد   .الفيســـبوك االجتماعيــة  الــدول األكثــر اســـتخدامًا لشــبكة   

%) 45(بة انتشــار اســتخدام االنترنــت فــي األردن  تجــاوزت نســ
كمـا   .ماليـين نسـمة  ) 6(من إجمالي عدد السـكان الـذي ينـاهز    

) 24-18(بــين الفئــة العمريــة  بشــكِل خــاص فيســبوك الينتشــر و
ــًا ــدالت عامــ ــي األردن  بمعــ ــر فــ ــًا  ،أكبــ ــائيا وفقــ ــذه اإلحصــ  تلهــ

 إذاوتنذُر هذه الحقائق بالكثير مـن الخطـِر    ).2014نجادات، (
مــا  وضــعنا فــي االعتبــاِر المخــاوف التــي أشــاَر لهــا البــاحثون فــي

التــي قــد يحــدثها  علــى الصــحة النفســية   ةيتعلــق باآلثــار الســلبي 
 الدراسـة  نإفـ  هنـا،  ومـن  .سـتخدام اإلشـكالي لإلنترنـت   هـذا اال 

االنترنـت   اسـتخدام  بـين  العالقـة  علـى  للتعـرف  محاولـة  تعـدُ  الحالية
ــعوبات التكيـــف النفســـ   ــكالي وصـ ــاب  اإلشـ ــاعي كاالكتئـ ي واالجتمـ

والوحدة ودورها في إحداِث النتائج السلبية في حيـاة عينـة مـن    
ــامعيين ــة الجـ ــة    الطلبـ ــات األردنيـ ــي إحـــدى الجامعـ المســـجلين فـ

   .الخاصة

الدراســة الحاليــة الستكشــاف مــدى  وبالتــالي، فقــد ســعت  
مالءمـــــة فرضـــــيات النمـــــوذج المعرفـــــي الســـــلوكي لالســـــتخدام 

 Cognitive-Behavioral Model of)اإلشــكالي لإلنترنــِت 

Problematic Internet use (PIU); Davis, 2001; 
Caplan, 2002, 2003, 2005) ، ،وذلـك   السابق اإلشارة إليهـا

ى ما إذا كانت مستويات التفضـيل للتفاعـل   عل لتعّرفامن خالل 
االجتمـــــاعي علـــــى اإلنترنـــــت وأعـــــراض االســـــتخدام اإلشـــــكالي 

ْم فــي تفســير التبــاين فــي النتــائج الســلبية لإلنترنــِت تتنبــأ وتســاه
إسـهاِم  المترتبة على استخدام اإلنترنت بدرجة أكبر أو أقـل مـن   

األخــرى المتمثلــة بمتغيــري الوحــدة   النفســي تكيــفمســتوياِت ال
ولتنـاول  . لدى عينة من الطلبـة الجـامعيين األردنيـين    ،واالكتئاب

ــا   هـــذا الموضـــوع  ــبِب حـــدود حجـــم البحـــث المســـموح بهـ وبسـ
الفرضــيات اثنتــين مــن  الدراســة الحاليــة صــحة   قصــت َتللنشــر، 

الثالث السـابق اإلشـارة إليهـا، المسـتندة إلـى النمـوذج المعرفـي        

، مـن خـالِل التحّقـق مـن     السلوكي السـتخدام اإلنترنـت اإلشـكالي   
  :تينالتاليتين صحة الفرضي

ــىالفرضــية  ــرات  :األول ــرتبط متغي ــة    ت ــاب بعالق الوحــدة واالكتئ
ة إحصائيًا بمتغيـر التفضـيل للتفاعـل االجتمـاعي علـى      تنبؤية داّل
  .اإلنترنت

ــة  ــية الثانيــ ــ: الفرضــ ــكالي   تــ ــتخدام اإلشــ ــرات االســ رتبط متغيــ
التفضــــــيل للتفاعــــــِل االجتمــــــاعي علــــــى اإلنترنــــــت  (لإلنترنــــــِت 

ــت     ــري لإلنترنـ ــتعمال القهـ ــت واالسـ ــرط لإلنترنـ ــتعمال المفـ واالسـ
قـة تنبؤيـة داّلـة    الوحـدة واالكتئـاب بعال  ومتغيرا ) وتنظيم المزاج

 .النتائج السلبية المرتبطة باستعمال اإلنترنتبمتغيِر إحصائيًا 

  أهمية الدراسة

أهميــة الدراســة الحاليــة علــى الصــعيِد النظــري إلــى   ترجــع
ــا  ــتأنهـ ــاِف مـــدى صـــالحية واحـــد مـــن    حاولـ التعـــرف واستكشـ

اســـتخدام  ظـــاهرِةالنمـــاذج النظريـــة المســـتخدمة لفهـــم آليـــات     
  مفــرط للتفاعــل االجتمــاعي وإلنشــاِء العالقــات    اإلنترنــت بشــكل

 االجتماعيــة وكبــديل عــن العالقــات الحقيقيــة، والــذي تزايــد      

شيوعه بين أوساِط الشباِب الجامعي وبشكل ملحوظ فـي اآلونـة   
ــه   األخيـــرة، بكـــل مـــن الوحـــدة واالكتئـــاب  والعالقـــة المحتملـــة لـ

لطلبـة  وتأثيرات ذلك على تطوير النتائج الحياتية السلبية لـدى ا 
ــامعيين ــنهج    و .الجـ ــديِم مـ ــهام بتقـ ــة اإلسـ ــة الحاليـ ــع الدراسـ تتوقـ

نظري مناسب لتفسير ظاهرة إساءة استخدام الطلبة الجـامعيين  
لإلنترنــِت، والُمســاعدة فــي َتوضــيح النتــائِج المختلطــِة فــي نتــائج 

كمـا  . البحوث السابقِة حول آليـات وتـأثيراِت اسـتخدام اإلنترنـت    
ــة الح  ــة الدراسـ ــع أهميـ ــية   ترجـ ــات النفسـ ــدرة الدراسـ ــة إلـــى نـ اليـ

التي تناولت هذا الموضوع  –في حدود علم الباحثة  –العربية 
  . رغم أهميته النظرية والتطبيقية

وتبــرز األهميــة التطبيقيــة لهــذه المعرفــة بشــكل خــاص فــي   
ضوِء الحقيقة المتضمنة أن المرشدين النفسيين في العديِد من 

لبـــة المصـــابين باســـتخدام   مـــع الطالجامعـــات الغربيـــة يعملـــون   
وُيشــــاهدون العديــــد مــــن حــــاالت   (PIU)اإلنترنــــت اإلشــــكالي 

ــة ــتو    ،الطلبـ ــردي مسـ ــحايا تـ ــن ضـ ــك مـ ــحةالى وذلـ ــية  صـ النفسـ
كالشـــعور بالعزلـــة والوحـــدة والحـــزن أو القلـــق التـــي قـــد يقـــف  
وراءهـــا االســـتخدام المفـــرط لإلنترنـــِت وبالمقابـــل، فـــي البيئـــاٍت  

ــه وفــي معظــم ال    ــة، نجــد أن ــرف المرشــدون   العربي جامعــات ال َيْع
ــه الخاّصــة فــي       ــل َأو ال شــيَء حــول اإلنترنــت وطرِق ســوى القلي

وال يخفـى أن الُجهـود البحثيـة الهادفــة    . إغـراء الشـباب الجـامعي   
لَتوضــــيح كــــل مــــن الشــــروط واألوضــــاع المســــبقة لالســــتخدام 
اإلشـــكالي لإلنترنـــِت والعمليـــات التـــي تعمـــل مـــن خاللهـــا تـــزود   
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ــي َتســتهدُف     َالمرشــدين بمعلومــ  ــة الت ــادراِت الوقاي ات مهمــة لمب
ة صــحمجموعــاَت الشــباب المعرضــة للخطــر بســبب مشــكالت ال     

النفسية، وللتدّخالت اإلرشادية التي َقْد ُتعيُد توجيـه المسـارات   
بعيدًا عن االستخدام اإلشـكالي لإلنترنـِت الـذي يزيـد مـن تفـاقم       

فيـــف المشــكالت الموجـــودة أصــًال لـــدى الطالـــب بــدًال مـــن التخ   
ــا ــرارات    . منهـ ــه قـ ــة إلـــى توجيـ ــائج الدراسـ ــع أن تـــؤدي نتـ ويتوقـ

القــائمين علــى المؤسســات التربويــة بمســتوياتها المختلفــة لرفــِع  
الــــوعي بالجوانــــب والتــــأثيرات الســــلبية النفســــية واالجتماعيــــة  
والتربوية وتوسيع مجاالت اإلرشاد النفسي لتدريب فئة الشـباب  

وأيضـًا  ومهـارة إدارة الوقـت،   على المهـارات االجتماعيـة الفعليـة    
من خالِل العمِل على إخضاع اسـتخدام هـذه التقنيـة للكثيـر مـن      
ــا وخدمــة       القيــود بحيــث يمكــن اإلفــادة منهــا فــي تطــور مجتمعن

  . العلم والمعرفة

  حدود الدراسة

تتحــــــدد نتــــــائج الدراســــــة الحاليــــــة، تبعــــــًا للخصــــــائص  
راســـة مـــن الديموغرافيـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية ألفـــراد الد 

الطلبة الجامعيين الذكور واإلناث الـذين تـم اختيـارهم بالطريقـة     
القصدية مـن الطلبـة مسـتخدمي اإلنترنـت مـن إحـدى الجامعـات        

باإلضـافة إلـى الخصـائص    الخاصة فـي محافظـة العاصـمة عمـان،     
السيكومترية الخاصة بأدوات الدراسة، وأسلوب التقريـر الـذاتي   

ي جمــع البيانــات، وخصــائص  للمشــاركين أنفســهم الــذي اتبــع فــ  
المقاييس الفرعية لالستخدام اإلشـكالي لإلنترنـِت المسـتندة إلـى     

والتــي طــّورت  ،النمــوذج المعرفــي الســلوكي الســتعمال اإلنترنــت 
واستخدمت أصًال مـع عينـات مـن الطلبـة الجـامعيين فـي البيئـات        

استندت الدراسة أيضـًا إلـى محـددات مكانيـة     وقد . الغربية فقط
النتــائج (وموضــوعية ) األردن-اصــة فــي مدينــة عمــان  جامعــة خ(

االستخدام اإلشكالي لإلنترنـِت  دور : اإلنترنتالسلبية الستخدام 
الفترة الواقعة ما بين األشـهر مـن   (وزمانية  )وحدة واالكتئابوال

ونتــائج الدراســة ) 2012كــانون الثــاني  - 2011تشــرين الثــاني
  .لمجتمع الدراسة الدراسة أفرادالتي تقتصر على درجة تمثيل 

  التعريفات اإلجرائية لمفاهيم ومتغيرات الدراسة 

 Negative) النتـــــائج الســـــلبية الســـــتعمال اإلنترنـــــت   

Outcomes) :     وتتعلق بشـدَّة المشـاكل الشخصـيِة واألكاديميـة
ــتعمال     ــْن اســ ــتُج عــ ــي َتْنــ ــة التــ ــاكل المهنيــ ــة والمشــ واالجتماعيــ

ه مـن خـالل   ويسـتدل عليـ   . (Caplan, 2002, 2010)اإلنترنـت 
 مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة الـــدرجات التـــي يســـجلها المفحـــوص

 مقيـــاسالفرعـــي علــى   المقيــاس علــى  بأســلوب التقــدير الـــذاتي   
  .في الدراسة الحاليةالمستخدم اإلشكالي لإلنترنت  ماالستخدا

ــت    Problematic Internet) االســتخدام اإلشــكالي لإلنترن

use (PIU) :    ِات سـيئة التوافـق   ويشـير إلـى اإلدراكـات والسـلوك
المتْضمنة في استعمال اإلنترنت التي تتضح من خالِل األعراض 

التفضــــيل للتفاعــــل االجتمــــاعي علــــى : أو المتغيــــرات الخمســــة
اإلنترنـــت، واالســـتعمال المفـــرط لإلنترنـــت واالســـتعمال القهـــري  
لإلنترنـــت وتنظـــيم المـــزاج، باإلضـــافة إلـــى النتـــائج األكاديمِيـــة       

ة الســلبِية الناجمــة عــن العوامــل الســابقة     والمهنيــة واالجتماعيــ 
(Caplan, 2002; Davis, 2001) .     ويسـتدل عليـه مـن خـالل

 المســتويات التــي تشــير لهــا الــدرجات التــي يســجلها المفحــوص 
كـل مـن   علـى  بأسـلوب التقـدير الـذاتي     من أفـراد عينـة الدراسـة   

ــى األداة     ــة علـــ ــرات الخمســـ ــك المؤشـــ ــة لتلـــ ــاييس الفرعيـــ المقـــ
  .الدراسة الحاليةفي المستخدمة 

تمثـــل العزلـــة االجتماعيـــة أو ويقصـــد بهـــا : النفســـية الوحـــدة
البعد االجتماعي من الوحـدة النفسـية، وتعكـس الـرفض الصـادِر      
من اآلخرين وفقدان األلفـة المتبادلـة مـع الغيـر وانعـدام الـروابط       

تبعًا وتعّرف إجرائيًا  ).27-25، 1998الدسوقي، (االجتماعية 
ــج   ــي يسـ ــة التـ ــوصللدرجـ ــة    لها المفحـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــن أفـ مـ

ــذاتي لمســتويات ال    ــى األداة   وحــدةبأســلوب التقــدير ال ــه عل لدي
  .في الدراسة الحاليةالمستخدمة 

المــزاج ويمثــل سلســلة مــن األعــراِض التــي َتتضــّمن    :االكتئــاب
ــالعجز     ــة واليـــأس وبـ ــعور بالـــذنب وعـــدم األهميـ المكتئـــب، والشـ

ــطرابات ا    ــة الـــنفس حركيـــة واضـ لنـــوم وفقـــدان الشـــهية   واإلعاقـ
تبعـًا للدرجـة التـي يسـجلها     ويعّرف إجرائيـًا   ).2006الذويب، (

ــدير الــذاتي       المفحــوص ــراد عينــة الدراســة بأســلوب التق مــن أف
فــي الدراســة لمســتويات االكتئــاب لديــه علــى األداة المســتخدمة 

  .الحالية

   الطريقة وإجراءات الدراسة

  وأفراد عينة الدراسة مجتمع: أوًال

مجتمع هذه الدراسة من جميع طلبة جامعة الزيتونة  نتكّو
المنتظمين بالدراسة لمرحلة البكـالوريوس والمسـجلين لدراسـة    

مــن األول متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة، خــالل الفصــل الدراســي  
طالبــًا ) 8153(، والبــالغ عــددهم 2011/2012العــام الجــامعي 

هــــذه  وألغــــراض. وطالبــــة، باســــتثناء طلبــــة الدراســــات العليــــا
، فقــد وطبيعــة عمــِل الباحثــة كمدّرســة فــي كليــة اآلداِب الدراســة

وقضايا معاصـرة ومـدخل إلـى     التربية الوطنية"تم اختيار مواد 
، بوصــــفها مــــن مســــاقات متطلبــــات الجامعــــة  "علــــم االجتمــــاع

التي تطرحها كلية اآلداب فـي الجامعـة المعنيـة وتضـم     اإلجبارية 
التخصصـات والمسـتويات    أعدادًا كبيرة من الطلبـة مـن مختلـف   
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طالبـًا وطالبـة،   ) 1167(حيث بلغ عدد الطلبـة المسـجلين فيهـا    
ــى   شــعبة مــن مختلــف المســتويات الدراســية    ) 17(مــوزعين عل

ــة    ــات الجامعي ــمَّوقــد  .ومــن مختلــف الكلي ــة    ت ــراد عين ــار أف اختي
الدراسة بالطريقة القصدية بسبِب شروط المشاركة في الدراسة 

ختيـار الطلبـة الـذين يسـتخدمون اإلنترنـت      تطلبـت ا  الحالية التي
وقـــد أظهــرت نتـــائج بيانـــات الخصـــائص   .وبشــكل منـــتظم فقـــط 

 )451=ن(الديموغرافيــة التــي أبلــغ عنهــا أفــراد عينــة الدراســة 
ــًا وطالبـــة كـــانوا مـــن %) 73.8؛ 333=ن(، أن معظمهـــم طالبـ

ــاِث، ــة  %) 26.2؛ 118=ن(والبقيــة  اإلن مــن الــذكور، وأن الفئ
ســـنة، و بمتوســـط   24-17كين تتـــراوح مـــن  العمريـــة للمشـــار 

، )1.46=ع(ســــنة، وانحــــراف معيــــاري   ) 19.7=م(عمــــري 
: وتوزعوا بصـورة متكافئـة علـى المسـتويات الدراسـية المختلفـة      

والثالثــــــــة %) 25.7(والثانيــــــــة %) 23.9(الســــــــنة األولــــــــى 
%) 75.8(، وكـــان معظمهـــم   %)25.5(والرابعـــة  %) 24.8(

مــن %) 24.2(ية، والبقيــة مــن المســجلين فــي الكليــات اإلنســان 
  . المسجلين في الكليات العلمية

  أدوات الدراسة: ثانيًا

ــت  . 1 ــاس االســتخدام اإلشــكالي لإلنترن ــاِس  :(PIU) مقي لقي
ــات االســــتخدام      ــة بمكونــ ــة الخمســــة المتعلقــ ــرات الدراســ متغيــ

التفضيل للتفاعل االجتماعي على اإلنترنـت،  (اإلشكالي لإلنترنِت 
قهــري وتنظــيم المــزاج والنتــائج الســلبية   االســتعمال المفــرط وال

اســـتخدمت الدراســـة النســـخة   ) المرتبطـــة باســـتعمال اإلنترنـــت  
مـن ِمقيـاس   المترجمة للغة العربية للمقاييس الفرعية المسـتمدة  

ــمَ    ــكالي المعّمــــــ ــت اإلشــــــ ــتعمال اإلنترنــــــ  Generalized) اســــــ

Problematic Internet Use Scale (GPIUS); Caplan, 
 ,Davis)سذي صّمَم استنادًا إلى نظرية ديفي، ال(2010 ,2002

الســـتخدام اإلشـــكالي ا انتشـــار وشـــيوع"لقَيـــاس مـــدى  (2001
ــت  ــلبية    (PIU)لإلنترنــ ــائج الســ ــلوكات والنتــ ــات والســ واإلدراكــ

ــه  ــر هــذا  .  (Caplan, 2003, p. 560)" المرتبَطــة ب ويعتب
ــراض       ــار األعـ ــدى انتشـ ــّيم مـ ــذاتِي ُيقـ ــِر الـ ــاس أداة للتقريـ الِمقيـ

اكِيــة والســلوكية لالســتخدام اإلشــكالي لإلنترنــت ســوّية مــع    اإلدر
ــائج        ــى نت ــِت إل ــرِد لإلنترن ــا اســتعمال الف ــؤّدي فيه الدرجــِة التــي ُي

ويتــألف هــذا المقيــاس مــن . شخصــِية أكاديميــة َأو مهنيــة ســلبِية
وقـد أشـارت   . فقرة تقّدر على سلم ليكرت بخمِسة بدائل) 29(

الِمقياِس َيعَمُل بشكل صادق نتائج التحليل العاملي إلى أن هذا 
الســتخدام اإلنترنــت اإلشــكالي   س وصــحيح حســب مفهــوم ديفــي   

معـامالت اتسـاق   ويتمتـع ب  (Caplan, 2005, p. 564)الُمَعمَّـِم  
وقــد اســتثني  .  (Rosenthal, 2009)وصــدق داخلــِي مرتفعــة   
درجـة الصـعوبِة فـي الَبقـاء     (االنسـحاب   في الدراسة الحالية ُبعـد 

وذلـــــك حســـــب اقتراحـــــات األســـــاتذة  ،)نترنـــــتبعيـــــدًا عـــــن اإل

وبالتـــالي،  . المحكمـــين لتداخلـــه مـــع ُبعـــد االســـتعمال القهـــري     
ــاس       ــمن المقيـ ــد تضـ ــة فقـ ــة الحاليـ ــات الدراسـ ــع غايـ ــيًا مـ وتمشـ

فقـرة  ) 20( بصـورته النهائيـة   المطّور والمسـتخدم فـي الدراسـة   
التفضــيل ) 1: (الخمســة التاليــة موزعــة علــى المقــاييس الفرعيــة

ــِل ــى اإلنترنـــت   للتفاعـ ــتعمال اإلنترنـــت  ) 2. (االجتمـــاعي علـ اسـ
ــرِط  ــري   ) 3(المفـ ــت القهـ ــتعمال اإلنترنـ ــزاجِ ) 4(اسـ ــيم المـ  تنظـ

ولتصـحيح المقـاييس الفرعيـة التـي تـألف      . النتائج السلبية) 5(و
، ُيطلـب مـن المفحوصـين    )1الملحـق  (فقـرات  ) 4(كل منها من 

ليكـرت  علـى سـلم تقـدير    المقيـاس   تقـدير إجابـاتهم علـى فقـرات    
إلــى درجــة واحــدة  ؛)موافــق( درجــات) 5(يتــراوح مــن  خماســي

. 20-4تـراوح مــدى الدرجـة الكليــة مــن   يو). غيـر موافــق ( )1(
وتشير الدرجات المرتفعة إلى درجة عاليـة جـدًا مـن االسـتخدام     

ولغايــــات الدراســــِة الحاليــــِة ُاســــتخدمْت    . اإلشــــكالي لإلنترنــــتِ 
تـــي تتنـــاول متغيـــرات الـــدرجات المنفصـــلة للمقـــاييس الفرعيـــة ال

التفضــيل للتفاعــل االجتمــاعي علــى اإلنترنــت : الدراســة الخمســة
استخدام اإلنترنت المفـرِط والقهـري وتنظـيم المـزاج باإلضـافة      و

للِمقيــاس الفرعــي الــذي يِقــيُس النتــائَج الســلبيَة المترتبــة علــى        
ــي أعراضــــ    ــا األدب النفســ ــي اعتبرهــ ــت، والتــ ــتعمال اإلنترنــ  ًااســ

 .كالي لإلنترنـِت التـي تفحصـها الدراسـة الحاليـةِ     لالستخدام اإلشـ 
ويتمتع المقياس األصلي الـذي اسـتمدت منـه الفقـرات العشـرين      

فقــــد توصــــل كــــابالن  ،عاليــــةبمعــــامالت صــــدق وثبــــات  )20(
لمعامالت  ،(Caplan, 2010; Caplan et al., 2009)وزمالؤه 

ومعامــل  ،(α=0.91; α=0.93)بلغــت  اتســاق داخلــي للِمقيــاِس
ــابيِع    ثبـــات ــة أسـ ــرة أربعـ ــار بعـــد فتـ ــادة االختبـ  (r =0.77)بإعـ

 تراوحـــت ِمـــنْ ولمعـــامالت اتســـاق داخلـــي للمقـــاييس الفرعيـــة     
)0.78-0.85( (Rosenthal, 2009)،  علــى عينــات مــن  وذلــك

  . الطلبة الجامعيين األمريكيين

وللتحقق من صدق المحتوى لفقرات المقاييس الفرعية 
قامت الباحثة بترجمة الفقرات الخمس لغايات الدراسة الحالية 

 ;GPIUS; Caplan, 2002)في مقياس كابالن  الواردة

التي ومقاييس فرعية، / ، الموزعة على خمسة أبعاد(2010
سيتم تضمينها في النسخة المكيّفة من أداة الدراسة، ومن ثم 
قام أحد المترجمين الثقاة بترجمتها ثانية من اللغة العربية إلى 

ية، واتضح وجود درجة كبيرة من التطابق بين اللغة االنجليز
الفقرات اإلنجليزية كما وردت في المقياس األصلي والفقرات 
اإلنجليزية كما تمت ترجمتها من المترجم المتخصص، وبذلك 
تم اعتماد ترجمة الفقرات من اإلنجليزية إلى العربية، كما تم 

الخاصة  عرضها مزودة بالنسخة األصلية وبالتعريفات اإلجرائية
به على مجموعة من المحكّمين، تألفت من ستة أساتذة من 
أقسام علم النفس التربوي في جامعة الزيتونة، وبالتالي تم 
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على ضوء الموافقة والتعديالت  إعداد الصيغة النهائية للمقياس
. التي أجريت من قبل المحّكمين على عبارات مقياس الدراسة

. هي نسبة اتفاق مرتفعةو%) 85(وقد بلغت نسبة الموافقة 
بطريقة إعادة االختبار،  كما تم حساب معامل الثبات للمقياس

باستخدام عينة ) 0.881(بفارق زمني مدته ثالثة أسابيع 
من ) إناثًا 20وذكورًا  20(طالبًا وطالبة ) 40(مؤلفة من 

كما بلغت قيمة معامل  ،خارج أفراد عينة الدراسة الحالية
للدرجة الكلية لكل من ) α(كرومباخ  االتساق الداخلي ألفا

التفضيل للتفاعل االجتماعي على اإلنترنت؛ (المقاييس الخمسة 
االستخدام المفرط؛ االستخدام القهري؛ تنظيم المزاج؛ والنتائج 

). 0.94؛ 0.89؛ 0.77؛ 0.87؛ 0.91(على التوالي ) السلبية
ألبعاد  المقاييس الفرعية ويستنتج من هذه البيانات أّن

تعد أدوات صالحة لالستخدام في  ستخدام اإلنترنت اإلشكاليا
وثبات  الدراسة الحالية تبعًا لما توفر لها من دالالت صدق

  . كافية نسبيًا

 فــي الدراســة الحاليــة  اســتخدم: مقيــاس الوحــدة النفســية . 2
ــا  ــة كاليفورنيـ ــدة    -مقيـــاس جامعـ ــعور بالوحـ لـــوس أنجلـــيس للشـ
 The University of California)النفسية من إعداد راسيل 

Los Angeles UCLA Loneliness Scale; Russell, 
 )1998الدســـوقي، (ب والمقـــنن للبيئـــة العربيـــة المعـــّر، (1996

ويتكون المقياس في صـورته  . على عينات من الطلبة الجامعيين
تقـّيم بأسـلوب التقريـر الـذاتي مسـتوى       فقـرة ) 20(األصلية من 

تعكـس كـل   و. ي يخبرهـا المفحـوص  الشعور بالوحدة النفسية الت
البعد االجتماعي العزلة االجتماعية أو : فقرة أحد األبعاد التالية

للوحدة النفسية، والرفض من اآلخرين، وفقدان األلفة المتبادلـة  
-25، 1998الدسـوقي،  (مع الغير وانعدام الروابط االجتماعية 

ت بمعامالت صـدق وثبـا  بصورته العربية  ويتمتع المقياس). 27
ــة  ــوقي، (عاليـــــــ ــتخرج  ، )1998الدســـــــ ــد اســـــــ ــل فقـــــــ معامـــــــ
سـنة  لألداة عن طريق إعادة االختبـار بفتـرة   ) 0.670(االستقرار

بــين االختبــارين، وبلغــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ لالتســاق        واحــدة
وهذا يدل علـى أن المقيـاس يتمتـع بـدالالت      .)0.73(الداخلي 

ــة للد   ــة ومالئمـ ــات مقبولـ ــدق وثبـ ــة راصـ ــة الحاليـ ــحيح .سـ  ولتصـ
ــة  " 9"منهــا (فقــرة ) 20(المقيــاس المؤلــف مــن   فقــرات إيجابي

 علـى فقـرات  ، يطلب من المفحوصـين تقـدير إجابـاتهم    )الصياغة
) 4(علــى ســلم تقــدير مؤلــف مــن      (UCLA)مقيــاس الوحــدة  

ــًا تنطبـــق( درجـــات) 4(أربـــع درجـــات تتـــراوح مـــن   ) 3( ؛)دائمـ
درجـة   إلى ؛)نادرًا تنطبق) (2(درجتان  ً؛)غالبًا تنطبق( درجات

ــداً ( )1(واحــدة  وقــد صــيغت الفقــرات اإلحــدى    ).ال تنطبــق أب
ــة  ــرة المرقمــ ، 17، 14، 13، 12، 11، 8، 7، 4، 3، 2: عشــ

أما بقيـة الفقـرات    .، بحيث تصحح باتجاه الشعور بالوحدة18و

ــتم تصــحيحها   ــة علــى    .عكســيًاالتســع في وتتــراوح الدرجــة الكلي
الـــدرجات درجــة، وتشــير    80-20فقــرات المقيــاس الكلــي مــن     
. النفسـية لـدى المفحـوص    الوحدةالمرتفعة إلى درجة عالية من 

تـم اسـتخراج ثبـات المقيـاس بطريقـة       ولغايات الدراسة الحاليـة، 
علــى عينــة مكونــة مــن  بصــورته النهائيــة إعــادة االختبــار بتطبيقــه

إحــدى شــعب جــامعيين، تــم اختيــارهم مــن   طالبــًا وطالبــة) 30(
وهــم مــن لجامعــة المــذكورة، مــادة مبــادئ فــي علــم الــنفس فــي ا 
وأعيد تطبيق نفس المقياس  .خارج أفراد عينة الدراسة الحالية

على نفس العينة المذكورة مرة أخرى بعد مرور مدة أسبوعين، 
) إعـادة االختبـار   –ثبات االختبـار (وتم حساب معامل االستقرار 

معامـل  بين درجـات المفحوصـين فـي مرتـي التطبيـق، ووجـد أن       
، كمـا تـم   )0.770(ة الكليـة لمقيـاس الوحـدة بلـغ     الثبات للدرجـ 

ألفا كرومباخ ( للدرجة الكلية للمقياسحساب االتساق الداخلي 
)α(  فبلــــــغ)لنصــــــفي االختبــــــارمعامــــــل االرتبــــــاط و ،)0.781 

، وبذلك تكـون أداة  )0.740(باستخدام معادلة سبيرمان براون 
  .لحاليةالدراسة صادقة وثابتة وقابلة للتطبيق لغايات الدراسة ا

مقيــاس  فــي الدراســة الحاليــة   ســتخدما: مقيــاس االكتئــاب . 3
 Center for)مركــــــز الدراســــــات الوبائيــــــة لالكتئــــــاب 

Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D); 
Radloff, 1991) ،     الـذويب،  (المعـّرب والمقـنن للبيئـة األردنيـة

 قـرة ف) 20(ويتكون المقياس في صورته األصلية مـن  ). 2006
تقّيم بأسلوب التقريـر الـذاتي مسـتوى األعـراض االكتئابيـة التـي       

تعكــس كــل فقــرة  و. خبرهــا المفحــوص خــالل األســبوع الســابق  
المزاج المكتئب، والشعور بالذنب وعـدم  : أحد المكونات التالية

األهميــة واليــأس وبــالعجز واإلعاقــة الــنفس حركيــة واضــطرابات    
ة األردنيــــة للمقيــــاس الصــــور تمتــــعتو. النــــوم وفقــــدان الشــــهية

ــةبمعـــامالت صـــدق وثبـــات  ) 2006الـــذويب، ( ــغ  ،عاليـ فقـــد بلـ
) 0.87( لـــألداة عـــن طريـــق إعـــادة االختبـــار  معامـــل االســـتقرار

ــا وبلغــت قيمــة   ــداخلي   ألف ــاخ لالتســاق ال ، وهــذا )0.85(كرونب
يوضح أن المقياس يتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة ومالئمة 

فقــرة ) 20(ولتصــحيح المقيــاس المؤلــف مــن  .للدارســة الحاليــة
، يطلــب مــن المفحوصــين )فقــرات إيجابيــة الصــياغة" 4"منهــا (

علــى  (CES-D) االكتئــاب مقيــاس تقــدير إجابــاتهم علــى فقــرات
ــن    ــف مـ ــدير مؤلـ ــلم تقـ ــن   ) 4(سـ ــراوح مـ ــات تتـ ــع درجـ ) 4(أربـ

درجتــان  ،)غالبــًا تنطبــق( درجــات) 3( ؛)دائمــًا تنطبــق( درجــات
 ).ال تنطبـق أبـداً  ( )1(إلـى درجـة واحـدة     ،)درًانـا  تنطبق) (2(

ــاب      ــاه االكتئـ ــرات بحيـــث تصـــحح باتجـ ــع الفقـ ــيغت جميـ ــد صـ وقـ
التي تصحح ) 16، و12، 8، 4(الفقرات األربع التالية  باستثناء
وتتراوح الدرجة الكلية على فقرات المقياس الكلـي مـن   . عكسيًا

جـدًا   درجة، وتشير الدرجات المرتفعة إلى درجة عاليـة  20-80
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ــاب لــدى المفحــوص   ــة،  . مــن االكتئ تــم  ولغايــات الدراســة الحالي
ــار   ــة إعـــادة االختبـ حيـــث تـــم  ،اســـتخراج ثبـــات المقيـــاس بطريقـ

علـى عينـة مكونـة مــن     بصـورته النهائيــة مقيـاس االكتئـاب    تطبيـق 
إحــدى شــعب جــامعيين، تــم اختيــارهم مــن   طالبــًا وطالبــة) 30(

وهــم مــن كورة، مــادة مبــادئ فــي علــم الــنفس فــي الجامعــة المــذ  
ــة    ــة الحاليـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــارج أفـ ــق نفـــس   . خـ ــم تطبيـ ــا تـ كمـ

المقياس على نفس العينة المذكورة مرة أخـرى بعـد مـرور مـدة     
إعـادة   –ثبات االختبار(أسبوعين، وتم حساب معامل االستقرار 

بــين درجـات المفحوصــين فــي مرتـي التطبيــق، ووجــد   ) االختبـار 
، كمـا  )0.870(االكتئـاب بلـغ   أن الثبات للدرجة الكليـة لمقيـاس   
ألفـــا ( للدرجـــة الكليـــة للمقيـــاستـــم حســـاب االتســـاق الـــداخلي 

ــاخ ــغ ) كرونبــــ ــفي االختبــــــار  ،)0.881(فبلــــ ، )0.750( ولنصــــ
وبــذلك تكــون أداة الدراســة  ،باســتخدام معادلــة ســبيرمان بــراون

  .صادقة وثابتة وقابلة للتطبيق لغايات الدراسة الحالية

  أدوات الدراسة وجمع البياناتإجراءات تطبيِق : ثالثًا

بعــــــد التحقــــــق مــــــن صــــــدق أدواِت الدراســــــة وثباتهــــــا،  
واستصــدار الموافقــة مــن الجهــة الرســمية علــى إجــراء الدراســة   
في جامعة الزيتونة األردنية الخاصـة التـي تـم تحديـدها الختيـار      
أفراد الدراسـة منهـا مـن مسـتخدمي اإلنترنـت بانتظـام وعـددهم        

ــة، ) 451( ــًا وطالبــ ــم طالبــ ــن ) 333=؛ ن%73.8(معظمهــ مــ
جـرت عمليـة    ،من الذكور) 118=؛ ن%26.2(اإلناِث والبقية 

جمـــع البيانـــات مـــن الطلبـــة خـــالل المحاضـــرات، وذلـــك بعـــد أن  
أوضََّحت الباحثة أهداف الدراسة للطلبة وحريتهم في المشـاركة  

تسلَم الطلبة قبل تطبيق الدراسِة معلومات مكتوبًة و. أو عدمها
رزمة ) 672(توزيع  تمَّوقد . احثة بالموافقِة المّطلعِةلَتزويد الب

ــترجعت   ــة اســ ــا بعــــد  ) 501(تضــــم أدوات الدراســ نســــخة منهــ
 نأتعبئتها من أفـراد عينـة الدراسـة، والتـي تبـين بعـد مراجعتهـا        

ملـــــة حيـــــث تـــــم اســـــتبعادها لعـــــدم تمنهـــــا لـــــم تكـــــن مك) 50(
ذا يكـــون العـــدد اإلجمـــالي لالســـتبيانات التـــي  كـــوه. صـــالحيتها

ــل   مــن عــدد  %) 80.5(رزمــة وتشــكل  ) 451(خضــعت للتحلي
  .النماذج الموزعة، وهي نسبة مناسبة ألغراض الدراسة

 

 

  منهجية الدراسة :رابعًا

المنهج الوصـفي التحليلـي الـذي    تعتمد هذه الدراسة على 
م موضــوع البحــث ويفســر ويقــارن ويقــيّ يحــاول وصــف الظــاهرة 

موضـوع   رصـيد يد بهـا  أمًال في الوصول إلى تعميمات مفيدة يز
تنبــؤات بمــا   الدراســةالبحــث محــاوًال أن يســتخلص مــن واقــع    

أبـو  (يتخـذ بشـأنها مـن قـرارات فـي المراحـل التاليـة         يحتمل أن
  ). 105، 102ص  1991: حطب وصادق

  المعـالجـة اإلحصـائيــة لبيــانــات الدراسة : خامسًا

تم لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها، 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك  خراجاست

كما تم إحصاء قيم باستخدام إجراءات التحليل الوصفي، 
 باإلضافة الستخدام االرتباط الثنائي بين متغيرات الدراسة

، (Multiple Linear Regression)المتعدد أسلوب االنحدار 
 شكاليالدراسة ولمعرفة تأثير االستخدام اإل تيلفحص فرضي

. على متغيرات الدراسة التابعةاالكتئاب والوحدة و لإلنترنت
ومن الجدير ذكره أنه قد تم فحص الداللة اإلحصائية لجميع 
نتائج األساليب اإلحصائية السابقة عند مستوى الداللة 

، واستخدمت حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم )0.05(
  .اسةفي تحليل بيانات هذه الدر (SPSS)االجتماعية 

  نتائـج الدراسـة

ــائج المتعلقــة بالفرضــية األولــى    : أوًال ــرتبط متغيــرات  "النت ت
الوحدة واالكتئاب بعالقة تنبؤية داّلـة إحصـائيًا بمتغيـر التفضـيل     

الختبــار الفرضــية األولــى و". للتفاعــل االجتمــاعي علــى اإلنترنــت
ــات      ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ ــتخراج المتوسـ ــم اسـ ــة، تـ للدراسـ

طالبـًا  ) 451(درجات أفـراد عينـة الدراسـة وعـددهم     المعيارية ل
وطالبة على مقاييس التفضيل للتفاعِل االجتماعي على اإلنترنت 

ومــن ثــم أجــري تحليــل االنحــدار الخطــي   . واالكتئــاب والوحــدة
المتعــدِد حيــث تــم إدخــال التفضــيل للتفاعــِل االجتمــاعي علــى        

ــْت كــل مــن م      ــابع، وُأَدخل ــر الت توســطات اإلنترنــت بوصــفه المتغي
. الوحدة واالكتئاب في نفِس الوقت في الخطوِة األولى كمتنبئات

ــة  ) أ/1(ويظهــــر الجــــدول  المتوســــطات واالنحرافــــات المعياريــ
  . للمتغيرات الثالثة

  تئابالتفضيل للتفاعِل االجتماعي على اإلنترنت والوحدة واالك: المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمتغيرات الثالثة :)أ/1(جدول ال
  العدد  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

التفضيل للتفاعل االجتماعي
  على اإلنترنت

8.78 2.29  451  

  451  8.96 40.55 الوحدة
  451  10.91 44.38 االكتئاب
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نمـــوذج تحليـــل االنحـــدار ) ب/1(كمـــا ويوّضـــح الجـــدول 
جتمـاعي  التفضـيل للتفاعـِل اال  : المتدرج المتعّدد للمتغيـر التـابع  

ــة(والمتغيــــرات المســــتقلة  )المحــــك(علــــى اإلنترنــــت  ): المتنبئــ
  .مستويات الوحدة واالكتئاب

والمتغيـرات   )المحـك (التفضـيل للتفاعـِل االجتمـاعي علـى اإلنترنـت      : نموذج تحليل االنحدار المتعـّدد للمتغيـر التـابع    :)ب/1(الجدول 
  ]451 =ن[ مستويات الوحدة واالكتئاب ): المتنبئة(المستقلة 

B ß  tR R2  partial R  Adjuste  المحك والخطوات
d R2 

df  F
Δ
 

التفضـــــــــــــيِل للتفاعـــــــــــــل 
  االجتماعي على اإلنترنت

             

       0.178    **3.82 0.182 0.047 الوحدة
  **14.80  2,448  0.058  0.124  0.062 0.249  *2.65 0.126 0.027 االكتئاب

مــن الوحــدة كــًال أن ) ب/1(وتوّضــح النتــائج فــي الجــدول  
(β=0.182, t=3.82, p < .001)  واالكتئــاب(β=0.126, 

t=2.65, p < .05) للتفاعــِل  ، كانــا متنبئــين دالــين بالتفضــيل
. الفرضــيةهــذه وبالتــالي يــتم قبــول   ،االجتمــاعي علــى اإلنترنــت 

%) 6( فســــرا ســــويًا الوحــــدة واالكتئــــاب يمتغيــــر يتبــــين أَنو
 R2 = 0.062, F)يـر  تقريبًا مـن التبـاين فـي درجـات هـذا المتغ     

(2, 448) = 14.80, p < .001)،  وتشير هذه النتيجة إلى دعم
 (β=0.18) الفرضية األولى للدراسة، كما تدّل علـى أن الوحـدة  

ــاب    ــن االكتئــ ــر مــ ــة أكبــ ــهمت بدرجــ ــي  (β=0.13) أســ ــؤ فــ التنبــ
  .بالتفضيل للتفاعل االجتماعي على اإلنترنت

رتبط متغيـرات  تـ  "نيـة  النتائج المتعلقة بالفرضية الثا: ثانيًا
التفضــيل للتفاعــِل االجتمــاعي   (االســتخدام اإلشــكالي لإلنترنــِت   

 على اإلنترنت واالستعمال المفرط لإلنترنت واالستعمال القهري 

 

الوحــدة واالكتئــاب بعالقــة   ومتغيــرا ) لإلنترنــت وتنظــيم المــزاج  
 النتائج السلبية المرتبطة باسـتعمال بمتغيِر تنبؤية داّلة إحصائيًا 

ــت ــتخراج     و". اإلنترنــ ــم اســ ــية، تــ ــذه الفرضــ ــحة هــ ــار صــ الختبــ
ــدالي    ــع االعتـ ــيم التوزيـ ــة وقـ المتوســـطات واالنحرافـــات المعياريـ

(Skewness)  والمتـــــــوازي(Kurtosis) )   لضـــــــمان التوزيـــــــع
، ومعامل الثبات )للمتغيرات المستقلة (Normality)االعتدالي 

عــددهم الــداخلي ألفــا كرونبــاخ لــدرجات أفــراد عينــة الدراســة و  
  . طالبًا وطالبة) 451(

نتــائج اإلحصــاء الوصــفي الخاصــة ) أ/2(ويوّضـح الجــدول  
بدرجات أفراد عينة الدراسة الكلية على مقاييس الدراسة الكلية 

  .السبعة

  بعةالدراسة الكلية الس مقاييسعلى ) 451=ن(نتائج اإلحصاء الوصفي الخاصة بدرجات أفراد عينة الدراسة الكلية  :)أ/2(الجدول 
ألفا كرونباخ 

(α)  
Kurtosis Skewness االنحراف المدى

 المعياري

 المقياس المتوسط

.797 -.591 -.161 (12.20) 15.2 -3.05 2.27  )5-1( )20-4(النتائِج السلبيِة الستخدام اإلنترنت . 1 )2.9( 9.08 

.823 0.238 .816 (12.20) 15.2 -3.09 2.56 8.49 )2.1(  
  

  )5-1( )20-4(ط لإلنترنت االستعمال المفر. 2

.924 1.06 .143 (10.20) 13.2 -3.05 2.65 8.60 )2.2(  
  

  )5-1( )20-4(االستعمال القهري لإلنترنت . 3

.760 1.09 .326 (10.16) 13.3 -3.07 2.12   )5-1( )20-4(تنظيم المزاج . 4  )1.2( 6.53

.867 -.868 -.187 (10.15) 14.2 -4.05 2.29  )20-4( تفضيل للتفاعِل االجتماعي على اإلنترنتال. 5  )2.3( 8.78
)1-5(  

.839 -.259 .328 20.0 -67.05 
)47.04(  

8.95 40.55
)2.08(  

  )4-1( )80-20(الوحدة .6

.940 -.397 .910 -34.03 75.05 
)41.03( 10.91

 44.38 
)2.3(  

  )4-1( )80-20( االكتئاب.7

أن قـيم   )أ/2 الجـدول (الواردة أعاله ويالحظ من البيانات 
 والمتوازي لجميع المتغيرات لم تتجاوز  التوزيع االعتدالي

، وبالتــالي لــم تتجــاوز فرضــيات التوزيــع الطبيعــي،  (1.9)القيمــة 
واعتبــرت مالئمــة لالســتعمال فيمــا يتعلــق باإلحصــائيات الالزمــة   
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كمـــا تــم إحصـــاء قـــيم االرتبــاط الثنـــائي بـــين    .لغايــات الدراســـة 
مصــفوفة االرتبــاط ) ب/2(جــدول ويوضــح ال. متغيــرات الدراســة

النتــائِج الســلبيِة الســتخدام : الثنائيــة لمتغيــرات الدراســة الســبعة 

اإلنترنــــــت والتفضــــــيل للتفاعــــــِل االجتمــــــاعي علــــــى اإلنترنــــــت  
 تغيـرا واالستعمال المفرط والقهري لإلنترنـت وتنظـيم المـزاج وم   

  .الوحدة واالكتئاب

  )451=ن(يرات الدراسة السبعة مصفوفة االرتباط الثنائي لمتغ :)ب/2(الجدول 
  .6  .5  .4  .3 2  .1  المتغير 

            --  النتائِج السلبيِة الستخدام اإلنترنت. 1
          ----   .**239  االستعمال المفرط لإلنترنت. 2
        ----   . **306 . **346  االستعمال القهري لإلنترنت. 3
. 261  . **184 . **221  تنظيم المزاج. 4

**  
 ----      

ــى   الت.5 ــاعي علــــ ــِل االجتمــــ ــيل للتفاعــــ فضــــ
  اإلنترنت

377. **  616**.  391**. 267 **.---    

. 127 .**158 .**170  .**321  الوحدة. 6
 ** 

217**. ---  

 .**279 .**177 .* 112 .**184  .**247  .**167  االكتئاب. 7
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

وجود ارتباطات إيجابية داّلـة   )ب/2(ويتضح من الجدول 
، بـين متغيـر النتـائج    (p <0.01)عنـد مسـتوى الداللـة     إحصـائياً 

ــة   ــة ومتغيـــرات الدراسـ ــلبية الســـتخدام اإلنترنـــت مـــن ناحيـ : السـ
االستعمال المفرط واالستعمال القهري لإلنترنِت وتنظيم المزاج 

الوحــدة ا والتفضــيل للتفاعــِل االجتمــاعي علــى اإلنترنــت ومتغيــر  
ــاب ــدول   . واالكتئــ ــير جــ ــا يشــ ــود   ) ب/2(كمــ ــى وجــ ــًا، إلــ أيضــ

 > p)ارتباطــات إيجابيــة داّلــة إحصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة  

، بــين االســتعمال المفــرط وكــل مــن االســتعمال القهــري       (0.01
ــِت وتنظــيم المــزاج والتفضــيل للتفاعــِل االجتمــاعي علــى      لإلنترن

ــت ــاب  اإلنترنــ ــدة واالكتئــ ــتعمال  . والوحــ ــبط االســ ــري وارتــ القهــ
بكــل مــن  (p < 0.01)لإلنترنــت إيجابيــًا عنــد مســتوى الداللــة 

كمــا تبــين وجــود  . ومتغيــري الوحــدة واالكتئــاب  تنظــيم المــزاج
ــل مـــن التفضـــيل        ــين تنظـــيم المـــزاج وكـ ــاط إيجـــابي دال بـ ارتبـ
للتفاعِل االجتماعي على اإلنترنت والوحدة عند مستوى الداللة 

(p < 0.01)،  ين االكتئـاب عنـد مسـتوى    ووجود ارتباط بينه وبـ
) ب/5(وأخيــرًا يتضــح مــن الجــدول    .  (p < 0.05)الداللــة 

 وجود ارتباط إيجابي دال بين الوحدة واالكتئاب عند مستوى 

وتؤكــد جميــع االرتباطــات المشــار إليهــا . (p < 0.01)الداللــة 
وتظهر أن جميع المتغيرات الرئيسة للدراسة قد انطبقـت عليهـا   

   .النحدار التنبؤي المقترح فحصهتحليل اشروط نموذج 

إجـــراء تحليــل االنحـــدار الخطــي المتعـــدد   وقــد اســتخدم   
(Multiple Linear Regression) ،لمتغير التــابعللتنبــؤ بــا :
باتبـــاع طريقـــة  )المحـــك(النتـــائج الســـلبية الســـتخدام اإلنترنـــت  

فـــي خطـــوتين متـــدرجتين  ةالمتنبئـــالمتغيـــرات  (Enter)إدخـــال 
 علــــــى ضــــــوء التوجهــــــات النظريــــــة  وذلــــــك ،)ج/2الجــــــدول (

وقد ُأدخلـت فـي الخطـوِة    ). ب/2(الجدول ( واالرتباطات الدالة
درجات الطلبة على المقـاييِس  مستويات ) ج/2الجدول (األولى 

ــة  ــِت  لالفرعيــ ــكالي لإلنترنــ ــتخدام اإلشــ ــِل (الســ التفضــــيل للتفاعــ
ــرط لإلنترنـــــت     ــتعمال المفـــ ــى اإلنترنـــــت واالســـ ــاعي علـــ االجتمـــ

دِخَلـت  ومن ثـم أُ  ،)المزاج هري لإلنترنت وتنظيمواالستعمال الق
فــي  الوحــدة واالكتئــابياســي درجــات الطلبــة علــى مقمســتويات 

 نتائج تحليل االنحـدار ) ج/2(ويوّضح الجدول  .الخطوِة الثانيِة
  .المتدرج
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 )المحــك (دام اإلنترنــت النتــائج الســلبية الســتخ  : نمــوذج تحليــل االنحــدار المتــدرج المتعــّدد للمتغيــر التــابع       :)ج/2(الجــدول 
مستويات التفضيل للتفاعِل االجتماعي على اإلنترنت واالسـتعمال المفـرط والقهـري لإلنترنـت وتنظـيم      ): المتنبئة(والمتغيرات المستقلة 

  ]451= ن[ المزاج والوحدة واالكتئاب 
 Bß  tR R2 partial  المحك والخطوات

R   
Adjusted 

R2 
R2 

change 
df  F

Δ
 

بية الســـــتخدام النتـــــائج الســـــل
  اإلنترنت

                

                  )1(الخطوة
التفضيل للتفاعِل االجتماعي 

 على اإلنترنت

1.096 0.201 4.09 **    0.190          

          0.061   1.299 0.063 0.319االستعمال المفرط لإلنترنت
          0.289    **6.38 0.289 1.634االستعمال القهري لإلنترنت

 **25.0 4,446  0.183 0.176  0.148 0.183 0.428  **3.16 0.143 0.778 تنظيم المزاج
                 )2(الخطوة

التفضيل للتفاعِل االجتماعي 
  على اإلنترنت

1.089 0.199 4.17 **    0.194          

          0.067   1.42 0.067 0.340االستعمال المفرط لإلنترنت
          0.266    **5.80 0.259 1.465االستعمال القهري لإلنترنت

          0.145    **3.08 0.136 0.743  تنظيم المزاج
          0.140    **2.97 0.130 0.748 الوحدة
 **21.7 6,444  .044 0.217  0149 0.227 0.476  **3.17 0.138 0.796 االكتئاب

R Square Change: 1=.183; 2= .044, *p < 0.05, **p < 0.0 

نمـوذج  خطـوة األولـى مـن    الوتشـير نتـائج االنحـدارات فـي     
أّن مســـتويات  إلـــى) ج/2الجـــدول (المتـــدرج تحليـــل االنحـــدار 

 =β =0.201, t) التفضـيل للتفاعـِل االجتمـاعي علـى اإلنترنـتِ     

4.09, p < .001) ،القهري  تعمالواالس(β =0.289, t=6.38, 

p < .001) ، وتنظــيم المــزاِج(β =0.143, t=3.16, p < 

النتائج السـلبية السـتخدام اإلنترنـت    بكانت متنبئات دالة ، (001.
ــًا داالً   تعمالاالســفــي حــين أَن   ــم يكــن متنبئ  β) بهــا المفــرط ل

=0.063, t=1.29, P = 0.195, p > .05) ، قـد فسـرت    وأنهـا
مــن التبــاين فــي النتــائِج الســلبيِة الســتخدام      %) 18.3(ســوية 

 .(R2 = .183, F (4, 486) = 25.03, p < .001)اإلنترنـت  
ــدما ُأ ــل مـــن متغيـــري    وعنـ ــأثير كـ ــِة، تـ ــوِة الثانيـ دخـــل فـــي الخطـ

، (β =0.130, t=2.97, p < .001) مســـتويات الوحـــدِة
هـذين   نجـد أنَ  ،(β =0.138, t=3.17, p < .001)االكتئـاب  و
ِمــن التبــاين فــي النتــائِج  %)  4( فقــط بنســبة اأســهمين متغّيــرال

 = R2 = .227, F (6, 445))السـلبيِة السـتخدام اإلنترنـت    

21.73, p < .001).       وتظهـر هـذه النتـائج أن جميـع المتغيـرات
ارتبطـــت بعالقـــة إيجابيـــة بالنتـــائِج الســـلبيِة الســـتخدام اإلنترنـــت 
باستثناء واحد مـن المتغّيـراِت المتنبئـة الداّلـة، وهـو االسـتعمال       

  . جزئيًاالفرضية هذه وبالتالي يتم قبول  ،المفرط لإلنترنت

  النتائج مناقشة

فرضـــيات اثنتـــين مـــن  ُة الحاليـــُة لَفْحـــص  أجريـــْت الدراســـ 
ــتِ     ــكالي لإلنترنـ ــتخدام اإلشـ ــلوكي لالسـ ــي السـ ــوذج المعرفـ  ،النمـ

االرتباطــاِت بــين تفضــيل األفــراِد   عــن وذلــك مــن خــالل الكشــف   
وأعـراض  والوحـدة واالكتئـاب   للتفاعِل االجتماعي على اإلنترنت 

االســــتخدام اإلشــــكالي لإلنترنــــت والنتــــائج الســــلبية الســــتخدام  
متغيـرات  " المتعلقة بأَنفيما يتعلق بالفرضيِة األولى و. نترنتاإل

ــة إحصــائيًا بمتغيــر    تــرتبط الوحــدة واالكتئــاب بعالقــة تنبؤيــة داّل
أن النتــائَج تبــيَن ، "التفضــيل للتفاعــل االجتمــاعي علــى اإلنترنــت 

ــة بــينَ    والتفضــيل الوحــدة واالكتئــاب   أشــارْت لوجــود عالقــة داّل
فقد َتنبأْت مستويات األفـراِد   .اإلنترنِت للتفاعِل االجتماعي على

علــى مقـــاييس االكتئـــاب والوحــدِة بمســـتوى التفضـــيِل للتفاعـــل   
الوحـــدة  اكمـــا فســـر متغيـــر. االجتمـــاعي علـــى اإلنترنـــت لـــديهم

مســــتوى تفضــــيِل الطلبــــة  مــــن التبــــاين فــــي%) 6(واالكتئــــاب 
ــت     ــى اإلنترن وتنســجم هــذه  . الجــامعيين للتفاعــِل االجتمــاعي عل

 ,.Caplan, 2003; Kim et al)مـع بعـض الدراسـات     النتيجـة 

2009; Sebena et al., 2013)    ومـع نتـائج بعـض الدراسـات ، 
التي توصلت لوجـود عالقـة   ) 2012الطراونة والفنيخ، (العربية 

، االجتمــاعيلتكيف اوالمفــرط واالكتئــاب  نترنت إلام استخدا بــين
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 ;DeRushia, 2010)لكنهـا تختلـف مـع نتـائج دراسـات أخـرى       

Shields & Kane, 2011)      توصـلت لعـدم وجـود مثـل هـذه ،
  . االرتباطات

علـى صـحة الفرضـية األولـى      هذه النتيجة وتصـادقُ وتدعُم 
التــي قــدمها النمــوذج المعرفــي الســلوكي لالســتخدام اإلشــكالي     

ــِت  بـــأَن التعاســـة   (Caplan, 2003, 2005) (PIU)لإلنترنـ
األفــراِد لتفضــيل  والِضــيق النفســي واالجتمــاعي قــد تهّيــُئ َبعــض

التفاعــــِل االجتمــــاعي علــــى اإلنترنــــِت كأحــــد أوجــــه اســــتخدامه 
ــكالية  ــبة  . (Davis, 2001)اإلشــ ــدو أن اإلنترنــــت بالنســ ويبــ

لألشـــخاص المضـــطربين نفســـيًا واجتماعيـــًا، ُيْمِكـــن أن يحـــّرر      
الشخص ويخّلصه من القيود التي تفرضها العالقات االجتماعية 

 ,Morahan-Martin & Schumacher)فـي حياتـه الحقيقيـة    

وانسجامًا مع هـذا الموقـف، ُيمكـن القـول أَن اإلنترنـت      . (2000
بحــد ذاتــه قــد ال يجعــل األشــخاص مَعــزولين أو مكتئبــين؛ لكــن    
األصح القول إن الوحدة َأو العزلة هـي التـي َتجـذب األفـراد إلـى      

فـي   تفضيل التفاعِل االجتماعي وإنشـاء الِعالقـاِت علـى اإلنترنـتِ    
   .(Davis, 2001; Shotton, 1991) م األولالمقا

بأنهـا تعـود ألن هـؤالء    أيضـًا،   ويمكن تفسيِر هـذه النتيجـة  
ــة ــرين     الطلبـ ــع اآلخـ ــة للتفاعـــل مـ ــفه بيئـ ــدركوَن اإلنترنـــت بوصـ ُيـ

ــون أقــل  ــْن التفاعــِل العــادي     بصــورة تُك ــأة ِم تهّديــدًا وأكثــر ُمَكاَف
َمــع اآلخــرين  وجهــًا لوجــه، وتثبــت لهــم أن بإمكــانهم َأن َيتفــاعلوا

ــا      ــى اإلنترنـــت ِممـ ــل علـ ــورة أفضـ ــهم بصـ ــن أنفسـ ــروا عـ وأن يعّبـ
ــه فــي الحيــاة الواقعيــة      & McKenna, Green)َيقومــون ب

Gleason, 2002) .  

 دراسـة في ما يتعلق بالفرضية الثانية لل، ة إلى ذلكباإلضاف
ــمنة  ــرتبُط  "المتضـ ــِت   تـ ــكالي لإلنترنـ ــتخدام اإلشـ ــرات االسـ متغيـ

ــلِ ( ــيل للتفاعــ ــتعمال    التفضــ ــت واالســ ــى اإلنترنــ ــاعي علــ االجتمــ
) المفرط لإلنترنت واالستعمال القهري لإلنترنـت وتنظـيم المـزاج   

بمتغيـِر  الوحدة واالكتئـاب بعالقـة تنبؤيـة داّلـة إحصـائيًا      ومتغيرا 
 النتـائج أظهـرت   ،"النتائج السـلبية المرتبطـة باسـتعمال اإلنترنـت    

 أَنالسلوكي  النموذج المعرفيفرضيات وبصورة غير متسقة مع 
 ،متنبئًا داًال بالنتائِج السلبيِة االستعمال المفرِط لإلنترنِت لم يكن

ــت      لكــن ــى اإلنترن  ســتعمالواالالتفضــيل للتفاعــِل االجتمــاعي عل
ــاب والوحــدة    القهــري وتــدعم هــذه   .لإلنترنــت، ومتغيــري االكتئ

صـحة الفرضـية الثانيـة التـي قـدمها النمـوذج        النتيجة بوجه عام،
 (PIU)لســـــلوكي لالســـــتخدام اإلشـــــكالي لإلنترنـــــِت  المعرفـــــي ا

، التــي (Kim et al., 2009)وتنســجم مــع بعــض الدراســات  
ُيــؤّدي إلــى نتــائِج  لإلنترنــت االســتعمال القهــري  توصــلت إلــى أَن

الحيــاِة الســلبيِة مثــل الــدرجاِت األكاديميــِة األدنــى، والتغيــب عــن  

بــــاط االرت َأو العمــــل، وفقــــدان الصــــفوف وقلــــة ســــاعات النــــوم
أَن مسـتخدمي اإلنترنـت   التـي أكـدت    مع الدراسـات و ،االجتماعي

الذين يعانون من الوحدة مقارنة بمستخدمي اإلنترنـت مـن غيـِر    
الوحيِدين، كانوا أكثر ميًال لمواجهة صـعوبات أكثـَر فـي حيـاِتهم     
اليومية وللشعور برضا أكثـَر عـن العالقـات عـن طريـق االتصـال       

 األصـــدقاِء فـــي الحيـــاة الواقعيـــة علـــى اإلنترنـــِت مقابـــل عالقـــات
(Morahan-Martin & Schumaker, 2003).  

نتيجتــــين غيــــر  ويالحــــظ أَن هــــذه النتيجــــة أبــــرزت أيضــــًا
التــأثيِر الضــعيف لالســتعمال المفــرط   همــاَكانــْت أوال. متــوّقعتين

ــْد َيُكــون التفســير المحتمــل   . لإلنترنــِت علــى النتــائِج الســلبيةِ  وَق
لفـًا ِمـْن الظـروِف األخـرى ولغايـات غيـِر       لهذا أن هناك نوعًا مخت

ــب اإلنترنــت       ــذي َيســتعمُل الطال ــين الشخصــي، ال ــا ب االتصــال م
األلعـاب علـى    ممارسـة عتبـر  توعلـى سـبيل المثـال،    . فيها بإفراط

ــى اإلنترنــت        ــًا ومشــّوقًا، كمــا أن البحــث عل ــرًا ممتع ــت أم اإلنترن
ُيعــد  نجــاز الواجبــات األكاديميــة المطلوبــة   إطلبــًا للمعلومــات و 

أمــرًا مريحــًا وجــذابًا لــدى بعــض الطلبــة، وقــد يعتبــر االســتماع  
 ومشاهدة اليوتيوب والتسجيالت الفنية المختلفـة علـى اإلنترنـت   

أنـه   والنتيجة الثانية غير المتوّقعة. مهدئة َأو محفزة، وهّلم جرا
ــًا فــي تطــويِر اســتخدام       ــت دورًا هاّم ــالرغم مــن أن الوحــدِة َلعَب ب

ــاَن لــ    ،(β=0.182)لياإلنترنــت اإلشــكا  ــاب أيضــًا َك  هإّال أن االكتئ
. على هذه العمليـةِ  ،(β=0.126)لكن بدرجة أقل  ،بعض التأثير

ويتضمُن أحد التفسيرات لهذه الَنتاِئج أّن الوحدِة نظريـًا، تكـون   
أكثر بروزًا كمتنبئ بالتفضيِل للتفاعِل االجتماعي على اإلنترنت، 

حــــول الكفــــاءة والقــــدرِة علــــى  ألن أنــــواَع التصــــّوراِت الســــلبيِة 
االتصــال تكــون أكثــر وضــوحًا بــين األشــخاص الــذين يشــعرون     

ومن الناحيـة  . (Tutgun, Deniz, & Moon, 2011)بالوحدة 
األخرى، يمكن القول إن االكتئاب قد يْنشَأ عن مجموعة واسعة 

مـثًال، خبـرة   (ي ال يتعّلـْق العديـد ِمْنهـا    تـ مرتبة مـن الظـروِف، وال  
مــة، اإلجهــاد المتعّلــق بالعمــَل، المــرض الجســمي،   مأســاوية مؤل

ــْد يتضــمن تــأثيرًا أقــِل      ).لــخا بحيــاة الفــرد االجتماعيــة، ولــذا َق
 ,Caplan)على تصـّوراِت الفـرد المتعلقـة بمهاراِتـه االجتماعيـة      

2003) .  

ويوجــــد عــــدد ِمــــن تقييــــداِت الدراســــة الحاليــــة الواجــــب  
، ســات المســتقبِلية اإلشــارة إليهــا لمراعاتهــا فيمــا يتعلــق بالدرا    

بخصــائص مجتمــع الدراســة الحاليــِة والبيئــة   والمتعلقــة تحديــدًا 
الجامعية الخاصة بإحدى الجامعات األردنية الخاصة التي طبقت 
ــَة التــي اســتخدمت فــي الدراســِة       ــا، وبطبيعــة وأوصــاف العّين فيه

شـّكل مـا يقـارب ثلثـي     قـد  التي قد يؤخذ عليها أن عدد اإلناث 
باإلضــافة إلــى الخصــائص الســيكومترية ألداة  عــدد العينــة، هــذا  

ــذي      ــذاتي الـ ــر الـ ــلوب التقريـ ــة وأسـ ــة المترجمـ ــة الرئيسـ الدراسـ
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وبســبب . يحتمــل الكثيــر مــن آثــار المرغوبيــة االجتماعيــة أيضــاً   
طبيعِة التقريِر الذاتي، من المحتمُل أن تكون البيانات التـي زود  

هــا أن بهــا المشــاركون هــذه الدراســة غيــر دقيقــة كمــا ُيفتــرض ب 
وقـد َتسـتفيُد   . تُكون لو َكاَن استعمالهم َقْد تـم تعّقبـه إلكترونيـاً   

ــى     ــبق والحصـــول علـ ــاق المسـ ــتقبلية مـــن االتفـ ــات المسـ الِدراسـ
برنــامج حاســوِب تتبعــي لَجْمــع  الموافقــِة ِمــْن المشــاركين لَتركيــب

   . (Kotikalapudi et al., 2012)المعلوماِت المطلوبة آليًا

  لتوصياتا

لدراسة الحالية يمكن صياغة بعض التوصيات ل ًااستناد
   :العالقة بنتائج الدراسة ومن أهّمها ذات

ــْل خطــوَة    -1 أوليــة بــالرغم مــن أن النتــائِج المــذكورة أعــاله تمّث
ــو  ــَة نحـ ــِت    مهمـ ــكالي لإلنترنـ ــتخدام اإلشـ ــل لالسـ ــم أفضـ َفْهـ

باالتصال الشخصِي مـع اآلخـرين مـن خـالل مـنهج       وعالقته
ألولـــى فـــي البيئـــة العربيـــة، إّال أن    نظـــري يجـــّرب للمـــرة ا  

دراسات أخرى ما زالـت ضـرورُية للُمَسـاَعَدة علـى َتْسـليط      
  .الضوء على البعض ِمْن هذه القضايا

الذين يعانون مـن النتـائج    َتقترُح النتائج أّن الشباِب الجامعي -2
الســــلبية المترتبــــة علــــى اســــتخدام اإلنترنــــت يواجهــــون      

ــتخدام اإل   ــِر االسـ ــون لخطـ ــت، وأن  ويتعرضـ ــكالي لإلنترنـ شـ
وُمَعاَلَجــة المشــاعر التــي يشــعرون بهــا    إمكانيــاتهم لَتنظــيمِ 

كاالكتئـــــاب والوحـــــدة ينبغـــــي أن تمثـــــل أهـــــداَفا مهمـــــَة      
   .الوقائية والعالّجية للتدّخالت

هذه النتائج تقود الباحثين والمرشدين  لعَلأخيرًا، و -3
 النفسيين العاملين مع الشباب الجامعي الذين يظهرون

أعراض االستخدام اإلشكالي لإلنترنت للبدِء بتجريب 
صالحية هذا المنظور أيضًا كمنهج للعالج النفسي 

(Khazaal et al., 2012) لهؤالِء الطلبة. 
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