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بعض المحددات النفسية لإدمان تطبيقات التواصل الاجتماعي 
ضوء بعض  فيلدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت 
 المتغيرات الديموجرافية

 ملخص الدراسة:
مستوى إدمان مواقع وتطبيقات التواصل  هدفت الدراسة الحالية للتعرف على

الفعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية االجتماعي، وداللة إسهام كل من القلق االجتماعي، و 
فى التنبؤ بإدمان التواصل االجتماعي، ودور متغيرات الجنس والمستوى التحصيلى لدى 
طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي االستداللي وبلغت 

 – 30 من عمري مدى ( طالبا من الجنسين من الطلبة بالمرحلة الثانوية ب071العينة )
واستخدمت كل  عام، 1.69 معياري عام وانحراف  39.33قدره  عمري عاما، بمتوسط  36

 ومقياس القلق التفاعلي، (7132من مقياس إدمان التواصل االجتماعي لجمال المنيس )
(IAS)  الفعالية الذاتية العامة تعريب سامر  ومقياس، (3661) األنصاري تعريب بدر

 (.7111حبيب ) مجديتعريب لكفاءة االجتماعية: رضوان، ومقياس ا
متوسطًا  كان االجتماعيإدمان الطلبة للتواصل  أن مستوى  إلىوأشارت النتائج 

التنبؤ  في، كما تبين أن القلق االجتماعي يسهم بصورة دالة %27.30 بنسبة مئوية
ية والكفاءة بينما لم تسهم كل من الفعالية الذات، بإدمان تطبيقات التواصل االجتماعي

، وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود إحصائيااالجتماعية بصورة دالة 
كل من إدمان التواصل االجتماعي، والقلق االجتماعي،  في الدراسيللجنس أو المستوى 

والفعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية، بينما تبين ارتفاع القلق االجتماعي لدى ذوى 
راسي المقبول مقارنة بالجيد جدا، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود المستوى الد

بينما تبين  لعمر الطلبة في كل من إدمان التواصل االجتماعي، والكفاءة االجتماعية،
وارتفاع ، عاما مقارنة باألعمار األصغر 31و  37ارتفاع القلق االجتماعي كانت أعمارهم 

 اما مقارنة باألعمار األصغر. ع 36الفعالية الذاتية للعمر 
القلااق االجتماااعي، الفعاليااة الذاتيااة، ، إدمااان التواصاال االجتماااعي: الكلمااات المفتاحيااة
 الكفاءة االجتماعية 

  :مقدمة
من الوساائل  SNS))Social Network Sitesمواقع التواصل االجتماعي  تعد

ال ، خدمي شاابكة اتنترنااتاالتصااالية الحديثااة التااي يتواصاال ماان خيلهااا المييااين ماان مساات
فهاؤالء تجمعهام مياول ، يفصل بينهم أية عوامل مثل العمر أو النوع أو المهنة أو الجنساية

نظرًا تقبالهم المتزاياد ، واهتمامات مشتركة، وهو ما يجعل الشباب أكثر تعرضًا لهذه المواقع
وذلا  ، ي فئة أخرى على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في هذه الشبكات أكثر من أ



 م 7137( أبريل لسنة األول الجزء 371مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 973 - 

بسابب بعاال العواماال النفسااية واالجتماعياة المتمثلااة فااي ريبااة الشاباب فااي إقامااة عيقااات 
 Boyd & Ellison, 2007, p. 26)) وصداقات مع اآلخرين في مختلف دول العالم

ويشااير واقااع الحااال إلااى اناان لاام يعااد هنااا  ببااد ماان اسااتخدام تطبيقااات التواصاال 
التواصل الشخصي وحتى الرسمي، حيث يتيسر إلاى حاد كبيار  فياالجتماعي عبر اتنترنت 

 نقل المعلومات بسرعة وكلفة أقل. 
( مليون شخص علاى 126وتشير اتحصائيات أن عدد مستخدمي اتنترنت بلغ )
ملياار( شاخص فاي عاام  2مستوى العالم، ومن المتوقاع أن يصال عادد المساتخدمين إلاى )

كثااار الفئاااات التاااي تساااتخدم مواقاااع التواصااال ويعاااد الشاااباب والمراهقاااون مااان أ(. 7171)
هنا  تزايد ملحوظ في استخدام المراهقين لمواقاع التواصال االجتمااعيأ فا كثر االجتماعي، و 

 ( لديهم ملف شخصي في هذه المواقع37 – 37من نصف المراهقين من الفئات العمرية )
 .(61: 7116)عبد الحميد بسيوني، 

مرحلة عادم  إلىالتواصل االجتماعي  فينترنت لي  األفراد وقد يصل معدل استخدام
أنشطة الفرد، وهاو ماا  باقيالقدرة على التوقف، أو قضاء وقت زائد بما يتداخل ويؤثر على 

 والذي يعد أحد أشكال إدمان اتنترنت.، قد يبعرف بإدمان التواصل االجتماعي
بريطاانيون فقاد أشاار علمااء الانفس ال، واضطراب إدماان اتنترنات مشاكلة متزايادة

فرد من مستخدمي اتنترنت تظهر علين أعارال اتدماان،  711إلى أن هنا  فردًا من بين 
سااعة أو أكثار علاى اتنترنات دون عمال يادعوا لاذل أ  11بل أن هناا  أشاخاص يقضاون 

فمن الممكن أن يضحى الابعل بالعمال وبالمدرساة وبالعيقاات األسارية وبالماال، بال ومان 
الشخص وتدمر حياتن من خيل سيبر اتنترنت. والوقوع فاى دائارة  الممكن أن تسوء سمعة

إدمان اتنترنت يتطلاب ساتة أشاهر مان التعلاق الكامال باتنترنات، ويعاد طلباة الجامعاة هام 
 (.Hardy, 2004األكثر تعرضًا تدمان اتنترنت )

مان مساتخدمي شابكة اتنترنات يعاانون  %1: 7أشارت مجلة النيوزويا  أن  وقد
 .(7110، ن اتنترنت الشديد. )بشرى إسماعيلمن إدما

تجعل هذا الشاخص دون يياره يادمن  سمات شخصية لدى األفراد وقد تكون هنا 
 92( أوضحت أنن مان باين 3667عام ) في Young دراسة أجراها "يونج" ، ففياتنترنت

 ما يقرب أيمنهم مدمنون لإلنترنت  %31 – 2مليون مستخدم لإلنترنت يوجد حوالي من 
 .(7110، مليون شخص مدمن لإلنترنت. )بشرى إسماعيل 31من 

وكما يرى "أوتو فينخل" أن جميع أنواع اتدماان ساواء إدماان مخادر أو يياره إنماا 
حباطاتاان ا  هااو محاولااة فاشاالة ويياار ناجحااة للساايطرة ماان جانااب الفاارد علااى قلقاان واكتئاباان و 

، دمااان، مثاال إدمااان الساارقةتاادب داخلاان ماان خاايل ساالوكن ات التاايومشاااعر اتثاام والااذنب 
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دمااان األكاال دماناان )حسااام الاادين عاازب،، وا  دمااان الهوايااات، والحااب وا  دمااان القااراءة، وا   وا 
7113.) 

  :مشكلة الدراسة
عادة ما تسهل التكنولوجيا من حياة اتنسان، وتيسر علين العمل واالستمتاع، 

 إالي عبر اتنترنت، ولعل هذا هو الهدف األساسي من مواقع وتطبيقات التواصل االجتماع
أنن دائمًا هنا  وجن آخر للتكنولوجيا، يرتبط بطريقة وكثافة االستخدام وتداخلن مع باقي 

 نواحي الحياة.
( إلى أن لينترنت العديد من اآلثار السلبية Grhol,2009: 16وقد أشار )

 أعلى الصحة العامة وعلى فرص التفاعل االجتماعي للفرد وعلى الصحة النفسية
الستخدام المفرط أو المرضى لإلنترنت يؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر واتحباط فا

واالكتئاب باتضافة إلى أضراره البالغة على الحالة الجسمية، فلن ت ثيره السلبي على 
العمود الفقري والمفاصل واألعصاب والعيون وبخاصة عندما يفقد الفرد سيطرتن وتحكمن 

نت وفي عدد ساعات استخدامن فقد تتدهور حالة الفرد ويصل في فترات استخدام اتنتر 
 . إلى حد إدمان اتنترنت

ولعل هذه اآلثار يزيد احتمالها لدى فئة الشباب والمراهقين، حيث يعدون الفئة  
األكثر استخداما للتواصل االجتماعي عبر اتنترنت. وقد أشارت دراسة فورتسون وآخرون 

(Fortson, et al., 2007إل )من مستخدمي اتنترنت هم من الشباب،  %61 أن ى
منهم يفرطون في استخدام اتنترنت ويعانون من العديد من  %21وأن ما يقرب من 

 . االضطرابات النفسية كاالكتئاب والتوتر باتضافة إلى المشكيت الجسمية والصحية
ع وال يخفى على احد أن نسب استخدام المراهقين والشباب الكويتي لمواق 

من  ن المراهقين والشباب يستخدمونن بكثافةأالتواصل االجتماعي عادة نسب مرتفعة، و 
 ,Almenayes)) حيث عدد الساعات اليومية، بما يتداخل مع العديد من أنماط حياتهم

أن إدمان  (Das& Sahoo,2010:222)، كما أوضحت نتائج دراسة 2015:17
السلو  الشخصي واالجتماعي، ومشكيت  الطلبة لمواقع التواصل االجتماعي يؤثر على
 صحية، والشعور بالعزلة النفسية واالجتماعية.

التعرف  إلىأنن مع وضوح تل  اآلثار وزيادة نسب الدراسات التي تسعى  إال 
عليها، لم يهتم كثير من الدراسات بدراسة العوامل الشخصية المرتبطة بإدمان التواصل 

شخصيات األكثر عرضة تدمان التواصل االجتماعي، ال في، ومحاولة البحث االجتماعي
 خاصة لدى فئة المراهقين.

 تحاول اتجابة على األسئلة اآلتية: لذل  فإن الدراسة الحالية
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ما مستوى إدمان مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي لدى طلبة المرحلة  .3
 الثانوية بدولة الكويت؟

فعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية القلق االجتماعي، وال ما درجة إسهام كل من .7
 ؟ة المرحلة الثانوية بدولة الكويتالتنبؤ بإدمان التواصل االجتماعي لدى طلب في

كل من إدمان التواصل االجتماعي،  فيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1
 والقلق االجتماعي، والفعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية تعود الختيف الجنس

 ؟ة المرحلة الثانوية بدولة الكويتطلبلدى 
كل من إدمان التواصل االجتماعي،  فيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .0

والقلق االجتماعي، والفعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية تعود الختيف 
 لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت ؟ المستوى الدراسي

كل من إدمان التواصل االجتماعي،  فيية هل توجد فروق ذات داللة إحصائ .2
والقلق االجتماعي، والفعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية تعود الختيف العمر 

 ؟ة المرحلة الثانوية بدولة الكويتلدى طلب
 : أهمية الدراسة

تناولها لموضوع من الموضوعات الحديثة وهى  فيتتمثل : األهمية النظرية للدراسة
تطبيقات التواصل االجتماعي والتي تنتشر بصورة مطردة، وأصبحت ظاهرة، إدمان مواقع و 

 لها كثير من اآلثار االجتماعية والنفسية والصحية. 
يمكن أن تفيد الدراسة الحالية العاملين مع المراهقين : ومن حيث األهمية التطبيقية

وامل المرتبطة تفسير بعل الع فيمن طلبة المرحلة الثانوية، وكذل  اآلباء والمربين 
 بإدمان الطلبة للتواصل االجتماعي عبر اتنترنت.

بناء برامجهم بناء على  فيواضعي برامج الوقاية والعيج  وكذل  يمكن أن تفيد
 ما تسهم بن هذه الدراسة من نتائج وتوصيات.

 
 

 هدف الدراسة: 
ة بحث مستوى إدمان طلبة المرحلة الثانوية بدول إلىتهدف الدراسة الحالية 

الكويت لمواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي، والتعرف على مدى إسهام كل من القلق 
التنبؤ بإدمان التواصل االجتماعي،  فياالجتماعي، والفعالية الذاتية والكفاءة االجتماعية 
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إدمان التواصل  في والتعرف على دور متغيرات الجنس والمستوى التحصيلى والعمر
 لطلبة.لدى هؤالء ا االجتماعي

 مصطلحات الدراسة 
 : Social Networking Addictionإدمان التواصل االجتماعي  

إدمان شبكات التواصل االجتمااعي ب نان حالاة  (Andereassen,2012)عرف تب 
ماان حاااالت االسااتخدام المرضااى ويياار التااوافقي، تزيااد ماان مخاااطر المشااكيت االجتماعيااة 

 واألكاديمية والشخصية.
جرائيا يعرف ا لباحثان ب نن درجة األفراد على مقياس إدمان التواصال االجتمااعي وا 

  هذه الدراسة. فيالمستخدم 
 :Social Anxietyالقلق االجتماعي 

مصاااحوبة باااالتوتر  ( ب نااان " اساااتجابة0، 7111يبعرفااان وحياااد مصاااطفى كامااال )
 واالضطراب عند مواجهة اآلخرين كاألقران، والوالدين، والمدرسين، و الجيران."

جرائيا يعرفن الباحثان ب نن الدرجة التي يحصل عليها األفراد على مقياس القلق المستخدم وا  
 هذه الدراسة. في

  Self Efficacyالفعالية الذاتية 
"مجموعااة األحكااام الصااادرة عاان الفاارد والتااي  ب نهااا Bandura(1977) يعرفهااا

في التعامل ماع المواقاف ومرنة  معينة تعبر عن معتقداتن حول قدرتن على القيام بسلوكيات
 الصعبة والمعقدة وتحدى الصعاب ومدى مثابرتن النجاز المهام المكلف بها. 

جرائيا يعرفها الباحثان ب نها درجة األفراد على مقياس الفعالية الذاتية المساتخدم  هاذه  فايوا 
 الدراسة. 

 الكفاءة االجتماعية  
لكفاءة االجتماعية ب نها ( ا3661يعرف عبد الحميد جابر وكفافي عيء الدين )

بعد وجداني يتمثل في التعاطف والتواصل مع اآلخرين والفهم المتبادل للمشاعر الوجدانية، 
وتكوين العيقات الشخصية المرضية معهم، بحيث يكون الفرد مستمعًا جيدًا لهم، وقادرًا 

 م، وتقدير مشاعرهم وتفهمها.على تعرف اهتماماته
جرائيا يعرفها الباحثا ت ب نها درجة األفراد على مقياس الكفاءة االجتماعية وا 

 هذه الدراسة.  فيالمستخدم 
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  :اتطار النظري 
 : التواصل االجتماعي إدمان 

توسع مفهوم اتدمان ولم يعد قاصرًا علاى إدماان الماواد المخادرة بال تعاداه للعدياد 
بًا مااع حياتاان، ماان األشااياء والممارسااات التااي يمكاان أن تااؤثر علااى اتنسااان وتتااداخل ساال
الاذي قاد  يدماانفاتدمان هو "ريبة ملحاة مرضاية وجامحاة مان اتنساان نحاو الموضاوع ات

يكااااون مااااادي كالمخاااادرات والسااااجائر، أو يكااااون حاااادث كااااالكمبيوتر واتنترناااات والشاااابكات 
 ( 7113االجتماعية )جواد فطاير، 

دمااان شاابكات التواصاال االجتماااعي هااو أحااد أشااكال إدمااان اتنترناات، ويع رفاان وا 
(Das&Sahoo,2010:25)  ب نااان "االساااتخدام المرضاااى لشااابكات التواصااال االجتمااااعي

 أنشطة الحياة اليومية مثل األكل والعمل والنوم ويير ذل ."  والذي يؤثر على
إدمان الشبكات االجتماعياة باتنترنات ب نان  ) (Subathra,et al,2013ويعرف

ار الستخدامها بحيث تصاب  عاادة تاؤدى " السلو  القهري الذي يشعر فين المدمن باالضطر 
 ت ثيرات سلبية على أنشطة مهمة مثل العمل والدراسة"  إلى

( أن اسااتخدام التكنولوجيااا وخصوصااًا  Wilson, 1997: 8وياارى ويلسااون ) 
شبكات المعلومات واتنترنت والشبكات االجتماعية هو اساتخدام مبناي علاى الضابط الاذاتي 

الساتمرار داخال موقاع معاين أو االنتقاال لموقاع أخار أو التوقاف فقارار ا، الداخلي لدى الفارد
كلهااا قاارارات شخصااية ترجااع إلااى درجااة الفاارد فااي الضاابط الااداخلي وماادى ، عاان اسااتخدامن

 . تحكمن وسيطرتن على ذاتن
أ أن  GackenbacK (1998)ومن حيث نساب االنتشاار، فتشاير نتاائج دراساة

أجااابوا باا ن  %72وأن ، ون اتنترنااتماان عينااة الدراسااة ال يسااتطيعون العااي  بااد 02%
أجاابوا با نهم يقضاون علاى  %12أصدقائي على اتنترنت أكثر من أصدقائي فاي الواقاع، و

ساااعات فااي اليااوم. وعلياان فااإن هااذا يشااير إلااى أن ثلااث أفااراد العينااة  2اتنترناات أكثاار ماان 
ساتخدام ا فايوتبين هاذه النساب أن المشاكلة ليسات   الوقت الحاضر. فيمدمنين لإلنترنت 

مقادار مان الوقات يقضاين  فايالمرتبطاة بهاا، ولكان  وشابكات التواصال االجتمااعي اتنترنت
الفرد أماام اتنترنات، وفاى تا ثير ذلا  علاى جسام اتنساان وشخصايتن وسالوكن، وفاى مادى 

وهل وصل إلى حد عدم االستغناء عنن أو إدمانن وتر  ييره ، بتل  الشبكات تعلق الشخص
  اء عنها.من األنشطة واالستغن

قاماات  :المحكااات التشخيصااية تدمااان شاابكات التواصاال االجتماااعي وتطبيقاتهااا
(Andreassen , 2012)  ببناء مقيااس تدماان التواصال االجتمااعي باتنترنات اعتماادا

الرابااع  واتحصااائيالاادليل التشخيصااي  فاايدمااانى الااواردة علااى المعااايير السااتة للساالو  ات
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( إلاى Gackenbach ,1998جكينباا  ) إليانماا أشاار  ماعليضطرابات النفسية، وتتفاق 
وفيما يلاي هاذه ، يمكن تعريفن إجرائيًا باتدمان، سلو  يتميز بالمحكات الستة اآلتية أيأن 

 المحكات:
وهذا يحدث عندما يصاب  هاذا السالو  أهام : Salienceأن يكون السلو  سمة بارزة  .3

ى تفكياره ومشااعره حياث االنشاغال حيااة الفارد ويسايطر علا فاياألنشطة وأكثرها قيماة 
البارز والزائد والتحريفات المعرفية واضطراب السلو  االجتماعي والشعور باللهفة علاى 

 القيام بهذا النشاط. 
يشاعر بهاا  التايويشاير إلاى الخبارة الذاتياة : Mood Modificationتغييار المازاج:  .7

يتحاشاى اآلثاار  لكايواجهاة نتيجة للقيام بهاذا السالو  ويمكان رؤيتهاا كإساتراتيجية للم
 المترتبة على افتقادها وقد يصاحبها تحمل أو ال يصاحبها. 

تازداد بهاا كمياة أو مقادار النشااط أو السالو   التي: هو العملية Tolerance التحمل .1
أمكاان تحصاايلن ماان قباال بمقاادار أو  الااذيالمطلااوب إنجااازه للحصااول علااى نفااس األثاار 

يًا لزيااادة حجاام أو مقاادار المقااامرة حتااى يشااعر كميااة أقاالأ فالمقااامر قااد يضااطر تاادريج
 كان يحصل علين أساسًا من كمية صغيرة من القمار.  الذيباالنتعا  

مشاااعر عاادم الراحااة أو  هااي: Withdrawal Symptomsاألعاارال االنسااحابية:  .0
يمكن أن تحدث عن االنقطااع عان النشااط أو  التيالسعادة و/ أو اآلثار الفسيولوجية 

 )مثل االرتعا  والكآبة وحدة الطبع أو ييرها(.تقليلن فج ة 
تدور باين المادمن والمحيطاين بان  التيوهى تشير إلى الصراعات : Conflictالصراع  .2

والتضااارب بااين هااذا النشاااط وييااره ماان األنشااطة  كالصااراع البينشخصااى، والصااراعات،
 الاذيالصاراع االهتماماات، الدراساة( أو ، األمنياات، الحياة االجتماعية، األخرى )العمل

 يدور داخل الفرد ذاتن وهو الصراع البينفسى المتعلق بهذا النشاط.
وهااو المياال إلااى العااودة ماارة أخاارى ألنااواع األنشااطة التااي كااان : Relapseاالنتكاااس:  .9

 (Andreassen,2012: 501)يدمنها الفرد ويمارسها. 
الجتمااعي، وقد حاول الباحثون تفسير العوامل المرتبطاة بإدماان مواقاع التواصال ا

 : هيأن العوامل المرتبطة بإدمان التواصل االجتماعي  Greenfieldويرى 
عوامال مرتبطااة بااالمحتوى: حيااث تاازود المواقااع المسااتخدمين بمحتويااات يياار محاادودة  -3

 كاتخبار، والدردشة، وييرها من وسائل الترفين التي تصب  مادة نشطة لإلدمان.
الهواتااف الجوالااة، والتااي تزيااد ماان  أومبيااوتر مثاال الك: تااوفر االتصااال بااالمواقع عواماال -7

 جاذبية وتجعل الفرد ال يستطيع المقاومة.
عوامااال مرتبطاااة باااالتعزيز: حياااث يااارتبط االساااتخدام بمكاساااب ثانوياااة مثااال: السااارور،  -1

 وتخفيف القلق، والضغوط الحياتية.
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حيث تسم  المواقاف بالتواصال والتعارف علاى اآلخارين والمعلوماات  عوامل اجتماعية: -0
 (Take, 2011: 31)األخبار عن المجتمع. و 

 النظريات المفسرة الضطرابات إدمان اتنترنت:
: حيث يرى هذا االتجاه أن الوظائف والسلوكيات الفردية تخضع االتجاه السلوكي
قدمن "سكينر" والذي يتم فين مكاف ة الشخص إيجابًا أو سلبًا أو  الذيليشتراط اتجرائي 

يشعر بالخجل من  الذي . فعلى سبيل المثال بالنسبة للشخص معاقبتن على هذا السلو 
مقابلة أناس جدد وأقاربن فإنن يجد اتنترنت يمثل لن خبرة السرور والرضا واالرتياح دون 

حد ذاتها. هذا  فيومن ثم فهي خبرة معززة ، الحاجة للتفاعل المباشر وجهًا لوجن
ني وهمي مستعار ويير حقيقي يتمكن ألنن باستخدام كلمة مرور وبريد إلكترو  باتضافة

الفرد من قول أو فعل ما يريده ويسم  لن باتفصاح عن ريباتن وحاجاتن وهواياتن 
وبذل  يدعم هذا السلو  ويتعزز بإشباع الحاجة للحب ، وشخصيتن المختفية الدفينة
ليتجاه الحياة الحقيقية. ومن ثم وفقًا  فيال يتحقق  الذيوليهتمام وللتقدير وليرتياح 

فرد  أيالتي أوجدت إدمان اتنترنت. وهكذا فإن  هيالسلوكي فإن الممارسة والتكرار 
وقت وأيًا كانت الطبقة االجتماعية أو  أيعبمر وفى  أي فييصب  عرضة تدمان اتنترنت 

 الثقافية للفرد. 
ولكن ، حد ذاتن فيمصطلحات السلوكية ليس فقط مجرد وجود الدافع أو الهدف بف         

أيضًا البد من ممارسة هذا السلو  لمرات عديدة ثم يتم تدعيمن وتعزيزه بالشعور الداخلي 
كل مرة. واألدهى من ذل  أن هذا الشعور  فييتحقق للفرد بعد دخولن على اتنترنت  الذي

العديد من  فيشدتن ويصب  أكثر شدة مما يوقع الفرد  فينوعن ولكنن يتغير  فيال يتغير 
 (Duran, 2003ت السلوكية والنفسية واالنفعالية. )االضطرابا

المرل( يرى هذا االتجاه أن إدمان الفرد  –االستهداف –)االستعداد : االتجاه التكاملي
بيئية( تجعل  –اجتماعية  –انفعالية  –لإلنترنت يكون نتيجة لعدة عوامل مهي ة )شخصية 

يمانًا بمبدأ الفروق الفردية سواء  لدين االستعداد واالستهداف لإلصابة بهذا االضطراب. وا 
  (7117، إسماعيلبشرى ) ذات الفرد فيبين الفرد واآلخرين أو بين الذكور واتناث أو 

 
 : القلق االجتماعي

( ب ناان الخااوف الماازمن ماان مواقااف مختلفااة يشااعر 7113يبعاارف سااامر رضااوان )
وماان أعراضاان ،  فيهااا الفاارد ب ناان محااط األنظااار والخااوف ماان القيااام بشااي مخجاال أو فاضاا

الخااوف ماان الحااديث أمااام الجمهااور وماان مراقبااة الناااس للشااخص أثناااء ممارسااة بعاال 
 النشاطات. 
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قلااق ماان التقياايم الساالبي  ( القلااق االجتماااعي أناان7137ريااال العاساامى ) وياارى 
للااذات فااي مواقااف التفاعاال االجتماااعي، وهااو شااكل ماان االضااطرابات النفسااية الناجمااة عاان 

 عية وضعف في تقدير الذات.نقص المهارات االجتما
 : القلق االجتماعي وفق ثيثة مستويات هي ويظهر

يتجنبهاا،  ويتجلى في سالو  الهارب مان مواقاف اجتماعياة مختلفاة: المستوى السلوكي -3
 . كعدم تلبية الدعوات االجتماعية، والتقليل من االتصاالت االجتماعية

وتوقااع الفضاايحة أو عاادم لباقااة ، لااذاتويتمثاال فااي أفكااار تقييمياان ل: المسااتوى المعرفااي -7
، الساالو ، والمصااائب، واالنشااغال المتكاارر بااالمواقف االجتماعيااة الصااعبة والمثياارة للقلاااق

 . والقلق الدائم من ارتكاب األخطاء
ويتضااا  مااان معانااااة الشاااخص مااان مجموعاااة مختلفاااة مااان : المساااتوى الفسااايولوجي -1

كالشاعور بالغثياان ، المرهقاة بالنسابة لاناألعرال الجسدية المرتبطة باالمواقف االجتماعياة 
واألرق واتحساااس بالغصااة فااي الحلااق واالرتجاااف والتعاارق، وتتاارابط هااذه المسااتويات مااع 
بعضاها بشااكل وظيفاي، فااإن توقااع التقيايم الساالبي للسالو  الشخصااي يقااود إلاى تنشاايط فااي 

ون مان قلاق فاألشاخاص الاذين يعاان االنتباه الذاتي يتجلى من خيل تكثيف ميحظة الذاتأ
اجتماااعي ينشااغلون فااي إدرا  إشااارات األخطاااء الممكنااة والفشاال والفضاايحة فااي ساالوكهم 
ويقود هذا إلى العزو الساببي الخااطأل ألعارال القلاق كادليل علاى التقيايم السالبي مان قبال 

الااذي يااتم ، القلااق اآلخاارين، وهااذا باادوره يااؤدي إلااى ارتفاااع حاادة اآلثااار الجساادية وأعاارال
 (Stangieretall., 2003يمات االجتماعية )عزوها إلى التقي

يتم تشاخيص القلاق االجتمااعي إذا كاان القلاق ناتجاًا عان : االجتماعيتشخيص القلق 
المواقف االجتماعية، أي الخوف من المواقف االجتماعية والذي من ش نن إعاقة النشاطات 

 (3660، )عبد الستار إبراهيم .اليومية المعتادة للفرد
إكلينيكيااا وفااق المحكااات  القلااق االجتماااعي بوصاافن اضااطراباويمكاان تشااخيص  

 التالية:
والمسااتمر ماان المواقااف االجتماعيااة التااي ينبغااي فيهااا علااى  القلااق أو الخااوف الواضاا  -3

حيااث ، أو عناادما ينبغااي تقييماان ماان هااؤالء، الشااخص أن يواجاان أشخاصااًا يياار معااروفين
 . بشكل يير لبق أو مخجليخشى الشخص هنا أن تظهر أعرال القلق أو أن يتصرف 

تظهر أعرال القلق دائمًا عندما تتم المواجهة ماع المواقاف االجتماعياة التاي يخشااها  -7
 الشخص.

 . يدر  الشخص أن خوفن مبالغ فين ويير مبرر -1
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 .  تجنب المواقف االجتماعية التي يخشاها الفرد -0
، والتوقعااات المقلقااة الضاارر الواضاا  الااذي يصاايب حياااة الفاارد نتيجااة ساالو  التجنااب، -2

 . ومواقف االنجاز، والضيق الشديد في المواقف االجتماعية
 . عاماً ألكثر من ستة أشهر على األقل 31يستمر الخوف عند األشخاص تحت سن  -9
أن سااابب الخاااوف االجتمااااعي ال يرجاااع مباشااارة إلاااى ساااوء اساااتخدام األدوياااة والماااواد  -7

يمكن تفسيره من خيل اضطرابات نفسية أخرى  وال، المسببة لإلدمان أو إلى مرل عضوي 
 (Wittchen & Perkonigg , 1997كقلق االنفصال أو متيزمة الهلع أو ييرها )

وتكااون المخاااوف معظمهااا ، ويباادأ ظهااور القلااق االجتماااعي أثناااء فتاارة المراهقااة
ذا، مرتبطة بالمدرسة أو األنشطة االجتماعية د يؤدي وق، لم يعالج قد يستمر مدى الحياة وا 

إلى ظهور اضطرابات أخرى كاالكتئاب والخوف من األمااكن العاماة أو الواساعة، وقاد ياؤدي 
في النهاية إلى قصور في شبكة العيقات االجتماعية كما يصاحبن زيادة في عدد محااوالت 

وأيضاًا قصاور ، وقصاور فاي المسااندة االجتماعياة، وضعف في الصحة الجسمية، االنتحار
  (.Al-bano,1995)                 في األداء

 : الفعالية الذاتية
الذاتية ليست مجرد مشاعر عامة، ولكنها  أن الفعالية Bandura (1989)يرى 

سيبذلن،  الذيتقويم من جانب الفرد لذاتن عما يستطيع القيام بن، ومدى مثابرتن، وللجهد 
  ومقاومتن للفشل، وتحدين للصعاب، التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة فيومرونتن 

يضعونهاأ  التيأن إدرا  األفراد لفعاليتهم الذاتية يؤثر على أنواع الخطط  باندورا ويرى 
والذين يحكمون على ، فالذين لديهم إحساس مرتفع بالفعالية الذاتية يضعون خططًا ناجحة

ذل  أن ، ررأنفسهم بعدم الفعالية أكثر ميًي للخطط الفاشلة واألداء الضعيف واتخفاق المتك
تقوية اتدرا  الذاتي  فياتحساس المرتفع بالفعالية ينشأل أبنية معرفية ذات أثر فعال 

  للفعالية.
الدراسات إلى أن قناعة الشخص بفعاليتن الذاتية العالية في مجال يبعده  وتشير

الفرد مهمًا يسهم في تشكيل مفهوم إيجابي عن الذات لدين والعكس بالعكس 
(Maddux,1998:231) 

وت تي االعتقادات بكفاءة الذات من أربعة مصادر من المعلومات وهذه المصادر 
 : (Bandura :219 :1983)األربعة هي 

: وتعني خبرات وتجارب الفرد Performance Experienceباألداء  الخبرة .3
 . الفاشلة أوالشخصية الناجحة 
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و االقتداء : وتعني النمذجة أVicarious Experienceالخبرات البديلة  .7
 باألنموذج أو التعلم بالميحظة. 

: وتتمثل بالنص  واتيحاء والتوجين Verbal Persuasionاتقناع اللفظي  .1
 الذاتي.

وتتمثل باالسترخاء والتغذية : Emotional Arousalاالستثارة االنفعالية   .0
 المرتدة والعزو.

 : Social Competenceالكفاءة االجتماعية 
الكفاءة االجتماعية أنها مظلة لجميع المهارات  (7111) حسن مصطفى يرى 

ينج  في حياتن وعيقاتن االجتماعية فالشخص ذو  لكياالجتماعية التي يحتاجها الفرد 
المناسبة لكل موقف، ويستخدمها بطرق  الكفاءة االجتماعية ينج  في اختيار المهارات

 تؤدي إلي نواتج إيجابية. 
الكفاءة االجتماعية هي قدرة الفرد على  أن Faber,et all (1999) ويرى 

التفاعل بشكل فعال مع المحيطين بن، وهي تشمل القدرة على إيجاد مكان مناسب للفرد 
في المواقف االجتماعية، وتحديد السمات الشخصية والحاالت االنفعالية لآلخرين بنجاح، 

وتتطور الكفاءة ، لتفاعلوانتقاء الوسائل المناسبة لمعاملتهم وتحقيق هذه الوسائل أثناء ا
اآلخرين  االجتماعية في الوقت الذي يتعلم فين الفرد كيف يتصل بالنشاط المشتر  مع

 ويشار  فين.
 أربع مهارات مكونة للكفاءة االجتماعية وهي  إلى (7117ويشير طريف شوقي )

مهارات توكيد الذات: تظهر هذه المهارات في قدرة الفرد على التعبير عن  .3
وتحديد المهارات في مواجهة ضغوط ، واآلراء، والدفاع عن الحقوق المشاعر 
 . اآلخرين

تظهر هذه المهارات في تيسير إقامة الفرد لعيقات وثيقة : مهارات وجدانية .7
دارة التفاعل معهم على نحو يساعد على االقتراب منهم  وودودة مع اآلخرين، وا 

 جدانية.والتعرف عليهم، وتشتمل على التعاطف والمشاركة الو 
مهارات االتصال: وتعبر عن قدرة الفرد على توصيل المعلومات لآلخرين لفظيًا أو  .1

، وتلقي الرسائل اللفظية ويير اللفظية من اآلخرين وفهم مغزاها لفظييير 
 والتعامل معهم في ضوئها.

وتشير إلي قدرة الفرد على : مهارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية .0
نة في سلوكن اللفظي ويير اللفظي االنفعالي وخاصة في موقف التحكم بمرو 
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التفاعل مع اآلخرين، وتعديلن وفقًا لما يطرأ من تغيرات على الموقف، ومعرفة 
 السلو  االجتماعي الميئم للموقف، واختيار التوقيت المناسب تصداره فين. 

 :الدراسات السابقة
دماان بحث العديد من الدراسات السابقة في العقد  دماان اتنترنات وا  الماضي في وا 

 شبكات التواصل االجتماعي باعتباره احد أشكال التواصل االجتماعي ومن هذه الدراسات:
فاي العاالم أجرى دراسة في استخدام اتنترنت  الذي(  7111) دراسة سامي طايع
وياات ( طالباًا جامعيااًا فاي مصار والساعودية واألماارات والك 2111العرباي علاى عيناة تضام )

( يسااتخدمون اتنترناات ويعتبروناان مصاادرًا  %77.9والبحاارين وأساافرت النتااائج عاان أن ) 
( يستخدمونن للتسالية وشاغل وقات  %63.2)و مهمًا للمعلومات لدى يالبية المستخدمين،

 بين الجنسين في مجاالت االستخدام. إحصائياالفراغ ولم توجد فروق دالة 
هادفت لدراساة  التاي( Kambry& yong, 2006وفاى دراساة كمبياري يوناغ )  

أسفرت النتائج عان أن األفاراد الاذين ، االستخدام الزائد لينترنت وأثره على الشباب الجامعي
( سااعة أسابوعيًا أماام  11يبالغون ويفرطون في اساتخدام اتنترنات أي يقضاون حاوالي ) 

ة إلاى شاعورهم اتنترنت ال يكون لاديهم هادف واضا  ليساتخدام، كماا أشاارت نتاائج الدراسا
كما أنهم يعانون من اآلم جسمية وأنهم أكثار عرضاة ، بالوحدة واتحباط والحرمان من النوم

 تدمان اتنترنت في المستقبل.
( العيقاة باين إدماان اتنترنات وأبعااد الشخصاية 7117ودرست بشري إسماعيل )

ة نموذًجااا سااببي ا واالضااطرابات النفسااية لاادى المااراهقين، وهاال تشااكل هااذه المتغياارات الثيثاا
يفسر هذه العيقة، كذل  معرفة ما إذا كانت تتنب  بعل أبعااد الشخصاية بإدماان اتنترنات، 
وفحص الفروق بين مدمني اتنترنت ومدمناتن في أبعاد الشخصاية واالضاطرابات النفساية، 
وكذل  فحص الفروق بين مدمني اتنترنت ويير مدمنين في أبعااد الشخصاية واالضاطرابات 

لنفسية. كما هدفت الدراسة إلى فحص الفاروق باين مادمني اتنترنات فاي جمهورياة مصار ا
العربية ومدمنين في المملكة العربية الساعودية فاي أبعااد الشخصاية واالضاطرابات النفساية. 

طالًبااا ماانهم  209طالااب جااامعي،  3111 علااى اشااتملتوقااد أبجرياات الدراسااة علااى عينااة 
ماانهم يياار ماادمنين لاان. وقاماات الباحثااة بإعااداد مقياااس طالًبااا  020ماادمنون لإلنترناات، 

مقيااااس الصاااحة النفساااية تدماااان اتنترنااات، وتااام تطبياااق اساااتخبار "ايزنااا " للشخصاااية، و 
الااذاتي لرعاارال المرضااية(. وأظهاارت النتااائج أن متغياارات الدراسااة  )التشااخيص اتكلينيكااي

كمااا أشااارت النتااائج إلااى وجااود تشاكل نموذًجااا سااببي ا يفساار العيقااات المتبادلااة فيمااا بينهااا. 
دمااان اتنترناات. كااذل   ارتباااط دال إحصااائي ا بااين االضااطرابات النفسااية وأبعاااد الشخصااية وا 
توصلت النتائج إلى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين مادمني اتنترنات وييار مدمنيان 

ني فاااي أبعااااد الشخصاااية واالضاااطرابات النفساااية. ووجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائي ا باااين مااادم



 م 7137( أبريل لسنة األول الجزء 371مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 917 - 

اتنترناات ومدمناتاان فااي أبعاااد الشخصااية واالضااطرابات النفسااية. وكااذل  وجااود فااروق بااين 
ماادمني اتنترناات فااي جمهوريااة مصاار العربيااة ومدمنياان فااي المملكااة العربيااة السااعودية فااي 

 أبعاد الشخصية واالضطرابات النفسية.
( فقااد قاماات بفحااص ماادى (Engelberg & Sjoberg, 2004أمااا دراسااة 

مهارات البينشخصية والشخصاية والاذكاء االنفعاالي باساتخدام اتنترنات وذلا  علاى ارتباط ال
عيناة ماان طاايب الجامعااة. وقااد أوضااحت نتاائج الدراسااة ارتباااط اسااتخدام اتنترناات بالوحاادة 
النفسية وعدم التوازن بين العمل، ووقت الفراغ وكذل  ارتباطن بالاذكاء االنفعاالي. ولام تجاد 

وبين استخدام اتنترنت. كماا تشاير النتاائج  العوامل الخمسة للشخصية الدراسة ارتباطًا بين
إلاى حاد ماا  ويفتقادون إلى أن متكررى استخدام اتنترنت كانوا أكثر شعورًا بالوحدة النفسية 

 المهارات االنفعالية واالجتماعية التي تميز ذوى الذكاء االنفعالي المرتفع. 
ساااة الخجااال ووجهاااة الضااابط ( لدرا(Chuck&Leung,2004وهااادفت دراساااة  

مان  777كمؤشرات تدمان واساتخدام اتنترنات. حياث تام جماع البياناات مان عيناة قوامهاا 
اتنترنت، وأشاارت النتاائج أنان كلماا ازدادت ريباة الشاخص فاي إدماان اتنترنات  مستخدمي

الفاارص  فاايكااان أكثاار خجااًي، وكلمااا قاال إدماناان ازداد اعتماااده علااى اآلخاارين وازدادت ثقتاان 
حياتان. وقاد تباين أن مادمني اتنترنات يساتخدمونن كثيارًا وبشاكل  فيتحقق لن النجاح  لتيا

 مكثف كل يوم من أيام األسبوع وفى جميع المواسم وفصول السنة.
إدمان اتنترنت ودوافع اساتخدامن  لبحث (7133وهدفت دراسة إبراهيم السباطى )

وتم تطبيق مقاييس إدمان اتنترنت،  ،في عيقتهما بالتفاعل االجتماعي لدى طلبة الجامعة
طالب وطالبة في  711دوافع استخدام اتنترنت، التفاعل االجتماعي على عينة مكونة من 

فاروق دالاة إحصاائيًا  وجاود إلاىالمرحلة الجامعية بجامعة المل  فيصال. وتوصالت الدراساة 
التفاعال االجتمااعي في إدمان اتنترنت لدى طلبة الجامعاة وفقاا للناوع )ذكاور، إنااث(، وان 

 ينبأل بإدمان اتنترنت لدى طلبة الجامعة.
( للكشاف عان عيقاة االساتخدام 7137وهدفت دراسة نور الدين طان السانبارى ) 

السلبي لإلنترنت بخصائص الشخصية )االكتئاب، الخجل، الوحدة النفساية( لادى عيناة مان 
مان طلباة الجامعاة  037 طلبة الجامعة. وتم استخدام المانهج الوصافي علاى عيناة قوامهاا

إناثااا، وتاام اختيارهااا مماان تتااراوح أعمااارهم بااين  711ذكااورا،  730بمحافظااة كفاار الشااي ، 
مقاااييس اسااتخدام اتنترناات، والخجاال، والوحاادة النفسااية،  عامااًا. وطبااق علاايهم 71 -36

أن االسااتخدام الساالبي لإلنترناات  إلااى. وتوصاالت الدراسااة BDI-IIوبياا  الثاااني ليكتئاااب 
بالشعور باالكتئاب والشعور بالخجل والشعور بالوحادة النفساية لادى طلباة الجامعاة، مرتبط 

وتبين أن اتناث المستخدمات لإلنترنت بشكل سلبي أكثر شعورًا باالكتئاب والخجل والوحدة 
 النفسية عن الذكور. 
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الستكشاااف العيقااة بااين  Al-Dahadha, Basim (2012)وهاادفت دراسااة 
ية واالكتئااب وعادد سااعات اساتخدام اتنترنات فاي ضاوء متغيار الناوع، األفكار اآللياة السالب

طالبا وطالباة  176والتخصص، والمستوى الدراسي، والتحصيل. وتكونت عينة الدراسة من 
طالبا( من جامعة نزوي باالجزائر. وأساتخدم فاي هاذه الدراساة مقيااس  771طالبة و 313)

ب )النساخة الثانياة(. وأظهارت النتاائج أن هناا  وقائماة بيا  ليكتئاا، األفكار اآللية السلبية
عيقاااة إيجابياااة ودالاااة إحصاااائيا باااين األفكاااار اآللياااة السااالبية، واالكتئااااب، وعااادد سااااعات 

  .استخدام اتنترنت
( للكشااف عاان العيقااة بااين اتنترناات 7133عبااد القااادر ) إساايموهاادفت دراسااة 

تخدام طااايب الجامعاااات وااليتاااراب، وفاااي ضاااوء ذلااا  فقاااد ساااعت للتعااارف علاااى كثافاااة اسااا
المصااارية لإلنترنااات، ودوافاااع ذلااا  االساااتخدام، واألدوات التاااي يفضااال الطلباااة اساااتخدامها، 
ومستوى االيتراب لديهم، والعيقة بين كثافة استخدام الطلبة لإلنترنت ومستويات االيتراب 

 فااعارتطالباا. وتوصالت الدراساة إلاى  011لديهم. وتّم تحدياد عيناة الدراساة لتشاتمل علاى 
وجااود عيقاة ييار دالااة  معادل سانوات اساتخدام اتنترناات إلاى خماس ساانوات فا كثر، وتباين

 لديهم.  االيترابإحصائيا بين كثافة استخدام الطلبة لإلنترنت وبين مستويات 
 المغربايوبحث دراسة حسن الموسوى، وناصار الماويزرى، وفهاد الطشاة، ومحماد 

عيقتهاا بإدماان اساتخدام اتنترنات لعيناة ( أعرال االضطرابات النفسية من حياث 7131)
ماان طاايب وطالبااات كليااة التربيااة األساسااية وكليااة التربيااة بجامعااة الكوياات. وتكوناات عينااة 

طالبااًا وطالبااة ماان كليااة التربيااة األساسااية وموزعااة إلااى  163بواقااع  3727 الدراسااة ماان
 193وبواقاع من التخصصات األدبياة،  079طالبا وطالبة من التخصصات العلمية،  092

طالباااا وطالباااة مااان  002طالباااا وطالباااة مااان كلياااة التربياااة بجامعاااة الكويااات وموزعاااة إلاااى 
ماااان التخصصااااات األدبيااااة. وتاااام تطبيااااق مقياااااس اسااااتخدام  039التخصصااااات العلميااااة، 

وجاود عيقاة  اتنترنت، وقائمة األعرال المعدلة علاى عيناة الدراساة. وأشاارت النتاائج إلاى
صائيا بين إدماان اساتخدام اتنترنات وبعال أعارال االضاطرابات ارتباطين موجبة ودالة إح

ووجود فروق دالاة إحصاائيًا باين متوساطات درجاات التخصاص الدراساي )علماي،  النفسية،
أدبااي( فااي أعاارال االضااطرابات النفسااية )الوسااواس القهااري، القلااق، البارانويااا التخيليااة( 

، ووجود فروق دالة إحصائيا باين لصال  مدمني استخدام اتنترنت من التخصصات األدبية
متوسااطات درجااات التخصااص الدراسااي )علمااي، أدبااي( فااي أعاارال االضااطرابات النفسااية 
لصال  مدمني استخدام اتنترنت من التخصصات العلمية، ووجود فروق دالة إحصائيا بين 
ي متوسطات درجات الذكور مدمني استخدام اتنترنت، واتناث مدمنات استخدام اتنترنت فا

 أعرال االضطرابات النفسية لصال  اتناث مدمنات استخدام اتنترنت 
( للتعارف علاى 7130وهدفت دراسة عبد الصاادق حسان، وعباد الارحمن يعقاوب )

مااان  011اسااتخدامات الشاااباب الجاااامعي لموقااع تاااويتر، وطبقاااا الدراساااة علااى عيناااة مااان 
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وافع مان تعارل الشاباب الاد أن إلاىالشباب الجاامعي فاي الجامعاات البحرينياة. و توصالت 
الجاامعي لموقاع تاويتر بالترتياب كمااا يلاي: اكتسااب صاداقات ماان اتنترنات لام أجادها فاايمن 

: أساتخدمن هايحولي، وتمثلت الدوافع الطقوسية من تعرل الشباب الجامعي لموقع تويتر 
عندما أكون محبًطا، للهاروب مان مشااكل الحيااة اليومياة، حتاى ال أشاعر بالغرباة والوحادة، 

دافع الفضااول، ألن كاال ماان حااولي يسااتخدمونن، الشااعور بالوحاادة، تعرفاات إلااى شخصاايات باا
أخرى واندمجت معها، تلبي كافة احتياجاتي، أنسى المشاكل التي أتعرل لها في العمال أو 

 في الدراسة.
( للتعااارف علاااى مساااتوى اساااتخدام 7132وهااادفت دراساااة محماااود راماااز يوساااف )

والتعارف علاى الفاروق ، دى طلباة جامعاة عاين شامسالتواصل االجتماعي " الفيس باو " لا
مستوى إدمان الفيس بو ، وطبيعة العيقة بين إدماان التواصال االجتمااعي  فيبين الطلبة 

 131والمسئولية االجتماعياة، واساتخدمت الدراساة المانهج الوصافي، وتكونات عينتهاا مان 
عاماااا،  79 – 37طالاااب وطالباااة مااان طلباااة جامعاااة عاااين شااامس تراوحااات أعماااارهم باااين 

واسااتخدم الباحااث مقياااس جامعااة بياارجن تدمااان الفيساابو  المعاارب، ومقياااس المساائولية 
وكشااافت النتاااائج أن مساااتوى إدماااان التواصااال االجتمااااعي لااادى الطلباااة بلاااغ ، االجتماعياااة

إدماان التواصال االجتمااعي، وعادم وجاود  فيوعدم وجود فروق بين الجنسين ، (07.7%)
جتماعي تعزى لمتغير العمار، كماا تباين وجاود عيقاة ارتباطيان فروق في إدمان التواصل اال

 سالبة دالة إحصائيا بين إدمان التواصل االجتماعي والمسئولية االجتماعية. 
للتحقق من الخصاائص السايكومترية  (Almenayes,J, 2015)وهدفت دراسة 

كاا داة والااذي أعااده الباحااث  بدولااة الكوياات، SMASلمقياااس إدمااان التواصاال االجتماااعي 
، لقياااس إدمااان شاابكات التواصاال االجتماااعي بشااكل نااوعى كنااوع ماان أنااواع إدمااان اتنترناات

عينة مستعرضاة مان طايب المرحلاة الجامعياة بدولاة  ختار الباحثا. و ذاتيوهى أداة تقرير 
اساتخراج ثيثاة  طالب من الجنسين. وأظهرت نتائج التحليل العاملى 3177 الكويت عددهم

، وقاام الباحاث باالتحقق مان الصادق التيزماي %27بة تبااين كلياة عوامل حظيت على نسا
للمقياااس مااع عبااارات مقياااس االرتباااط بمواقااع التواصاال االجتماااعي وحصاال علااى معاااميت 
ارتباط دالة وموجبة بينهماا وتراوحت قايم الثباات لعوامال المقيااس المساتخرجة مان التحليال 

تااوفر الكفاااءة الساايكومترية للمقياااس  إلااى(، وخلااص الباحااث 1.99، 1.77العاااملى بااين )
 لقياس إدمان التواصل االجتماعي لدى الطلبة الكويتيين.

للتعاارف علااى أثاار االسااتخدام  (Almenayes,J(B), 2015)دراسااة  وهاادفت
الكثياااف لشااابكات التواصااال االجتمااااعي علاااى المساااتوى االجتمااااعي والنفساااي لحيااااة طلباااة 

من جامعة الكويت، طباق علايهم  طالباً  111من  الجامعة الكويتيين. وتكونت عينة الدراسة
تقاايس الثقااة بااالنفس، والقلااق، وتحساان الحياااة االجتماعيااة،  ةفقاار  79اسااتبيان مكااون ماان 

االستخدام الكثيف للتواصل االجتماعي ي تي على حسااب  أن إلىواألرق، وتوصلت الدراسة 
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شاعور الطلباة بتحسان قضاء الوقت ماع األسارة، وان اساتخدام التواصال االجتمااعي يارتبط ب
حياتهم االجتماعية، كماا يارتبط كثافاة اساتخدام التواصال االجتمااعي بشاعور الطلباة باالقلق 

حااين ال  فااي وأن الطالبااات األكثاار اسااتخداما لمواقااع التواصاال أكثاار شااعورا بالثقااة.، واألرق 
 . توجد عيقة بين الثقة واستخدام التواصل االجتماعي لدى العينة الكلية

يالبياة الدراسااات قاد توجهاات  أنن الدراسااات الساابقة يتبااين للبااحثي لومان عار  
عيقاة  إلاىاالساتخدام الكثياف لان، وأشاارت نتاائج هاذه الدراساات  أونترنات لبحث إدماان ات 

بالعديد من المشكيت واالضطرابات النفساية لادى العدياد مان العيناات. كماا أن  اتدمانذل  
مثاال الفيساابو   االجتماااعيبعاال الدراسااات قااد ركاازت علااى إدمااان بعاال مواقااع التواصاال 

ارتفاع معدالت استخدامن، ولكن لم تبحث هاذه الدراساات عيقاة ذلا   إلىوالتويتر، وأشارت 
بااابعل الساامات والمتغياارات النفسااية، خاصاااة إدرا   االجتماااعياتدمااان لمواقااع التواصاال 
 ، أو الكفاءة االجتماعية.االجتماعيالفعالية الذاتي، أو القلق 

المنهج  باعتباره االستداللياتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي : منهج الدراسة
 األنسب لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.

 مجتمع الدراسة وعينتها: 
راسة الحالية من الطلية المراهقين بدولة الكويت من الجنسين تكون مجتمع الد

( طالبا من الجنسين 071وقد بلغت عينة الدراسة ) المنتظمين دراسيا بالمرحلة الثانوية،
 36، 30 بين يتراوح عمري الثاني عشر، بمدى  إلىمن الطلبة بالصفوف من العاشر 

عاما، وقد تم سحب  1.69 ري معياعاما، وانحراف  39.33قدره  عمري عاما بمتوسط 
من المجتمع من المدارس الثانوية بجميع المناطق التعليمية بالطريقة العشوائية،  العينة

 وصفا لخصائص العينة من حيث الجنس والسن (3ويعرل جدول )
 ( 3جدول )

 الدراسة من حيث الجنس والسن وصف عينة 
 % العدد الفئة المتغير

 الجنس
 48.8 205 ذكر
 51.2 215 أنثى

 السن
10 227 54.0 
11 138 32.9 
12 55 13.1 
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 أدوات الدراسة:
 : Social Media Addictionمقياس إدمان التواصل االجتماعي 

 ، (7132ستخدم مقياس إدمان مواقع التواصل االجتماعي لجمال المنيس)ا
 30مقياس من والذي أعده اعتمادا على مقياس كمبرلى يونج تدمان اتنترنت، ويتكون ال

عبارة تقيس أعرال إدمان مواقع التواصل االجتماعي، وتتم االستجابة على عبارات 
المقياس باستخدام مقياس ليكرت خماسي االستجابة، وقد تحقق مبعد المقياس من 

( من 3177خصائصن السيكومترية بتطبيقن على عينة من طلبة جامعة الكويت عددهم )
ن البناء العاملى للمقياس وأستخلص منن ثيثة أبعاد الجنسين، حيث تحقق الباحث م

بحساب عيقة درجات أبعاد  التيزميتشبعت على عبارات المقياس، وتحقق من صدقن 
كما ، (1.776لتواصل وبلغت معاميت االرتباط )المقياس بعدد ساعات استخدام مواقع ا

غت قيمة معامل الثبات تحقق معد المقياس من ثباتن باستخدام معامل كرونبا  ألفا وبل
(1.7 )(Almenayes,2015: 26) 

بتطبيقن على عينة  وأعاد الباحثان التحقق من صدق المقياس وثبات درجاتن
 ( من طلبة المرحلة الثانوية كما ي تى: 311استطيعية مكونة من )

تم حساب معاميت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة : الداخليحساب االتساق 
 ( 7) جدول، كلية للمقياسوالدرجة ال

 
 ( 7جدول )

 معاميت االرتباط بين درجات عبارات مقياس إدمان التواصل االجتماعي ودرجتن الكلية 
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
3 .529** 9 .408** 33 .377** 
7 .451** 7 .470** 37 .517** 
1 .624** 1 .578** 31 .588** 
0 .532** 6 .664** 30 .613** 
2 .283** 31 .597**   

 (1.13**دالة عند مستوى )
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( وجود معاميت ارتباط دالة بين درجة كل عبارة والدرجة 7ويتض  من جدول )
 إلى(، وهو ما يشير 1.990 – 1.711الكلية للمقياس وتراوحت قيم المعاميت بين )

 توفر االتساق والداخلي.
وقام الباحثان بحساب صدق المح  التيزمي للمقياس من خيل حساب االرتباط 
بينن وبين عدد ساعات استخدام مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي يوميا وبلغ معامل 

 (.1.13( وهى قيمة ارتباط دالة عند مستوى )1.100االرتباط بينهما )
كل من معاملي كرونبا   وتحقق الباحثان من ثبات درجات المقياس باستخدام 

(، 1.716ألفا والتجزئة النصفية لسبيرمان براون، وقد بلغ معامل كرونبا  ألفا للمقياس )
 (.1.177ومعامل التجزئة النصفية )
 إعدادمن  :Interaction Anxiety Scale (IAS): التفاعليثانيا: مقياس القلق 

(Leary,1983) ،( 3661وتعريب بدر األنصاري )ه للتطبيق بالبيئة الكويتية. أعد الذي
تقيس ، اختيارات 2يقابل كل منها  ،بندا 32من  صيغتن العربية فيويتكون المقياس 

 التفاعليالقلق  Learyوقد عرف ، الجوانب المعرفية والوجدانية للقلق االجتماعي والخجل
كف والتكتم مواقف المواجهة والشعور بال فيب نن نزعة لدى الفرد ليستجابة بنرفزة وتوتر 

المخالطة والتجنب االجتماعي. ويتمتع المقياس بمعاميت صدق و  فيأو عدم الريبة 
 العديد من العينات األجنبية و المحلية.  فيثبات مقبولة 

بحساب صدق المقياس بالبيئة الكويتية من خيل تطبيقن على  ي نصار وقام األ   
 : التاليوذل  على النحو طالب و طالبة من طلبة جامعة الكويت  102عينة من 

 بحساب معامل ارتباط كل بند بالدرجة الكلية للمقياس  حيث قام: تحليل البنود
دالة  معاميت االرتباط وقد جاءت جميع، بعينات الذكور و اتناث والعينة الكلية
  .إحصائية لكل البنود بالعينات الثيث

 يلن خمسة عوامل واستخرج من خ، كما قام بحساب الصدق العاملى للمقياس
على العوامل المستخرجة من  ، وتبين تشبع جميع البنودالتفاعليفرعية للقلق 

 . %29.2التحليل، وبلغت نسبة التباين الكلى للعوامل المستخلصة 
  كما قام بحساب الصدق التقاربى بحساب عيقة القلق التفاعلي بالعديد من

دل، والغضب، وت كيد الذات، سمات الشخصية، مثل مقياسي الخجل، والخجل المع
بدر ميت ارتباط ذات داللة إحصائية )والمسئولية، والعداوة، وحصل على معا

 (03: 11، 7117، األنصاري 
( من 011كما قام األنصاري بحساب ثبات درجات المقياس على عينة قوامها )

ونبا  طلبة جامعة الكويت وأستخدم كل من معاملي التجزئة النصفية، ومعامل ألفا كر 
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عادة االختبار، وبلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) (، وبمعامل ألفا 1.63وا 
 (03: 11، 7117، األنصاري بدر ) (.1.16( وبإعادة االختبار )1.77كرونبا  )

درجات مقياس القلق االجتماعي عينة  وقام الباحثان بإعادة حساب ثبات
( طالبا وطالبة، وبلغ ثبات درجات 311ها )طيعية من طلبة المرحلة الثانوية عددتاس

 (. 1.777(، و بالتجزئة النصفية )1.726المقياس بمعامل كرونبا  ألفا )
: من General Self efficiency scaleمقياس الفعالية الذاتية العامة 

ويتكون المقياس من ، (3667وتعريب سامر رضوان ) ،Ralf Schwarzerإعداد
جابة لكل عبارة منها على تدريج خماسي، وتشير الدرجة المرتفعة ( عبارات، يتم االست31)

 إلى ارتفاع توقعات الفعالية العامة.
وللتحقق من مواءمة المقياس لعينة الدراسة قام الباحثان بحساب عيقة البنود 

 :اآلتي( 1جدول ) فيبالمقياس كما  الداخلي االتساقبالدرجة الكلية للتعرف على 
 (1جدول )

 والدرجة الكلية االرتباط بين عبارات الفعالية الذاتية معاميت
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
3 .546** 9 .646** 
7 .486** 7 .755** 
1 .717** 1 .699** 
0 .517** 6 .531** 
2 .689** 31 .617** 

 (1.13**دالة عند مستوى )
ط موجبة ودالة إحصائيا عند من الجدول أن جميع معاميت االرتبا يتض 

 (.1.722، 1.237وتراوحت بين ) (،1.13مستوى )
وتم التحقق من ثبات درجات المقياس بحساب معامل كرونبا  ألفا وبلغ 

 (.1.191بروان وبلغ ) -(، وبالتجزئة النصفية لسبيرمان1.177)
ويتااا لف  (،7111حبياااب ) مجاااديوهاااو مااان تعرياااب : مقيااااس الكفااااءة االجتماعياااة

يااااااس مااااان عشااااار عباااااارات تصاااااف الفااااارد الكااااافء اجتماعياااااًا مااااان خااااايل بعااااال المق
 المهاااارات االجتماعياااة واألنمااااط السااالوكية التاااي تظهااار فاااي السااالو  االجتمااااعي للفااارد.

، حياااث تشاااير الدرجاااة المرتفعاااة خماسااايياااتم االساااتجابة لكااال عباااارة منهاااا علاااى تااادريج 
 ارتفاع مستوى الكفاءة االجتماعية. إلى
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المقياس لعينة الدراسة قام الباحثان بحساب عيقة البنود  وللتحقق من مواءمة
 (0جدول ) فيبالمقياس كما  الداخليبالدرجة الكلية للتعرف على االتساق 

 (0جدول )
 والدرجة الكلية االجتماعية معاميت االرتباط بين عبارات الكفاءة

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
3 .404** 9 .305** 
7 .550** 7 .673** 
1 .594** 1 .316** 
0 .342** 6 .543** 
2 .315** 31 .612** 

 (1.13**دالة عند مستوى )
يتض  من الجدول جميع معاميت االرتباط كانت موجبة ودالة إحصائيا عند 

 (.1.971 – 1.112وتراوحت بين ) (،1.13مستوى )
(، 1.712ا  ألفا وبلغ )وتم التحقق من ثبات المقياس بحساب معامل كرونب 

 (.1.772بروان وبلغ ) -وبالتجزئة النصفية لسبيرمان
 
 

 : نتائج الدراسة
إدمان مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي لدى  ما مستوى : السؤال األول

 طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت؟
 واالنحراف المعياري لدرجات العينة على ( المتوسط الحسابي2يعرل جدول )
، و الوزن المئوي لن اعتمادا على الدرجة الكلية االجتماعيمقياس إدمان التواصل 

 للمقياس. 
 (2جدول )

 المتوسط الحسابي والوزن المئوي لدرجات الطلبة على مقياس إدمان التواصل االجتماعي
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 الوزن المئوي  المتوسط الحسابي مدى الدرجات المقياس
 %57.14 40.70 92 – 30 إدمان مواقع التواصل

 01.7على المقياس بلغ  للطلبة أن قيمة المتوسط الحسابي يتض  من الجدول 
من  %27.30 مئوي درجة، وهو ما يقابل وزن  92 – 30وتراوح مدى الدرجات لهم بين 

درجة إدمان متوسطة من قبل الطلبة على مواقع  إلىالدرجة الكلية للمقياس، ويشير 
 التواصل االجتماعي.

ما درجة إسهام كل من القلق االجتماعي، والفعالية الذاتية، : يالسؤال الثان
ة المرحلة والكفاءة االجتماعية في التنبؤ بإدمان التواصل االجتماعي لدى طلب

 ؟الثانوية بدولة الكويت
( تحليل االنحدار لبيان مدى إسهام متغيرات القلق االجتماعي 9يعرل جدول ) 

 : ماعية في التنبؤ بإدمان التواصل االجتماعيوالفعالية الذاتية والكفاءة االجت
 (9جدول )
 بإدمان التواصل االجتماعي  تحليل االنحدار للعوامل المنبئة

 ت بيتا b ف 7ر ر المتغيرات المنبئة
 الثابت 

0.37 0.11 17.7** 

20.39  **4.76 
 7.11** 354. 355. القلق االجتماعي
 87. 043. 059. الفعالية الذاتية

 1.10 058. 084. الكفاءة االجتماعية
 ( 1.13**دالة عند مستوى )      

تدل نتائج تحليل االنحدار على داللة معادلة التنبؤ، حيث كانت قيمة ف لتباين 
( للمتغيرات المنبئة على إدمان التواصل  7، وبلع قيمة ) رإحصائيامعادلة االنحدار دالة 

من تباين  %33 إليهان المتغيرات المنبئة يعزى أ إلى( بما يشير 1.33االجتماعي )
 لدى الطلبة. االجتماعيدرجات إدمان التواصل 

 إدمانالتنبؤ بزيادة  في إحصائيادااًل  إسهاماوتبين أن القلق االجتماعي يسهم 
تطبيقات التواصل االجتماعي، بينما ال تسهم كل من الفعالية الذاتية والكفاءة االجتماعية 

 دمان التواصل االجتماعي.التنبؤ بإ في
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إدمان  فيوتدل النتائج السابقة على دور القلق االجتماعي كعامل خطورة 
 المرحلة الثانوية. فيالتواصل االجتماعي لدى المراهقين 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فى كل من إدمان  :السؤال الثالث
ية، والكفاءة التواصل االجتماعي، والقلق االجتماعي، والفعالية الذات

 لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت؟ االجتماعية تعود الختيف الجنس
استخدم اختبار النسبة التائية لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين 

 متغيرات البحث:  فيالذكور واتناث 
 (7جدول )

 متغيرات البحث تبعًا للجنس فياختبار ت للفروق 

المتوسط  النوع المقاييس
 الحسابي

االنحراف 
 ت المعياري 

 إدمان التواصل االجتماعي
 1.107 9.574 41.24 ذكر
  10.073 40.18 أنثى

 القلق االجتماعي
 -910.- 10.156 42.13 ذكر
  9.495 43.00 أنثى

 الفعالية الذاتية
 840. 6.266 36.21 ذكر
  7.804 35.63 أنثى

 الكفاءة االجتماعية
 042. 6.260 36.90 ذكر
  7.359 36.87 أنثى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (7من الجدول ) يتض  
كل من متوسطات إدمان التواصل االجتماعي، والقلق  في( بين الذكور واتناث 1.12)

 االجتماعي، والفعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية. 
التواصل االجتماعي و مستويات القلق  وتبين هذه النتائج تقارب مستويات إدمان

 االجتماعي، والفعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية لدى الطلبة من الجنسين.
كاال ماان إدماااان  فاايهاال توجااد فااروق ذات داللاااة إحصااائية   :السااؤال الرابااع

التواصااااال االجتمااااااعي، والقلاااااق االجتمااااااعي، والفعالياااااة الذاتياااااة، والكفااااااءة 
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ة المرحلة الثانوية بدولة لدى طلب الدراسيف المستوى االجتماعية تعود الختي
 ؟الكويت

للتعرف على داللة  One Way ANOVAاستخدم تحليل التباين أحادى االتجاه 
 : الدراسيمتغيرات البحث تبعا للمستوى  فيالفروق 

 (1جدول )
 تحليل التباين للفروق في متغيرات البحث تبعا للمستوى الدراسي

 درجة مجموع المربعات مصدر التباين       المتغيرات
 ف متوسط المربعات الحرية

إدمان التواصل 
 االجتماعي

 460. 47.87 3 143.63 بين المجموعات
  104.02 57 5929.61 داخل المجموعات

   60 6073.24 المجموع

القلق 
 االجتماعي

 *3.058 236.05 3 708.17 بين المجموعات
  77.18 57 4399.75 داخل المجموعات

   60 5107.93 المجموع

 الفعالية الذاتية
 347. 19.84 3 59.52 بين المجموعات
  57.15 57 3257.55 داخل المجموعات

   60 3317.08 المجموع

الكفاءة 
 االجتماعية

 2.749 111.96 3 335.89 بين المجموعات
  40.72 57 2321.41 داخل المجموعات

   60 2657.31 المجموع
 ( 1.12*دالة عند مستوى )      

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 1يتض  من جدول )
( تعود للمستوى الدراسي في كل من إدمان التواصل االجتماعي، والفعالية الذاتية، 1.12)

 والكفاءة االجتماعية.
وى ( تعود للمست1.12بينما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

درجات القلق االجتماعي لدى الطلبة. ويعرل جدول اختبار شيفين للفروق  فيالدراسي 
 .االجتماعيالبعدية اتجاه الفروق بين متوسطات درجات القلق 

 (6جدول )
 الدراسيالقلق االجتماعي تبعا للمستوى  فياختبار شيفين للفروق البعدية 

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول الدراسيالمستوى 
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     ولمقب
    5.83 جيد

   7.16* 13.00* جيد جدا
  4.47- 2.69 8.53* ممتاز

 ( 1.12*دالة عند مستوى )      
( متوسط القلق االجتماعي لدى ذوى المستوى الدراسي 6يتض  من جدول ) 

و ، الجيد جدا الدراسيعنن لدى الطلبة ذوى المستوى  إحصائيايرتفع بصورة دالة  المقبول
يرتفع بصورة  الجيدن متوسط القلق االجتماعي لدى ذوى المستوى الدراسي الممتاز، وأ

 . الجيد جدا الدراسيعنن لدى الطلبة ذوى المستوى  إحصائيادالة 
ارتفاع القلق الدراسي لدى المستويات الدراسة المنخفضة  إلىوتشير هذه النتائج 

 مقارنة بالمرتفعين.
كاال ماان إدمااان  فاايإحصااائية  هاال توجااد فااروق ذات داللااة السااؤال الخااامس:

التواصااااال االجتمااااااعي، والقلاااااق االجتمااااااعي، والفعالياااااة الذاتياااااة، والكفااااااءة 
 ؟ة المرحلة الثانوية بدولة الكويتاالجتماعية تعود الختيف العمر لدى طلب
للتعرف على داللة  One Way ANOVAاستخدم تحليل التباين أحادى االتجاه 

 عمر متغيرات البحث تبعا لل فيالفروق 
 
 
 
 
 (31جدول )

 تحليل التباين للفروق في متغيرات البحث تبعا للعمر

 مجموع المربعات مصدر التباين       المتغيرات
 درجة
 الحرية

 ف متوسط المربعات

 1.987 189.92 5 949.60 بين المجموعاتإدمان التواصل 
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  95.60 414 39580.59 داخل المجموعات االجتماعي
   419 40530.20 المجموع

القلق 
 االجتماعي

 *2.523 238.98 5 1194.94 بين المجموعات
  94.73 414 39219.46 داخل المجموعات

   419 40414.40 المجموع

 الفعالية الذاتية
 *3.281 160.64 5 803.231 بين المجموعات
  48.96 414 20272.85 داخل المجموعات

   419 21076.08 المجموع

الكفاءة 
 تماعيةاالج

 1.378 64.10 5 320.512 بين المجموعات
  46.52 414 19261.22 داخل المجموعات

   419 19581.74 المجموع

 (1.12*دالة عند مستوى )      
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 31يتض  من جدول )

 كفاءة االجتماعية.في كل من إدمان التواصل االجتماعي، وال ( تعود لعمر الطلبة1.12)
( تعود لعمر 1.12بينما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

درجات القلق االجتماعي، والفعالية الذاتية. ويعرل جدول اختبار شيفين  فيالطلبة 
 للفروق البعدية اتجاه الفروق بين المتوسطات.
 
 
 
 (33جدول )

 تبعا للعمر جتماعي و الفعالية الذاتيةالقلق اال فياختبار شيفين للفروق البعدية 
 19 18 17 16 15 14 العمر المقياس

القلق 
 االجتماعي

14       
15 -2.69      
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16 -1.93 .76     
17 *-5.33 -2.63 -3.39    
18 *-6.82 *-4.12 *-4.88 -1.48   
19 -4.07 -1.37 -2.13 1.26 2.75  

الفعالية 
 الذاتية

14       
15 -.52      
16 -2.14 -1.62     
17 -2.15 -1.63 -.01    
18 .47 .99 2.62 2.63   
19 *-10.21 *-9.69 *-8.06 *-8.05 *-10.68  

 ( 1.12*دالة عند مستوى )      
متوسط القلق االجتماعي بصورة دالة  تدل نتائج اختبار شيفين إلى ارتفاع

متوسط القلق االجتماعي  عاما، و ارتفاع 30مر عاما مقارنة بع37لمن بعمر  إحصائيا
عاما. كما تشير  39، 32، 30، عاما مقارنة ب عمار 31لمن بعمر  إحصائيابصورة دالة 

 إحصائياعاما بصورة دالة  36ارتفاع الفعالية الذاتية لمن بسن  إلىنتائج اختبار شيفين 
ارتفاع كل من القلق  إلىيشير  عاما. وهذا 31، 37، و39، و32، و30مقارنة باألعمار 

 االجتماعي والفعالية الذاتية بزيادة العمر لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت.
 
 
 

 : مناقشة النتائج
متوسط من قبل الطلبة على  إدمانمستوى  وجود إلىأشارت نتائج السؤال األول 

انوية بدولة الكويت وتوض  تل  النتائج أن طلبة المرحلة الثمواقع التواصل االجتماعي، 
مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي بدرجة متوسطة، وان مستويات  إدمان إلىلديهم ميل 

المستوى القهري  إلىاستخدام الطلبة لهذه الشبكات بصورة عامة يتعدى المستوى الطبيعي 
 حياة نواحيتداخل وت ثير هذا االستخدام على  إلىواالعتمادي ليستخدام بما قد يشير 

 الطلبة األخرى. 
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دولة  فيوبرى الباحثان أن مما ساعد على ذل  أن يالبية طلبة المرحلة الثانوية 
وأن جميع شبكات التواصل ، الكويت يمتلكون هواتف ذكية متصلة باتنترنت بصورة دائمة

االجتماعي لها تطبيقات على تعمل على هذه الهواتف، وهو مما يسر للطلبة كثافة 
 .اتدماندرجة االستخدام إلى 

يزيد فيها دافع  التيمرحلة المراهقة  فيخاصة وأن عينة الدراسة هم من الطلبة 
ويحاول الطلبة الخروج عن سلطة وتبعية األسرة ، ، والتجريبالحسيالفضول، والبحث 

هذه الشبكات وسيلة للتعبير الحر دون قيود مجتمعية أو  في والوالدين، ويمكن أن يجدوا
 أسرية. 

إدمان تل  الشبكات هو الطبيعة المشوقة  فيمن العوامل التي تسهم  كما أن
ن يالبية هذه المواقع ترتبط بتبادل ومشاركة إوالجاذبة للمواد المقدمة بتل  الشبكات، حيث 

، وهو ما يجعلها مادة ذات الصور، ومقاطع الفيديو، ولم تعد قاصرة على المحادثة النصية
 اهقين. دمانية خاصة لفئة المر إطبيعة 

أ نتائج الدراسات والبحوث السابقة إلينوتتفق نتائج الدراسة مع ما توصلت 
بن  االجتماعياتنترنت وباألخص شبكات التواصل  إدمان( أن Hardy , 2004) فتذكر

( عاما لديهم 37، 37 كثر من نصف المراهقين من الفئات العمرية )ف، ظاهرة عالمية
البريطانيون أن هنا  شخص من بين  الباحثون  ملف شخصي في هذه المواقع. وأشار

 فرد من مستخدمي اتنترنت تظهر علين أعرال اتدمان.  711
دراسة فورتسون وآخرون  إلينكما تتفق هذه النتائج مع ما توصلت 

(Fortson, et al, 2007) من مستخدمي اتنترنت هم من الشباب وأن  %61 من أن
تخدام اتنترنت ويعانون من العديد من منهم يفرطون في اس %21ما يقرب من 

 االضطرابات النفسية كاالكتئاب والتوتر باتضافة إلى المشكيت الجسمية والصحية. 
من عينة  %02أن  بينت التي Gackenbach(1998)ومع نتائج دراسة 

أجابوا ب ن أصدقاءه على اتنترنت  %72وأن ، الدراسة ال تستطيع العي  بدون اتنترنت
ساعات  2أجاب ب نن يقضى على اتنترنت أكثر من  %12في الواقع، و أصدقائنن أكثر م

 في اليوم. 
التنبؤ بإدمان  فيالثاني لتؤكد دور القلق االجتماعي  وجاءت نتائج السؤال

التنبؤ بزيادة إدمان  فيأن القلق االجتماعي يسهم بصورة دالة  حيث تبين اتنترنت،
نما ال تسهم كل من الفعالية الذاتية والكفاءة االجتماعية تطبيقات التواصل االجتماعي، بي

دور القلق االجتماعي كعامل  إلىالتنبؤ بإدمان التواصل االجتماعي. وهو ما يشير  في
 المرحلة الثانوية. فيإدمان التواصل االجتماعي لدى المراهقين  فيمساهم 
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ر عرضة الستخدام طبيعة المراهقين األكث وقد قدم ذل  فرضا نفسيا مهما حول  
دمانية، وهم الطلبة الذي لديهم ا  بصورة أكثر كثافة و  شبكات وتطبيقات التواصل االجتماعي

مواقع  فيمواقف التفاعل االجتماعية الواقعية، فيجدون  فيمشاعر ضيق وتوتر وخوف 
 التواصل عبر اتنترنت وسيلة تعويضية بديلة، أكثر أمنا للتعبير بحرية دون شعور بالتقييم

المواقف الطبيعية. وتشير هذه النتائج أن إدمان التواصل  فيوالمراقبة الذي يشعرونن 
االجتماعي من قبل طلبة المرحلة الثانوية هو سلو  تعويل يعبر عن مشاعر القلق 

 المواقف الطبيعية. فياالجتماعي 
"أوتو فينخل" أن جميع أنواع اتدمان سواء إدمان  وتتفق هذه النتيجة مع رؤية

مخدر أو ييره إنما هو محاولة فاشلة ويير ناجحة للسيطرة من جانب الفرد على قلقن 
حباطاتن )حسام الدين عزب  (.7113، واكتئابن وا 

ب ن لينترنت العديد من اآلثار  Gongrhol (2009)  ذل  إلىوقد أشار 
سية السلبية على الصحة العامة وعلى فرص التفاعل االجتماعي للفرد وعلى الصحة النف

فاالستخدام المفرط أو المرضى لينترنت يؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر واتحباط 
 واالكتئاب باتضافة إلى أضراره البالغة على الحالة الجسمية.
تدمان اتنترنت ب ن  السلوكيكما يمكن تفسير النتيجة من خيل تفسير االتجاه 

جرائي والذي يتم فين مكاف ة الشخص الوظائف والسلوكيات الفردية تخضع ليشتراط ات
 الذيإيجابًا أو سلبًا أو معاقبتن على هذا السلو . فعلى سبيل المثال بالنسبة للشخص 

يشعر بالخجل من مقابلة أناس جدد وأقاربن قد يجد اتنترنت يمثل لن خبرة السرور والرضا 
برة معززة في حد ومن ثم فهي خ، واالرتياح دون الحاجة للتفاعل المباشر وجهًا لوجن

 (Duran, 2003ذاتها.. )
دور العديد  إلىأشارت  التيوتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات 

إدمان التواصل االجتماعي واتنترنت مثل دراسة درست بشري  فيمن االضطرابات النفسية 
االضطرابات  أشارت النتائج إلى وجود ارتباط دال إحصائي ا بين التي( 7111إسماعيل )

دمان اتنترنت، ودراسة   ,Engelberg & Sjobergالنفسية وأبعاد الشخصية وا 
أشارت أن متكررى استخدام اتنترنت كانوا أكثر شعورًا بالوحدة النفسية  التي( (2004

 (7133ويفقدون إلى حد ما المهارات االنفعالية واالجتماعية، ودراسة إبراهيم السباطى )
فاعل االجتماعي ينبأل بإدمان اتنترنت لدى طلبة الجامعة.، ودراسة نور التالتي بينت أن 

االستخدام السلبي لإلنترنت مرتبط بالشعور التي بينت أن ( 7137الدين طن السنبارى )
-Al ، ودراسةباالكتئاب والشعور بالخجل والشعور بالوحدة النفسية لدى طيب الجامعة

Dahadha, Basim (2012) ائجها أن هنا  عيقة إيجابية ودالة التي أظهرت نت
وعدد ساعات استخدام اتنترنت، وبدولة  واالكتئابإحصائيا بين األفكار اآللية السلبية 

( 7131الكويت دراسة حسن الموسوي، وناصر المويزرى، وفهد الطشة، ومحمد المغربي )
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استخدام اتنترنت وجود عيقة ارتباطين موجبة ودالة إحصائيا بين إدمان  أشارت إلىوالتي 
 ارتباطالتي بينت  Almenayes (2015)ودراسة ، وبعل أعرال االضطرابات النفسية

محمود رامز ودراسة كثافة استخدام التواصل االجتماعي بشعور الطلبة بالقلق واألرق، 
وجود عيقة ارتباطين سالبة دالة إحصائيا بين إدمان التواصل  التي بينت (7132يوسف )

 والمسئولية االجتماعية. االجتماعي 
مستويات إدمان اتنترنت تبعا لعوامل  فيوبالنسبة لرسئلة التي ناقشت الفروق  

الجنس، والمستوى الدراسي، والعمر، فقد بينت النتائج تقارب مستويات إدمان التواصل 
االجتماعي بين الجنسين من طلبة المرحلة الثانوية، كما تقاربت مستويات القلق 

عي، والفعالية الذاتية، والكفاءة االجتماعية لدى الطلبة من الجنسين. كما تبين االجتما
عدم وجود فروق تعود للمستوى الدراسي في كل من إدمان التواصل االجتماعي، والفعالية 

في كل من إدمان  عدم وجود فروق تعود لعمر الطلبة، و الذاتية، والكفاءة االجتماعية
 اءة االجتماعية.والكف، التواصل االجتماعي،

أن إدمان شبكات التواصل االجتماعي ظاهرة  إلىوتعطى هذه النتائج صورة تشير 
، يقع فيها أحد الجنسين دون اآلخر عامة ال تقتصر على فئة من الطلبة دون ييرهم، وال

المرحلة الثانوية من الذكور واتناث، ومن كافة المستويات  فيويفسر ذل  أن الطلبة 
تشابههم  لهم جميعا نفس خبرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وأن حواألعمار متا

طبيعة خبرة التعرل لينترنت، مع تقارب التكوين النفسي لهم بمرحلة المراهقة، خاصة  في
مع ما لهذه المرحلة من ت ثيرات كبيرة على األفراد تجعل عوامل الجنس والمستوى الدراسي 

 وى إدمانهم للتواصل االجتماعي عبر اتنترنت.مست فيوالعمر يير ذات داللة 
حين بينت هذه النتائج أن القلق االجتماعي يرتبط بانخفال التحصيل  في

 عاما أكثر من باقي األعمار. 31و  37الدراسي، وبعمري 
وقد تباينت نتائج الدراسات التي بحث ت ثير الجنس على إدمان التواصل 

سامي طابع تائج الدراسة الحالية مع نتائج دراستي اتفقت ن االجتماعي واتنترنت، فقد
 . (7132ومحمود رامز )، (7111)

التي أشارت إلى وجود ( 7133بينما اختلفت مع نتائج دراسة إبراهيم السباطى )
فروق دالة إحصائيًا في إدمان اتنترنت لدى طلبة الجامعة وفقا للنوع )ذكور، إناث(، 

أن اتناث المستخدمات  إلىالتي أشارت ( 7137نور الدين طن السنبارى )ودراسة 
 لإلنترنت بشكل سلبي أكثر شعورًا باالكتئاب والخجل والوحدة النفسية عن الذكور. 

 : ي تيوفى ضوء هذه النتائج يوصى الباحثان بما  
 بصورة دورية لدى  فحص مستويات إدمان التواصل االجتماعي عبر اتنترنت

 المرحلة الثانوية. طلبة
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  برامج إرشادية للطلبة لزيادة قدرات الضبط الذاتي وخفل مستويات عمل
 استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

  عمل برامج توعية إرشادية ألولياء أمور الطلبة حول سلبيات إدمان التواصل
 االجتماعي.

  القلق االجتماعي لدى الطلبة بصورة دورية. قياس مستويات 
  االجتماعي وتحسين مهارات التفاعل عمل برامج إرشادية لخفل القلق

 االجتماعي لدى الطلبة األكثر قلقا.
 : ويقترح الباحثان الدراسات التالية

 .دراسة عيقة إدمان مواقع التواصل االجتماعي بسمات الشخصية لدى الطلبة 
  دراسة مستويات إدمان التواصل االجتماعي لدى الطلبة بالمرحلتين االبتدائية

 والمتوسطة.
 عيقة إدمان التواصل االجتماعي بنمط التنشئة األسرية لدى الطلبة. دراسة 

 
 
 
 

 قائمة المراجع
 المراجع العربية

 (. إدمان اتنترنت ودوافع استخدامن في عيقتها 7133السباطى ) إبراهيم
المجلة العلمية لجامعة المل   .بالتفاعل االجتماعي لدى طلبة الجامعة

  300 - 63(، ص ص 3، )33دارية: فيصل: العلوم اتنسانية وات
 ( 7133اسيم عبد القادر) استخدام طيب الجامعة لإلنترنت وعيقتن .

 . 3، ج.72ب بعاد االيتراب لديهم. مجلة كلية التربية بالمنصورة، 
  األساااااباب : (. االضاااااطرابات النفساااااية لرطفاااااال7110)إساااااماعيلبشااااارى– 

  .مصريةالقاهرة، مكتبة األنجلو ال، العيج –التشخيص 



 م 7137( أبريل لسنة األول الجزء 371مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 - 921 - 

  (. إدمان اتنترنت وعيقتن بكال مان أبعااد الشخصاية 7117)إسماعيلبشرى
، واالضااطرابات النفسااية لاادى المااراهقين، مجلااة كليااة التربيااة جامعااة الزقااازيق

 عدد يناير.
 ( معجم علم النفس والطب 3661جابر عبد الحميد، و عيء الدين كفافي .)

 .القاهرة، دار النهضة العربية، 9النفسي. ج
 ( االدمان7113جواد فطاير .). .القاهرة، دار الشروق 
 ( إدماان اتنترنات وعيقتان بابعل أبعااد الصاحة 7113حسام الدين عازب .)

النفساااية لااادى طااايب المرحلاااة الثانوياااة )الوجااان اآلخااار لثاااورة األنفومياااديا(، 
 .مارس 72، 70، المؤتمر العلمى السنوى للطفل والبيئة

  المغربيرى، وفهد الطشة، ومحمد حسن الموسوى، وناصر المويز 
إدمان استخدام اتنترنت وعيقتن ببعل أعرال االضطرابات  (.7131)

النفسية لعينة من الطلبة الجامعيين بدولة الكويت. مجلة اترشاد النفسي، 
 .739 -371(، ص ص 12) 3

 ( االضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة: 7111حسن مصطفي .)
 . العيج. القاهرة، دار القاهرة – األسباب التشخيص

 ( تناقضااات إدرا  الااذات وعيقتاان بكاال ماان القلااق 7137ريااال العاساامى .)
االجتماعي واالكتئاب لدى طيب جامعة دمشق.مجلة جامعة دمشق، المجلاد 

 .91 – 37العدد الثالث. ص ص – 71
 ( القلاق 7113سامر رضاوان .)دراساة ميدانياة لتقناين مقيااس  -االجتمااعي

على عينات سورية. مجلة مركز البحاوث التربوياة، جامعاة  االجتماعيقلق ال
 .77 – 07، ص ص 36العدد ، قطر، السنة العاشرة

  (. استخدام اتنترنت في العالم العربي  7111طايع )  الرءوفسامي عبد
دراسة ميدانية على عينة من الشباب العربي،المجلة المصرية لبحوث الرأي 

 . ( 0العدد )  .العام
 ( المهارات االجتماعية واالتصالية. دراسات وبحوث 7117شوقي طريف .)

 نفسية، القاهرة، دار يريب.
  ( البيع والتجارة على اتنترنت، القاهرة 7116عبد الحميد بسيوني .) ،

 مطابع ابن سينا.
 الحاديث المعرفاي السالوكي النفساي العايج. ) 3660 ) إبراهيم الستار عبد ،

 والتوزيع. لفجر للنشرا دار، القاهرة
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 ( استخدامات الشباب 7130عبد الصادق حسن، وعبد الرحمن يعقوب .)
دراسة تطبيقية على جامعتي : الجامعي لموقع تويتر في مملكة البحرين

 31ص ص ، (90، )37مجلة دراسات الطفولة:  البحرين والخليج العربي.
– 71. 

 ( اختبار الكفاءة االجتماعية، 7111مجدي حبيب .) القاهرة، دار النهضة
 . المصرية

 ( إدمان استخدام مواقع التواصل 7132محمود رامز يوسف .)االجتماعي 
وعيقتن بالمسئولية االجتماعية لدى طيب جامعة عين شمس فى ضوء 

 – 3(، ص ص 3) 30بعل المتغيرات الديموجرافية، مجلة دراسات نفسية،
00. 

 ( 7137نور الدين طن السنبارى .)السلبي لإلنترنت وبعل  ماالستخدا
(، 71) 7: مجلة العلوم التربويةخصائص الشخصية لدى طيب الجامعة. 

 .191 – 112ص ص 
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Abstract 
The current study aims at investigating the level of Social 

Network tools addiction, in addition to assessing the 
contribution of social anxiety, self-efficacy, and social 
competency as predictors of Social Network tools addiction in 
the light of gender and academic achievement of secondary 
students in the State of Kuwait. The study adopts the 
descriptive, correlational and comparative research design. The 
sample of the study consists of (420) secondary school 
students with age range (14-19 years), with mean age (16.11) 
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years and standard deviation (0.96) years. Tools of the study 
include: Internet Addiction Scale (IAS) developed by Gamal Al-
Menayas (2015), Interactive Anxiety Scale (IAS) developed by 
Badr Al-Ansary (1993), General Self-efficacy Scale (GSES) 
translated by Samer Radwan, and Social Competency Scale 
(SCS) translated by Magdy Habeeb (2003). 

Results of the study revealed an average level of social 
network addiction (%57.14) among Kuwaiti secondary school 
students. It is also revealed that social anxiety contributes in 
predicting social network addiction whereas self-efficacy and 
social competency do not. It was also revealed that there were 
no statistically significant difference relating to gender between 
social network addiction, social anxiety, self-efficacy, and 
social competency. Also, it was also revealed that there were no 
statistically significant difference relating to academic 
achievement between social network addiction,self-efficacy, and 
social competency. The study results also showed that high 
level of social anxiety of acceptable academic achievement 
students compared with their colleagues with very good scores 
of academic achievement. No statistically significant differences 
were detected between social network addiction, and social 
competency. In addition, there are high levels of social anxiety 
of students whose age levels between (17-18) years compared 
with younger students. Also, there are high levels of self-
efficacy of students whose age level above (19) years old 
compared with younger students. 
Keywords: social network addiction, social anxiety, self-
efficacy, social competency 

 
 


