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ٔ٘ٓ 
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 أثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ 
لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ  عمى بعض المتغيرات النفسية

 التطبيقي والتدريب بدولة الكويت
 *حميمة إبراىيـ أحمد الفيمكاوي/ د

 المقدمة:
نػػدما يػػرم كممػػة "إدمػػاف" م ػػابة إلػػف "موبايػػؿ"  بعػػادة مػػا يتعجػػب القػػارئ ع

يكػػػػوف اإلدمػػػػاف مرتبطػػػػػا باسػػػػتفداـ مػػػػػواد تػػػػدفؿ جػػػػوؼ اإلنسػػػػػاف م ػػػػؿ المسػػػػػكرات 
ة بػػػػي مجػػػػاؿ ف هنػػػػاؾ عػػػػددا مػػػػف الدراسػػػػات الكمينيكيػػػػأوالمفػػػػدراتك ولكػػػػف ال قيقػػػػة 
نػػق قػػد ينػػتن إدمػػاف مر ػػي مػػف جػػراب اسػػتفداـ الموبايػػؿ أاإلدمػػاف قػػد توإػػمت إلػػف 

 قة غير سميمةكبطري
المداومة عمف تعاطف مواد معينػة عريؼ اإلدماف بشكؿ عاـ عمف أنق "ويتـ ت

نشػػػوة أو أو القيػػػاـ بنشػػػاطات معينػػػة لمػػػدة طويمػػػة بقإػػػد الػػػدفوؿ بػػػي  الػػػة مػػػف ال
" وهػػذا التعريػػؼ لػػـ يقتإػػر عمػػف تعػػاطي مػػواد بعينهػػا بػػؿ اسػػتبعاد ال ػػزف واالكتئػػاب

) سػاـ مؿ إدمانػات أفػرم غيػر العقػاقير أستفدـ تعريفا بسػي ا ب يػث يمكػف أف يشػ
 ك (ٚٔٔ: ٖٕٓٓعزب  

إنمػػا هػػف م ػػاوالت باشػػمة  (بمفػػدرات أو بريػػر مفػػدرات) بجميػػا اإلدمانػػات
وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ النشػػػاط   أو القمػػػؽ  أو االكتئػػػاب  لمسػػػيطرة عمػػػف مشػػػاعر اإل ػػػـ
نها تتإؿ باالتجاهػات الم ػادة لممفػاوؼ  اإلدماني الذي يقـو بق المدمف  بمػف  وا 

والبولميػا   )هػوس السػرقة( الكمبتومانيػا  بعض األم مػة عمػف اإلدمػاف بريػر مفػدرات
دماف ال  )إدماف الطعاـ( دماف الهوايات وا   ك (ٜٕٛ:ٕٔٓٓ  ) ساـ عزبقرابة وا 

 اإلنترنػػػػػتبػػػػالنمو المتسػػػػارع لم اسػػػػبات الشفإػػػػية وإػػػػوال إلػػػػف تكنولوجيػػػػا 
 قابتنػػا بشػػكؿ م يػػر وهػػذ  ا و تنػػوالموبايػػؿ زادو مػػف دور ومكانػػة التكنولوجيػػا بػػي  يا

والموبايػؿ األمػر الػذي جعمػق يتػرؾ األنشػطة  اإلنترنػتاإل ارة جعمػت الفػرد ممتإػؽ ب

                                                           
كمية التربية  -أستاذ مساعد/قسـ عمـ النفس : حميمة إبراىيـ أحمد الفيمكاوي/ د *

 كدولة الكويت -األساسية. الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب 



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٕٔ٘ 

األفرم اليومية المهمة بي  ياتق ممػا أدم بػق إلػف اال ػطرابات النفسػية ولػق أكبػر 
 ك(ٖٓٔ :ٖٕٓٓ  Mcglinchey جمينشفك)جوزيؼ مالنفسية  تأ ير عمف إ تق

عػػػف طريػػػؽ الموبايػػػؿ إلػػػف بئتػػػيف  اإلنترنػػػتشػػػبكة  ويمكػػػف تقسػػػيـ مسػػػتفدمي
أما ال انيػة بهػي ال   أساسيتيف األولف تبري بموغ أهداؼ معمومة وم ددة بدقة بالرة

سػوم المتعػة واإل ػارة  عػف طريػؽ الموبايػؿ اإلنترنػتتهدؼ مػف وراب اسػتفداـ شػبكة 
نتمػػوف إلػػف وشػػرؿ أوقػػات الفػػراغ ونجػػد هنػػا أف أغمبيػػة أبػػراد الفئػػة ال انيػػة هػػـ ممػػف ي

الفئات العمرية الإريرة والمراهقيف مما يزيد مف إمكانية تأ رهـ السمبي لطوؿ المدة 
عمف الموبايؿ وأبادت الدراسة بػاف مسػتفدمي  اإلنترنتالتي يق ونها أماـ شاشات 

قد سجموا انففا ا بي التفاعؿ ما الوالديف مما يو ػ   وشبكات الموبايؿ اإلنترنت
رية بإػػػفة عامػػػة هػػػذا مػػػا األفػػػذ بػػػي االعتبػػػار الطبيعػػػة انففػػػاض العبلقػػػات األسػػػ

الفاإة لممراهقيف والتي تجعمهػـ بريسػة سػهمة لبلنعػزاؿ واالغتػراب االجتمػاعي عػف 
الم يطيف  يث تتقمص الفترة التي يق وها ما أسرهـ أو مشاركتهـ بي أي أنشطة 

 ك(ٚٙ:ٕ٘ٓٓأفرم )دينا عساؼ 
إػة الفتيػات ال يسػتطيا إشػباعها بهذ  الفترة بها  اجات نفسية لممراهؽ فا 

وغيػر مسػتقر ومػف  وعندما ال ي قؽ المراهؽ  اجػق لديػق يإػب  م ػطربا ومتػوترا 
الػق عػدـ االتػزاف التػي  ػـ بهػو يب ػث لنفسػق عػف هػدؼ م ػدد يعينػق عمػف تففيػؼ  

وبي وسط هذ  المر مة التي يكوف بها الفرد  ػعيفا قػاببل لبلنقيػاد مػا   يعانف منها
تػدبا  عػف طريػؽ الموبايػؿ اإلنترنػتجميعهػا بمػا بيهػا  اإلعػبلـائؿ أي تيار نجد وسػ

المراهقيف المتإاص اتجاهات وقيـ و إرادة عػف طريػؽ الرػزو ال قػابي ال تتفػؽ مػا 
اتجاهات وقيـ المجتما  وقد تنمف بيهـ عف طريؽ التقميد والتو د ما مػا يشػاهدوف 

عمف المػراهقيف  اإلعبلـائؿ زيادة اتجاهات سالبةك والدراسات التي تناولت تأ ير وس
أشػػػارت إلػػػف  ػػػرورة ترشػػػيد المػػػواد التػػػي تقػػػدـ ألبنائنػػػا مػػػف فػػػبلؿ قنػػػوات التواإػػػؿ 

 ك(٘ٙ-ٗٙ:ٕ٘ٓٓ  )بيوليت بؤادمف تأ يرات سيئة  لما لها الجماعي
 مشكمة الدراسة:

وزاد   دفمػػت شػػبكة التميفونػػات الجوالػػة "الموبايػػؿ" بشػػكؿ مػػذهؿ بػػي البيػػػوت
ساعات االستفداـ  مما لفػت نظػر التربػوييف واألفإػائييف وعدد   عدد مستفدميها

جعػؿ الفػرد يتػرؾ األنشػطة األفػرم اليوميػػة  النفسػييف لهػذا اال ػطراب الجديػد الػذم
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ٖٔ٘ 

الهامػػة بػػي  ياتػػػق وأدم بػػق إلػػف اال ػػػطرابات النفسػػية كمػػا لػػػق تػػأ ير وا ػػ  عمػػػف 
 كالإ ة النفسية لمفرد

 :مى التساؤالت اآلتيةاإلجابة عوتتبمور مشكمة الدراسة الحالية في 
بككالخ( يوتيػو  -تويتر -)الفيس بوؾ هؿ االستفداـ المتزايد لمموبايؿ بتطبيقاتق -ٔ

 ؟يؤدم إلدماف المستفدـ لق
 -)االنتبػػا   :هػػؿ توجػػد عبلقػػة بػػيف إدمػػاف الموبايػػؿ وبعػػض المتريػػرات النفسػػية -ٕ

هيئػػة نجػػاز الدراسػػي( لػػدم طالبػػات الاإل -التوابػػؽ االجتمػػاعي -يػػؽ الػػذاتت ق
 العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت؟

والمسػتفدميف  هؿ هناؾ بروؽ إ إػائية بػيف متوسػط درجػات مػدمني الموبايػؿ -ٖ
 أإابتهـ بالمشكبلت النفسية؟ العادييف بي درجة

بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات الهيئػػة العامػػة لمتعمػػيـ  هػػؿ توجػػد بػػروؽ إ إػػائية  -ٗ
 بدولة الكويت عمف مقياس إدمػاف الموبايػؿ ايؿالتطبيقي والتدريب مدمني الموب
 )تفإإات عممية/أدبية(؟ بافتبلؼ التفإص الدراسي

هؿ تتبايف درجات طالبات الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة   -٘
هـ بافتبلؼ أعمار  الكويت مدمنف الموبايؿ عمف مقياس إدماف الموبايؿ

 -ٕٕ/ ومف سنة ٕٕقؿ مف أ -ٕٓ/ ومف سنة ٕٓقؿ مف أ-ٛٔالزمنية )مف 
 (؟ٕٗقؿ مف أ

 :أىداؼ الدراسة
عػػػرؼ أهػػػـ المشػػػكبلت النفسػػػية لػػػدم طالبػػػات الهيئػػػة العامػػػة لمتعمػػػيـ التطبيقػػػي ت -ٔ

 والتدريب بدولة الكويت المرتبطة باستفدامهـ لمموبايؿك
 إلقاب ال وب عمف بعض العوامؿ التي تؤدم بالبعض إلدماف الموبايؿك -ٕ
 بػػػػروؽ إ إػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات مػػػػدمني الموبايػػػػؿ معربػػػػة هػػػػؿ هنػػػػاؾ -ٖ

 .أإابتهـ بالمشكبلت النفسية والمستفدميف العادييف بي درجة
معربة هؿ هناؾ افتبلؼ بيف طالبات الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقػي والتػدريب  -ٗ

بدولػػة الكويػػت بػػي درجػػة إدمػػانهـ لمموبايػػؿ )بػػافتبلؼ متريػػر  مػػدمني الموبايػػؿ
 العممي(ك التفإص -السف

 :أىمية الدراسة
ترجا أهمية الدراسة إلػف أنهػا تػرتبط بوسػيمة مػف أهػـ وسػائؿ االتإػاؿ ال دي ػة  -ٔ

أال وهػػف الموبايػػؿ كظػػاهرة منتشػػرة لػػدم المػػراهقيف مػػف الجنسػػيف ومػػدم أهميػػة 



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٔ٘ٗ 

هػػػػذ  الوسػػػػيمة لهػػػػـ وطػػػػريقتهـ ودوابعهػػػػـ السػػػػتفدامها وتأ يرهػػػػا عمػػػػف سػػػػوابهـ 
 النفسيك 

أإػب  ظػاهرة مػف الظػواهر  إلػف أف إدمػاف الموبايػؿ أي ا  راسة تكمف أهمية الد -ٕ
المنتشػػػرة بشػػػكؿ كبيػػػر بػػػي هػػػذا العإػػػر بػػػؿ وبػػػي مفتمػػػؼ البيئػػػات وال قابػػػات 

 والمجتمعات سواب العربية أو الرربيةك
ترجػػػا أهميػػػة الدراسػػػة أي ػػػا  إلػػػف أنهػػػا مػػػف أوائػػػؿ الدراسػػػات العربيػػػة بػػػي البيئػػػة  -ٖ

( التػي تتنػاوؿ الموبايػؿ باعتبػار  نػوع جديػد مػف الكويتية )بي  دود عمـ البا  ة
لػػدم طالبػػػات الهيئػػة العامػػػة لمتعمػػػيـ اإلدمػػاف وتػػػأ ير  عمػػف المشػػػكبلت النفسػػػية 

 التطبيقي والتدريب بدولة الكويتك
 :الدراسة حدود

 :لدراسة ال الية باألبعاد التاليةيت دد مجاؿ ا
ا ػر مو ػوع:"  عمػف ال اليػة الدراسػة مو ػوع اقتإػر:الموضػوعية الحػدود -1

إدمػػاف الموبايػػؿ كوسػػيمة مػػف وسػػائؿ االتإػػاؿ عمػػف بعػػض المتريػػرات النفسػػية 
 ك" لدم طالبات الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت

طالبات الهيئة العامة ستجرم الدراسة ال الية عمف عينة مف  :الحد البشري -7
( طالبة تتراوح ٖٙٓيبمغ  جمها )س لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت

 ( سنةكٕٗ – ٛٔأعمارهف بيف )
 كٕٚٔٓ- ٕٙٔٓسوؼ تجرم الدراسة ما بيف عامي  الحد الزماني: -3
طالبات الهيئة العامة لمتعميـ سيتـ إجراب الدراسة عمف  الحد المكاني: -4

 كالتطبيقي والتدريب بدولة الكويت
 اإل إائية األساليبو  واألدوات بالمنهن الدراسة هذ  ست دد كما

 ترتبط منها واالستفادة الدراسة هذ  نتائن تعميـ إمكانية بإف المستفدمة ولذلؾ
 .سابقا ب دودها المذكورة

 الدراسة: مفاىيـ
 Addiction اإلدماف: -1

)عبػد العزيػز هو التعود عمف استعماؿ شيب ما أو ال اجة القهرية السػتعمالق 
 (كٕٔ :ٕٙٓٓ  الشفص
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ٔ٘٘ 

 Mobile Addiction بايؿ:إدماف المو  -7
هػػػو متبلزمػػػة االعتمػػػاد النفسػػػي لممداومػػػة عمػػػف ممارسػػػة التعامػػػؿ مػػػا شػػػبكة 

 لفترات طويمة أو متزايدة ودوف  رورات مهنية أو أكاديمية عبر الموبايؿ اإلنترنت
مػػػا ظهػػػػور الم كػػػػات التشفيإػػػػية  (بػػػؿ وعمػػػػف  سػػػػاب هػػػذ  ال ػػػػرورات وغيرهػػػػا)

ف قبيػػػؿ التكراريػػػة والنمطيػػػة واإلل ػػػاح والهػػػروب المألوبػػػة بػػػي اإلدمانػػػات التقميديػػػة مػػػ
كما يكوف السموؾ بي هذ  ال الػة   واالنس اب مف الواقا الفعمي إلف واقا إبترا ف

قهريا  عنيدا  ومتشب ا  ب يث يإعب اإلقبلع عنق دوف معاونة عبلجية لمترمػب عمػف 
 ك(ٕٔٓٓ:ٙ ساـ عزب ) أعراض اإلنس ابية النفسية

ذلؾ االعتياد الذي يكونق الفرد  لموبايؿ إجرائيا بأنو:"تعرؼ الباحثة إدماف ا
 لنفسق مف فبلؿ تفاعمق النمطي والمتكرر ما بيئة ابترا ية عمف شاشة الموبايؿ 
وي دد إجرائيا بمجموع الدرجات التي ي إؿ عميها المف وإوف بي مقياس إدماف 

 الموبايؿ المستفدـ بي هذ  الدراسة"ك
 :Psychological problems المشكالت النفسية -3

هف مشػكبلت قػد يعػانف منهػا الفػرد العػادي بػي  ياتػق اليوميػة ال تإػؿ إلػف 
ويجػػػػب االهتمػػػػاـ ب ػػػػؿ وعػػػػبلج هػػػػذ  المشػػػػكبلت قبػػػػؿ أف  كدرجػػػػة المػػػػرض النفسػػػػي

يستف ؿ أمرها وتتطور ال الة إلف عإػاب أو ربمػا إلػف ذهػاف أو عمػف األقػؿ  تػف 
: ٜٜٚٔ) امػػػػد زهػػػػراف لنفسػػػػية ة اال ت ػػػػوؿ دوف النمػػػػو السػػػػوي ودوف ت قيػػػػؽ الإػػػػ 

 ك(ٖٓٗ
مجموعػة مػف الإػعوبات " :تعرؼ الباحثة المشكالت النفسػية إجرائيػا بأنيػا

االتزاف  -التفاؤؿ -تتم ؿ بي )التوابؽ االجتماعي:ال ياة النفسية بي بعض مجاالت
تظهػر مػف فػبلؿ تفاعػؿ  الت إيؿ واالنجاز األكاديمي( -ت قيؽ الذات -االنفعالي

ئػػػة الم يطػػػة بػػػق  وت ػػػدد إجرائيػػػا بمجمػػػوع الػػػدرجات التػػػي ي إػػػؿ عميهػػػا بالبي الفػػػرد
 المف وإوف بي مجاالت مقياس المشكبلت النفسية المستفدـ بي هذ  الدراسة"ك

 اإلطار النظري لمدراسة:
 تناولت الباحثة إطارىا النظري كما يمي:   

  الموبايؿ كوسيمة اتصاؿ: -1
 والتكنولوجي العممي التقدـ عف مةالناج السريعة بالتريرات العإر هذا يتميز

 هذ  مواكبة التربوي النظاـ عمف ال روري مف أإب  لذا وتقنية المعمومات 
 عدد وزيادة المعمومات ك رة م ؿ عنها تنجـ قد التي المشكبلت التريرات لمواجهة



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
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ٔ٘ٙ 

 أنماط ظهور إلف التريرات هذ  أدت المساباتكوقد وبعد المعمميف المتعمميف ونقص
 تقنية بي التكنولوجية ال ورة ظهور ما فاإة والتعمـ  لمتعميـ ديدةوطرائؽ ع
 إلف ال اجة زيادة إلف أدم مما إريرة قرية العالـ مف والتي جعمت المعمومات 

 لمب ث المإادر متعددة غنية لبيئات المتعمـ و اجة ما اآلفريف  الفبرات تبادؿ
 التعميـ بي الجديدة والوسائؿ ؽوالطرائ األساليب مف بظهر الك ير الذاتي  والتطوير
 ).ٔٔ :ٕ٘ٓٓوأ مد المبارؾ  الموسف )عبد اهلل اإللكتروني ظهور التعمـ ذلؾ ومف والتعمـ 

ت والمعمومات وانتشار المعربة وقد أدم التطور الكبير بي تقنيات االتإاال
بيف طبلب المدارس والجامعات إلف ظهور أشكاؿ جديدة مف نظـ  اإللكترونية
بفي العقد الما ي ظهرت أدوات التعميـ والتدريب المعتمدة عمف ال اسوب  التعميـ 

بشكؿ رئيسي وعمف أساليب التفاعؿ المفتمفة معق مستفيدة مف األقراص 
الم روطة والشبكات الم مية  وفبلؿ القرف ال الي تطور مفهـو التعمـ 

ـ است مار تقنيات   أما هذ  األياـ بيتاإلنترنتااللكتروني وتميزت أدواتق باستعماؿ 
االتإاالت البلسمكية عامة والنقالة فاإة ليظهر مفهـو جديد هو أنظمة التعمـ 

 ك(ٓٚ:ٕٙٓٓ )م مد ال مامي  Mobile Learning Systemsالنقالة 
وكاف لزيادة قدرات بنية الشبكات الت تية ذات النطاؽ الترددي العالي  

ية الهواتؼ النقالة  األ ر األكبر عمف والتقدـ بي التكنولوجيا البلسمكية  وزيادة شعب
النمو السريا بي تكنولوجيا هذ  األجهزة بي السنوات األفيرة  مما أدم إلف 
انتشارها انتشارا  كبيرا  عمف مستوم العالـ   يث دفمت كؿ بيت تقريبا  وتممَّكها كؿ 
برد مف أبراد المجتمعات برض النظر عف مستوا  ال قابي أو االقتإادي أو 

جتماعي  بفي األردف م بل وهو يعتبر مف البمداف الفقيرة نسبيا  بقد إرح رئيس اال
% مف سكاف األردف ٜٗـ قطاع االتإاالت أف ما نسبتق مفو ية هيئة تنظي

يمتمكوف هواتؼ نقالة  إذ بمغ عدد المشتركيف بي هذ  الفدمة فمسة مبلييف 
وأنهـ قد تبادلوا ما وفمسمائة وستوف ألؼ مشترؾ مف أإؿ  والي ستة مبلييف  

بينهـ مميار و مانمائة مميوف رسالة نإية  أي بمعدؿ  والي  بل مائة وستوف 
رسالة لمفرد الوا د  وأف عدد االتإاالت قد بمغ  بل ة عشر مميارا  و بل مائة مميوف 

 ٕٛٓٓدقيقة  بمعدؿ ست دقائؽ لمفرد يوميا  وكؿ ذلؾ تـ بي عاـ وا د وهو عاـ 
هذا وقد ارتفا معدؿ استفداـ الهواتؼ النقالة بي  (ك٘ٔ:ٜٕٓٓ)م مد ال وامدة  
الهاتؼ %  وتتوقا ال كومة األردنية ارتفاع نسبة انتشار ٕٗٔالعاـ ال الي إلف 
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ٔ٘ٚ 

لف ن و  ٕٗٔٓبي عاـ  %ٓ٘ٔالنقاؿ إلف ن و  )ال وامدة   ٕٙٔٓ% بي عاـ ٘ٚٔوا 
 (كٕٚ:ٖٕٔٓ

هذ  األجهزة  لما وقد استفادت قطاعات ك يرة مف قطاعات المجتمعات مف 
تقدمق مف فدمات كبيرة بي كؿ مجاؿ مف مجاالت ال ياة  كاألمف والإ ة 
واالقتإاد واالتإاالت والسياسة  ومف أهـ هذ  األجهزة الهاتؼ النقاؿك وبما أف 
معظـ الطمبة لهـ المعربة الكاممة بكيفية التعامؿ ما األجهزة النقالة  بقد ساعد ذلؾ 

معظـ قطاعات التعميـ  وبي ك ير مف دوؿ العالـ عمف بدب استفدامها بي 
 المتطورة والنامية عمف  د سوابك

لم ركة أو لمت رؾ أو الجسـ  مت رؾ أي قابؿ -تعني Mobile وكممة
-Mobile(  ومف هنا يمكف ترجمة المإطم  ٓٛٚ: ٕٕٔٓالمت رؾ )بعمبكي  

Learning واؿ أو التعمـ المت رؾ أو التعمـ بالج إلف التعمـ النقاؿ أو التعمـ
بالموبايؿ أو التعمـ عف طريؽ األجهزة الجوالة )المت ركة( أو الم مولة باليد  م ؿ 
المساعد الرقمي الشفإي وغير  وال تقتإر بقط عمف الهواتؼ المت ركة )م مد 

 (ك ٛ:ٕٔٔٓالعمري وم مد المومني  
ي أيامنا وتعد تقنيات التواإؿ النقالة مف أك ر مظاهر التكنولوجيا انتشارا ب

هذ   ولذلؾ بهي مف أك ر األدوات التي يمكف أف تستفدـ بي عممية التعمـ النقاؿ 
ب يث أنها تستطيا أف تقدـ العديد مف الفدمات لمعممية ككؿ  ومف هذ  الفدمات: 

رساؿ واستقباؿ البريد اإلنترنتالدفوؿ إلف    وتإف  المواقا المفتمفة  وا 
ة ورسائؿ الوسائط المعددة  وتشريؿ الممفات اإللكتروني  وتبادؿ الرسائؿ النإي
 (كٚٔ-ٗٔ: ٕٛٓٓ)زينب أميف وأميف ال مفاوي  المفتمفة وتشريؿ األلعاب التعميمية 

 ومف الخدمات التي تقدميا ىذه التقنية:
 خدمة الرسائؿ القصيرة (SMS- Short Message Serves وهي فدمة :)

َنإية قإيرة بيما بينهـ وال تسم  لمستفدمي األجهزة النقالة بتبادؿ رسائؿ 
  رباك ٓٙٔتتجاوز  روؼ الرسالة الوا دة 

 خدمة الواب (WAP – Wireless Application Protocol وهو معيار :)
عالمي يت مف مواإفات وقواعد اتإاالت م ددة اتفقت عميها مجموعة مف 

 كالسمكيا   اإلنترنتالشركات ب يث يساعد المستفدميف عمف الدفوؿ إلف شبكة 
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ٔ٘ٛ 

 خدمة التراسؿ بالحـز العامة (GPRS- General packet radio service :)
بسرعة بائقة  اإلنترنتوهي تقنية تسم  لؤلجهزة النقالة الدفوؿ إلف شبكة 
مكانية استقباؿ البيانات والممفات وتفزينها واسترجاعهاك  وا 

 خدمة البموتوث (Bluetooth:) وعة تقنية اتإاؿ السمكية تقـو عمف ربط مجم
 مف أجهزة االتإاؿ النقالة ما بع ها البعض بروابط السمكية قإيرة المدمك

 خدمة الوسائط المتعددة (MMS- Multi Media Service  تقنية تتي :)
لممستفدـ تبادؿ رسائؿ ت مؿ لقطات بيديو  أو الرسـو الم ركة  أو الإور 

 ك (ٛٗ-ٙٗ: ٕٔٔٓ)م مد العمري وم مد المومني  الممونة  أو الإوت
  أنواع أجيزة االتصاؿ النقالة: -7

هي تمؾ األجهزة البلسمكية التي ت مؿ ما المتعمـ وترابقق إلف أي مكاف  
ويمكف مف فبللها إرساؿ واستقباؿ المكالمات الهاتفية  أو الرسائؿ النإية 

أو رسائؿ الوسائط المتعددة  وذلؾ مف فبلؿ إمكانية وإولها إلف  اإللكترونية
أو أي شبكة أفرم  ويمكنها أي ا تبادؿ البيانات والممفات التي  نتاإلنتر شبكة 

ت توي عمف بيانات إلكترونية  أو مربقات عمف شكؿ إور  ابتة  أو إوت  أو 
 مقاطا الفيديوك

 ويمكف تحديد ىذه األجيزة باآلتي:
 اليواتؼ النقالة Mobile Phones:  الهاتؼ الم موؿ أو النقاؿ أو الفموي

وسيمة مف وسائؿ االتإاؿ التي تعتمد عمف االتإاؿ أو الجواؿ هو 
البلسمكي  ويمكف  ممها والتجواؿ بها  مف مسا ة معينة مرطاة بشبكة 

 البث البلسمكيةك
 الحاسوب الموحي Tablet PC. هو نوع مف أنواع ال واسيب   جمق مساٍو :

ل جـ كؼ اليد تقريبا   يمكف  ممق والتجواؿ بق  ويستفدـ بي تفزيف 
راض البيانات النإية والوسائط المتعددة  ويمكف استفدامق كال اسوب واستع

 المكتبي بكابة تطبيقاتقك
 الحاسوب المحموؿ Laptop هو نوع مف أنواع ال واسيب   جمق أكبر :

قميبل مف ال اسوب المو ي ولق نفس الميزات تقريبا   إاّل أف سعتق التفزينية قد 
 تكوف أكبر منها بي ال اسوب المو يك
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 المساعدات الشخصية الرقمية Personal Digital Assistants (PDAs) :
هي أجهزة  اسوبية م مولة  تستفدـ لتفزيف وتنظيـ البيانات  وتنظيـ 

عداد قوائـ بالمهاـ الشفإية  وكتابة المبل ظات   المواعيد الشفإية  وا 
ة إمكانية تشريؿ برامن تنسيؽ النإوص والجداوؿ ال سابية واأللعاب وقراب

رساؿ واستعراض رسائؿ  اإلنترنت  واالتإاؿ بشبكة اإللكترونيةالكتب  وا 
 .البريد اإللكتروني

وقد أدم هذا التطور إلف تهابت المتعمميف بي الجامعة عمف اقتناب األجهزة 
النقالة والتعامؿ معها بطريقة أو بأفرم مما أدم إلف ظهور ظاهرة االستفداـ 

  أدم إلف التساؤؿ  وؿ جدوم هذا االستفداـ المفرط لهذ  األجهزة  وهذا بدور 
 ك(ٜٔ-ٚٔ:ٕٚٓٓ)عبد ال ميد بسيوني  والفائدة منق

 إدماف الموبايؿ: -3
 ماىية إدماف الموبايؿ:  -أ

يفتمػػؼ العممػػاب بػػي تعريػػؼ كممػػة "إدمػػاف" بيإػػر الػػبعض عمػػف أف الكممػػة ال 
ذا  تنطبػػؽ إال عمػػف مػػواد قػػد يتناولهػػا اإلنسػػاف   ػػـ ال يقػػدر عمػػف االسػػترناب عنهػػا  وا 

استرنف عنها تسبب ذلؾ بػي  ػدوث أعػراض االنسػ اب لتمػؾ المػادة التػي تعر ػق 
بػػؿ ي تػػاج إلػػف   وبالتػػالي ال يسػػتطيا أف يسػػترني عنهػػا مػػرة وا ػػدة  لمشػػاكؿ بالرػػة

برنامن لئلقبلع عف تمؾ المادة باستفداـ مواد بديمػة وسػ ب المػادة األإػمية بشػكؿ 
 ت المفدراتك تدريجي كما هو ال اؿ بي أغمب  اال

بػػي  ػػيف يعتػػرض بعػػض العممػػاب عمػػف هػػذا المفهػػـو ال ػػيؽ لمتعريػػؼ  يػػث 
يػػروف أف اإلدمػػاف هػػو عػػدـ قػػدرة اإلنسػػاف عمػػف االسػػترناب عػػف شػػيب مػػاكك بإػػرؼ 
النظر عف هذا الشيب طالما استوبف بقية شروط اإلدماف مف  اجة إلف المزيد مف 

  كمنق هذا الشيب بشكؿ مستمر  تف يشبا  اجتق  يف ي ـر
  باإلدماف كتعبير لروي يشير إلف شكؿ مف أشكاؿ بقد السيطرة عمف السموؾ

بػالرغـ مػف عواقػب   مما يعجز أمامق المرب عػف إيقػاؼ هػذا السػموؾ غيػر المرغػوب
هػػذا السػػموؾ عمػػف الفػػرد مػػف  يػػث القمػػؽ والتػػوتر وتريػػر المػػزاج لؤلسػػوأ وغيرهػػا مػػف 

 كو البدني أو االجتماعيأعراض االنس اب سواب عمف المستوم النفسي أ
واإلدمػػاف كمػػا عربػػة عبػػد العزيػػز الشػػفص هػػو المداومػػة عمػػف تعػػاطي مػػواد 
معينة أو القياـ بنشاطات معينة لمدة طويمة بقإد الدفوؿ بف  الة مف النشوم أو 

 ك(ٕٔ :ٕٙٓٓ  )عبد العزيز الشفصاستبعاد ال زف واالكتئاب 
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ف الجمعيػػة األمريكيػػة والإػػادر عػػ DSM,IVأقػػر الػػدليؿ التشفيإػػي الرابػػا 
مػػػا ي تويػػػق اإلإػػػدار ال الػػػث مػػػف أعػػػراض   ٜٜٗٔ( عػػػاـ APAلمطػػػب النفسػػػي )

وهػػػػذ  األعػػػػراض تم ػػػػؿ مفتػػػػاح  Withdrawalواالنسػػػػ اب   Toleranceالت مػػػػؿ 
كمػػا أعػػادت مجموعػػة العمػػؿ التأكيػػد عمػػف الػػدور الهػػاـ لكػػبل  مػػف إسػػابة   التشػػفيص
عتمػاد عمػف المػواد المفػدرة أو كمعمـ تشفيإي مستقؿ عػف اال Abuseاالستفداـ 
وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ بقػػد اعتبػػرت مجموعػػة العمػػؿ أف وجػػود هػػذ  األعػػراض   المسػػكرة

النمط الذي لديق  :إنما ترجا إلف أنق ي قؽ التمييز الفارؽ بيف نمطيف مف المدمنيف
أعػػػػػراض الت مػػػػػؿ أو االنسػػػػػ اب )ويػػػػػتـ تشفيإػػػػػق عمػػػػػف أنػػػػػق اعتمػػػػػاد بسػػػػػيولوجي 

Depence With Physiological)  واآلفػر الػذي لػيس لديػق أعػراض الت مػؿ أو
 Physiologicalاالنسػػ اب )يػػتـ تشفيإػػق عمػػف أنػػق بػػدوف اعتمػػاد بسػػيولوجي 

Depence Without كوترجا أهمية هذا االعتماد عمف أنق بت  الباب أماـ أشكاؿ)
أفػػػػػػرم مػػػػػػف اإلدمػػػػػػاف غيػػػػػػر التقميػػػػػػدي أو الفسػػػػػػيولوجي )إدمػػػػػػاف بػػػػػػدوف مفػػػػػػدرات( 

(,2000:132 Weitzman ( 

ذا مػػػػػػػا نظرنػػػػػػػا نظػػػػػػػرة با إػػػػػػػة وجػػػػػػػادة عمػػػػػػػف األشػػػػػػػكاؿ المتنوعػػػػػػػة مػػػػػػػف  وا 
إدمػػػاف التسػػػوؽ وهػػػوس   إدمػػػاف العمػػػؿ :( نجػػػد منهػػػاإدمػػػاف بػػػدوف مفػػػدراتاإلدماف)
إدمػػػاف المفػػػاطرة سػػػواب بالريا ػػػات الفطػػػرة كالػػػدرجات البفاريػػػة والتز مػػػؽ   الشػػػراب

دمػاف   دمػاف الطعػاـوا    عمف الجميد بي أماكف فطرة وغيرها مػف إدمانػات الفطػر وا 
  إدماف المراهنػات والمقػامرة  إدماف الم اربة بي األوراؽ المالية  التدريبات البدنية

دماف مواقا وشبكة  دماف شاشة جهاز الكمبيوتر  وا   اإلنترنتكوا 
نما  وال قيقة أننا سنجد أناسا  ال يفشموف ب سب بي الوإوؿ إلف إمكاناتهـ وا 

ولكف نظرا  ألف المفػدر الػذي يتعاطػا    ديدة وقاسيةيعانوف بي سبيؿ ذلؾ معاناة ش
بإف األمر   أإ اب تمؾ األشكاؿ مف االدمانات يعد مقبوال مف النا ية االجتماعية

ال يشكؿ  روطا مم ة عمف أولئؾ المدمنيف تستوجب مساعدتهـ مف وجهة نظرهـ 
إدمػاف هـ بقط وهنا يكمف الفطر الذي يم ؽ بهـ ويجعمهػـ بيمػا بعػد متػورطيف بػف 

تمؾ السموكيات وما تنعكس عميهـ مف سمبيات مف فبلؿ تماديهـ بي تمؾ األشػكاؿ 
 ك(ٕ :ٕٛٓٓ  )أ مد بفريالمتعددة مف اإلدمانات المقبولة اجتماعيا  ؟؟ 

وفبلإة ذلؾ بػإف النظػرة العالميػة بػي تعريػؼ اإلدمػاف لػـ تعػد قاإػرة عمػف 
يمكػػف أف يكػػوف مو ػػوعا   بػػؿ اتسػػعت لتشػػمؿ كػػؿ مػػا  التعريفػػات التقميديػػة ال ػػيقة
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وهػػػو الػػػذي يسػػػقطها عمػػػف   بالقابميػػػة لئلدمػػػاف تكمػػػف بػػػي اإلنسػػػاف  لئلدمػػػاف  تػػػف
وعمػف ذلػؾ بػالعبلج   وهذا ما يفسػر أتسػاع الػدائرة اإلدمانيػة يومػا  بعػد يػـو  األشياب

  الػػواقي والفعػػاؿ والنػػاج  لئلدمػػاف يكمػػف بػػي وقايػػة اإلنسػػاف مػػف الوقػػوع بػػف برا نػػق
رشػاد  مػف فػبلؿ أسػرتق أوال   ػـ مػف فبللػق هػو نفسػق وذلؾ بتقويػة إر  ادتػق وتوعيتػق وا 

  كوقبؿ كؿ ذلؾ تقوية إيمانق بربق ودينق ووطنق  وأإدقائق
 إدماف التواصؿ االجتماعي عبر الموبايؿ:  -ب

: "منظومػػة بأنهػػا مواقػػا التواإػػؿ االجتمػػاعي (ٖٕٓٓ) ويعػػرؼ زاهػػر را ػػي
ترؾ بيها بإنشاب موقا فاص بق  ومف  ـ التي تسم  لممش اإللكترونيةمف الشبكات 

ربطػػق عػػف طريػػؽ نظػػاـ اجتمػػاعي إلكترونػػي مػػا أع ػػاب مفػػريف لػػديهـ االهتمامػػات 
 كوالهوايات نفسها

( عمػػػف أنهػػػا تجمعػػػات اجتماعيػػػة تظهػػػر عبػػػر ٕٗٓٓ) ويعّربهػػػا ميشػػػاؿ انػػػوال
شػبكة االنترنيػػت عنػػدما يػػدفؿ عػػدد كػػاؼ مػف النػػاس بػػي مناقشػػات عبػػر بتػػرة كابيػػة 

زمف  يجمػػػا بيػػػنهـ شػػػعور إنسػػػاني كػػػاؼ  ب يػػػث يشػػػكموف مواقػػػا لمعبلقػػػات مػػػف الػػػ
الشفإػػػية عبػػػر الف ػػػاب االلكترونػػػيك وعّربػػػت أي ػػػا عمػػػف أنهػػػا تمػػػؾ المجتمعػػػات 
االبترا ػػية وتجمعػػات اجتماعيػػة تظهػػر عبػػر شػػبكة االنترنيػػت  تشػػكمت بػػي  ػػوب 

واإػموف  ورة االتإػاالت ال دي ػة  تجمػا بػيف ذوي االهتمامػات المشػتركة ب يػث يت
 بيما بينهـ ويشعروف كأنهـ بي مجتما  قيقيك

اإللكترونيػػػة كمػػا تعتبػػر مواقػػػا التواإػػؿ االجتمػػػاعي منظومػػة مػػػف الشػػبكات 
ف  ـ ربطق مػف فػبلؿ نترنيت تتي  لممشترؾ بيها إنشاب موقا فاص بيق ومعبر اإل

لكتروني ما أع اب مفريف لػديهـ نفػس االهتمامػات أو جمعػق مػا إنظاـ اجتماعي 
وهػػػػو أي ػػػػا مإػػػػطم  يطمػػػػؽ عمػػػػف  كاب الجامعػػػػة أو ال انويػػػػة أو غيػػػػر ذلػػػػؾأإػػػػدق

مجموعة مف المواقا عمف شبكة االنترنيت ظهرت ما الجيػؿ ال ػاني "لمويػب"  الػذي 
يتػػي  التواإػػؿ بػػيف األبػػراد بػػي بيئػػة مجتمػػا ابترا ػػي يجمعهػػـ  سػػب مجموعػػات 

ف طريؽ فدمات اهتماـ أو شبكات انتماب )بمد  جامعة  شركة ككك(  كؿ هذا يتـ ع
التواإؿ المباشر مف إرساؿ الرسائؿ أو االطبلع عمف الممفات الشفإية لآلفػريف 

 ومعربة أفبارهـ ومعموماتهـ التي يتي ونها لمعرضك
تقػػػـو الفكػػػػرة الرئيسػػػػية لمشػػػػبكات االجتماعيػػػػة عمػػػػف جمػػػػا بيانػػػػات األع ػػػػاب 

األع ػاب  المشتركيف بي الموقا ويتـ نشػر هػذ  البيانػات بشػكؿ عمنػي  تػف يجتمػا
لخ  أي أنهػا شػبكة إالذيف يب  وف عف ممفات أو إوركككذوي المإال  المشتركة و 



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٕٔٙ 

مواقػػػا بّعالػػػة تعمػػػؿ عمػػػف تسػػػهيؿ ال يػػػاة االجتماعيػػػة بػػػيف مجموعػػػة مػػػف المعػػػارؼ 
واألإدقاب  كما تمكف األإدقاب القدامف مف االتإاؿ ببع هـ البعض وبعد طوؿ 

لإػػوتي وتبػػادؿ الإػػور وغيرهػػا مػػف سػػنوات تمكػػنهـ أي ػػا مػػف التواإػػؿ المرئػػي وا
 اإلمكانات التي توطد العبلقة االجتماعية بينهـك

وتعػػرؼ مواقػػا التواإػػؿ االجتمػػاعي أي ػػا عمػػف أنهػػا منظومػػة مػػف الشػػبكات 
ف  ػػـ نترنيػػت تتػػي  لممشػػترؾ بيهػػا إنشػػاب موقػػا فػػاص بيػػق ومػػعبػػر اإل اإللكترونيػػة

لػػديهـ االهتمامػػات  لكترونػػي مػػا أع ػػاب مفػػريفإربطػػق مػػف فػػبلؿ نظػػاـ اجتمػػاعي 
 ك((Prell, Christina, 2011:20-21والهوايات نفسها 

إجرائيػػا لئلعػػبلـ  تعريفػػا  ”cheridan» "وت ػػا كميػػة "شػػريدياف التكنولوجيػػة
الرقمي الذي يقدـ بي شكؿ رقمي وتفاعمي ويعتمد عمف  اإلعبلـأنواع الجديد بأنق: "

تفداـ الكمبيػػوتر كيليػػػة انػػدماج الػػػنص والإػػورة والفيػػػديو والإػػوت  ب ػػػبل عػػف اسػػػ
رئيسػػية لػػق بػػي عمميػػة اإلنتػػاج والعػػرض  أمػػا التفاعميػػة بهػػي تم ػػؿ الفػػارؽ الرئيسػػي 

 الذي يميز  و هي أهـ سماتقك
وتعرؼ عمف أنها تمؾ المواقػا االجتماعيػة التػي تتػي  لمتإػف يها إمكانيػة مشػاركة 

  اإللكترونيػةمػدونات الممفات والإور وتبادؿ مقاطا الفيػديو  وكػذلؾ مكنػتهـ مػف إنشػاب ال
رسػاؿ الرسػائؿ  وتإػدرت الشػبكات االجتماعيػة  هػذ   بل ػة و إجراب الم اد ات الفوريػة  وا 

: "الفيسػػػبوؾ" "تػػػويتر"  وموقػػػا مقػػػاطا الفيػػػديو "اليوتيػػػوب"ك بقػػػد مواقػػػا هامػػػة ورئيسػػػية هػػػي
أإػػػػب ت الوسػػػػػيمة األساسػػػػػية لتبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات واألفبػػػػػار الفوريػػػػػة بػػػػػي متابعػػػػػة مسػػػػػار 

 ت األ داثكوتطورا
ومواقػػا التواإػػؿ االجتمػػاعي بشػػكؿ مبسػػط هػػي عمميػػة تسػػاعد األبػػراد عمػػي 
التواإػػػؿ مػػػا عػػػدد ك يػػػر مػػػف النػػػاس )أقػػػارب  زمػػػبلب  أإػػػدقاب بػػػا  يف ككك( عػػػف 
طريػػػؽ مواقػػػا وفػػػدمات الكترونيػػػة تػػػوبر سػػػرعة توإػػػيؿ المعمومػػػات وتبػػػادؿ لػػػآلراب 

بات العامة والفاإة عمف نطاؽ واألبكار والتعميؽ عميها  وتبادؿ التهنئة بي المناس
واسا بهي مواقا ال تعطيؾ معمومػات بقػط بػؿ تتػزامف وتتفاعػؿ معػؾ أ نػاب إمػدادؾ 
بتمػػؾ المعمومػػات بػػي نطػػاؽ شػػبكتؾ وبػػذلؾ تكػػوف أسػػموب لتبػػادؿ المعمومػػات بشػػكؿ 

  بوري عف طريؽ شبكة االنترنيت
نترنيػػػت إلطبيقػػات االتػػي تػػوبر بيهػػػا ت اإللكترونيػػةوتعػػرؼ عمػػف أنهػػا المواقػػا 

فدمػات لمستفدميها تتي  لهـ إنشاب إف ة شفإية معرو ة لمعامة  مف موقا 
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وتوبر وسيمة اتإػاؿ مػا معػارؼ منشػص الإػف ة أو مػا غيػر  مػف  أو نظاـ معيف 
دمي ذلػؾ الموقػا أو مستفدمي النظاـ  وتوبر فدمات لتبادؿ المعمومات بيف مستف

 ك(Hewitt, Hugh, 2005:15-16) نترنيتالنظاـ عبر اإل
والتػػويتر  Face Bookوتعتبػػر شػػبكات التواإػػؿ االجتمػػاعي الفػػيس بػػوؾ 

Twitter وجوجؿ +Google Pluse ومػاي سػيبس My Space  وهػاي بػايHI5 

وغيرهػا مػف أشػهر المواقػا التػي  Linked In ولينكػد اف Life Boonواليػؼ بػورف 
إػػػػة وهػػػػي المواقػػػػا التػػػػي تسػػػػم  بإنشػػػػاب إػػػػف ات فا تقػػػػدـ فػػػػدمات لممسػػػػتفدميف

  باألشفاص والتواإؿ ما أإدقائهـ ومعاربهـ  ونعرؼ بع ا منها
لكتروني لمتواإؿ االجتماعي  أي أنػق إوهو موقا  Face Book: الفيسبوؾ

يتي  عبر  لؤلشفاص العادييف واالعتبػارييف )كالشػركات( أف يبػرز نفسػق وأف يعػّزز 
ؾ الموقػا مكانتق عبر أدوات الموقا لمتواإؿ ما أشػفاص مفػريف  ػمف نطػاؽ ذلػ

نشػػػاب روابػػػط تواإػػػؿ مػػػا اآلفػػػريف  أو عبػػػر التواإػػػؿ مػػػا مواقػػػا تواإػػػؿ أفػػػرم  وا 
 ك(ٚٛٔ: ٕٔٔٓ)بت ي  سيف عامر 

إ دم شبكات التواإؿ االجتماعي التػي انتشػرت بػي  وهوTwitter التويتر
السياسػػية بػػي العديػػد مػػف البمػػداف ا بػػي األ ػػداث ا كبيػػر  السػػنوات األفيػػرة  ولعبػػت دور  

فػػػػذ تػػػويتر اسػػػمق مػػػف مإػػػػطم  "تويػػػت" الػػػذي يعنػػػػي أألوسػػػط  و لشػػػرؽ افاإػػػة او 
"الترريد" واتفذ مف العإػفورة رمػزا لػق  وهػو فدمػة مإػررة تسػم  لممرػرديف إرسػاؿ 

 ربا لمرسالة الوا دة  ويجوز لممرب أف يسػميها  ٓٗٔرسائؿ نإية قإيرة ال تتعدم
ؾ ويمكػػػف لمػػػف لديػػػق  سػػػاب بػػػي موقػػػا تػػػويتر أف يتبػػػادؿ مػػػا أإػػػدقائق تمػػػ  نإػػػا

الترريدات أو التويترات مػف فػبلؿ ظهورهػا عمػف إػف اتهـ الشفإػية أو بػي  الػة 
دفولهـ عمف إف ة المستفدـ إا ب الرسالة  وتتي  شػبكة تػويتر فدمػة التػدويف 

مكانية و  كذلؾ أهػـ األ ػداث   لكترونيالردود والت دي ات عبر البريد اإلالمإررة  وا 
-SMS »  Diaz »عبػػػػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػػػػائؿ النإػػػػػػػػػػػية «RSS»مػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػبلؿ فدمػػػػػػػػػػػة 

Ortiz,Claire, 2011:82)) 

: افتمفػػػت اآلراب  ػػػوؿ موقػػػا "يوتيػػػوب" ومػػػا إذا كػػػاف هػػػذا «youtube» اليوتيػػػوب
الموقا شبكة اجتماعية أو ال   يث تميؿ بعض اآلراب إلػف اعتبػار  موقػا مشػاركة الفيػديو 

«video sharing site»، يػر أف تإػنيفق كنػوع مػف مواقػا التواإػؿ االجتمػاعي نظػراغ 
الشػػػتراكق معهػػػا بػػػي عػػػدة مػػػف الفإػػػائص جعمنػػػا نت ػػػدث عنػػػق كػػػأهـ هػػػذ  المواقػػػا نظػػػرا 



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٔٙٗ 

لؤلهميػػػة الكبيػػػرة التػػػي يقػػػـو بهػػػا بػػػي مجػػػاؿ نشػػػر الفيػػػديوهات واسػػػتقباؿ التعميقػػػات عميهػػػا 
 ونشرها بشكؿ واساك

أي أف اليوتيػػوب موقػػا الكترونػػي يسػػم  ويػػدعـ نشػػاط ت ميػػؿ و تنزيػػؿ ومشػػاركة 
ي  وهو يسػم  بالتػدرج بػي ت ميػؿ وعػرض األبػبلـ القإػيرة مػف األببلـ بشكؿ عاـ ومجان

أبػػبلـ عامػػة يسػػتطيا الجميػػا مشػػاهدتها إلػػف أبػػبلـ فاإػػة يسػػم  بقػػط لمجموعػػة معينػػة 
 ك(Burgess, Jean, 2009:22) بمشاهدتها

  دوافع إدماف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عبر الموبايؿ: -4
ف العػالـ الػواقعي إلػف العػالـ االبترا ػي توجد عدة دوابا تجعؿ الفرد ينتقؿ مػ

 سابا وا دا لق عمف األقؿ بي إ دم مواقا التواإػؿ االجتمػاعي  ومػف بػيف  وينشأ
أهػػػـ العوامػػػؿ التػػػي تػػػدبا بمفتمػػػؼ األبػػػراد وفإوإػػػا الشػػػباب لبلشػػػتراؾ بػػػي هػػػذ  

 المواقا ما يمي: 
 المشاكؿ األسرية:  -أ

ق األمػػف وال مايػػة واالسػػتقرار تشػػكؿ األسػػرة الػػدرع الػػواقي لمفػػرد  يػػث تػػوبر لػػ
والمرجعيػػة  ولكػػف بػػي  الػػة ابتقػػاد الفػػرد لهػػذ  البيئػػة المتكاممػػة ينػػتن لديػػق نػػوع مػػف 
اال طراب االجتماعي الذي يجعمػق يب ػث عػف البػديؿ لتعػويض ال رمػاف الػذي قػد 
يظهػػر مػػ بل بػػي غيػػاب دور الوالػػديف أو أ ػػدهما بسػػبب مشػػاغؿ ال يػػاة أو التفكػػؾ 

 األسريك
 راغ:ػػػالف -ب

 سػػػف اسػػػتربللق بالشػػػكؿ السػػػميـ  ـالػػػذي ينػػػتن عػػػف سػػػوب إدارة الوقػػػت أ يعػػػد الفػػػراغ
هػػا مواقػػا الػػذي يجعػػؿ الفػػرد ال ي ػػس بقيمتػػق ويب ػػث عػػف سػػبيؿ يشػػرؿ هػػذا الوقػػت مػػف بين

ف عػػدد التطبيقػػات البلمتناهيػػة الػػذي تنتجػػق شػػبكة الفيسػػبوؾ إالتواإػػؿ االجتمػػاعي  يػػث 
موعػػػة أإػػػدقاب بالإػػػور والممفػػػات الإػػػوتية يجعػػػؿ مػػػ بل لمسػػػتفدميها ومشػػػاركة كػػػؿ مج

الفيسبوؾ فاإػة وشػبكات التواإػؿ االجتمػاعي عامػة أ ػد الوسػائؿ مػؿب الفػراغ وبالتػالي 
 :Wittkower, D:E, 2010 يإب  كوسيمة لمتسمية وت ييا الوقت عند البعض منهـ

 ك((11-14
 البطالة: -جػ

ذي يػػػػؤدي لػػػػدعـ تعتبػػػػر عػػػػف عمميػػػػة االنقطػػػػاع وعػػػػدـ االنػػػػدماج المهنػػػػي الػػػػ
االندماج االجتماعي والنفسي ومنق إلف اإلقإاب االجتماعي الذي هػو نتيجػة تػراكـ 
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ٔٙ٘ 

العوائػػػػػؽ واالنقطػػػػػاع التػػػػػدريجي لمعبلقػػػػػات االجتماعيػػػػػة وهػػػػػي مػػػػػف أهػػػػػـ المشػػػػػاكؿ 
االجتماعيػػػة التػػػي يعػػػاني منهػػػا الفػػػرد والتػػػي تدبعػػػق لفمػػػؽ  مػػػوؿ لمفػػػروج مػػػف هػػػذ  

ف كانت ه ذ  ال موؿ ابترا ية  بهناؾ مف تجعؿ منق الو عية التي يعيشها  تف وا 
البطالة واستمراريتها شفإا ناقما عمف المجتمػا الػذي يعػيش بيػق باعتبػار  لػـ يػوبر 
يديولوجياتػػق كػػربط عبلقػػات مػػا أشػػػفاص  لػػق برإػػة لمعمػػؿ والتعبيػػر عػػف قدراتػػػق وا 

 ك(ٔٗ:ٕٛٓٓشريؼ درويش المباف ) ابترا ييف مف أجؿ اال تياؿ والنإب
 :وؿالفض -د

كؿ مواقػػػػػا التواإػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي عالمػػػػػا ابترا ػػػػػيا مميئػػػػػا باألبكػػػػػار والتقنيػػػػػات تشػػػػػ
المتجػػددة التػػي تسػػتهوي الفػػرد لتجريبهػػا واسػػتعمالها سػػواب بػػي  ياتػػق العمميػػة أو العمميػػة أو 
ذا مػػػا تػػػوبرت  نائيػػػة  الشفإػػػية  بمواقػػػا التواإػػػؿ االجتمػػػاعي تقػػػـو عمػػػف بكػػػرة الجػػػذب وا 

 الجذب والف وؿ ت قؽ األمرك
 لتعارؼ و تكويف الصداقات:ا -ىػ
سػػػّهمت مواقػػػا التواإػػػؿ االجتمػػػاعي تكػػػويف الإػػػداقات  يػػػث تجمػػػا هػػػذ   

الشػػبكات بػػيف الإػػداقات الواقعيػػة والإػػداقات االبترا ػػية بهػػي تػػوبر برإػػة لػػربط 
عبلقات ما أبراد مف نفس المجتما أو مػف مجتمعػات أفػرم مفتمفػة بػيف الجنسػيف 

 ك(ٕٓ-ٜٔهػ: ٕٚٗٔائض المرذوي )عادؿ ع أو بيف أبراد الجنس الوا د
اتػو إلػػى الوقػػوع فػػي بػػراثف األسػباب التػػي تػػدفع بمسػػتخدـ الموبايػػؿ وتطبيق -5

 : اإلدماف
 كعدـ القدرة عمف التعامؿ ما ال روط ال ياتية اليومية -
 كعدـ القدرة عمف مواجهة المشكبلت -
 كعدـ القدرة عمف شرؿ وقت الفراغ بهوايات متنوعة -
 كف إقامة عبلقات اجتماعية جيدة بسبب الفجؿ أو االنطوابعدـ القدرة عم -
 كالشعور بالفواب النفسي والو دة -
الهروب مف الواقا ب رب مف الفياؿ بف عبلقات تفتقد بيها ال ميمية ما  -

 كاآلفر
 كتجنب مواجهة اآلفر وجها لوجق سواب كاف اآلفر األسرة أو الزوجة -
  القمػػػؽ  سػػػية المتم مػػة بػػي االكتئػػابالمعانػػاة مػػف بعػػض اال ػػطرابات النف -

وغيرهػا مػف اال ػػطرابات   الرهػاب االجتمػاعي  التمعػ ـ  ا ػطرابات النػـو
 واألمراض النفسية والهروب مف مداوتها عمف يد متفإإيفك 



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 
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 اإلنترنتكاالبتقاد إلف ال ب والب ث عنق مف فبلؿ  -
  كاالغتراب النفسي -
اؼ وتقاليد وقوانيف منظمة تفرض الهروب مف الواقا وما ي يط بق مف أعر  -

 روبا مف القيود عمف األبعاؿ والكبلـ مما يدبا الشػفص إلػف االنفإػاؿ 
 عػػػػف فمجاتػػػػق ونفسػػػػق والػػػػدفوؿ بػػػػي شفإػػػػية أفػػػػرم مػػػػف  ػػػػرب فيالػػػػق

تنػػاقض وجػػداني( يعمػػؿ عمػػف عػػدـ ن ػػن الشػػفص ويعػػوؽ نمػػو  النفسػػي )
  ك(ٕ :ٕٛٓٓ  )أ مد بفري

 بايؿ: التأثيرات السمبية إلدماف المو  -6
 ػػار سػػمبية ماقػػا التواإػػؿ االجتمػػاعي بإنػػق لهػػا يجابيػػة لمو إم ممػػا يوجػػد م ػػار 

 أي ا بهي سبلح ذو  ديف  ومف تمؾ اآل ار السمبية:
بما سهولة التواإؿ عبر هذ  المواقػا  يقمؿ مف ميارات التفاعؿ الشخصي: الػ 

ت بإف ذلؾ سيقمؿ مف زمف التفاعؿ عمف الإعيد الشفإي لؤلبػراد والجماعػا
المستفدمة لهذ  المواقا  وكما هو معػروؼ بػإف مهػارات التواإػؿ الشفإػي 
تفتمؼ عف مهارات التواإؿ االلكتروني  بفي ال ياة الطبيعية ال تستطيا أف 

 تفمؽ م اد ة شفص ما بورا وأف تمريق مف دائرة تواإمؾ بكبسة زرك 
مشػتركيف  قػد :  يػث أنهػا مػا فػدماتها التربيهيػة التػي توبرهػا لمإضاعة الوقت ػػ 

 (كٕٖٔ: ٕٔٔٓ)بف مزري تش   تكوف جذابة جدا لدرجة تنسف معها الوقت
إف اسػػتفدامها فاإػة مػف قبػػؿ ربػات البيػػوت  اإلدمػػاف عمػى مواقػػع التواصػؿ: ػػ 

أ ػػد النشػػاطات الرئيسػػية بػػي  يػػاة الفػػرد  -بسػػبب الفػػراغ-والمتقاعػػديف  يجعمػػق
أمرا إعبا لمراية فاإة  اليومية  وهو ما يجعؿ ترؾ هذا النشاط أو استبدالق

 وأنها تعد م الية مف نا ية التربيق لمؿب وقت الفراغ الطويؿك
لريػػر التربيػػق مػػف قبػػؿ مجتمعاتنػػا  قمػػة اسػػتخداـ مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي ػػػ 

 العربيةك
: ضياع اليوية الثقافية العربية واستبداليا باليوية العالميػة لمواقػع التواصػؿ ػ 

ية هي مف اآل ػار السػمبية لمواقػا التواإػؿ االجتمػاعي ف العولمة ال قابإ يث 
 بنظر الك يريفك

تواجػػػػػق أغمبيػػػػػة المواقػػػػػا االجتماعيػػػػػة مشػػػػػكمة انعػػػػػداـ  انعػػػػػداـ الخصوصػػػػػية: ػػػػػػ 
الفإوإية مما تتسبب بالك ير مف األ رار المعنوية والنفسية عمف الشباب 



7117/ يوليو 1جػ–العمـو التربوية/ العدد الثالث   

 

 

  

ٔٙٚ 

وقػػد تإػػؿ بػػي بعػػض األ يػػاف أل ػػرار ماديػػة  بممػػؼ المسػػتفدـ عمػػف هػػػذ  
لشبكة ي توي عمف جميا معموماتق الشفإية إ ابة إلف ما يب ق مف همـو  ا

ومشػػاكؿ قػػد تإػػؿ بسػػهولة إلػػف يػػد أشػػفاص قػػد يسػػترمونها برػػرض اإلسػػابة 
 (كٕٙ: ٕٗٓٓ)عبد الكريـ عبد اهلل ال ربي والتشهير

: بجميػػػا الصػػػداقات قػػد تكػػػوف مبالغػػػا فييػػا أو طاحيػػػة فػػػي بعػػض األحيػػػاف ػػػ 
عبر مواقػا التواإػؿ االجتمػاعي ن ػيفهـ كأإػدقاب األشفاص الذيف تعربهـ 

وهػػو لقػػب غيػػر دقيػػؽ  ألف الإػػداقة تتشػػكؿ مػػا الػػزمف ولػػيس بػػورا  بفيػػق نػػوع 
 مف النفاؽك

تبقف مجهولة المإدر ال قيقي فمؼ مستفدمي شػبكات  انتحاؿ الشخصيات: ػ 
التواإػػػػؿ االجتمػػػػاعي دابعػػػػا أ يانػػػػا إلػػػػف مسػػػػتفدميها بػػػػي االبتػػػػزاز وانت ػػػػاؿ 

ونشػػػػر المعمومػػػػات الم ػػػػممة وتشػػػػويق السػػػػمعة  أو بػػػػي الجريمػػػػة  الشفإػػػػية
 كالدعارة أو السرقة أو االفتطاؼك

أ ػػ ف اسػػتفداـ  تراجػػع اسػػتخداـ المغػػة العربيػػة الفصػػحى لصػػال  العاميػػة: ػػػ 
مػزين مػف ال ػروؼ واألرقػػاـ البلتينيػة بػدؿ ال ػػروؼ العربيػة الفإػ ف فاإػػة 

المرػػة العربيػػة إلػػف رمػػوز عمػػف شػػبكات التعػػارؼ والم اد ػػة بت ولػػت  ػػروؼ 
" وهذا مػا أكدتػق دراسػة عمػي إػبلح م مػود ٖ" والعيف "ٚوأرقاـ باتت ال اب "

 ك(ٕٕ-ٜٔ: ٕٛٓٓالعمري   عمي  نفاف)بعنواف " قابة الشباب العربي 
 بعض المشكالت النفسية المرتبطة بإدماف الموبايؿ:  -7

كف معروبة مػف قبػؿ  إف ال ورة التكنولوجية ال دي ة أبرزت أمرا ا نفسية لـ ت
 والتميفوف الم موؿك اإلنترنتم ؿ إدماف الكمبيوتر و 

 ػػورة االتإػػاالت التػػي يشػػهدها العػػالـ  اليػػا  سػػتكوف   ف التقػػدـ التكنولػػوجيا  و 
لػػدورها بػػي انتشػػار الجريمػػة  والعنػػؼ    وبػابا عمػػف اإلنسػػانية  إذا أسػػيص اسػػتفدامها

بػاألمراض النفسػية والعإػػبية  والفو ػف  وا ػطرابات السػموؾ األفبلقػػي اإلنسػانيك
سػػػػػػوؼ تتزايػػػػػػد بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ بػػػػػػي السػػػػػػنوات القادمػػػػػػة  فاإػػػػػػة االكتئػػػػػػاب  والقمػػػػػػؽ  

والم مػػػوؿ  اإلنترنػػػتواال ػػطرابات العإػػػبية  وأرجػػػا ذلػػػؾ إلػػػف ظهػػػور الكمبيػػػوتر و 
نهػػا عبلقتػػق وترابطػػق األسػػري وجعمتػػق ينظػػر  ودورهػػا بػػي عزلػػة اإلنسػػاف وانطوائػػق  وا 

عاطفيػػػا نػػػتن عنػػػق ظهػػػور  آلفريف  ممػػػا أ ػػػدث جمػػػوداإلػػػف ذاتػػػق دوف االهتمػػػاـ بػػػا
وتمفػػص المشػػكبلت النفسػػية التػػي تواجػػق  القمػػؽ وعػػدـ الر ػػا والفػػوؼكاالكتئػػاب و 

والتػػػوتر وعػػػدـ السػػػعادة والشػػػعور بتأنيػػػب ال ػػػمير والشػػػعور   الطػػػبلب بػػػي: القمػػػؽ
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والعناد وعدـ   والفوؼ مف النقد  و عؼ ال قة بالنفس  بالنقص والفجؿ واالرتباؾ
  وعػػػدـ القػػدرة عمػػف ت مػػؿ المسػػػؤولية  والعإػػبية وال ساسػػية االنفعاليػػة  السػػتقرارا

واأل ػػػػبلـ   واالسػػػػترراؽ بػػػػي أ ػػػػبلـ اليقظػػػػة  و ػػػػعؼ العزيمػػػػة واإلرادة  واإلهمػػػػاؿ
 ك(ٗٙٗ: ٜٜٚٔ   امد زهراف) المزعجة والكوابيس

ىػػذاو وقػػد عرضػػت الباحثػػة ألحمػػب المشػػكالت التػػي أكػػدت عمييػػا البحػػوث 
وىػػى نفسػػيا المشػػكالت التػػي تناولتيػػا فػػي مجػػاؿ  ,فػػي ىػػذا المجػػاؿات والدراسػػ

 بحثيا,وتتمثؿ تمؾ المشكالت فيما يمي:
  :مشكالت التوافؽ االجتماعي 

( وجهػػػػات النظػػػػر المفتمفػػػػة  ػػػػوؿ األسػػػػس ٕٓٓٓيػػػػذكر بػػػػاروؽ الروسػػػػاف )
 وذلؾ عمف الن و التالي:  النظرية لمفهـو السموؾ التوابقي

 مف وجية النظر االجتماعية:مفيـو السموؾ التوافقي  -أ
تعتبر العمـو االجتماعية مف أك ر العمـو التي ركزت عمف مو ػوع التوابػؽ  

بػيف الفػػرد والمجتمػػا  وتعتبػر عػػف مػػدم توابػؽ الفػػرد مػػا كػؿ المتريػػرات االجتماعيػػة 
التي ت يط بق والتي تم مها مؤسسات اجتماعية كاألسرة والمدرسة ومؤسسات العمؿ 

مظػػػػػاهر التوابػػػػػؽ النػػػػػاج  بػػػػػي توابػػػػػؽ الفػػػػػرد األسػػػػػرم والمدرسػػػػػي واإلنتػػػػػاج  وتبػػػػػدو 
االجتمػػاعي  بػػي  ػػيف تبػػدو مظػػاهر سػػوب التوابػػؽ بػػي الفبلبػػات األسػػرية والتإػػدع 
 األسرم  الفشؿ المدرسي  الفشؿ بي مجاؿ العمؿ  والشعور باإل باط االجتماعيك

 مفيـو السموؾ التوافقي مف وجية النظر النفسية. -ب
س مف العمـو التي قدمت تفسيرا لمدم توابؽ أو تكيػؼ الفػرد يعتبر عمـ النف 

مػػػا نفسػػػق ومػػػا البيئػػػة التػػػي يعػػػيش بيهػػػاك بالشفإػػػية السػػػوية هػػػي تمػػػؾ الشفإػػػية 
القػػادرة عمػػف التكيػػػؼ النفسػػي االجتمػػػاعي  وتبػػدو مظػػػاهر التوابػػؽ بػػػي الر ػػا عػػػف 

القػػدرة   التوابػػؽ األسػرم االجتمػػاعي  الت إػػيؿ األكػاديمي النػػاج   الػذات وت قيقهػػا
القػػػدرة عمػػػف التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي وبنػػػاب عبلقػػػات اجتماعيػػػة   عمػػػف اإلنتػػػاج والعمػػػؿ

و ػػػا أهػػػداؼ واقعيػػػة والقػػػدرة عمػػػف ت قيقهػػػا وغيرهػػػا مػػػف مظػػػاهر الإػػػ ة   ناج ػػػة
أمػػػا مظػػػاهر عػػػدـ التوابػػػؽ بتبػػػدو بػػػي أشػػػكاؿ الػػػدباع األوليػػػة المتم مػػػة بػػػي  كالنفسػػػية

كػػػػوص وغيرهػػػػا   يػػػث تم ػػػػؿ  ػػػػبل وديػػػػا اإلسػػػقاط والتبريػػػػر واإلنكػػػػار والػػػتقمص والن
 لمشكبلت التوابؽ النفسي التي يواجهها نتيجة تفاعمق االجتماعيك
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 مفيـو السموؾ التوافقي مف وجية النظر البيولوجية: -ج
تعتبر العمـو الطبيعية وال ياتية مف أوائؿ العمـو التي استفدمت هذا المفهـو  

ال ػي بػي القػدرة عمػف التكيػؼ يعنػف  ومف وجهة النظر البيولوجية بػإف نجػاح لكػائف
ولهػذا السػبب اتبػا   قدرتق عمف تعػديؿ وتكييػؼ تمػؾ الظػروؼ وبقػا ل اجاتػق األوليػة

بنجاح ما البيئػة التػي يعػيش اإلنساف كؿ العوامؿ والظروؼ التي تعمؿ عمف تكيفق 
 (ك  ٖ٘- ٜٗ: ٕٓٓٓباروؽ الروساف  ) بيها
  Mal-adjective Behavior: السموؾ الالتوافقى -د  

إذا كػػػاف التوابػػػؽ السػػػوي هػػػو إ ػػػدم الطػػػرؽ المناسػػػبة والمطموبػػػة ليقػػػيـ الفػػػرد  
كػػذلؾ   عبلقػػة متزنػػة مػػا ذاتػػق ومػػا اآلفػػريف ممتزمػػا بالقواعػػد والمعػػايير المجتمعيػػة

مكاناتػػػق إلشػػػباع دوابعػػػق ومقابمػػػة  تفطػػػف مشػػػكبلتق مػػػف فػػػبلؿ اسػػػتربلؿ طاقاتػػػق وا 
الفػػرد عػػف إقامػػة التػػوائـ واالنسػػجاـ  مشػػكبلتق  بػػإف التوابػػؽ غيػػر السػػوي يعنػػف عجػػز

بينق وبيف بيئتق وبيف نفسق بيقاؿ أف الفرد سيص التوابؽ  كما يبػدو سػوب التوابػؽ بػي 
عجػػز الفػػرد عػػف  ػػؿ مشػػكبلتق اليوميػػة عمػػف افتبلبهػػا عجػػزا يزيػػد عمػػف مػػا ينتظػػر  

 ك(ٜٜ٘ٔ:ٛٚٗ  أ مد عزت راج ) الرير منق أو ما ينتظر  هو مف نفسق
( إلف السموؾ البلتوابقف عمػف انػق ٖٜٜٔ:ٖٕتار إبراهيـ ومفروف )ويشير عبد الس 

سموؾ م طرب وي ير التػذمر أو الشػكوم مػف الطفػؿ سػواب لموالػديف أو الػزمبلب أو 
الم يطػيف بالطفػؿ ويسػتدعف هػذا السػموؾ بال ػرورة تػدفؿ المفتإػيف لتعػديؿ هػذا 

 السموؾك
 ؾ البلتوابقي: مف فبلؿ ذلؾ يكوف قد ات   أف السمو  :تعقيب لمباحثة 
 سموؾ يفرج بق الفرد عف معايير وقيـ المجتما الذي يعيش بيقك -
 ذلؾ يجعمق غير مقبوؿ مف الم يطيف بق ويكوف مإدر لمشكوم والتذمرك -

  بػاألبراد الجتماعيػة ألداب الفػرد بػي ال يػاةبهي تعنػي تقػدـ السػمات العامػة وا
وأف  بػػػػػؿ لمفهػػػػػـ يػػػػػؤدوف بشػػػػػكؿ جيػػػػػد عنػػػػػدما يػػػػػدركوف أف مجػػػػػتمعهـ ذو معنػػػػػف وقا

وعندما يشعروف أنهػـ ينتمػوف إلػي هػذا المجتمػا  مجتمعهـ يمتمؾ القدرة عمي النمو 
ويتـ قبولهـ بيق وعندما يتقبموف معظـ أجزاب المجتما وأي ا عندما يدركوف أنفسهـ 

 كعمف أنهـ يساهموف بي هذا المجتما
تماعي هو درجة بعالية األبراد بي التفاعؿ ما م يطهـ االج بمعنى آخر:
هذا المعني مف  يث درجة إ ساس األبراد  Keyes, 1998وي تؿ نموذج 

وا  ساس الفرد بقيمتق بالنسبة لممجتما )اإلسهاـ  )التكامؿ االجتماعي(  باالنتماب
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واإل ساس بإمكانية النمو   (ومعنف )التماسؾ االجتماعي ومعقولية  االجتماعي(
ودرجة   ()الت ديث االجتماعيوالمؤسسات االجتماعية  المستمر بي المجتما 

   (.Keyes,2002:209)القبوؿ االجتماعي( ) وقبوؿ الناس واآلفريف  را ة الفرد
 :  مشكالت التفاؤؿ/ التشاـؤ

: إنػػق لػػيس هنػػاؾ تعريػػؼ (Chang et al 1994يقػػوؿ "تشػػانغ وزمػػبلؤ  )
 شػػػػػاير وكػػػػػاربر :متفػػػػػؽ عميػػػػػق لكػػػػػؿ مػػػػػف التفػػػػػاؤؿ والتشػػػػػاـؤ  ولكػػػػػف يعتبػػػػػر تعريػػػػػؼ

(Scheier &Carver,1985مػػف أشػػهر التعريفػػات لممفهػػوميف )وقػػد أفػػذ بػػذلؾ  ك
التعريؼ ك ير مف البا  يف   وهما يعرباف التفاؤؿ والتشاـؤ بأنهمػا توقعػات إيجابيػة 

ويعػػػػػرؼ "مارشػػػػػاؿ "    أو سػػػػػمبية )المتشػػػػػائـ( (لمنتػػػػػائن بوجػػػػػق عػػػػػاـ )عنػػػػػد المتفائػػػػػؿ
فإي لمتوقا اإليجابي التفاؤؿ بأنق استعدد ش (Marshall et al:1992) وأإ ابق
 ك(ٕٕٓٓ:ٚٓ٘)بي: عويد سمطاف المشعاف  لؤل داث

التفػاؤؿ بأنػق  , Leslie Phillipsen.(2006)  ليزلػي ويعرؼ كؿ مف بميػبس
أو الميؿ إلػف االعتقػاد بػأف الشػفص سػيمر بشػكؿ عػاـ بمفرجػات جيػدة بػي مقابػؿ 

ض أف األبػراد مفرجات سيئة بي ال ياة وتماشيا ما نموذج لمتنظػيـ السػموكي  يفتػر 
 سيواإػػػموف الترمػػػب عمػػػف الإػػػعاب مادامػػػت هنػػػاؾ توقعػػػات متفائمػػػة بشػػػأف النجػػػاح

(Phillipsen ,Leslie,2006:130). 

: "التركيػز عمػف افتيػار النتػائن بأنق (ٕٔٔٓ:ٜٗ) "أ بلـ عبد الستار وتعربق
وتأكيػػد اإليجابيػػات بػػدال مػػف التأكيػػد عمػػف الفسػػائر   واأل ػػداث السػػارة بػػي المواقػػؼ

 سمبيات أ ناب التعامؿ ما الذات واآلفريف والفبرات المفتمفةكوال
 Locus of التشاـؤ يرتبط بمفهـو "مإدر ال بط –التفاؤؿ  كما أف مفهـو

control التي تعنيق ويقإد بق مدم شعور الفرد بقدرتق عمف التأ ير بي األ داث  
مػػػف أ ػػػداث " يعتقػػػدوف أف مػػػا ينػػػالهـ راد الػػػذيف لػػػديهـ "مإػػػدر  ػػػبط فػػػارجيبػػػاألب
 ك  أو عػدوانيتهـ(فارجيػة )ال ػظ  ومسػاعدة اآلفػريف وسيئة مرد  إلي عوامػؿ كسارة

أمػػا األبػػراد الػػذيف لػػديهـ مإػػدر  ػػبط دافمػػي بيرجعػػوف تمػػؾ األ ػػداث إلػػي عوامػػؿ 
  أو شػجاعتهـ( األبػراد الػذيف ال  ػوؿ وال قػوة قدراتهـ  أو تقإيرهـ) فاإة بذواتهـ

هـ نتيجػة تكػرار وقػوع أ ػداث سػيئة بػي  يػات Learned Helplessness"اليائسػيف 
 ساس قوي بمسئولية عوامؿ فارجية عف ذواتهـ بيما إلـ يستطيعوا تجنبها  ولديهـ 

 (كٕٕٓٓ:ٛٓ٘)عويد سمطاف المشعاف  يإيبهـ مف أ داث
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النػوع مػف التفكيػر يػرم الفػرد العػالـ بػي  الػة ان ػدار وأف  وبي هػذا الشػكؿ أ
  وأنهػػا غيػػر منإػػفة لػػق  سػػت إال مشػػكمة تمػػو أفػػرمال يػػاة عقيمػػة وبػػبل جػػدوم ولي

وهػو يأفػذ أسػوأ جانػب مػف  كوعمف ذلؾ ال يوجد ما يتطما لق ألنق لف يكوف ما يريد
ويبتعػػد عػػف أيػػة أبكػػار إبداعيػػق  وال يسػػتطيا أف ينظػػر ألي أمػػر بتفػػاؤؿ  أي موقػػؼ

 مقهػػػػػػػػػور ويشػػػػػػػػعر بأنػػػػػػػػق  وال يقػػػػػػػػـو بػػػػػػػػأي جديػػػػػػػػد ألنػػػػػػػػق سػػػػػػػػينتهي   السػػػػػػػػت التها
(Overwhelmed )وعػػػديـ القيمػػػة (Worthlessوغيػػػر كػػػؼب ) (Incompetent) 

وبالتػػػالي بهػػػـ   ويشػػػعر بالو ػػػدة والهجػػػر  ألنػػػق ي ػػػا ال ػػػواجز بينػػػق وبػػػيف النػػػاس
والتشػػاـؤ يػػؤدم بإػػا ب  كبيجػػد نفسػػق منتقػػدا مػػف الجميػػا وغيػػر م بػػوب يتجنبونػػق

لف أكوف  ناأ :ومف  دي ق الذاتي :الفكر والرؤية التفكير السمبي إلف أف يكوف  يؽ
ال   ال أتوقػػا أي شػػيب جيػػد سػػي دث  ال يوجػػد سػػبب لؤلمػػؿ بػػي المسػػتقبؿ  ناج ػػا

لقد عانيت مف سمسػمة مػف الفشػؿ    السعادة أو النجاح بي ال ياة يوجد شيب اسمق
 (James J.Messina,2009:5) كبي كؿ مجاالت ال ياة

  :مشكالت االتزاف االنفعالي 
 المقصود باالتزاف االنفعالي: -أ
تشير إلف قدرة الفرد عمف الت كـ بإورة مرنة بف سموكق االنفعالي المفظي و 

وغير المفظي  وفاإة بف مواقؼ التفاعؿ االجتماعي ما اآلفريف  وتعديمق بما 
يتناسب ما ما يطرأ عمف تمؾ المواقؼ مف مستجدات لت قيؽ أهداؼ الفرد  

مة معربة الفرد وبطبيعة ال اؿ باف المرونة االجتماعية يجب أف توجق ببوإ
 بالسموؾ االجتماعي المبلئـ لمموقؼ  وافتيار التوقيت المناسب إلإدار  بيقك

ويؤدم إففاؽ الفرد بف هذ  المهارات االجتماعية إلف الشعور بال ساسية   
الزائدة و عؼ القدرة عمف التعبير المفظي وغير المفظي  كما تقؿ قدرتق عمف 

آلفريف  ويكوف أقؿ مكانة بيف رباقق واقؿ تكويف عبلقات اجتماعية ناج ة ما ا
 ك(ٔ٘-ٓ٘ :ٖٕٓٓ)طريؼ شوقي تعاونا  وتواإبل  معهـ 

ويعنػػي قػػدرة الفػػرد عمػػف توليػػد انفعاالتػػق ومعربػػة سػػبب هػػذ  االنفعػػاالت  يػػث 
تكسػػب الفػػرد القػػدرة عمػػف وإػػؼ األ ػػداث االنفعاليػػة ومعربػػة أ ػػر االنفعػػاالت عمػػف 

 هي: التفكير ويشمؿ مجموعة مف القدرات 
 االنفعاالت تسبؽ التفكير بواسطة االنتبا  المباشر لممعمومات الهامةك 
  االنفعاالت تكوف وا  ة بشكؿ كاؼ ومتا ة بشكؿ يجعمها تتولػد كمعينػات

 لم مف والذاكرة التي تتإؿ بالمشاعرك
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  ك بال الػػػة التقمبػػػات االنفعاليػػػة تريػػػر منظػػػور الفػػػرد مػػػف التفػػػاؤؿ إلػػػف التشػػػاـؤ
 دي إلف بكر متفائؿ والعكسكالنفسية الجيدة تؤ 

  ال ػػػػػػاالت االنفعاليػػػػػػة تشػػػػػػجا عمػػػػػػف االفػػػػػػتبلؼ ل ػػػػػػؿ المشػػػػػػكبلت والطػػػػػػرؽ
 المستفدمة بيها م ؿ أف السعادة تسهؿ االستدالؿ واإلبداعك

 :فيـ االنفعاالت وتحميميا وتوظيؼ المعرفة االنفعالية -ب
يػػة إلػػف ويقإػد بهػػا قػػدرة الفػػرد عمػػف بهػػـ انفعاالتػقك واالنتقػػاؿ مػػف  الػػة انفعال

أفػػػػرم وتعكػػػػس مػػػػدم قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػف تطبيػػػػؽ المعربػػػػة االنفعاليػػػػة وتبػػػػدأ المعربػػػػة 
االنفعاليػػػة بػػػي الطفولػػػة وتنمػػػو عبػػػر مرا ػػػؿ ال يػػػاة مػػػا بهػػػـ متزايػػػد لتمػػػؾ المعنػػػف 

 االنفعالية وتشمؿ: 
  القػػػػػػدرة عمػػػػػػف تميػػػػػػز االنفعػػػػػػاالت والتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػف العبلقػػػػػػة بػػػػػػيف األلفػػػػػػاظ

 يف ال ب والميؿكواالنفعاالت نفسها م ؿ العبلقة ب
  القػدرة عمػػف تفسػير المعػػاني التػػي تنقمهػا االنفعػػاالت بيمػا يتإػػؿ بالعبلقػػات

 م ؿ انفعاؿ ال زف يإ بق بقداف األمؿك
   القػػػدرة عمػػػف بهػػػـ المشػػػاعر المعقػػػدة م ػػػؿ المشػػػاعر التمقائيػػػة لم ػػػب والكػػػر

 والفوؼ والدهشةك
  فال ػػػز تعػػػرؼ الت ػػػوالت بػػػيف االنفعػػػاؿ مػػػف الر ػػػب إلػػػف القػػػدرة عمػػػف 

(Mayer & Salovey,1997:11)   

قػػدرة الفػػرد عمػػى تنظػػيـ االنفعػػاالت سػػواو ا لموجبػػة أو السػػالبة لتشػػجيع  -ج
 النمو العقمي:

 ويقإد بها قدرة الفرد عمف إدارة انفعاالتق وانفعاالت اآلفريف وتشكؿ: 
 القدرة عمف االنفتاح لممشاعر السارة أو غير السارةك 
 ؿ لػػدم الفػػػرد واآلفػػريف وتهدئػػة االنفعػػػاالت القػػدرة عمػػف الػػت كـ بػػػي االنفعػػا

السػػالبة والبػػد لػػردود األبعػػاؿ االنفعاليػػة أف تكػػوف مجػػازة  تػػف يكػػوف مر ػػب 
 بها وتشمؿ:

 قدرة الفرد عمف المراقبة التأممية لبلنفعاالت لدم الفرد ولدم اآلفريفك 
 م قدرة الفرد عمف إدارة االنفعاالت وتهدئة االنفعاالت السالبة لدم الفرد ولد

 ك (ٗٔ- ٕٔ:)المرجا السابؽ اآلفريف
 :موجداني يظهر مف فبلؿ قدرتيف هماإف التنظيـ الواعي ل
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ت مؿ الفػرد لممشػاعر واالنفعػاالت المفتمفة وفاإػة  :إدارة المشاعر الذاتية -
داراتق باستقبللية عف كونق سارا  أو كدرا ك السمبية   وتقبؿ االنفعاؿ وا 

  بهػػذ  القػػدرة يـ الفػػرد لوجػػداف اآلفػػريفانيػػة تقػػو : إمكإدارة مشػػاعر اآلخػػريف -
 المشاعر التػي تفمػؽ الوجػداف والمػزاجرد إمكانية النفاذ إلي األبكار و تتي  لمف

 ك(ٖٕ: ٕ٘ٓٓعبل عبد الر مف  )
وتعػػد القػػدرة عمػػي مسػػاعدة اآلفػػريف بػػي تعػػديؿ  ػػاالتهـ المزاجيػػة مهػػارة مػػف 

االجتماعيػػة لتزويػػدهـ  إذ يعتمػػد األبػػراد عمػػي شػػبكاتهـ مهػػارات الػػذكاب الوجػػداني 
  إ ػابة لػذلؾ يكتسػب األبػراد نفعالية  د أ داث ال يػاة السػمبيةبمإدات عممية وا

إ ساسا  بالكفابة والقيمة االجتماعية مف فبلؿ مساعدة اآلفريف بي الشعور بشػكؿ 
ف  أب ؿ   ومف فبلؿ مساهمتهـ بي إدفاؿ البهجة إلػي قمػب شػفص م بػوب   وا 

ف االنفعاليػػػة تػػػؤدي كػػػذلؾ دورا  هامػػػا  بػػػي إدارة االنطبػػػاع قػػػدرة إدارة فبػػػرات اآلفػػػري
واألبػػػراد القػػػادريف عمػػػي إدارة انفعػػػاالت اآلفػػػريف بفعاليػػػة هـ أب ػػػؿ قػػػدرة  كواإلقنػػػاع

بتػوف ) عمي العمؿ لتأييد ق ية اجتماعية وبناب شبكات اجتماعية داعمػة وإػيانتها
 ك)ٕٕ :ٖٕٓٓفرنوب  

ممكف أف تمتػد لمسػاعدة اآلفػريف عمػي كما أف القدرة عمي تنظيـ الذات مف ال
تنظيـ ذواتهـ وتأتي هذ  القدرة عمي شكؿ تففيؼ مالـ شػفص لديػق مشػكمة نفسػية  
أو اإلإبلح بيف طربيف وهي مهارة الزمة لبلفتإاإي النفسػي كما تظهػر أي ػا 
عطػاب انطبػاع إيجػابي عػف الػذات كما هػي ال ػاؿ  بي القػدرة عمػي جػذب اآلفػريف وا 

 ك(ٚٔٔ:ٕٕٓٓع ماف الف ر   ) و البرلماف م بللدي القيادي كع 
 :مشكالت تحقيؽ الذات 

( عمػي أنػق عمميػػة ٖٖٖٔ :ٜٜٓٔيت ػدد مفهػـو ت قيػؽ الػذات لػػدي كمػاؿ دسػوقي )
وتنػػاغـ وتكامػػؿ الػػدوابا أو   وتفهػػـ وتقبػػؿ الػػذات  تنميػػة اسػػتطاعات ومواهػػب المػػرب
طيػػات تفهػػـ فيػػرا باالإػػطبلح يم ػػؿ تشػػكيمة مع  ال ػػاؿ الناتجػػة عػػف تمػػؾ العمميػػات
وتؤشر لمسيكولوجي بمشكبلت كي يدرسها أك ر   عندما تؤفذ جممة ال  ينما ت مؿ
 مف إشارتها لمشكبلت قد  متك 

( ت قيؽ الذات عمي ٜٜٔٔ:ٕٕ) William D. Eldridgالدردج  كويفسر ويمياـ د
ب أساس أنق األساليب التي نتبعها بي تفسير األشياب واأل داث العامة والفاإة بنا

وتنس ب هػذ  األسػاليب التفسػيرية عمػي   عمي قناعات شفإية أو توجيهات عامة
وإنا القرارات المبنية عمػي ابترا ػات   عمميات التفكير المنطقي والت ميؿ العممي
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وجهود  ؿ الإراعات أو التػأليؼ بينهػا واسػتقرار أو اسػتنباط المعمومػات وعمميػات 
سػػباغ الإػػبل ية عمػػي أمورنػػا  ويتنػػاالعقمنػػة والتبريػػر التػػي تهػػدؼ إلػػي إ بػػات ه   وا 

والعمميػػات الفكريػػة تنػػتن مػػف أراب معينػػة عػػف أنفسػػنا وتسػػهـ بػػي تشػػكيؿ األداب التػػي 
وتوبر لنػا ال ػدود اآلمنػة التػي أفػذت مكػاف ال مايػة   تتعدي الذات إلي العمـ  ولنا

وعػػف  األبويػػة والسػػيطرة األبويػػة التػػي عربناهػػا بػػي الطفولػػة  وهػػذ  اآلراب عػػف أنفسػػنا
العالـ تساعدنا بي إنشػاب عبلقػات متسػقة مػا بع ػها إذ نرجػا إليهػا دائمػا بػي هػذا 
الشػػأف لترشػػدنا إلػػي افتيػػار سػػموكياتنا ال ا ػػرة التػػي نأمػػؿ أف تسػػاعد عمػػي تعزيػػز 
إورتنا المستقبمية عف الذات  ػيف نكػرر السػموكيات االيجابيػة ونبتعػد عػف السػمبية 

يمػػة ومعنػػي السػػموؾ الػػذي نأتيػػق بػػي عقولنػػا منهػػا  وبمسػػفاتنا تفمػػص وتسػػير إلػػي ق
   يث تت وؿ إلي رموز بهدؼ أف يإير الفػرد مػف الوجهػة النمائيػة قػاببل لمتعريػؼ

أو لم كػػػـ عميػػػق مػػػف جانػػػب ذاتػػػق الدافميػػػة أو األنػػػا الفاإػػػة بػػػق بيعػػػرؼ أنػػػق طيػػػب 
أو لم كػػـ مػػف سػػمطات فارجيػػة أو مفتػػارة ذاتيػػا م ػػؿ الػػديف ومػػا يعتقػػد  كػػؿ   راض
طيػب أو انػق بػي  الػة هويػة   هذ  السمطة الفارجية ت كػـ عميػق بأنػق ممتػـز  إنساف

وهنػػا تػػأتي الإػػفة   أو سػػبلـ أو تو ػػد مػػا ذاتػػق والعػػالـ  وجوديػػة أو وعػػي وجػػودي
"   هػذ  الإػفة هػي مػا يسػمي " بػالتنوير "  التي لها تإنيفات وجدانية أو رو انيػة

  ك" اإلشباع "   أو ت قيؽ الذات  األمف "
يعتبػػر ت قيػػؽ الػػذات توجهػػا متناميػػا يقػػـو عمػػي التكامػػؿ واالتسػػاؽ بػػيف نشػػاط وهكػػذا 

وعمػػػػي  سػػػػف توظيػػػػؼ قدراتػػػػق   وبػػػػيف دوابعػػػػق وقدراتػػػػق ومهاراتػػػػق  الشػػػػفص وأبعالػػػػق
ولهػػذا يكػػوف توجػػق   وعمػػي أسػػاس مػػف القيمػة اإلنسػػانية النا ػػجة  ومهاراتػق وفبراتػػق

ة واإلنتاجيػػة واالبتكاريػػة الشػػفص بػػي ال يػػاة عمػػي أسػػاس مػػف االسػػتقبللية وااليجابيػػ
عندما  Maslowومف استمرار النمو والتقدـ  ولعؿ هذا يفسر ما يذهب إليق ماسمو 

لئلنسػاف  Peak experience-الفبػرة الذرويػة -يري بػي ت قيػؽ الػذات قمػة الفبػرة 
ولػذا يفمػص طمعػت منإػور   وتمؾ الراية اإلنسانية القإوم وبقا لما يقػرر  ماسػمو

 Jourard & Landsman (جػػورارد والندسػػماف) وطبقػػا لمػػا يػػرا  وبيػػوال البػػببلوي
 ( إلي اعتبار ت قيؽ الذات غاية الإ ة النفسية أو الشفإية السويةك ٜٓٛٔ)

  وربما يعزي لعمـ النفس اإلنساني أكبر الف ؿ بي دراسة الشفإية السػوية
أو مػػػػػا إػػػػػار يعػػػػػرؼ بػػػػػي المن ػػػػػي اإلنسػػػػػاني بالشفإػػػػػية ذات الإػػػػػ ة النفسػػػػػية 

ولعػػؿ ذلػػؾ هػػو مػػا يتػػردد بػػي المراجػػا والدراسػػات المعاإػػرة مػػف التأكيػػد   ابيػػةااليج
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ٔٚ٘ 

عمػػي الشفإػػية الإػػ ية أو السػػميمة أو السػػوية ويرتكػػز التنظيػػر بػػي هػػذا المن ػػي 
وعمػػػي ت ميػػػؿ   عمػػػي تنػػػاوؿ الإػػػ ة النفسػػػية االيجابيػػػة مػػػف مفهػػػـو ت قيػػػؽ الػػػذات
هـ   ب يػث يمكػف فإائص الشفإػية الم ققػة لػذاتها ولؤلشػفاص الم ققػيف لػذوات

القوؿ أف ت قيؽ الذات يم ؿ مب  ا أساسيا بي عمـ النفس المعاإر ؛ وبفاإة بي 
النظريػػػػات ذات التوجػػػػق اإلنسػػػػاني والوجػػػػودي   وهػػػػو مب ػػػػث يؤكػػػػد عمػػػػي الجانػػػػب 

طمعػػػػت منإػػػػور وبيػػػػوال ) اإليجػػػػابي بػػػػي الإػػػػ ة النفسػػػػية وبػػػػي الشفإػػػػية السػػػػوية
 ك(ٚ٘: ٜٜٔٔ  البببلوي

 :نا أمكف التوصؿ إلي أفمف ى: تعقيب لمباحثة
 كت قيؽ الذات عممية -
 كأف هذ  العممية تهدؼ إلي تنمية قدرات ومواهب الفرد -
تت ػػمف هػػذ  العمميػػة األسػػاليب التػػي نتبعهػػا بػػي تفسػػير األشػػياب واأل ػػداث  -

 كالعامة منها والفاإة
 هذ  العممية تقـو عمي التكامؿ واالتساؽ بيف نشاط الشفص وأبعالقك -
  نجاز األكاديمي: مشكالت دافعية اال 

دابعية االنجاز بأنها استعداد الفرد  (Abraham Sagie ,1994:51) يعرؼ
   وقدرتق عمف مواجهة الت ديات بي سبيؿ ال إوؿ عمف النجاح والتميزك

( بيشير إلي أف الدابعية تعتبر David G Myers, 1996: 331)وأما 
عاـ أو لطمب االنجاز أو تنشيط وتشويؽ لسموكنا عمف سبيؿ الم اؿ اشتياقنا لمط

  اجتنا لبلنتمابك 
الدابا لبلنجاز بأنق استعداد  (ٜٚ: ٜٜٙٔ   مدأمجدي م مد  (ويعرؼ

 ابت نسبيا بي الشفإية ي دد مدم سعف الفرد وم ابرتق بي سبيؿ ت قيؽ غاية 
أو بموغ نجاح يترتب عميق نوع معيف مف اإلشباع وذلؾ بي المواقؼ التي تت مف 

 ي  وب مستوم م دد مف االمتياز"كاألداب ب تقييـ
 مف هنا أمكف لمبا  ة التوإؿ إلي ما يمي: :تعقيب لمباحثة 

الدابعية لبلنجاز تت مف رغبة قوية لدم الفرد بي إتماـ األهداؼ عمف  -
 ن و أب ؿك

 تهدؼ لت قيؽ النجاح دابعية االنجاز -
دة دابعية االنجاز تت مف عوامؿ دافمية وأفري فارجية ت رؾ الفرد إلعا -

 التوازف المفتؿك



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٔٚٙ 

يتمتا األبراد ذوم الدابعية العالية لبلنجاز بمجموعة مف السمات ىذاو و 
 :التي تميزهـ عف غيرهـ منها

  كال قة بي النفس واالعتزاز بالذات 
 االهتماـ بالتفوؽ مف أجؿ التفوؽ وليس مف اجؿ العائد منقك 
 كالتفطيط لممستقبؿ ب رص واالهتماـ بو ا البدائؿ ودراستها 
 كاالستمتاع بالمفاطرة بي  دود القدرات المتا ة 
 مقاومة ال روط التي يتعر وف لهاك 
  تف يؿ المكابيت الكبيرة عمف المدم البعيد عف المكابيت الإريرة عمف

 المدم القريبك
 كالت كـ بي األبكار وتناولها وتنظيمها بشكؿ جيد 
 كسرعة األداب والترمب عمف العقبات 
  لة الترمب عميهـكمنابسة اآلفريف وم او 
 ك(ٙ٘ػ ٘٘: ٜٜ٘ٔ  م مد جعفر) االستقبللية وااللتزاـ بالمسئولية 

  :دراسات سابقة
بحوث ودراسات سابقة اىتمت بايجابيات وسمبيات استخداـ الموبايؿ  -ٔ

 وتطبيقاتو:
لقد قامت الك ير مف الدوؿ ومف فبلؿ مؤسساتها التعميمية  بإجراب التجارب 

ت الميدانية  بي م اولة لموقوؼ عمف ايجابيات وسمبيات ونشر األب اث والدراسا
 استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق:

وقد تكونت عينة دراسة  (Chen & Lever, 2004)بقد أجرم تشيف وليفر 
( طالب وطالبة ممف يدرسوف بي مر مة البكالوريوس  منهـ ٘ٛٙالدراسة مف )

( طالبا بي تايوافك وقد ٚٙٔ( طالبا بي الواليات المت دة األمريكية  و)ٛٔ٘)
أشارت نتائن الدراسة إلف وجود عبلقة إيجابية بيف االستفداـ المتكرر لمهاتؼ 

  النّقاؿ واالنجاز الدراسي لدم الطمبة أبراد عينة الدراسةك
بدراسة تكونت عينة  (Kennedy et al. 2006) ومفروفوقاـ أي ا  كيندي 

(  ٕٕٓٔبورف األسترالية وعددها )الدراسة مف طمبة السنة األولف بي جامعة مم
وقد تـ جما بيانات مف أبراد العينة عف تإوراتهـ  وؿ  رورة استفداـ أألجهزة 
النّقالة لمساعدتهـ بي دراستهـ بي الجامعةك وأشارت نتائن الدراسة إلف أف 
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%( مف المشاركيف بي الدراسة قد وابقوا عمف  رورة استفداـ األجهزة ٕكٗٛ)
%( منهـ أقروا ب رورة استفداـ ٘ك٘ٗاؿ واستقباؿ الرسائؿ  وأف )النّقالة بي إرس

  كاإلنترنتاألجهزة النّقالة لموإوؿ إلف المعمومات عمف شبكة 
( دراسة وكاف Alzaidiyeen et al, 2011)وأجرم الزيدييف ومفروف 

الهدؼ مف الدراسة هو معربة أ ر هذ  المتريرات عمف اتجاهات الطمبة بي جامعة 
ماليزياك وقاـ البا  وف بتوزيا استبانق عمف عينة الدراسة المكونة مف  -ساينس 

( طالبا  وطالبة  لجما البيانات  وؿ المساعدات الرقمية الشفإية ٕٓ٘)
واتجاهاتهـ ن وهاك وفمإت نتائن الدراسة إلف أف معظـ المشاركيف لديهـ 

اؾ برؽ ذو داللة اتجاهات إيجابية ن و استفداـ تطبيقات الموبايؿ  وقد وجد أف هن
إ إائية بي الجنس ايجابيا  عمف االتجاهات ن و المساعدات الرقمية الشفإية 
ولإال  الطبلب الذكور  وال أ ر ذا داللة إ إائية لمعمر وال لمتفإص عمف 

  اتجاهات الطمبة ن وهاك
وكاف الهدؼ مف الدراسة معربة ( Suki, 2011وبي دراسة أجراها سوكي )

يف لفكرة استفداـ التكنولوجيا النّقالة بي التعميـك قاـ البا ث مدم تقبؿ المتعمم
بتإميـ استبانق مكونة مف فمسة أسئمة مفتو ة  وتـ توزيعها عمف عينة مكونة 

( طالبا  بي الجامعة المهنية بي سيبلنرور بي ماليزيا  وقد أظهرت نتائن ٕٓمف )
لوجيا التعمـ النّقاؿ  وأنهـ الدراسة أف المتعمميف لـ يكونوا مهتميف باستفداـ تكنو 

كانوا أك ر تيلفا  ما التعمـ باستفداـ الم ا رات المإورة أو التعمـ وجها  لوجق مف 
استفداـ تكنولوجيا التعمـ النّقاؿ رغـ أنهـ يستفدموف الهواتؼ النقالة  وفمإت 
الدراسة إلف أف المتعمميف ال يروف أف هناؾ أي ت سف مف الممكف أف يطرأ عمف 

ة التعميـ نتيجة الستفداـ التعمـ النّقاؿ  وأظهرت النتائن أي ا  أف المتعمميف عممي
  أبدوا اتجاها  سمبيا  ن و هذ  التكنولوجياك

ها وكاف الهدؼ من( دراسة Ashour, et al, 2012وأجرم عاشور ومفروف )
هو ت ديد مستوم تطبيقات الهاتؼ الم موؿ بي الفإوؿ الدراسية الجامعية بي 

( طالبا  وطالبة ٖٖٔك تـ توزيا أداة الدراسة عمف عينة الدراسة المكونة مف )األردف
مف الطمبة الجامعييف بي الجامعة الهاشمية بي األردفك وفمإت هذ  الدراسة إلف 
أف تبادؿ الرسائؿ المتإمة بالتعميـ ما الزمبلب  والب ث بي بهارس المكتبات 

عف الم ا رات التي تريبوا عنها   وقواعد البيانات  وعقد مناقشات ما الزمبلب
  قد  إمت عمف تقديرات عالية مف اإلنترنتوالب ث عف المواد التعميمية عمف 



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٔٚٛ 

المشاركيف بالدراسة  وأف عقد مناقشات ما الزمبلب  وؿ الم ا رات التي 
  روها  وتفزيف البيانات  واالستفسار عف مواعيد االفتبارات والواجبات 

نتائن االفتبارات  وعرض الجدوؿ الدراسي  قد  إمت  المنزلية  وال إوؿ عمف
عمف تقديرات متوسطة  وأف تسجيؿ الم ا رات  والتسجيؿ بي المساقات  
والتواإؿ ما األساتذة المدرسيف  قد  إمت عمف تقديرات منفف ة  ولـ يوجد 

  أي برؽ ذي داللة إ إائية بي تإورات الطمبة عمف مترير الجنسك
( وكاف الهدؼ مف الدراسة الكشؼ عف ٕٕٔٓوبي دراسة أجراها العنزي )

درجة استفداـ الهاتؼ النّقاؿ بي عممية التعميـ والتعمـ لدم طمبة الجامعة  
( طالبا  وطالبة مف طمبة ٕٖٓومعوقات استفدامقك وقد تكونت عينة الدراسة مف )

ـ بالطريقة العشوائيةك البكالوريوس بي كميات مفتمفة بي الجامعة  وتـ افتياره
وفمإت الدراسة إلف أف استفداـ تطبيقات الهاتؼ النّقاؿ لدم الطمبة كانت بدرجة 
متوسطة  وأف معوقات استفدامق كانت بدرجة عالية  ومف أهمها أف الموائ  

وعدـ قناعة ك ير مف   واألنظمة المطبقة بي الجامعة تمنا استفداـ الهاتؼ النّقاؿ
س بالجامعة بجدوم توظيؼ الهواتؼ النّقالة بي العممية أع اب هيئة التدري

التربوية  وقناعة الك ير مف أع اب هيئة التدريس بأف الهواتؼ النقالة أداة اتإاؿ 
وتربيق ال بائدة لها بي عممية التعميـك ومف المعيقات المادية نفاد البطارية بشكؿ 

الدراسة وجود بروؽ سريا  وإرر  جـ شاشة عرض البياناتك كما أظهرت نتائن 
ذات داللة إ إائية عمف كؿ مف مترير الجنس ولإال  الطبلب الذكور  ومترير 
الكمية ولإال  كمية هندسة ال اسوب  وعدـ وجود بروؽ ذات داللة إ إائية عمف 

  مترير السنة الدراسيةك
بي  وب الدراسات السابقة ذات الإمة يمكف القوؿ: أف معظـ هذ   :تعقيب
د ركزت عمف جزئية وا دة مف المو وع  م ؿ أ ر استفداـ أجهزة الدراسات ق

التعمـ النّقاؿ بي ت سيف عممية التعميـك بي  يف تناولت دراسات أفرم اتجاهات 
المتعمميف ن و استفداـ أجهزة التعمـ النّقاؿ بي العممية التعميمية التعمميةكوتناولت 

اؿ بي عممية التعميـ والتعمـك دراسات أفرم مجاالت استفداـ أجهزة التعمـ النقّ 
وركزت دراسات أفرم عمف مدم االستفداـ وعمف مدم توابر أجهزة التعمـ النّقاؿ 

وهناؾ دراسات ركزت عمف المعيقات والسمبيات التي تواجق استفداـ يف لدم المتعممي
  (كٕٕٔٓالتعمـ النّقاؿ بي التعميـ  م ؿ دراسة العنزي )
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لية التي تقـو بها البا  ة  تتفؽ ما بعض ويبل ظ هنا أف الدراسية ال ا
الدراسات السابقة مف  يث تناولها الستفدامات الموبايؿ ولكنها تفتمؼ عنها مف 

مف  يث  يث تناولها لمجاالت ومدم االستفداـ ومعيقاتق  وتفتمؼ معها أي ا  
 الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولةتطبيؽ هذ  الدراسة عمف طالبات 

 الكويتك
 وتطبيقاتو عبر شبكة االنترانػت الدراسات التي تناولت اثر إدماف الموبايؿ -7

 عمى طالب الجامعة:
( دراسػػػػة لتقيػػػػيـ ظػػػػاهرة اسػػػػتفداـ تطبقيػػػػات Anderson,2001أجػػػػرت اندرسػػػػوف )

( طالػػػب ٖٓٓٔلػػػدم طػػػبلب الجامعػػػة عمػػػف عينػػػة مكونػػػة مػػػف ) اإلنترنػػػتالموبايػػػؿ عبػػػر 
يػػة وقػػد هػػدبت إلػػف ت ديػػد اآل ػػار االجتماعيػػة واألكاديميػػة مؤسسػػات أكاديم ٛجػػامعي مػػف 

لفتػرات طويمػة وأظهػرت النتػائن أف اسػتفداـ تطبقيػات  اإلنترنػتاسػتفداـ  التي تترتب عمف
لفتػػػػرات طويمػػػػة يػػػػؤدم إلػػػػف انففػػػػاض المشػػػػاركة بػػػػي األنشػػػػطة  اإلنترنػػػػت الموبايػػػػؿ عبػػػػر

اب والمعانػػػػاة مػػػػف عػػػػدـ االجتماعيػػػػة وا ػػػػطراب النػػػػـو وزيػػػػادة الشػػػػعور بالو ػػػػدة واالكتئػػػػ
 والتشاـؤ والتبمد أ يانا والتسرع بي االنفعاالت ما اآلفريفك  االستقبللية

( إلػػف Christopher et al.,2002هػػدبت دراسػػة كريسػػتوبر ومفػػروف )
باالكتئػػػػػػاب والعزلػػػػػػة  اإلنترنػػػػػػت تطبيقيػػػػػػات الموبايػػػػػػؿ عبػػػػػػر تنػػػػػػاوؿ عبلقػػػػػػة اسػػػػػػتفداـ

( مػػف طػػبلب السػػنة النهائيػػة بػػي ٜٛا )االجتماعيػػة بػػيف المػػراهقيف عمػػف عينػػة قوامهػػ
اسػتفداـ مػنففض سػاعة  اإلنترنػتالتعميـ ال انوي وقد و ا بئات زمنيػة السػتفداـ 

ساعة أو مرتفا أك ػر مػف سػاعتيف يوميػا وأو ػ ت نتػائن  ٕ-ٔأو اقؿ معتدؿ مف 
الدراسػػة إف العبلقػػات مػػا الوالػػديف واألقػػراف أب ػػؿ عنػػد منفف ػػي االسػػتفداـ عنػػة 

 كفداـمرتفعي االست
التػػي هػػدبت إلػػف  (Caplan,2002وقػػد تنػػاوؿ كػػاببلف )وقػػد تنػػاوؿ كػػاببلف )

لتطبيقات الموبايؿ عمػف شػبكة وأ ػر  عمػف التوابػؽ النفسػي  تناوؿ االستفداـ المشكؿ
( مف طبلب الجامعػة وقػد أشػارت النتػائن ٖٙٛواالجتماعي عمف عينة مكونة مف )

 اإلنترنػتات الموبايػؿ عمػف شػبكة لتطبيقػ إلف وجػود ارتبػاط بػيف االسػتفداـ المشػكؿ
ك   وبيف المقاييس الفرعية لمو دة النفسية وبيف الفجؿ وتقدير الذات والتشاـؤ

( بدراسػػػة استكشػػػابية لمت قػػػؽ Nalwa&Anan,2003وقػػػد قػػػاـ نػػػالوا وانانػػػد )
بالمػػدارس بػػي الهنػػد عمػػف  اإلنترنػػتتطبقيػػات الموبايػػؿ عبػػر مػػف مػػدم انتشػػار ادمػػاف 

وتبيف مف النتػائن ٛٔ-ٙٔلطبلب تراو ت أعمارهـ ما بيف ( مف آٓٔعينة بمرت)



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٔٛٓ 

تعػػانف مػػف ا ػػطرابات النػػـو وانعػػدد  اإلنترنػػتأف المجموعػػة التػػي أدمنػػت اسػػتفداـ 
سػاعات وأك ػر وتنػيف ٓٔكانت أك ر مف المعدؿ العادي  اإلنترنتساعات استفداـ 

بالو ػدة كانػت أك ػر شػعورا  اإلنترنػتأي ا وجود أف المجموعة التي أدمف استفداـ 
 كالنفسية مف الطمبة العادييف
والتػي هػدبت إلػف الب ػث بػف تػأ ير  :(ك وعنوانهآٖٕٓدراسة هبة السمرم )

والفػػروؽ   اسػػتفداـ األطفػػاؿ لئلنترنػػت عمػػف العبلقػػة األسػػرية بػػيف األطفػػاؿ ووالػػديهـ
وتوإػػمت الدراسػػة   واسػػتفداـ الوالػػديف لػػق اإلنترنػػتبػػيف إجػػادة األطفػػاؿ السػػتفداـ 

ف معربة األبناب   اإلنترنتمف النتائن أهمها أف جميا األطفاؿ يعربوف  لمجموعة وا 
% يجيػػػدوف اسػػػتفدامها بػػػدرجات ٖكٜٔ يػػػث أف   تفػػػوؽ معربػػػة أبػػػائهـ اإلنترنػػػتب

وأف معػػػدالت اسػػػتفداـ األطفػػػاؿ لئلنترنػػػت تزيػػػد   % لؤلبػػػابٔكٕٛمقابػػػؿ   متفاوتػػػق
 بزيادة السفك

تعػػػػػرؼ تػػػػػي هػػػػػدبت إلػػػػػف وال  (ٕ٘ٓٓ) Muncerدراسػػػػػة ماديػػػػػؿ ميونسػػػػػير 
لدم تبلميذ المدارس ال انويػة المػراهقيف  اإلنترنتالفروؽ بيف الجنسيف بف إستفداـ 

وتوإػمت   " بف العينةاإلنترنتبإنجمترا وهؿ هناؾ إستفداـ مفرط لئلنترنت "إدماف 
 اإلنترنػػػػتالدراسػػػػة لمجموعػػػػة مػػػػف النتػػػػائن أهمهػػػػا أف معظػػػػـ أبػػػػراد العينػػػػة تسػػػػتفدـ 

وأهػػػػػػـ   اإلنترنػػػػػػتبالرا ػػػػػػة عنػػػػػػدما يكونػػػػػػوف جالسػػػػػػيف أمػػػػػػاـ  ويشػػػػػػعروف  يإسػػػػػػتمرار
الوإػػػػػوؿ إلػػػػػف  –الم اد ػػػػػات  –البريػػػػػد اإللكترونػػػػػف ) إسػػػػػتفدامتهـ لئلنترنػػػػػت هػػػػػف

وأك ػر الفئػات المسػتفدمة لئلنترنػت هػف السػف األكبػر بػف العينػة بكممػا  (المعمومات
  كزاد السف كمما زاد إستفدامة لئلنترنت

دراسػػػة أشػػػارت ( ٕ٘ٓٓبػػػد الإػػػال يف )السػػػعيد ع  فالػػػد جػػػبلؿ كمػػػا أجػػػرم
 اإلنترنػتوجػود بػروؽ دالػة بػيف مػدمني تطبيقػات الموبايػؿ عمػف شػبكة نتائجها إلػف 

 والمسػػػػػتفدميف العػػػػػادييف عمػػػػػف سػػػػػمات الشفإػػػػػية اإليجابيػػػػػة وهػػػػػف )اإلنبسػػػػػاطية 
وت قيػػؽ الػػذات والشػػعور بالػػذنب( لإػػال  المسػػتفدميف  لبلنجػػازال اجػػة  العدوانيػػة 

وهػف )تػوهـ المػرض  (ات الشفإية السمبية )المشػكبلت النفسػيةالعادييف وعمف سم
 اإلنترنتكوالقمؽ والوسواسية( لإال  مدمنف 
أشػػارت إلػػف وجػػود بػػروؽ دالػػة إ إػػائيا  ( ٕٛٓٓأي ػػا دراسػػة أ مػػد بػػوزم )

وغيػػػػر المػػػػدمنييف لإػػػػال   اإلنترنػػػػتبػػػػيف مػػػػدمنيف تطبيقػػػػات الموبايػػػػؿ عمػػػػف شػػػػبكة 
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ٔٛٔ 

م ػػؿ االكتئػػاب والقمػػؽ والكػػذب وا ػػطراب  المػػدمنيف بػػف بعػػض المشػػكبلت النفسػػية
 كالنـو

هػدبت الدراسػة  :,Muise, Christofides & Desmarais(ٜٕٓٓدراسػة )
إلف الكشؼ عف دور شبكة الفيسبوؾ بي إ ارة الريرة وال سد بػيف المت ػابيف  وبيمػا 
إذا كػػاف التعػػرض الك يػػؼ لهػػذ  الشػػبكة قػػد ينبػػص بعبلقػػات مبنيػػة عمػػف الشػػؾ والريػػرة 

ف العبلقػػات الرراميػػة والعاطفيػػة  وذلػػؾ مػػف فػػبلؿ إجػػراب مقػػاببلت مػػا عينػػة بػػدال مػػ
( ٕٗ-ٚٔ( مف طمبة البكالوريوس ممػف تتػراوح أعمػارهـ مػا بػيف )ٖٛٓمكونة مف )

وقد كشفت الدراسة أف التعرض الك يؼ  .سنة   ويقيموف عبلقات غرامية ما مفريف
بسػبب اإلدمػاف الػذي يقػود إلػف لموقا الفيسبوؾ يقود إلف الريرة وال سد  وذلؾ ربما 

الكشؼ عف معمومات غام ة عف الشريؾ ال يمكف الوإوؿ إلف  قيقتها بسهولة  
مما يدبا إلف التعرض الزائد لهذ  الشبكة بهدؼ الوإوؿ إلػف ال قيقػة عػف الطػرؼ 

( دقيقػة عمػف ٓٗكما كشفت الدراسة أف غالبية المب ػو يف يق ػوف  ػوالي )  اآلفر
ف نسػػبة تعػػرض الفتيػػات مػػف أبػػراد العينػػة لموقػػا الفيسػػبوؾ اك ػػر الفيسػػبوؾ يوميػػا  وا

( إػػػديؽ لممشػػػارؾ الوا ػػػد عمػػػف ٓٓٓٔ-ٕ٘مػػػف الرجػػػاؿ  وأف لػػػديهـ مػػػا معدلػػػق )
%( مػػف أبػػراد العينػػة ٙكٗٚالشػػبكة  وتوإػػمت الدراسػػة أي ػػا إلػػف أف مػػا نسػػبتهـ )

ي ػػػيفوف مػػػف كػػػانوا عمػػػف عبلقػػػة عاطفيػػػة أو يقيمػػػوف معهػػػـ عبلقػػػات جنسػػػية بػػػي 
%( مف المب و يف لدم شريكهـ أإدقاب مف الررباب ٔكٕٜابؽ كأإدقاب  وأف )الس

الػػذيف ال يعربػػونهـ  ممػػا يقػػود إلػػف الريػػرة وال سػػد بػػيف المت ػػابيف ومػػا يإػػا بق مػػف 
  .توتر عاطفي وانفعالي

( دراسػة بهػدؼ الب ػث بػي االشػباعات المت ققػة ٕٓٔٓكما أجرم الدمارم )
مػػػاعي عمػػػف عينػػػة مػػػف طػػػبلب كميػػػة الفنػػػوف مػػػف اسػػػتفداـ شػػػبكات التواإػػػؿ االجت

الفػيس بػوؾ  أف :( وتوإػمت الدراسػة إلػفٕٓٓبجامعة الفػت  بمػغ عػددها ) اإلعبلـو 
ا تػػؿ المرتبػػة األولػػف بػػي ترتيػػب اسػػتفداـ الشػػبكات االجتماعيػػة مػػف قبػػؿ الطػػبلب 
بررض اكتساب معارؼ والتواإؿ ما ذوم االهتمامات المشتركةك وأظهرت النتائن 

ر السمبية الستفدامق هو االنإراؼ عف القرابة وزيادة الشعور بالكسػؿ إف مف اآل ا
والترافيك إف الفيس بوؾ يشبا الطبلب اجتماعيا بفمؽ تواإؿ اجتماعي  تف بي 
وقػػػت األجازاتككمػػػا إف الفػػػيس بػػػوؾ يشػػػبا الطػػػبلب بكريػػػا بإتا ػػػة الفرإػػػة لتبػػػادؿ 

كاديميػػػا إلعطػػػائهـ أي ػػػا إف الفػػػيس بػػػوؾ يشػػػبا الطػػػبلب أكاألبكػػػار والتعبيػػػر عنهػػػا



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٕٔٛ 

الفرإػػػػػة لمناقشػػػػػة الػػػػػدروس والمقػػػػػررات وتبػػػػػادؿ األسػػػػػئمة والم ا ػػػػػرات والػػػػػدروس 
 كوالمراجعة

هدبت الدراسة إلػف الفػروج بوإػؼ دقيػؽ عػف  :,Al-Saggaf) ٕٔٔٓدراسة )
تجربػػػة الفتيػػػات السػػػعوديات بػػػي تعػػػاممهف مػػػا شػػػبكة الفيسػػػبوؾ  وذلػػػؾ مػػػف فػػػبلؿ إجػػػراب 

عودية ممػػػػف يسػػػػتفدمف الفيسػػػػبوؾ  ممػػػػف تتػػػػراوح ( بتػػػػاة سػػػػ٘ٔمقػػػػاببلت شفإػػػػية مػػػػا )
( سػػػنة  يدرسػػػف بػػػي جامعػػػة فاإػػػة بالعربيػػػة السػػػعودية  عػػػبلوة ٕٗ-ٜٔأعمػػػارهف بػػػيف )

عمػػػػف اّطػػػػبلع البا ػػػػث عمػػػػف " ػػػػائط"  ػػػػبلث مػػػػف المشػػػػاركات )بعػػػػد أفػػػػذ مػػػػوابقتهف( بػػػػي 
المقابمػػة  لمعربػػة عػػدد األإػػدقاب والمجموعػػات والػػروابط واالسػػتطبلعات ونوعيػػة الإػػور 

وقػػػػد توإػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػف أف الفتيػػػػات  .موجػػػػودة عمػػػػف إػػػػف ات الفتيػػػػات المشػػػػاركاتال
السػػعوديات يسػػتفدمف الفيسػػبوؾ بهػػدؼ ال فػػاظ عمػػف روابػػط الإػػداقة القائمػػة مػػا أقػػرانهف 
الجػػػػدد والقػػػػدامف  ولمتعبيػػػػر عػػػػف شػػػػعورهف تجػػػػا  مفتمػػػػؼ الق ػػػػايا المطرو ػػػػة ومشػػػػاركة 

هف الذاتيػػة عمػػف الموقػا  باإل ػػابة إلػػف اآلفػريف أبكػػارهـ مػػف فػبلؿ ت ػػديث م تػػوم سػيرت
التربيػػق عػػف أنفسػػهف مػػف فػػبلؿ اإلجابػػة عمػػف أسػػئمة المسػػابقات وافتبػػار المعمومػػاتك كمػػا 
توإمت الدراسة إلف أنق وبالرغـ مف أف معمومػات المشػاركات بػي الدراسػة متا ػة لمجميػا 
مػػػػػف مسػػػػػتفدمي الفيسػػػػػبوؾ  بػػػػػأنهف قمقػػػػػات جػػػػػدا عمػػػػػف فإوإػػػػػيتهف  و تػػػػػف تػػػػػتمكف 

شػػاركات مػػػف اإلدالب بػػػيرائهف  ػػػوؿ األ ػػػداث الجاريػػة  بقػػػد عمػػػدف إلػػػف المشػػػاركة بػػػي الم
بعػػض المجموعػػات ال واريػػة عمػػف الشػػبكةك كمػػا توإػػمت الدراسػػة أي ػػا إلػػف انػػق وبػػالرغـ 
مف أف بعض المشػاركات اعتػربف بف ػؿ الفيسػبوؾ بجعمهػف يشػعرف بال قػة أك ػر  وبػأنهف 

آلفػػػر مػػػنهف أبػػػديف تفػػػوبهف مػػػف أف هػػػذ  أإػػػب ف اجتماعيػػػات أك ػػػر  إال أف الػػػبعض ا
   .الشبكة يمكف أف تؤ ر عمف عبلقتهف بأسرهف وعمف ت إيمهف الدراسي

تعػػػرؼ مػػػدم اسػػػتفداـ الطمبػػػة (  هػػػدبت إلػػػف ٕٔٔٓنعػػػيـ المإػػػري ) دراسػػػة
الجػػػامعييف الفمسػػػطينييف لمواقػػػػا التواإػػػؿ االجتمػػػاعي  وأ ػػػػر ذلػػػؾ عمػػػف متػػػػابعتهـ 

الدراسة أي ا إلف التعرؼ عمف اآل ػار السػمبية األفرم  كما هدبت  اإلعبلـلوسائؿ 
واإليجابيػػة السػػتفداـ الطمبػػة لهػػذ  المواقػػا  وذلػػؾ بػػالتطبيؽ عمػػف عينػػة مكونػػة مػػف 

وقػػد توإػػمت الدراسػػة إلػػف  .( مفػػردة مػػف طمبػػة الكميػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غػػزةٓ٘)
%( مػػف المب ػػو يف يسػػتفدموف مواقػػا التواإػػؿ االجتمػػاعي لمػػدة ٕ٘أف مػػا نسػػبتق )

تإػػؿ إلػػف سػػاعتيف يوميػػا   كمػػا بينػػت الدراسػػة أف أهػػـ سػػمبيات اسػػتفداـ المب ػػو يف 
لمواقػػػا التواإػػػؿ االجتمػػػاعي تكمػػػف بػػػي ترذيػػػة األزمػػػات السياسػػػية وتهيئػػػة الفرإػػػة 
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ٖٔٛ 

لعمميات االستقطاب مف قبؿ اآلفريف  وزيادة اال تقاف وتعميؽ الفبلبػات  وبنسػبة 
م مػػػت بػػػي تعريػػػؼ المسػػػتفدميف %(ك أمػػػا أهػػػـ االيجابيػػػات بقػػػد تٛٚوإػػػمت إلػػػف )

%(ك أمػػا مػػا ٚٗبمو ػػوعات تسػػاعدهـ عمػػف النقػػاش مػػا اآلفػػريف وبنسػػبة بمرػػت )
واالتإػػاؿ  اإلعػػبلـيتعمػؽ بتػػأ ير اسػػتفداـ مواقػػا التواإػػؿ االجتمػاعي عمػػف وسػػائؿ 

األفرم  بقد أظهرت الدراسة أف هناؾ انففا ا مم وظا بي مطالعة الكتػب وقػرابة 
اع لمراديػػو ومشػػاهدة الف ػػائيات والتوابػػؽ مػػا المجتمػػا الإػػ ؼ والمجػػبلت واالسػػتم

 ك(.%ٗٛ -%ٙٚ) بإفة عامة وبنسب تراو ت ما بيف
 :يمي نجد ما السابقة الدراسات نتائج إلي بالنظر تعقيب:

 :أك رها انتشارا اإلنترنتبعض مشكبلت استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق عبر شبكة  –
الت إيؿ  -ت قيؽ الذات –النفعالي االتزاف ا -التشاـؤ -التوابؽ االجتماعي
وهف المجاالت التي ركزت عميها البا  ة بي الب ث  واالنجاز األكاديمي

 ال اليك
هذا؛ وقد استفادت البا  ة مف الدراسات السابقة بي افتيار أنسب المناهن 
لمدراسة ال الية  يث تتبعت البا  ة لعديد مف الدراسات السابقة  ومف  ـ افتارت 

المنهن الوإفي المقارف لمبلبمتق ما الدراسة كما استفادت البا  ة مف البا  ة 
الدراسات السابقة بي كيفية جما المعمومات وطريقة العرض وافتيار أنسب 
األدوات وهي المقاييس المفتمفة المتريراتككما استفادت البا  ة مف الدراسات 

 لوإوؿ إلف النتائنكالسابقة بي معربة األساليب اإل إائية المفتمفة وكيفية ا
 م ػؿ ونػدرة ألهميػة نظػرا كػؿ هػذا مػف شػانق أف دعػـ الدراسػة ال اليػة لمبا  ػة

مو ػوع اإلدمػاف عمػف  أف لهػا تبػيف الكػويتي  يػث المجتمػا بػي الدارسػة هػذ 
 جميػا وأف فاإػة   والب ػوث الدراسػات مػف مزيػد إلػي ب اجػة الزاؿ الموبايػؿ

هػذا  المو ػوع  ذلػؾ  ػوؿ دراسػات جػودو  بنػدرة والمراكػز الب  يػة؛أبادت المؤسسات
 وذلؾ الكويتي المجتما بي والتبني بالدراسة جديرا المو وع وجعؿ البا  ة دبا ما

طػبلب  عمػي تػأ ير لهػا التػي التربويػة والنفسػية المشػكبلت أهػـ مػف مشػكمة لمعالجػة
 مستقببلك وطالبات العمـ

 :فروض الدراسة
بيف درجات أبراد العينة عمف توجد عبلقة ارتباطيق سالبة دالة إ إائيا   كٔ

مقياس إدماف الموبايؿ وبعض المشكبلت النفسية لدم طالبات الهيئة العامة 
 لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٔٛٗ 

توجد بروؽ دالة إ إائيا  بيف متوسط درجات طالبات الهيئة العامة لمتعميـ  كٕ
اس إدماف بدولة الكويت عمف مقي التطبيقي والتدريب مدمني الموبايؿ

 .بافتبلؼ التفإص الدراسي)تفإإات عممية/أدبية( الموبايؿ
والمستفدميف  توجد بروؽ دالة إ إائيا  بيف متوسط درجات مدمني الموبايؿ كٖ

 .أإابتهـ بالمشكبلت النفسية لإال  مدمني الموبايؿ العادييف بي درجة
ولة الكويت تتبايف درجات طالبات الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بد كٗ

هـ الزمنية )مف بافتبلؼ أعمار  مدمنف الموبايؿ عمف مقياس إدماف الموبايؿ
ٔٛ-H قؿ مف أ -ٕٕسنة/ ومف  ٕٕقؿ مف أ -ٕٓسنة/ ومف  ٕٓقؿ مف
 (كٕٗ

 :إجراوات الدراسة
 كتعتمد الدراسة ال الية عمف استفداـ منهن وإفي مقارف :منيج الدراسة -ٔ
  :عينة الدراسة -7

 اسة: مجتمع الدر  -أ
طالبػػات الهيئػػة العامػػة لمتعمػػيـ التطبيقػػي والتػػدريب  ت ػػمف مجتمػػا الدراسػػة

-ٛٔممػػػػف تتػػػػراوح أعمػػػػارهف مػػػػا بػػػػيف ) مػػػػف مسػػػػتفدمي الموبايػػػػؿ  بدولػػػػة الكويػػػػت
ت قيػػػػؽ  -)االنتبػػػػا  : ـ المشػػػػكبلت التػػػػي تت ػػػػمنها الدراسػػػػةلت ديػػػػد أهػػػػ  عامػػػػا (ٕٗ

بدراسػػة اسػػتطبلعية عمػػف  االنجػػاز الدراسػػي( البا  ػػة -التوابػػؽ االجتمػػاعي -الػػذات
 ك% مف عينة الدراسة اإلجماليةٓٔ( مفردة تم ؿ ما يقرب مف ٖٓعينة مف )
 خصائص أفراد مجتمع الدراسة:  -ب

 كطالبات الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويتمف  :النوع-ٔ
 ( سنةكٕٗ) وال يزيد عف ( سنة ٛٔال يقؿ عف) :السف-ٕ

 العينة النيائية: -ج
طالبػػػة  (ٕٕٓ) مػػػنهف  ( طالبػػػةٖٙٓة مػػػف )تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة األساسػػػي

طالبػػػات الهيئػػػة العامػػػة لمتعمػػػيـ  "اسػػػتفداـ مرتفػػػا" مػػػف :مدمنػػػة السػػػتفداـ الموبايػػػؿ
   ومػف شػعبالكويػت مػف بػيف شػعب وتفإإػات عمميػقالتطبيقي والتدريب بدولػة 

مػػػػف االفتيػػػػار وذلػػػػؾ بالطريقػػػػة العشػػػػوائية القائمػػػػة ع  تفإإػػػػات نظريػػػػق أو أدبيػػػػة
طالبػػػات مػػػف طالبػػػة ( ٗٓٔكمػػػا اشػػػتممت عينػػػة الدراسػػػة عمػػػف ) كالعشػػػوائي لمشػػػعبة

 غيػػػر المػػػدمنات لمموبايػػػؿ الهيئػػػة العامػػػة لمتعمػػػيـ التطبيقػػػي والتػػػدريب بدولػػػة الكويػػػت
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ٔٛ٘ 

( سػػنة مػػف عينػػق إجماليػػة ٕٗ-ٛٔوبمػػدم عمػػري يتػػراوح مػػف ) "اسػػتفداـ مػػنففض" 
 ( طالبةكٓٓٗ) بمرت

هـ لت ديػػد أبػػراد العينػػة األساسػػية مػػف الطالبػػات  وبقػػا  يػػث تػػـ االفتيػػار مػػن
 ب سب الدرجات التالية: لمستوي إدماف الموبايؿ

 إػػوؿ الطالبػػة عمػػي درجػػات مػػف :مسػػتوي إدمػػاف موبايػػؿ مػػنخفض ٕٙ :ٙ٘ 
 كدرجة عمي مقياس إدماف الموبايؿ

 إػػوؿ الطالبػػة عمػػي درجػػات مػػف :متوسػػط مسػػتوي إدمػػاف الموبايػػؿ ٙٙ :ٜٜ 
  س إدماف الموبايؿكدرجة عمي مقيا

 إػوؿ الطالبػة عمػي درجػات مػف :مرتفع مستوي إدماف الموبايؿ ٔٓٓ :ٖٔٓ 
 كدرجة عمي مقياس إدماف الموبايؿ

 والمرتفػا  –المػنففض  افتارت البا  ة العينػة مػف بػيف ذوات إدمػاف الموبايػؿ– 
طالبةكوالجدوؿ التالي  (ٜٗ) وتـ استبعاد المجموعة المتوسطة والتي بمغ عددها

 والنظرية:  –العينة النهائية بي التفإإات العممية     عدد أبراديو 
 ( توزيا العينة الكميةٔجدوؿ )

 مستوى
 إدماف الموبايؿ

 السف مف 
18: 
 71اقؿ مف 

 السف مف  المجموع
: اقؿ مف 71

77 
 السف مف المجموع
قؿ مف أ: 77 

74 
 المجموع المجموع

 الكمي
 إدماف الموبايؿ
 منففض

 ٗٓٔ ٖٛ نظرية عممية ٖٗ نظرية عممية ٕٖ نظرية عممية
ٕٓ ٕٔ ٜٔ ٔ٘ ٕٓ ٔٛ 

 إدماف الموبايؿ
 مرتفا 

ٖٕ ٕٛ ٙٓ ٗٓ ٖٚ ٚٚ ٖٛ ٕٚ ٙ٘ ٕٕٓ 
 ٖٙٓ ٖٓٔ ٘ٗ ٛ٘ ٔٔٔ ٕ٘ ٜ٘ ٕٜ ٓٗ ٕ٘ مجموع عاـ

 :أدوات الدراسة -ٖ
 .إعداد/الباحثة() :مقياس إدماف الموبايؿ -أ

ات   لمبا  ػة  ؛ يثلموبايؿ إدماف امستوم  هدؼ هذا المقياس إلف ت ديد
نػػدرة تػػوابر مقيػػاس مناسػػب عمػػف الػػرغـ مػػف أهميػػة قيػػاس مسػػتوم اسػػتفداـ الموبايػػؿ 

  ومػف  ػـ ت ديػد عبػارات المقيػاس  وتطبيقاتق كوسيمة مػف وسػائؿ االتإػاؿ ال دي ػة
 وقد مر إعداد المقياس بالفطوات التالية:

جي الفػػػػاص باسػػػػػتفداـ اإلطػػػػبلع عمػػػػف الكتابػػػػات النظريػػػػػة والتػػػػراث السػػػػيكولو  (ٔ)
 الموبايؿ وتطبيقاتق كوسيمة مف وسائؿ االتإاؿ ال دي ةك



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٔٛٙ 

 قامت البا  ة بإجراب مس  لمب وث والدراسات العربية واألجنبيػة التػي تناولػت ( ٕ)
استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق كوسيمة مف وسائؿ االتإاؿ ال دي ػة ومػف فػبلؿ 

بي  تستفدماقاييس التي هذ  الدراسات استطاعت الوإوؿ إلف عدد مف الم
 :إدماف استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق عمف سبيؿ الم اؿ ال ال إر قياس
م مػػػد عبػػػد إعػػػداد/  :اسػػػتبانق دوابػػػا اسػػػتفداـ شػػػبكات التواإػػػؿ االجتمػػػاعي -

 )دكت(كالمنعـ ومفروف 
 م مػػد عبػػد القػػادر العمػػري كإعػػداد: :اسػػتبانق اسػػتفداـ تطبيقػػات الػػتعمـ الّنقػػاؿ -

 (كٕٗٔٓ)
د أبادت هذ  المقاييس البا  ة بي التعرؼ عمف المؤشػرات الرئيسػية التػي ولق

ومػف فػبلؿ ذلػؾ تػـ التوإػؿ إلػف عػدد ؛يمكف االعتماد عميها بػي تإػميـ المقيػاس 
 كمف العبارات الفاإة بإدماف استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق

إػػياغة   ػػـ  تػػـ الت ديػػد اإلجرائػػي لمفهػػـو إدمػػاف اسػػتفداـ الموبايػػؿ وتطبيقاتػػق (ٖ)
وراعػت البا  ػة أف ؛ هػذا المفهػـو امجموعة مف العبارات التي يمكػف أف يقيسػه

تكوف إياغة العبارات مرتبطػة بػالتعريؼ اإلجرائػي بػي إػورة مبسػطة وسػهمة 
 كوذات لرة مفهومة ما ت ديد المعنف بدقة

 :قامت الباحثة بالخطوات التالية ثـ (4)
مفهػـو إدمػاف اسػتفداـ الموبايػؿ تعػرؼ ديد الهدؼ العاـ مػف المقيػاس بػي ت ك 

 وتطبيقاتقك
 ت ديد عبارات مقياس إدماف استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتقكك 
التعريػؼ اإلجرائػي لعبػارات مقيػاس ـ عدد مف العبػارات التػي تتناسػب و تإميك 

 إدماف استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتقك
أسػاتذة بػي  مػنهـ مػف( ٖ( م كمػيف)٘) استطبلع رأي عػددبقامت البا  ة   ـ ( ٘)

( مػػػػػػف أسػػػػػػاتذة بػػػػػػي ٕة الكويػػػػػػت  وعػػػػػػدد )تفإإػػػػػػات عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس بجامعػػػػػػ
(  يػث تػـ ٔتفإإات عمـ النفس مف جمهورية مإر العربيػة )مم ػؽ رقػـ 

مػػػا ت ديػػػد التعريػػػؼ اإلجرائػػػي لمفهػػػـو إدمػػػاف اسػػػتفداـ تقػػػديـ العبػػػارات لهػػػـ  
 :الموبايؿ وتطبيقاتق  وذلؾ لم كـ عمف عبارات المقياس مف  يث

 كبة العبارات بي قياس ما إمـ المقياس مف أجمقمناسك 
 كالإياغة وسهولة المعنفعبارة بالمفهـو مف  يث الم موف و مدم ارتباط الك 
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ٔٛٚ 

إ ابة أي عبارات يراها الم كـ لها ارتباط بالبعد ولـ يرد ذكرها بي العبارات ك 
لمتطبيػػػؽ  إػػػال اوذلػػػؾ إلجػػػراب التعػػػديبلت المناسػػػبة  تػػػف يإػػػب  المقيػػػاس 

 كنيالميدا
ولقد أسفرت هذ  الفطوة عف موابقة السػادة الم كمػوف عمػف غالبيػة عبػارات 

-ٕٔ-ٜ-ٛ-ٚ-٘-ٗلمعبػارات أرقػػاـ ) إجػراب تعػػديبلت بػي الإػػياغة المقيػاس بعػػد
( عبػػارة  لػػذا بسػػيتـ اإلبقػػاب ٗٔ( وعػػددها )ٕٖ-ٖٓ-ٕٙ-ٕ٘-ٕٕ-ٛٔ -٘ٔ-ٗٔ

لرػػػػاب العبػػػػارات أرقػػػػاـ: ) لعػػػػدـ  (ٖٔ-ٕٔ-ٕٓ-ٜٔ-ٖٔ-ٔٔ-ٓٔعميهػػػػا جميعػػػػا وا 
( عبارات كمػػػػػا تػػػػػـ بنػػػػػاب عمػػػػػف رغبػػػػػة ٚمناسػػػػػبتها أو لوجػػػػػود تكػػػػػرار بهػػػػػا وعػػػػػددها )

قيػػاس وعمػػف ذلػػؾ بػػاف عبػػارات الم  ( إلػػف عبػػارتيف٘ٔسػػيـ العبػػارة رقػػـ)الم كمػػيف تق
 الإورة األولية والنهائية لممقياس(ك  ٖ-ٕ(عبارةك )مم ؽ ٕٙأإب ت )

ب يػػػث تكػػػوف و ػػػعت العبػػػارات عمػػػف تػػػدرين فماسػػػي طبقػػػا لطريقػػػة ليكػػػرت 
 تنطبػؽ ل ػد مػا -تنطبػؽ -االستجابة لكؿ عبػارة بإ ػدم االسػتجابات: تنطبػؽ بشػدة

 ال تنطبؽ بشدةك -ال تنطبؽ -
درجػػات (٘)ب يػػث تعطػػي االسػػتجابة   قػػد أعطػػت البا  ػػة لكػػؿ افتيػػار وزنػػاو  ( ٙ)

 ( درجػػات عمػػف تنطبػػؽٖو)  درجػػات عمػػف تنطبػػؽ (ٗ)و  عمػػف تنطبػػؽ بشػػدة
  تنطبػؽ بشػدة ( عمف الٔتنطبؽ درجة وا دة ) ال درجتاف عمف (ٕ)  مال د 

درجػة وتػدؿ الدرجػة  ٖٓٔ -ٕٙبػيف  وبذلؾ تتراوح الدرجػة الكميػة لممقيػاس مػا
  بشكؿ مرتفاإدماف استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق عمف المقياس عمف  المرتفعة

 استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق بإور  طبيعيةكإلف  بينما تدؿ الدرجة المنفف ة
 بما يمي:قامت البا  ة     يثال باتلت قيؽ مف الإدؽ و ا (ٚ) 

 التحقؽ مف صدؽ المقياس: 
 الصدؽ المنطقي:  ة,الباحث تلمتحقؽ مف صدؽ المقياس استخدم

مػنهـ مػف أسػاتذة ( ٖ( م كمػيف)٘) استطبلع رأي عػددة بالبا   ت يث قام
ت ( مف أساتذة بػي تفإإػإة الكويت  وعدد )بي تفإإات عمـ النفس بجامع

وبنػػاب عمػػف توجيهػػاتهـ قامػػت (  ٔعمػػـ الػػنفس مػػف جمهوريػػة مإػػر العربيػػة )مم ػػؽ 
البا  ة بقط بتعديؿ إياغة بعض العبارات  سب مراب األساتذة الم كميف كمػا تػـ 

  تو ي ق سابقاك
 
   



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٔٛٛ 

 :التحقؽ مف ثبات المقياس 
 –سػػبيرماف لكرونبػػاخ  والتجزئػػة النإػػفية  –طريقػػة ألفػػا  ةالبا  ػػ تاسػػتفدم

يو   قيـ معامبلت ال بات لمدرجػة  التالي والجدوؿل ساب  بات المقياسك  ؛براوف
 :الكمية لممقياس

 قيـ معامبلت ال بات بطريقة ألفا (ٕ) جدوؿ
 (ٓٓٔ)ف =  كرونباخ وطريقة التجزئة النإفية –

إدماف استخداـ الموبايؿ  مقيػػاس
 وتطبيقاتو

 معػامػؿ 
 كرونباخ –ألفػا 

 النصفيةالتجزئة 
 براوف -ف سبيرمال

 ٚٙٛكٓ ٜٗٓكٓ الدرجة الكمية لمقياس
ت   مف الجدوؿ السابؽ أف جميا قيـ معامبلت ال بات دالة إ إائيا عند ي

 (  مما يجعمنا ن ؽ بي  بات المقياسكٔٓكٓمستوم داللة )
 كإعداد/البا  ة() مقياس المشكالت النفسية: -ب

لدم طالبات فسية بعض المتريرات الن هدؼ هذا المقياس إلف ت ديد مستوم
ات ػػ  لمبا  ػػة نػػدرة  الهيئػػة العامػػة لمتعمػػيـ التطبيقػػي والتػػدريب بدولػػة الكويت؛ يػػث

تػػوابر مقيػػاس مناسػػب عمػػف الػػرغـ مػػف أهميػػة دراسػػة تمػػؾ المتريػػرات النفسػػية جػػراب 
لػػػػدم طالبػػػػات الهيئػػػػة العامػػػػة لمتعمػػػػيـ اإلدمػػػػاف عمػػػػف اسػػػػتفداـ الموبايػػػػؿ وتطبيقاتػػػػق 

ومػػػػػف  ػػػػػـ ت ديػػػػػد أبعػػػػػاد المقيػػػػػاس وتعريفهػػػػػا   الكويػػػػػت التطبيقػػػػػي والتػػػػػدريب بدولػػػػػة
  وقد مر إعداد المقياس بالفطوات التالية:إجرائيا

بالمشػػػكبلت اإلطػػػبلع عمػػػف الكتابػػػات النظريػػػة والتػػػراث السػػػيكولوجي الفاإػػػة  (ٔ)
والمشػػػػكبلت النفسػػػػية جػػػػراب اإلدمػػػػاف عمػػػػف اسػػػػتفداـ الموبايػػػػؿ  عامػػػػة النفسػػػػية

عامة لمتعمػيـ التطبيقػي والتػدريب بدولػة الكويػت لدم طالبات الهيئة الوتطبيقاتق 
 كفاإة

 قامت البا  ة بإجراب مس  لمب وث والدراسات العربية واألجنبيػة التػي تناولػت ( 7)
جراب اإلدماف عمف استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق ومف فػبلؿ  المشكبلت النفسية

بػي  تسػتفدماهذ  الدراسات استطاعت الوإوؿ إلف عدد مف المقػاييس التػي 
 :عمف سبيؿ الم اؿ ال ال إر المشكبلت النفسية قياس
استفداـ األطفاؿ لؤلجهزة  يعكسها التي السموكية المشكبلت تقيس استبانق -

  إلهاـ  م مد عمر م مد أبو الرب /أعداد الذكية مف وجهة نظر ولي األـ:
 (ٕٗٔٓمإطفف القإيري)
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:إعػػػػػػداد /بطيمػػػػػػق اسػػػػػػتبانق تػػػػػػأ ير الهػػػػػػاتؼ النقػػػػػػاؿ بػػػػػػي سػػػػػػموكيات األطفاؿ -
 (كٕ٘ٔٓزكور)

ولقد أبادت هذ  المقاييس البا  ة بي التعرؼ عمف المؤشػرات الرئيسػية التػي 
ومػف فػبلؿ ذلػؾ تػـ التوإػؿ إلػف عػدد ؛يمكف االعتماد عميها بػي تإػميـ المقيػاس 

 بالمتريرات النفسيةكمف األبعاد الرئيسية الفاإة 
وعػػة مػػف العبػارات التػػي يمكػػف  ػػـ إػياغة مجم  تػـ الت ديػػد اإلجرائػػي لكػؿ بعػػد (ٖ)

وراعػػػت البا  ػػػة أف تكػػػوف إػػػياغة العبػػػارات مرتبطػػػة ؛ هػػػذا البعػػػد اأف يقيسػػػه
بػػالتعريؼ اإلجرائػػي بػػي إػػورة مبسػػطة وسػػهمة وذات لرػػة مفهومػػة مػػا ت ديػػد 

 كالمعنف بدقة
 :قامت البا  ة بالفطوات التالية  ـ (ٗ)

بعػض المتريػرات ت ديد الهدؼ العاـ مف المقياس بػي التعػرؼ عمػف مسػتوي ك 
 كلدم طالبات الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت النفسية

لػػدم طالبػػات الهيئػػة العامػػة لمتعمػػيـ  ت ديػػد أبعػػاد مقيػػاس المشػػكبلت النفسػػيةك 
 كالتطبيقي والتدريب بدولة الكويت

التعريػػؼ اإلجرائػػي لكػػؿ بعػػد مػػف ناسػػب و تإػػميـ عػػدد مػػف العبػػارات التػػي تتك 
 عاد مقياس المشكبلت النفسيةأب

مػنهـ مػف أسػاتذة بػي ( ٖ) ( م كمػيف٘) استطبلع رأي عػددبقامت البا  ة  ـ  (٘)
( مػػػػػػف أسػػػػػػاتذة بػػػػػػي ٕة الكويػػػػػػت  وعػػػػػػدد )تفإإػػػػػػات عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس بجامعػػػػػػ

(   يث تـ ٔتفإإات عمـ النفس مف جمهورية مإر العربية )مم ؽ رقـ 
ي لكػؿ بعػد مػف أبعػاد مقيػاس مػا ت ديػد التعريػؼ اإلجرائػتقديـ العبارات لهـ  

المشكبلت النفسية عمف  دة وذلؾ مف فبلؿ فمسة أبعاد أساسية وهي عمػف 
  :الوجق التالي

 كبعد: التوابؽ االجتماعي 
 كبعد: الروح التفاؤلية 
 :كاالتزاف االنفعالي بعد 
 كبعد: ت قيؽ الذات 
 كبعد: الت إيؿ واالنجاز األكاديمي 

 :ف  يثوذلؾ لم كـ عمف عبارات المقياس م
 كمناسبة العبارات بي قياس ما إمـ المقياس مف أجمقك 



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 
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 كمدم ارتباط العبارة بالبعد مف  يث الم موف و الإياغة وسهولة المعنفك 
إ ػػػابة أي عبػػػػارات يراهػػػػا الم كػػػػـ لهػػػػا ارتبػػػػاط بالبعػػػػد ولػػػػـ يػػػػرد ذكرهػػػػا بػػػػي ك 

 إػػػال االعبػػػارات وذلػػػؾ إلجػػػراب التعػػػديبلت المناسػػػبة  تػػػف يإػػػب  المقيػػػاس 
 كتطبيؽ الميدانيلم

ولقد أسفرت هذ  الفطػوة عػف موابقػة السػادة الم كمػوف عمػي جميػا عبػارات 
ما إجراب تعديبلت بي الإػياغة بقػط عمػف بعػض  ( عبارة ٕ٘ٔالمقياس وعددها )

بػػػي إػػػياغة بعػػػض  إجػػػراب تعػػػديؿ العبػػػارات ؛لػػػذا بسػػػيتـ اإلبقػػػاب عميهػػػا جميعػػػا مػػػا
-ٓ٘-ٗٗ-ٖٛ-ٖٚ-ٖٙ-ٖٖ-ٖٓ-ٕٛ-ٕٔ-ٕٓ-ٜ-ٚ-ٖ)  العبػارات وأرقامهػا

٘٘-٘ٛ-ٖٙ-ٚٔ-ٖٚ-ٜٖ-ٜٜ-ٔٓٔ-ٖٔٓ-ٜٔٓ-ٔٔٓ-ٔٔٔ-ٔٔٙ-
-ٗ)مم ػؽ  اس كانػت موزعػة كالتػالي:وعمف ذلؾ باف عبارات المقي ( ٕٕٔ-ٚٔٔ
 الإورة األولية والنهائية لممقياس(:  ٘

 عبارة(ك ٕ٘)     :التوابؽ االجتماعي :البعد األوؿ -
 عبارة(ك ٕ٘)        ك:الروح التفاؤلية :البعد الثاني -
 عبارة(ك ٕ٘)       :االتزاف االنفعالي :البعد الثالث -
 عبارة(ك ٕ٘)           :ت قيؽ الذات :البعد الرابع -
 كعبارة( ٕ٘) الت إيؿ واالنجاز األكاديمي البعد الخامس: -

و ػػػعت العبػػػارات عمػػػف تػػػدرين فماسػػػي طبقػػػا لطريقػػػة ليكػػػرت ب يػػػث تكػػػوف 
 أبداك -نادرا - أ يانا -غالبا –الستجابات: دائما االستجابة لكؿ عبارة بإ دم ا

بقػػد أعطػػت لكػػؿ اسػػتجابة  المقيػػاس أعػػدت البا  ػػة مفتػػاح فػػاص لتإػػ ي (  ػػـ ٙ)
درجات عمف  (٘)وزنا ب يث تعطي االستجابة  مف هذ  االستجابات الفمس 

درجتػػاف  (ٕ)  أ يانػػا( درجػػات عمػػف ٖو)   درجػػات عمػػف غالبػػا (ٗ)و  دائمػػا
 ك( عمف أبدأة وا دة )درج  عمف نادرا

درجػػػػة وتػػػػدؿ  ٕ٘ٙ -ٕ٘ٔبػػػػيف  وبػػػػذلؾ تتػػػػراوح الدرجػػػػة الكميػػػػة لممقيػػػػاس مػػػػا 
بينمػا تػدؿ   ارتفاع مستوم المشكبلت السػموكيةعمف المقياس عمف  الدرجة المرتفعة

 انففاض مستوم المشكبلت السموكيةكإلف  الدرجة المنفف ة
 بما يمي: قامت البا  ة  يث ,الثباتيؽ مف الصدؽ و لتحقا (7)

 التحقؽ مف صدؽ المقياس: 
 الصدؽ المنطقى:  ,ةالباحث تلمتحقؽ مف صدؽ المقياس استخدم
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مػف األسػػاتذة المتخصصػيف فػػي  (5) بعػرض المقيػػاس عمػى ةالباحثػػ تحيػث قامػ
وبنػػاو عمػػى توجييػػاتيـ قامػػت الباحثػػة فقػػط بتعػػديؿ صػػياحة , مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس

    .بعض العبارات حسب آراو األساتذة المحكميف
 ثبات المقياس التحقؽ مف: 

 –سػػبيرماف لكرونبػػاخ  والتجزئػػة النإػػفية  –طريقػػة ألفػػا  ةالبا  ػػ تاسػػتفدم
يو   قػيـ معػامبلت ال بػات ألبعػاد  التالي والجدوؿل ساب  بات المقياسك  ؛براوف

 :مقياس مفهـو الذات والدرجة الكمية لممقياس
 –قيـ معامبلت ال بات بطريقة ألفا  (ٖجدوؿ )

 (ٓٓٔ)ف =  باخ وطريقة التجزئة النإفيةكرون
 أبعػاد 
 المقيػػاس

 معػامػؿ 
 كرونباخ –ألفػا 

 النإفيةالتجزئة 
 براوف -سبيرماف ل

 ٖٗٛكٓ ٖٙٛكٓ كبعد: التوابؽ االجتماعي
 ٙٛٚكٓ ٖٓٛكٓ كبعد: الروح التفاؤلية

 ٘ٗٛكٓ ٛٗٛكٓ كاالتزاف االنفعالي بعد:
 ٛٓٛكٓ ٗٔٛكٓ كبعد: ت قيؽ الذات

 ٕٔٛكٓ ٙٔٛكٓ د: الت إيؿ واالنجاز األكاديمي بع
 ٜٙٛكٓ ٜٔٓكٓ الدرجة الكمية لممقياس

ت   مف الجدوؿ السابؽ أف جميا قيـ معامبلت ال بات دالػة إ إػائيا عنػد ي
 (  مما يجعمنا ن ؽ بي  بات المقياسكٔٓكٓمستوم داللة )

 نتائج الدراسة:
سػػالبة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف  توجػػد عالقػػة ارتباطيػػو" بالنسػػبة لمفػػرض األوؿ: -1

درجات أفراد العينة عمى مقياس إدماف الموبايػؿ وبعػض المشػكالت النفسػية 
 لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت".

لمت قػػؽ مػػف إػػ ة هػػذا الفػػرض تػػـ  سػػاب معػػامبلت ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف 
س إدمػػاف الموبايػػؿ ودرجػػاتهـ عمػػف درجػػات الطالبػػات المػػدمنات لمموبايػػؿ عمػػف مقيػػا

 :أبعاد مقياس المشكبلت النفسية  والجدوؿ التالي يو   ذلؾ
 عمف مقياسمعامبلت االرتباط بيف درجات الطالبات  (ٗ) جدوؿ

 (ٕٕٓ)ف =  ودرجاتهـ عمف أبعاد مقياس المشكبلت النفسية إدماف الموبايؿ
التوافؽ 
 تحقيؽ االتزاف االنفعالي التفاؤؿ االجتماعي

 الذات
تحصيؿ وانجاز 

 أكاديمي
 ٭٭ٖٕٔكٓ- ٭٭ٖٛٓكٓ- ٭٭ٕٖٗكٓ- ٭٭ٖٖٔكٓ- ٭٭ٖٙ٘كٓ-

    (1.15٭ داؿ عند المستوى )     (1.11٭٭ داؿ عند المستوى )
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يت   مف الجػدوؿ السػابؽ وجػود عبلقػة ارتباطيػق سػالبة دالػة إ إػائيا عنػد 
بايؿ ودرجاتهـ ( بيف درجات الطالبات عمف مقياس إدماف المو ٔٓكٓمستوم داللة )

 عمف جميا أبعاد مقياس المشكبلت النفسيةك
وإػػوؿ الطالبػػات لمسػػتوم مرتفػػا مػػف  ويمكػػف تفسػػير النتػػائج فػػي ضػػوو أف

والػذي أدفمهػا بػي طػور اإلدمػاف   اإلنترنػتاستفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق عبر شػبكة 
د مػػف  يػػث االعتيػػاد عميػػق قػػد أ ػػر عميهػػا بالسػػمب بػػي بعػػض المتريػػرات النفسػػية  بقػػ
 :جعمهػػػا عمػػػف مسػػػتوم التوابػػػؽ النفسػػػي تعػػػاني مػػػف عمػػػف سػػػبيؿ الم ػػػاؿ ال ال إػػػر

إػػعوبة بػػي  ػػبط التإػػربات بػػيف الجػػد -إػػعوبة بػػي التمييػػز بػػيف الإػػ  والفطػػأ
عػػػدـ -ادعػػػاب المػػػرض فوبػػػا  مػػػف ت مػػػؿ المسػػػئولية-التفكيػػػر بػػػي الهػػػروب -والهػػػزار

 كإعوبة بي تعديؿ األفطاب-االهتماـ بت سيف نفسي
وم التفػػاؤؿ جعمهػػا تعػػاني مػػف مشػػاعر تشػػاؤمية عمػػف سػػبيؿ كػػذلؾ عمػػف مسػػت

الشػعور بػأف المشػاكؿ التػي تػػواجهني -الشػعور بػأف ال يػاة مممػة الم ػاؿ ال ال إػر:
-الشػعور بتعاسػػة مػا الػػنفس-الشػعور بػػأف ال أمػؿ لػػي بػي المسػػتقبؿ-لػيس لهػا  ػػؿ

 الشعور بأف  ياتها غير ممنة وغير هادئةك
الي جعمها تعاني مػف عمػف سػبيؿ الم ػاؿ ال أي ا عمف مستوم االتزاف االنفع

شػػؾ بػػي قػػدرتها -الترمػػب عمػػي القمػػؽ بػػي المواقػػؼ الم رجػػة إػػعوبة بػػي ال إػػر:
-التردد فوبػا مػف أف التإػرؼ بطريقػة فطػأ-عمي اجتياز المواقؼ الإعبة بنجاح

يإػػعب عميهػػا الػػت كـ بػػي -ا تبػػاس إػػوتها إذا طمػػب منػػي الت ػػدث أمػػاـ اآلفػػريف
 بي  بط نفسها أماـ مرريات العالـكإعوبة  -انفعاالتها 

إعطاب عمػػػف سػػػبيؿ الم ػػػاؿ ال ال إػػػر: وبالنسػػػبة لت قيػػػؽ الػػػذات تعػػػاني مػػػف
عػدـ تػذكر -الشػعور بػالنقص-أولوية الهتماماتها الفاإة قبػؿ اهتمامػات اآلفػريف 

انتقػػاد -باالجتهػػاد لػػدي اآلفػػريف لتقبػػؿ وجهػػة نظرهػػا ال تهػػتـ-الوعػػود التػػي تعطيهػػا
 ك عؼ ال قة بالنفس -ا ا ترامها لنفسها اآلفريف لها يفقده

وبػػػػػي الت إػػػػػيؿ واالنجػػػػػاز األكػػػػػاديمي تعػػػػػاني مػػػػػف عمػػػػػف سػػػػػبيؿ الم ػػػػػاؿ ال 
الشػعور -تجنب االلتزاـ بواجباتها تجا  كميتي رغـ أف ظروبي تسم  بذلؾ ال إر:

الشعور بعػدـ الفائػدة -عمف التواإؿ الدراسي كمما واجهتها المشاكؿ ب عؼ قدرتها
الشػػعور -الشػػعور بعػػدـ الرغبػػة بػػي الػػذهاب لمكميػػة-ها الجامعيػػة مػػف مػػذاكرة دروسػػ

 بعدـ الجدوم مف الت اقها بالجامعةك
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 والتػي  (Christopher et al.,2002وتتفؽ ما دراسػة كريسػتوبر ومفػروف )
أو ػػ ت نتػػائن الدراسػػة إف العبلقػػات مػػا الوالػػديف واألقػػراف أب ػػؿ عنػػد منفف ػػي 

 كاالستفداـ عنة مرتفعي االستفداـ
التػي أشػارت نتائجهػا  (Caplan,2002ما تتفؽ النتائن ما دراسػة كػاببلف )ك

 اإلنترنػتلتطبيقػات الموبايػؿ عمػف شػبكة  إلف وجػود ارتبػاط بػيف االسػتفداـ المشػكؿ
ك   وبيف المقاييس الفرعية لمو دة النفسية وبيف الفجؿ وتقدير الذات والتشاـؤ

ة نػػػػػػالوا وانانػػػػػػد أي ػػػػػػا اتفقػػػػػػت النتػػػػػػائن مػػػػػػا مػػػػػػا توإػػػػػػمت إليػػػػػػق نتػػػػػػائن دراسػػػػػػ
(Nalwa&Anan,2003)  أف المجموعػة التػي أدمنػت اسػتفداـ  والتي أشارت إلػف

كانػػت  اإلنترنػػتتعػػانف مػػف ا ػػطرابات النػػـو واف عػػدد سػػاعات اسػػتفداـ  اإلنترنػػت
سػاعات وأك ػر وتنػيف أي ػا وجػود أف المجموعػة التػي ٓٔأك ر مػف المعػدؿ العػادي 

 بالو دة النفسية مف الطمبة العادييف  كانت أك ر شعورا اإلنترنتأدمف استفداـ 
هنػاؾ أف  التػي أشػارت إلػف( ٕٛٓٓ  كما تتفؽ ما نتائن دراسة )ا مػد بػوزي
وكػػؿ مػػف المتريػػرات النفسػػية  اإلنترنػػتعبلقػػة بػػيف إدمػػاف تطبيقػػات الموبايػػؿ عمػػف 

 كاالكتئاب والكذب وا طراب النـو والقمؽ التالية:
أف الفػػيس بػػوؾ ا تػػؿ شػػارت إلػػف التػػي أ( ٕٓٔٓالػػدمارم )وتتفػػؽ مػػا دراسػػة 

المرتبػة األولػف بػي ترتيػػب اسػتفداـ الشػبكات االجتماعيػة مػػف قبػؿ الطػبلب برػػرض 
اكتساب معارؼ والتواإؿ ما ذوم االهتمامات المشتركةك وأظهرت النتائن إف مف 
اآل ػػػػار السػػػػمبية السػػػػتفدامق هػػػػو االنإػػػػراؼ عػػػػف القػػػػرابة وزيػػػػادة الشػػػػعور بالكسػػػػؿ 

 والترافيك
توجػػػد بػػػروؽ دالػػػة إ إػػػائيا  بػػػيف متوسػػػط درجػػػات  ة لمفػػػرض الثػػػاني:بالنسػػػب -7

بدولة الكويت  طالبات الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب مدمني الموبايؿ
بػػػػػافتبلؼ التفإػػػػػص الدراسي)تفإإػػػػػات  عمػػػػػف مقيػػػػػاس إدمػػػػػاف الموبايػػػػػؿ

اسػتفداـ افتبػار "ت" لممجموعػات  لمت قؽ مػف إػ ة الفػرض تػـ.عممية/أدبية(
 قمةك المست

  لدم مرتفعي مستوم إدماف الموبايؿ( الفرؽ ٘جدوؿ )
 بيف التفإإات النظرية والعممية

مقياس إدماف استخداـ 
مستوى  قيمة "ت" ع ـ العدد مجموعة المقارنة الموبايؿ وتطبيقاتو

 الداللة
 ٖ٘كٕٓ ٛٛكٕٔٔ ٕٜ كميات نظريق غير دالة ٜٕٙكٔ ٕٙكٕٕ ٓٗكٙٔٔ ٓٔٔ كميات عمميق الدرجة الكمية
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تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلػف عػدـ وجػود بػرؽ داؿ إ إػائيا بػيف متوسػط 
تفإإػات نظريػة وعمميػة( عمػف الدرجػة ) درجات مرتفعي مسػتوم إدمػاف الموبايػؿ

 الكمية لممقياسك
كػػؿ مػػف الطالبػػات بالهيئػػة العامػػة لمتعمػػيـ  ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػي ضػػوو أف
فتبلؼ تفإإػاتهـ "نظريػة أو عمميػة "مػف التطبيقي والتدريب بي عينػة الدراسػة بػا

لػديهف نفػس السػػموكيات  اإلنترنػتمػدمنات اسػتفداـ الموبايػؿ وتطبيقاتػق عمػف شػبكة 
بي استفداـ الموبايؿ وتطبيقاتق بؿ وتكاد تكوف األبكار عف الموبايؿ متشػابهق؛ لػذا 
بكانت النتائن تػدلؿ عمػف عػدـ وجػود بػروؽ لمتفإػص عمػف مسػتوم اإلدمػاف عمػف 

يػػؿ وتطبيقاتػػقك يث تػػرم البا  ػػة أف ذلػػؾ يؤكػػد عمػػف اف الطالبػػات مهمػػا كػػاف الموبا
تفإإاتهف عممية أو نظريق بكبلهف بي إدماف الموبايؿ يتسـ بالفإائص التالية 

وجػػود إػػػعوبة بػػي و ػػا  ػػد لممػػدة التػػي تسػػػتفدـ :عمػػف سػػبيؿ الم ػػاؿ ال ال إػػر
تأ رت عبلقاتهػا -يؿ اشتكت أسرتها بسبب ك رة استفدامي لمموبا-فبللها الموبايؿ 

قمػػػت سػػػاعات نومهػػػا بشػػػكؿ مم ػػػوظ -الشفإػػية بسػػػبب ك ػػػرة اسػػػتفدامها لمموبايػػػؿ 
وجود إػعوبة بػي االمتنػاع عػف اسػتفداـ -بسبب ك رة استفدامها لفدمات لمموبايؿ

تجػػػد  توجػػػد فػػػدمات بعينهػػػا عمػػػف تطبيقػػػات الموبايػػػؿ-الموبايػػػؿ لعػػػدة أيػػػاـ متتاليػػػة 
أ رت رغبتهػػػا وميمػػػي لمقػػػرابة مػػػف الكتػػػب تػػػ-إػػػعوبة بػػػي مقاومتهػػػا م ػػػؿ بػػػيس بػػػوؾ

 كوالمجبلت ال قابية المطبوعة بسبب اندماجها بي الموبايؿ
وتتفؽ هذ  النتيجة ما ما توإمت إليق عمف سبيؿ الم اؿ الال إر:دراسة 

والتي أشارت نتائجها إلف أف   (Alzaidiyeen et al, 2011الزيدييف ومفروف )
نس ايجابيا  عمف االتجاهات ن و استفداـ هناؾ برؽ ذو داللة إ إائية بي الج

تطبيقات الموبايؿ ولإال  الطبلب الذكور  وال أ ر ذا داللة إ إائية لمعمر وال 
 لمتفإص عمف اتجاهات الطمبة ن وهاك

توجد بروؽ دالة إ إائيا  بيف متوسط درجات مدمني  بالنسبة لمفرض الثالث:-3
بتهـ بالمشػكبلت النفسػية لإػال  أإػا والمستفدميف العادييف بي درجة الموبايؿ

ولمت قؽ مف إ ة هذا الفرض استفدمت البا  ة افتبار " ت .مدمني الموبايؿ
 " لممجموعات المستقمة  والجدوؿ التالي يو   ذلؾك
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داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات مدمني الموبايؿ والمستفدميف  (ٙ) جدوؿ
 عمف أبعاد مقياس المشكبلت النفسية العادييف

 بعػػػاداأل
 مدمني الموبايؿ

 (717)ف = 
 المستخدمات العاديات

 قيمػة (114)ف = 
 " ت "

 مستوى
 ع ـ ع ـ الداللة

 ٔٓكٓ ٖٗكٗ ٕٗٛكٖ ٜٜكٓٔ ٜٙٚكٔ ٚٔكٖٔ التوافؽ االجتماعي
 ٔٓكٓ ٖٛٛكٖ ٜٙٔكٖ ٜٚكٓٔ ٖٗكٕ ٜٓكٖٔ التفاؤؿ

 ٔٓكٓ ٔٛٙكٗ ٜٚٙكٖ ٜٚكٛ ٕٔٗكٕ ٜٖكٔٔ االتزاف االنفعالي
 ٔٓكٓ ٖٖٚكٖ ٔٗٙكٖ ٜٖكٕٔ ٜ٘كٔ ٖٕكٗٔ ؽ الذاتتحقي

 ٘ٓكٓ ٜٓٗكٕ ٜٛٚكٖ ٖٚكٕٔ ٖ٘ٙكٕ ٙٙكٖٔ التحصيؿ واالنجاز األكاديمي
 ٜٛكٔ( = ٘ٓكٓ)    ٔٙكٕ( = ٔٓكٓمستوم الداللة عند )

يت ػػ  مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود بػػروؽ دالػػة إ إػػائيا عنػػد مسػػتوم داللػػة 
والمسػػػػتفدميف العػػػػادييف عمػػػػف  ( بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات مػػػػدمني الموبايػػػػؿٔٓكٓ)

جميا أبعاد مقياس المشكبلت النفسية عدا بعد الت إػيؿ واالنجػاز األكػاديمي بهػو 
(  وقػػد كانػػت الفػػروؽ عمػػف جميػػا األبعػػاد بػػي اتجػػا  ٘ٓكٓداؿ عنػػد مسػػتوم داللػػة )
 المستفدميف المدمنيفك 

وإػػوؿ الطالبػػات لمسػػتوم مرتفػػا مػػف  ويمكػػف تفسػػير النتػػائج فػػي ضػػوو أف
 والػذي أدفمهػا بػي طػور اإلدمػاف  اإلنترنػتـ الموبايؿ وتطبيقاتق عبر شػبكة استفدا

مف  يث االعتياد عميق قد أ ر عميهػا بالسػمب بػي ارتفػاع درجػة المشػكبلت النفسػية 
مقارنة بزميبلتها غير المػدمنات لمموبايػؿ  بقػد جعمهػا عمػف مسػتوم التوابػؽ النفسػي 

-بػي االلتػزاـ بالوعػد مػا اآلفػريفإػعوبة :تعاني مف عمف سبيؿ الم اؿ ال ال إػر
 عػػػدـ-تجنػػػب االشػػػتراؾ بػػػي األنشػػػطة الجماعيػػػة-بمشػػػاعر اآلفػػػريف عػػػدـ االهتمػػػاـ

عػػػػػػدـ االسػػػػػػتمتاع باالشػػػػػػتراؾ بػػػػػػي -االسػػػػػػتمتاع بالتعامػػػػػػؿ مػػػػػػا زمػػػػػػيبلت الجامعػػػػػػة
 شعور بعدـ القبوؿ مف معظـ الزمبلبك -المسابقات

مقارنػػػػة  كػػػػذلؾ عمػػػػف مسػػػػتوم التفػػػػاؤؿ جعمهػػػػا تعػػػػاني مػػػػف مشػػػػاعر تشػػػػاؤمية
بزميبلتهػػػا غيػػػر المػػػدمنات لمموبايػػػؿ عمػػػف سػػػبيؿ الم ػػػاؿ ال ال إر:الشػػػعور بعػػػدـ 

غيػػػػر سػػػػعيدة معظػػػػـ  الشػػػػعور بأنهػػػػا-الر ػػػػا عػػػػف نفسػػػػها وعػػػػف  ظهػػػػا بػػػػي ال يػػػػاة
الشػػػعور أف -توقػػػا  ػػػدوث مػػػا ي زنهػػػا-أف ال بائػػػدة مػػػف ال يػػػاة الشػػػعور-األوقػػػات

 المستقبؿ أسوب مف ال ا رك
مقارنػػػة  نفعػػػالي جعمهػػا تعػػػاني مػػف إػػػعوباتأي ػػا عمػػػف مسػػتوم االتػػػزاف اال

الػػػػرد عمػػػػف  بزميبلتهػػػػا غيػػػػر المػػػػدمنات لمموبايػػػػؿ عمػػػػف سػػػػبيؿ الم ػػػػاؿ ال ال إػػػػر:
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قدرتها بي إتماـ أي عمؿ ليست عمػف مػا -انتقادات اآلفريف بر ب وإوت عالي
ل ظػة  توجيػق الشػتائـ-يإعب عميها الت كـ بي غ بها مهما كانت الظػروؼ-يراـ

يإػػعب عميهػػا الػػت كـ بػػي ردود -لتسػػرع بػػي أي عمػػؿ تقػػـو بػػقاالنػػدباع وا-الر ػػب
 تبكي سريعا كمما انتقدنها اآلفروفك-أبعالها تجا  اآلفريف

وبالنسبة لت قيؽ الذات تعاني مف إعوبات مقارنة بزميبلتها غير المدمنات 
 -تعيش  ياتها وبؽ ميولها وقيمها الفاإة لمموبايؿ عمف سبيؿ الم اؿ ال ال إر:

لػػو كانػػت عمػػي  أف تتوقػػؼ عػػف ت قيػػؽ مإػػال ها الشفإػػية  تػػف يإػػعب عميهػػا
تمجػأ لمطػرؽ الممتويػة -الشعور بأنهػا ع ػو غيػر هػاـ بػي أسػرتها - ساب اآلفريف

يإػعب عميهػا  ػؿ -ال تهتـ بو ا مبادئ لتقودها إلف النجػاح-إذا شعرت بال اجة
ف  االنقياد سريعا لؤلبكػار والفبػرات الجديػدة-وتستسمـ لها بسهولة مشكبلتها  تػف وا 

 عدـ االهتماـ بفكرة إ بات الذاتك-كانت متهورة
وبػػػػي الت إػػػػيؿ واالنجػػػػاز األكػػػػاديمي تعػػػػاني مػػػػف إػػػػعوبات أي ػػػػا مقارنػػػػة 

الشػعور ب الػة مػف بزميبلتها غير المدمنات لمموبايؿ عمف سبيؿ الم ػاؿ ال ال إر:
س دافؿ يرالبها النعا-الشعور بأف الشهادة الجامعة ال قيمة لها-تبـر أساتذتها منها
ال تعتقػػد أف دراسػػتها بالجامعػػة سػػتجعؿ -ت ػػايقها بكػػرة المػػذاكرة-قاعػػة الم ا ػػرات

تجنػػب القيػػاـ باألعمػػاؿ التػػي يػػرم اآلفػػريف أنهػػا تتطمػػب -منهػػا بائػػدة لنفسػػها ولبمػػدها
 كمهارة وقدر  عمف التفكير

وتدلؿ النتائن السابقة أف الطالبات المدمنات لمموبايؿ لديهـ مشكبلت نفسػية 
اندرسػوف تمؾ النتائن ما دراسػة  وتتفؽرنة بالطالبات غير المدمنات لمموبايؿ  بالمقا

(Anderson,2001) يػػػػػػث أظهػػػػػػرت النتػػػػػػائن أف اسػػػػػػتفداـ تطبيقيػػػػػػات الموبايػػػػػػؿ عبػػػػػػر  
لفتػػػػػرات طويمػػػػػة يػػػػػؤدم إلػػػػػف انففػػػػػاض المشػػػػػاركة بػػػػػي األنشػػػػػطة االجتماعيػػػػػة  اإلنترنػػػػػت

والتشػاـؤ  لمعانػاة مػف عػدـ االسػتقبلليةوا طراب النـو وزيادة الشعور بالو دة واالكتئاب وا
 الرشيدوالتبمد أ يانا والتسرع بي االنفعاالت ما اآلفريفك 
 (Nalwa&Anan,2003)نػػالوا وانانػػد  كمػػا تتفػػؽ الدراسػػة ال اليػػة مػػا دراسػػة

عمػػػػف  اإلنترنػػػػتوالتػػػي أشػػػػارت نتائجهػػػػا إلػػػػف أف المجموعػػػػة التػػػي أدمنػػػػت اسػػػػتفداـ 
كانػػت  اإلنترنػػتـ واف عػػدد سػػاعات اسػػتفداـ تعػػانف مػػف ا ػػطرابات النػػو  الموبايػػؿ

سػاعات وأك ػر وتنػيف أي ػا وجػود أف المجموعػة التػي ٓٔأك ر مػف المعػدؿ العػادي 
 ككانت أك ر شعورا بالو دة النفسية مف الطمبة العادييف اإلنترنتأدمف استفداـ 
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التػي أشػارت ( ٕ٘ٓٓ  السعيد عبد الإػال يف  دراسة )فالد جبلؿتتفؽ ما 
والمسػػتفدميف العػػػادييف عمػػف سػػػمات  اإلنترنػػػتوؽ دالػػة بػػػيف مػػدمني وجػػود بػػػر إلػػف 

الشفإػػػية اإليجابيػػػة وهػػػف )االنبسػػػاطية العدوانية ال اجة لئلنجػػػاز وت قيػػػؽ الػػػذات 
والشػػعور بالػػذنب( لإػػال  المسػػتفدميف العػػػادييف وعمػػف سػػمات الشفإػػية السػػػمبية 

مػػػػدمني  وهػػػػف )تػػػػوهـ المػػػػرض والقمػػػػؽ والوسواسػػػػية( لإػػػػال  ()المشػػػػكبلت النفسػػػػية
 اإلنترنتك

التػػي أشػػارت إلػػف وجػػود بػػروؽ دالػػة ( ٕٛٓٓ  تتفػػؽ مػػا دراسػػة )أ مػػد بػػوزم
وغيػػػػر المػػػػدمنييف لإػػػػال  المػػػػدمنيف بػػػػف بعػػػػض  اإلنترنػػػػتإ إػػػػائيا  بػػػػيف مػػػػدمنيف 

 كالمشكبلت النفسية م ؿ االكتئاب والقمؽ والكذب وا طراب النـو
العامة لمتعميـ التطبيقػي تتبايف درجات طالبات الهيئة  بالنسبة لمفرض الرابع: -4

بػافتبلؼ  والتدريب بدولة الكويت مدمني الموبايؿ عمف مقياس إدماف الموبايؿ
سػنة /  ٕٕقػؿ مػف أ -ٕٓسنة / ومف  ٕٓقؿ مف أ-ٛٔأعمارهـ الزمنية )مف 

ولمت قؽ مف إ ة هػذا الفػرض تػـ استفػػداـ ت ميػؿ  (كٕٗقؿ مف أ -ٕٕومف 
 الييف يو  اف نتائن هذا الت ميؿكالتبايف أ ادم االتجا   والجدوليف الت

  المتوسطات ال سابية واالن رابات المعيارية لدرجات الطالبات (ٚ) جدوؿ
 طبقا لؤلعمار الزمنية عمف مقياس إدماف الموبايؿ مدمنات الموبايؿ

 سنة 71اقؿ مف -18مف 
 (61= )ف

 77اقؿ مف  -71مف 
 (77سنة )ف = 

 74اقؿ مف  -77مف 
 (65)ف = 

 ع ـ ع ـ ع ـ
77.77 5.187 77.71 7.157 77.47 8.157 

 ت ميؿ التبايف أ ادم االتجا  لدرجات الطالبات  (ٛ) جدوؿ
 عمف مقياس إدماف الموبايؿ مدمنات الموبايؿ

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ؼ المربعات

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى
731.817 
7856.777 
3787.185 

7 
67 
69 

715.417 
47.631 

5.157 1.11 

يت ػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود أ ػػػر داؿ إ إػػػائيا عنػػػد مسػػػتوم داللػػػة 
لمترير العمر الزمنػي بػي تبػايف درجػات الطالبػات مػدمنات الموبايػؿ عمػف  (ٔٓكٓ)

 كمقياس إدماف الموبايؿ
لزمنػػي اسػػتفدمت ولمعربػػة اتجػػا  داللػػة الفػػروؽ التػػي ترجػػا لمتريػػر العمػػر ا

لممقارنػػات البعديػػة  وذلػػؾ لممقارنػػة بػػيف متوسػػطات  Schefee البا  ػػة افتبػػار شػػفيق
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درجات الطالبات بالمجموعات ال بلث عمف مقياس إدماف الموبايؿ  والجدوؿ التالي 
 يو   ذلؾك 

 (ٜ) جدوؿ
 داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الطالبات بالمجموعات ال بلث

 لموبايؿ باستفداـ افتبار شفيقعمف مقياس إدماف ا
 فروؽ المتوسطات وداللتيا المتوسط العدد المجموعة

1 7 3 
 71اقؿ مف -18مف  -1

 سنة 
 77اقؿ مف  -71مف  -7

 سنة 
  74اقؿ مف  -77مف  -3

 سنة

ٙٓ 
 
ٚٚ 
 
ٙ٘ 

 ٕٚكٕٚ
 

 ٕٓكٕٚ
 

 ٕٗكٚٚ

- 
 

 ٕٕٔكٓ
 
 ٭٭ٚٙٔك٘

 
 
- 
 
 ٭٭ٗٗٓك٘

 
 
- 

 (1.15٭ داؿ عند المستوى )    (1.11٭٭ داؿ عند المستوى )
يت ػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ وجػػػػود بػػػػروؽ دالػػػػة إ إػػػػائيا بػػػػيف متوسػػػػطي 

 درجات كؿ مف:
والطالبػػػػات مػػػػدمنات سػػػػنة  ٕٓاقػػػػؿ مػػػػف -ٛٔمػػػػف الطالبػػػػات مػػػػدمنات الموبايػػػػؿ  -

مػػف سػػنة بي اتجػػا  الطالبػػات مػػدمنات الموبايػػؿ ٕٗاقػػؿ مػػف  -ٕٕمػػف الموبايػػؿ 
 سنةك  ٕٗاقؿ مف  -ٕٕ

والطالبػػػػات مػػػػدمنات سػػػػنة  ٕٕاقػػػػؿ مػػػػف -ٕٓمػػػػف مػػػػدمنات الموبايػػػػؿ الطالبػػػػات  -
مػػف سػػنة بي اتجػػا  الطالبػػات مػػدمنات الموبايػػؿ ٕٗاقػػؿ مػػف  -ٕٕمػػف الموبايػػؿ 

 سنةك  ٕٗاقؿ مف  -ٕٕ
كمػػػا يت ػػػ  عػػػدـ وجػػػود بػػػروؽ دالػػػة إ إػػػائيا بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات الطالبػػػات  -

مػػف الموبايػػؿ والطالبػػات مػػدمنات سػػنة  ٕٓاقػػؿ مػػف -ٛٔمػػف مػػدمنات الموبايػػؿ 
 سنةك  ٕٕاقؿ مف  -ٕٓ

كممػػػا زاد العمػػػر بػػػي اسػػػتفداـ الموبايػػػؿ  فػػػي ضػػػوو مػػػا سػػػبؽ يتضػػػ  أف
بمعنػي االعتيػاد   فداـ الطالبػة لمموبايػؿ وتطبيقاتػقزاد اسػت اإلنترنػتوتطبيقاتػق عبػر 

بدرجق اكبر وأعمؽ عمف الموبايؿ   يث تكوف مظػاهر إدمػاف الموبايػؿ لػديها أك ػر 
 يث تتم ؿ تمؾ المظاهر عمػف سػبيؿ الم ػاؿ ال ال إػر   ؿ عمرااألقعمقا مقارنة ب

بي: تجد نفسػها بػي  اجػة مسػتمرة لزيػادة سػاعات اسػتفدامها لمموبايػؿ لكػي تشػعر 
تستررؽ بي اسػتفداـ الموبايػؿ كوسػيمة لمتهػرب مػف مشػاكمها -بنفس درجة اإلشباع 
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وبايػػػػؿ أو ذهنهػػػػا منشػػػػربل بتطبيقػػػػات الم-الشفإػػػػية أو لت سػػػػيف  التهػػػػا المزاجيػػػػة 
توجد مواقا -مف فبلؿ الموبايؿ أ ناب بترات عدـ استفدامها لق  اإلنترنتبأإدقاب 

م ػػػددة ومجػػػاالت م ػػػددة عمػػػف إنترنػػػت الموبايػػػؿ تجػػػد أنهػػػا مػػػف الإػػػعب تفاديهػػػا 
همالهػػا  تػػأ ر أدائهػػا بػػي الدراسػػة أو تقػػديراتها الدراسػػية بسػػبب طػػوؿ الوقػػت الػػذي -وا 
تشػػعر أف اسػػتفداـ الموبايػػػؿ يسػػبب لػػػي -يػػػؿ بػػي اسػػػتفداـ تطبيقػػات الموبا تق ػػيق

 كالتوابؽككالخ-ت قيؽ ذاتي-بعض مشاكؿ النفسية واالجتماعية سواب بي انفعاالتي
 واتفقت الدراسة ال الية بػي ذلػؾ مػا دراسػة كػؿ مػف عمػف سػبيؿ الم ػاؿ ال ال إػر:

والتي أشػارت إلػف أنػق   (ٕ٘ٓٓ  Muncerماديؿ ميونسير  ؛ ٖٕٓٓ  هبة السمرم)
 كزاد معدؿ استفدامق اإلنترنتاد عمر مدمف تطبيقات الموبايؿ عمف شبكة كمما ز 

  :توصيات الدراسة
 توإػي البا  ػة بػإف ال اليػة الدراسػة إليهػا أشػارت التػي النتػائن فػبلؿ مػف  
 :باآلتي

معالجة أوقات الفراغ لدم الطالبات الجامعيات بالفراغ داب قتَّاؿ لمفكر والعقؿ  -ٔ
وعبلج المشكمة هو    ركة وعمؿ النفس ال ُبدَّ لها مف إذ  البدنية والطاقة

 كتأسيس برامن تستهدؼ مؿب الفراغ الذهني والرو ي والفكري
 ي اؼ إلف ذلؾ  رورة ترسيخ مفهـو قيمة الوقت عمف أنق هبق مف الفالؽ -7

يجب أف ي سف استربللق لإ ة البدف والعقؿ واكتساب المهارات إلعداد 
 كاإلنساف السوي السميـ

اإلعبلب مف قيمة العمؿ الجماعي وا  راب روح المشاركة دافؿ ال ياة الجامعية  -3
عف طريؽ تنظيـ المسابقات العممية والريا ية بهدؼ إفراج الطالبات عف 

 كالعزلة واالنطواب
لمقياـ بدورها التربوي والتوجيهي واإلرشادي  اإلعبلـالعمؿ عمف إإبلح أجهزة -4

لبرامجي بشْي مف العممية مراعيف ا تياجات الشباب والنظر إلف عدـ التوازف ا
 كبعيدا  عف البلمباالة والتقميد -فاإة جنس اإلناث–

العمؿ عمف ربا الروح المعنوية لدم الطالبات الجامعيات والفروج بهف عف  -5
 كدورا  كبيرا  بي ترسيفها اإلعبلـاال باطات التي تمعب وسائؿ 

الموبايؿ التي  االستفداـ األم ؿ لتقنية و ا برامن عممية منظمة تستهدؼ -6
ناث بهدؼ اإل راب  أإب ت متا ة لؤلغنياب والفقراب  كبار وإرار ذكور وا 

 كالعممي وال قابي



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٕٓٓ 

 :المقترحة حوثالب
تمكنػػػت الباحثػػػة مػػػف أف تقػػػدـ  فػػػي ضػػػوو مػػػا أسػػػفرت عنػػػو مػػػف نتػػػائج,

 :موضوعات الزالت في حاجة لمزيد مف البحث والدراسة,وذلؾ كما يمي
دراسػػػة  األداب الػػػوظيفي األسػػػري وعبلقتػػػق بإدمػػػاف األبنػػػاب لمموبايػػػؿ وتطبيقاتػػػق" -ٔ 

 كميدانية عمف المراهقيف ووالديهـ بدولة الكويت"
باعميػػػػة برنػػػػامن تػػػػدريبي باسػػػػتفداـ اإلرشػػػػاد العقبلنػػػػي االنفعػػػػالي عمػػػػي ت سػػػػف  -ٕ

مسػػتوي األداب الػػوظيفي األسػػػري لآلبػػاب واألمهػػات وأ ػػػر  عمػػي ففػػض مسػػػتوم 
 اف األبناب لمموبايؿ وتطبيقاتقكإدم
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ٕٓٔ 

 المراجػػػع
 المراجع العربية: -أوالً 

   القاهرة: دار المعارؼكٕٔأإوؿ عمـ النفسك ط :(ٜٜ٘ٔأ مد عزت راج  )
باعمية برنامن تدريبي لمهارات التفكير اإليجابي  ك(ٕٔٔٓأ بلـ عمي عبد الستار )

رسػػالة  كلطفػػؿوأ ػػر  بػػي تنميػػة بعػػض الفإػػائص النفسػػية والعقميػػة لػػدي ا
 كدكتورا  معهد الدراسات والب وث التربوية   جامعة القاهرة

أهػـ المشػكبلت النفسػية الناتجػة عػف إدمػاف المػراهقيف  :(ٕٛٓٓأ مد سػعيد بػوزي )
جامعػة عػيف  :ماجستيرك معهد الدراسػات العميػا لمطفولػة لئلنترنتك رسالة

 شمسك
  اتكك مبل ظػػػػػػػػػػػػػػػػاإلنترنػػػػػػػػػػػػػػػػتك(ك اإلدمػػػػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕٛٓٓأ مػػػػػػػػػػػػػػػػد بفػػػػػػػػػػػػػػػػري )

http://www.hayatnafs.com/mona3at_fi_alnafs/internet-addiction-notes.htm 

مجمػػػة الإػػػ ة   (ك الوقايػػػة مػػػف المػػػرض النفسػػػيٜٜٚٔ امػػػد عبػػػد السػػػبلـ زهػػػراف )
 كٖ٘-ٕٖمارس ص ص  القاهرة  النفسية

وعبلقتق ببعض أبعاد الإ ة  اإلنترنتإدماف : (ٕٔٓٓ ساـ الديف م مود عزب )
المؤتمر  كالوجق اآلفر لئلنفوميديا –طبلب المر مة ال انوية النفسية لدم 

معهػػد الدراسػػات   الطفػػؿ والبيئػػة –العممػػي السػػنوي لجامعػػة عػػيف شػػمس 
( ص ص ٕٔٓٓالقػػػاهرة )مػػػارس   جامعػػػة عػػػيف شػػػمس :العميػػػا لمطفولػػػة

  كٕٕٖ - ٜٕٚ
بعالية برنامن عبلجي متعدد النظـ بي عبلج  :(ٖٕٓٓ ساـ الديف م مود عزب )

معهػػد الدراسػػات العميػػا   مػػؤتمر الطفػػؿ العربػػي والت ػػديك اإلنترنػػتاف إدمػػ
 -ٗٔٔ( ص ص ٖٕٓٓ)مػػارس  القػػاهرة  جامعػػة عػػيف شػػمس :لمطفولػػة
 كٖٛٔ
تأ ير االستفداـ المفرط  :(ٕ٘ٓٓالسعيد عبد الإال يف م مد )  فالد أ مد جبلؿ

المجمػػة   لئلنترنػت عمػػف بعػض متريػػرات الشفإػية لػػدم طػبلب الجامعػػة
أكتػػوبر   ٜٗالعػػدد   المجمػػد الفػػامس عشػػر  ة لمدراسػػات النفسػػيةالمإػػري
 ك٘٘ -ٔك ص ص ٕ٘ٓٓ

اسػػػتفدامات المػػػراهقيف لبلنترنػػػت وعبلقتػػػق  :(ٕ٘ٓٓدينػػػا م مػػػد م مػػػود عسػػػاؼ )
معهػػػػد الدراسػػػػات العميػػػػا ك ماجسػػػػتير بػػػػاالغتراب االجتمػػػػاعي لديهـكرسػػػػالة

 لمطفولة:جامعة عيف شمسك



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٕٕٓ 

المػؤتمر السػنوي معايير بيئات الػتعمـ الجػواؿك  :(ٕٛٓٓزينب أميف  وليد ال مفاوي)
التاسػػػػػا: تطػػػػػوير كميػػػػػات التربيػػػػػة النوعيػػػػػة بػػػػػي  ػػػػػوب معػػػػػايير الجػػػػػػودة 

  : جامعػػػة دميػػػاطٕٛٓٓ/ٗ/ٖٓ-ٜٕواالعتمػػػادك كميػػػة التربيػػػة النوعيػػػةك 
 جمهورية مإر العربيةك 

تكنولوجيا االتإاؿ  المفاطر والت ديات والتأ يرات : (ٕٛٓٓشريؼ درويش المباف)
  .ٔٗالجتماعية  )القاهرة  الهيئة المإرية العامة لمكتابك ص ا

 دار غريبك  المهارات االجتماعية واالتإالية  القاهرةك(ٖٕٓٓ) طريؼ شوقي
عمف طػبلب  اإلنترنتاآل ار التربوية الستفداـ  :هػ(ٕٚٗٔعادؿ عائض المرذوي )

ة اإلسػبلمية قسػـ التربيػ  رسػالة ماجسػتير  ال انوية العامة بالمدينة المنورة
  كجامعة أـ القرم:كمية التربية  والمقارنة

مكتبة  :(ك التعميـ اإللكتروني والتعميـ الجواؿ  القاهرةٕٚٓٓ) عبد ال ميد بسيوني .
 ابف سيناك

اساليبة ونماذج مف  :العبلج السموكي لمطفؿ :(ٖٜٜٔعبد الستار ابراهيـ وافروف )
 كالكويت( ٓٛٔ)العدد  كعالـ المعربة ك االتة

تأهيػػػؿ لػػػػذوم قػػػػاموس التربيػػػة الفاإػػػػة وال :(ٕٙٓٓعبػػػد العزيػػػز السػػػػيد الشػػػفص )
 كالقاهرة: مكتبة األنجمو المإرية  ٕاال تياجات الفاإة  ط

والقنػػوات الف ػػائية ودورهمػػا بػػي  اإلنترنػػت: (ٕٗٓٓ) عبػػد الكػػريـ عبػػد اهلل ال ربػػي
 كالطبعة ال انية  السعودية  الرياض  االن راؼ والجنوح

األسػػس  (كٕ٘ٓٓاإللكترونػػي)  التعمػػيـ  وأ مػػد المبػػارؾ  الموسػػف  عبػػد اهلل
 الرياضك البيانات  شبكة مؤسسة والتطبيقات 

مجمػػة دراسػػات الػػذكاب الوجػػداني هػػؿ هػػو مفهػػـو جديػػد؟ : (ٕٕٓٓع مػػاف الف ػػر )
 ـكٕٕٓٓكالمجمد ال اني عشركالعدد األوؿك أبريؿنفسية

ة الػػذكاب الوجػػداني وتػػأ ير  عمػػي باعميػػة برنػػامن لتنميػػ: (ٕ٘ٓٓ) عػػبل عبػػد الػػر مف
رسػػػػػػػػػػػالة دكتورا كمعهػػػػػػػػػػػد الدراسػػػػػػػػػػػات والب ػػػػػػػػػػػوث  التفكيػػػػػػػػػػػر االبتكػػػػػػػػػػػاريك
 التربوية:جامعة القاهرةك

وبعػػض م ػار  النفسػػية واالجتماعيػػة  اإلنترنػػتإدمػاف  :(ٕٛٓٓ) عمػي  نفػػاف العمػػري
رسػػػػالة   لػػػػدم طػػػػبلب المر مػػػػة ال انويػػػػة بػػػػي م ابظػػػػة م ايػػػػؿ التعميميػػػػة

  جامعة الممؾ فالد  كمية التربية  النفس التربويقسـ عمـ   ماجستير
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ٕٖٓ 

التفاؤؿ والتشاـؤ وعبلقتهػا باال ػطرابات النفسػية  :(ٕٕٓٓعويد سمطاف المشعاف )
مجمػػػة دراسػػػات الجسػػػمية و ػػػروط أ ػػػداث ال يػػػاة لػػػدي طػػػبلب الجامعة"

  القاهرةكٗالعدد  ٓٔمجمد النفسية:
 كالرياض: دار الزهراب كيةمقدمة بي اال طرابات المرو  :(ٕٓٓٓباروؽ الروساف )

وسائؿ االتإاؿ ال دي ة مف الجريدة إلف الفيس  :(ٕٔٔٓي  سيف عامر)بت 
 كٚٛٔبوؾك القاهرة: العربي لمنشر والتوزيا  ص 

بعػػض األسػػاليب المعربيػػة و السػػمات الشفإػػية : (ٖٕٓٓ) بتػػوف م مػػود فرنػػوب
ني الفارقػػػػػػة بػػػػػػيف ذوي الػػػػػػذكاب الوجػػػػػػداني المرتفػػػػػػا وذوي الػػػػػػذكاب الوجػػػػػػدا

المػػػػنففض لطمبػػػػة المر مػػػػة ال انويةكرسػػػػالة ماجسػػػػتيركمعهد الدراسػػػػات و 
 الب وث التربوية:جامعة القاهرةك

مكتبػة  :القػاهرة  سيكولوجية النمػو الطفولػة والمراهقػة :(ٕ٘ٓٓبيوليت بؤاد إبراهيـ )
 األنجمو المإريةك

راسػػػػة بػػػػي السػػػػموؾ اإلنسػػػػاني دعمػػػػـ الػػػػنفس العػػػػاـ " :(ٜٜٙٔمجػػػػدي ا مػػػػد م مػػػػد)
 كدار المعربة الجامعية  القاهرة  "وانبقوج

مجمػػػػة "التعمػػػػيـ النقػػػػاؿ مر مػػػػة جديػػػػدة مػػػػف التعمػػػػيـ االلكترونػػػػي"ك   م مػػػػد ال مػػػػامي
 زيػػػػػراف  ٛ  تػػػػػـ االسػػػػػترجاع ٕٙٓٓ( شػػػػػهر مب ٙالعػػػػػدد) المعموماتيػػػػػةك

 مف: ٖٕٔٓ
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=6&id=70 

سػػنعرض جيػػؿ الفمػػوي ال الػػث عمػػف الشػػركاتك إػػ يفة  :(ٜٕٓٓ) وامػػدةم مػػد ال 
 ك٘ٙٔٗٔ  ع ٜٕٓٓتموز  ٖٕالرأي األردنيةك عماف  

% بػػي ٘ٚٔتوقػا ارتفػاع انتشػار الهػاتؼ الفمػوي بنسػبة  :(ٖٕٔٓ) م مػد ال وامػدة
  ع ٖٕٔٓتشػػػريف  ػػػاني  ٕٗك إػػػ يفة الػػػرأي األردنيػػػة  عمػػػاف  ٕٙٔٓ
 ك ٕٚٚ٘ٔ
م مد المومني  المسػت د ات بػي عمميػة الػتعمـ والتعمػيـ  :(ٕٔٔٓ)   م مد العمري

 عالـ الكتب ال ديثك :ودليؿ استفدامها فطوة فطوة  إربد
دابعيػػة االنجػػػاز وارتباطهػػا بػػػبعض المتريػػػرات  ك(ٜٜ٘ٔم مػػد جعفػػػر جمػػؿ الميػػػؿ )

لػػدم طػػبلب وطالبػػات المػػر متيف ال انويػػة والجامعيػػة بػػي المممكػػة العربيػػة 
  كجامعة المنإورة :ٕٚالعدد كلتربيةمجمة كمية اكالسعودية



 ى بعض المتغيرات النفسيةأثر إدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عم
  لدى طالبات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت 

 

ٕٓٗ 

 ورة و روة  ترجمة: الهبللي  وائؿ م مود : (ٕٔٔٓمزري تش: قإة بيس بوؾ)
 م مد  القاهرة: إإدارات سطور الجديدةك

دار العمػػػػػػػـ  :إنجميزيكبيػػػػػػروت -قػػػػػػاموس المػػػػػػػوردكعربي :(ٕٕٔٓمنيػػػػػػر بعمبكػػػػػػػي )
 كلممبلييف

ئط المتعددة وتطبيقاتها بي تقنيات اتإاؿ  دي ة: الوسا: (ٕٗٓٓميشاؿ إنوال)
  راب  تربيةكترجمة: نإر الديف العيا يوال قابة وال اإلعبلـ

  الإادؽكباريس: دار الكتاب الجامعيك
اسػػتفداـ األطفػػاؿ لئلنترنػػت وعبلقتػػق التفاعميػػة بػػيف  :(ٖٕٓٓهبػػق بهجػػت السػػمرم )

جامعػػة  اإلعػػبلـككميػػة اإلعبلـكالمجمػػة المإػػرية لب ػػوث كاآلبػػاب واألبنػػاب
 كٕٕٖ -ٖٕٚص ص   ٖٕٓٓمارس  ٛٔ  قاهرةال

اسػػػػػػػتفدامات الطمبػػػػػػػة الجػػػػػػػامعييف لمواقػػػػػػػا التواإػػػػػػػؿ  :(ٕٓٔٓنعػػػػػػػيـ المإػػػػػػػري )
دراسة ميدانية عمػف عينػة  :األفرم اإلعبلـاالجتماعي وأ ر  عمف وسائؿ 

ورقػػػػة ب  يػػػػة قػػػػدمت إلػػػػف مػػػػؤتمر كميػػػػة مػػػػف طمبػػػػة الكميػػػػات الفمسػػػػطينيةك 
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