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، أشكرك ربي على نعمك التي ال تعد، وآالئك التي هالحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فياللهم لك 
على الوجه الذي أرجو أن ترضى به  دراسةال هوأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذ د، أحمدك ربيمتح

 .عني
الوافي  بوسنة عبد"ألستاذي المشرف الدكتور  والتقدير بالشكربالجميل أتقدم  وعرفانافي البداية 

نصائحه القيمة بتوجيهاته و  الذي لم يبخل عليسنوات الدراسة و طيلة  يعلى دعمه وتشجيعه ل "زهير
ستاذي وقدوتي كما يسرني التوجه بعظيم شكري ألهذه األطروحة، إتمام  في يالتي كانت عونا ل

 .به في عطاءه العلمي وكرم أخالقه ىمثاال يحتذاهلل أدامه " جابر نصر الدين"الدكتور 

وأخص  لتوجيهاتهم ودعمهم لي علم النفسبالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي في قسم أتوجه 
" اسماعيل رابحي"والدكتور، "بشير معمرية" والدكتور" مناني نبيل"والدكتور" بلوم محمد" بالذكر الدكتور

 .على مساعداتهم لي" ةكمال دبل"الفاضل  واألستاذ

نسى شكري إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما إلى والدي العزيزين أدامهما اهلل لي أولن 
لى  األكاديمي،اللذين كانا دعما وسندا لي في مشواري  الذي كان خير عون " زوجي"في الحياة  سنديوا 

حالسة فايزة، : اتيصديقويمتد امتناني ل فجزاه اهلل عني خير الجزاء،وعطاء  لي من تشجيع وصبر
 .، سعيدي وردة، سعيدي عتيقة، بوحجار سناءعثماني صورية

فيما يخص أدوات  لشكر موصول أيضا إلى األساتذة المحكمين على مالحظاتهم القيمةوا
وفي  المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمللألساتذة الدكاترة أعضاء لجنة شكري الدراسة، كما أقدم 

 .الذاكرة بذكرهم بالشكر لم تسعفناألخير أتوجه لكل من مد لي يد العون، ممن 
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هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين  تهدف
مستوى النرجسية واإلدمان على شبكة التواصل االجتماعي 

لى الكشف عن أية فروق " الفيس بوك" لدى المراهق الجزائري، وا 
محاولة  (الجنس)ذات داللة إحصائية في ذلك تبعا لمتغير 
عالقة ما طبيعة ال:"االجابة عن التساؤل الرئيس والمتمثل في

القائمة بين مستوى النرجسية واالدمان على الفيس بوك لدى 
 . "المراهق الجزائري؟

ول ويتضمن الشق األ :من شقينوقد تكونت الدراسة 
 دراسة كمية استخدمنا فيها المنهج الوصفي االرتباطي التحليلي
من خالل تطبيق مقياس مستوى النرجسية من إعداد الباحثة، 

وتكونت الفيس بوك ترجمة الباحثة، ومقياس برغن إلدمان 
ثانية ثانوي مدمنين السنة في التلميذ وتلميذة ( 152)من العينة 
، أما لقصديةالفيس بوك تم اختيارهم بطريقة العينة ا موقععلى 

 الشق الثاني فهي دراسة كيفية استخدمنا فيها المنهج العيادي
 اخواختبار الروش ،من خالل تطبيق المقابلة نصف الموجهة

على  اتحصلو ثالث حاالت مدمنين على الفيس بوك على 
 . درجات مرتفعة في مستوى النرجسية

 

وبعد عملية البحث واإلجابة على تساؤالت الدراسة 
 :أسفرت النتائج عن ما يلي

 

 152بعدد  %37نسبة التالميذ المدمنين على الموقع قدرت بـ  -2
 12بعدد  %13 بـ تلميذ، في حين بلغت نسبة غير المدمنين

  .الفيس  بوكموقع تلميذ مفرط في استخدام 
 

النرجسية : مستوى النرجسية لدى أفراد العينة تمثل في -1
" السوية"، والنرجسية التوافقية %3..1 نسبةالمنخفضة قدرت بـ

، أما مستوى النرجسية المرتفعة %51.5تمثلت نسبتها في  
 . %27.1فقدرت بـ 

 

.  

 

The study Abstract ملخص الدراسة 

This study’s aim is to measure the 

relationship between the level of narcissism and 

Facebook addiction among Secondary School 

Algerian teenagers, and to reveal any differences, 

according to the variables of sex, that have a 

statistical significance. 

 

 

The study consisted of two parts: the first 

part involved a quantitative study, in which the 

descriptive analytical correlative method has been 

conducted, to achieve the study’s aims.,  The 

study sample consisted of 251 second year 

secondary school students from Biskra City, 

addicted to Facebook, selected on a purposive 

manner, through the application of the narcissism 

level scale, elaborated by the researcher, and the  

Bergen’s Facebook Addiction Scale . The second 

part was a qualitative study in which we used the 

clinical method , through the semi-directive 

interview and the Rorschach Test, with three 

cases of teenagers with high scores of narcissism 

and addicted to Facebook. 
 

 

         And after ending the research process and 

answering of the study questions , the results 

obtained were as follows: 

1- The proportion of addicts’ pupils to the 

site is estimated at 73 % as the pupils number is 

251, while the proportion of excess Facebook 

users is estimated at 27 % as the pupils number 

is 91. 

 

2- The narcissism level of the sample 

respondents: the proportion of low-narcissism 

which was estimated at 26.7%, and "normal" 

narcissism which was marked by the 59.4%, 

while the high level of narcissism was estimated 

to 13.9%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستوى  في ذات داللة إحصائية عدم وجود فروق -7
ق، الغرور، ستعراضية، التفوالا(بأبعادها النرجسية

ثانية ثانوي السنة التالميذ  بين  ) السلطة، االستغاللية
 .(ذكر،أنثى)بمدينة بسكرة تعزى لمتغير الجنس 

 
 

اإلدمان على  في ذات داللة إحصائية وجود فروق -5
ثانية ثانوي بمدينة بسكرة السنة التالميذ  بينالفيس بوك 

 .والفروق لصالح اإلناث، تعزى لمتغير الجنس
 
 

ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند وجود عالقة  -5
على  بين مستوى النرجسية واإلدمان 5...مستوى 
لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي، في  الفيس بوكموقع 

حين لم تحقق أبعاد النرجسية ارتباطا داال بالدرجة 
الكلية لمقياس برغن لإلدمان على الفيس بوك، عدا 
بعدي االستعراضية واالستغاللية واللذان حققا ارتباطا 

بالدرجة الكلية لمقياس  2...موجبا وداال عند مستوى 
 .برغن إلدمان الفيس بوك

 

 حاالت الدراسةجاءت نتائج الدراسة الكيفية في أن  -.
يحاولون من خالل إدمانهم على موقع الفيس بوك 
توظيف وترميم جروحهم النرجسية واستثمارها في العالم 

ي صرا  يعيد ، تجنبا ألاالفتراضي بدل العالم الواقعي
إحياء الجرح النرجسي لديهم ويشعرهم بتقدير ذاتهم 

فمزايا الموقع تسمح لهم بإبراز نرجسيتهم  المنخفض،
 .إدمانهم على الموقعما يساهم في وهو بشكل مبالغ فيه 

 

3-    The absence of statistically significant 

differences in the level of  narcissism and its 

dimensions  ) Exhibitionism-Superiority-Vanity- 

Authority - Exploitativeness(. between second 

year students of Biskra City secondary schools 

relating  to the sex variable (male, female). 

4-  There are statistically significant 

differences in Facebook addictiom between 

second year students of Biskra City secondary 

schools, linked to the variable of sex, in favor of 

females. 

5-       there is a statistically significant positive 

correlation, at the levels of  0.05,, between the 

level of narcissism and Facebook addiction; while 

the dimensions of (Superiority-Vanity- Authority) 

and total scores of Facebook addiction were not  

statistically correlated, and with the exception of 

the relationship between the dimension of  

Exhibitionism and the dimension of 

Exploitativeness which were positively correlated 

at a  statistically significant level of 0.01 . 

 

6-     The results of the qualitative study showed 

that the three study cases are trying, through their 

addiction on Facebook, to repair and exploit their 

narcissistic wounds to be invested in the virtual 

world instead of the real world,  in order to avoid 

any conflict reviving narcissistic wounds an low 

esteem. Thus, the advantages of the site allows 

them to highlight their narcissism in an 

exaggerated manner, which in turn   leads  them 

to addiction on the site. 
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 :إشكالية -مقدمة-1

 ، فمنيــالميادين خاصة الميدان التكنولوجتطورات كبيرة في جميع المجاالت و لقد شهد العالم        
 العهد حداثة من بالرغمف ،االتصالاالعالم و  وسائل تكنولوجيا نجد التطورات هذه طرقتها التي األبواب

      كل حياة في وجودها تفرض أن استطاعت منازع دونو  أنها إال في مجتمعنا،التكنولوجيا  بهذه
رجاء أالتي سمحت لنا بالغوص في جميع و ، اإلنترنتخدمات ومن دون شك فنحن نتحدث عن  ،فرد

بدوره الذي أدى ( 0.2beW)الجيل الثاني للويب في ظهور ما يسمى ب هاأهم اكتشافات تبرزحيث ، العالم
ساهم في بناء العالقات تعبارة عن شبكات افتراضية  فهو إلى ظهور ما يسمى باإلعالم االجتماعي

عدة كثر فاعلية تربط بين عدة أشخاص و أإنشاء روابط تواصلية سريعة و  ليسهمما  ،االجتماعية
 .ثقافات

التواصل  شبكةفي تطور االعالم االجتماعي نجد  شكل كبيرالمواقع التي ساهمت بأهم ومن       
حدث تكنولوجيا االتصاالت أ الذي يعد من، "كتاب الوجوه"يسمى بـ  أو ما" الفيس بوك" االجتماعي

تفتح لهم كما دراج معلومات شخصية إ ، فهي تتيح لمستخدميهااالستخداموأكثرها شعبية من حيث 
مشاركة مكنهم من وضع صورهم الشخصية و كما ت صدقاء من مختلف الدولأمجال البحث عن 

بين الماليين من المستخدمين في وقت واحد نتيجة لك بذفكارهم ومشاعرهم مع الغير، فتجمع أ
 .للخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه المواقع فأصبحت من أهم الضروريات في حياتنا العصرية 

المتخصص في متابعة شبكات التواصل االجتماعي " وشال باكرزس"موقع ما جاء في حسب و 
أربعة  4102شهر ديسمبر " الفيس بوك"عبر العالم فقد تجاوز عدد الجزائريين المسجلين على موقع 

الذين يملكون خط تشبيك في بالمئة من الجزائريين  30.02مشترك مايمثل  021ألف و 42ماليين و
من ناحية عالميا  25لت الجزائر حسب التصنيف الحديث المرتبة ، ووفق نفس الموقع احتاإلنترنت

 (82،ص 4102عبد الرحمان عمار،.)4102عام مع نهاية استخدام الموقع 

والذي أضحى  ،همية الكبيرة لموقع الفيس بوك عند مستخدميهمن هذه االحصائيات األمايستدل 
 فئة الشباب هم يهعل فداكثر توااأل الفئة ، لنجدجميع فئات المجتمعمساحة افتراضية تستهدف 

في استخدام ملحوظا  اإلى أن هناك تزايد ( Lenhart A ,Madden ) حيث أشارت دراسة المراهقينو 
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لديهم ملف  سنة 03-04من الفئات العمرية هم التواصل االجتماعي، فأكثر من نصفالمراهقين لمواقع 
ى يدخل نصف هؤالء علالمتوسط يوميا و  دقيقة في 41حواليهؤالء قضي يو شخصي في هذه المواقع، 
 (22ص ،4102 عبد الصادق حسن عبد الصادق،) .في اليومهذه المواقع أكثر من مرة 

ها في بيئة تحيط باستخدام الفيس بوك أصبح أمرا محتوما فهم يعيشون  علىقبال المراهقين إن إ
سيحدث  لذيا وما، ذلك عليهم عدة حول تأثير تمايطرح تساؤال جميع وسائل التكنولوجيا

حلت في كل بيت  اإلنترنتأن خاصة و  ستخدامشخصياتهم نتيجة هذا االهم و هوياتلخصوصياتهم و 
توفر الهواتف المحمولة الذكية التي  باإلضافة إلى ،لهم كل يوم قدمهبما ت همأبهرتجزائري، والتي 

 .أتاحت لهم نوافذ يطلون من خاللها على العالم في أي وقت يشاءون 

خدمات من لما يوفره من أوقاتهم،  الكثير على اهتماماتهم واستنزفسيطر  الفيس بوكموقع ف
يشعرهم باألمن  اجتماعيامتنفسا  هن فيييجد المراهقلولى تلبية حاجات نفسية بالدرجة األتتمثل في 

     رضأويشجعهم على التفاعل عند عدم قدرتهم على التواصل وجها لوجه على ، والثقة بالنفس
لتحسين نفسهم أساعدهم على البوح ما في يف مشاركة مشكالتهمالقدرة على لهم  يتيحكما قد ، عالواق

 .االنفعالية و حالتهم المزاجية 

تتأثر الشخصية االلكترونية  ففي الغالبشخصيته، الفرد و  أثر كبير على هويةموقع لكما أن ل  
الطالع تحديد معالم شخصيته من خالل ا فنجد أنه يمكنأو االفتراضية للفرد بالشخصية الواقعية له، 

على جعل الفرد يبني هوية مختلفة عن ذلك أن الفيس بوك يعمل  ،عجاباتهعلى مشاركاته وتعليقاته وا  
ي وتعويضه في العالم كل ما ينقصه من الواقع الحقيقيحصل من خاللها على هويته الحقيقية ل

 .االفتراضي

 إذ كشفت بعضكأي تكنولوجيا سالح ذو حدين  "بوكالفيس "التواصل االجتماعي  شبكة وتبقى
ن العالقات مع أل الشعور بالوحدة النفسية،و  االنعزالعمل على تشجيع ي الدراسات على أن الموقع

بعيد عن الواقع كما أن التفاعل غير تلقائي ذلك أن الفرد يتصنع خرين تكون على مستوى افتراضي اآل
 .عه الحقيقيسلوكات ومواقف قد يرغب فيها في واق
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من استخدام المراهقين لهذا الموقع هو العدد المتزايد في التسجيل عليه  مرالمخيف في األإن   
من  %37لى إمراهقين يصلون لمن االفيس بوك  يمستخدم عددفإن  4100 حصائياتإفحسب 

ريل أففي  %42سنة نجد نسبة  21عمارهم أما الذين تتجاوز ، أرجمالي عدد المستخدمين في الجزائإ
إلحصائيات أخرى لـشهر أفريل سنة تبعا و ، (02ص ، 4100رشا مرتضى، فادي سالم،.)4100
وتأتي الفئة مابين  % 88سنة تصل نسبة استخدامها للموقع  42-02أن الفئة العمرية مابين  4102

 (82،ص 4102عبد الرحمان عمار،).اإلنترنتبمن أعداد المشتركين  % 04سنة بنسبة  25-75

مفزعة كونها تنم عن حركية غير  تعبر عن نسب التي واألرقام حصائياتانطالقا من هذه اإل
هذه ف، تهمحيامن حيزا هاما هذا العالم يحتل ل ،الذي يتطلع للعالم االفتراضي للمراهقين والشبابعادية 
وذلك ، االجتماعي وحتى الصحي للمراهقو  الصعيد النفسيفي طياتها مخاطر على  تحملالنسب 
 على شخصيتهؤثر يلطيلة وقته  بهتجده متصل ل، الموقعاستخدام االستغناء على ال يستطيع  عندما
 .دمان على الفيس بوكوهنا قد يدخل في دائرة اإل وعلى عالقاته االجتماعية، وحالته المزاجية وهويته

دمان الكمبيوتر ألعاب إدمان بعد الرابعة المرتبة بوك الفيس إدمان اضطراب يحتل إذ  البحث وا 
دمانو   يعملون المستخدمين من % 48 أن إلى )Sherman,2011( دراسة فحسب ،اإلباحية المواقع ا 

 زيارته على مجبرون أنهم يشعرون 56%و ،السرير إلى الذهاب بعد بوك الفيس صفحة تحديث على
 .(22ص ،4102 سعودي، الكريم عبد) .األقل على اليوم في واحدة مرة

ساهم في رغبته في االستكشاف إن معايشة المراهق للتكنولوجيا وتعلقه بكل ماهو جديد  
عادة صياغة وعة فمحتوى الفيس بوك له دور في إالمتن واألفكارالثقافات الغربية لدائم على ا واالطالع

ستطغى خرين، لذلك المشكالت واالحباطات ومشاركة اآل تفكير المراهقين فهو يعتبر ساحة للتعبير عن
طالع الباحثة على بعض ، وعند إالثقافة االفتراضية بسلبياتها وايجابياتها على تفكيرهم وشخصيتهم

 لموقع الفيس بوكاالستخدام المتزايد والمتسارع نبية الحظنا أن جل نتائجها تتمحور حول الدراسات االج
 أن، خاصة و شخصيتهالفرد و إدمان تساؤالت حول مدى تأثير استخدام هذه المواقع على يطرح وهذا ما 

يشبه كثيرا بناء المساحات المادية  Architecture of Virtual Spaces بناء المساحات االفتراضية
بمجموعة من السلوكيات يمكن النظر إليها  اإلنترنتالحقيقية، وقد ارتبط بناء المساحات على شبكة 

التي يمكن  له، وذلك عن طريق المجهوليةمن األغالل التي كانت تكب على أنها قامت بتحرير التعبير
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 من خاللها عدم اإلفصاح عن الهوية الحقيقية للفرد، أو محاكاة الحياة الحقيقية في البيئة االفتراضية

 شبكاتفأغلب ها، والتعبير عن Self-Presentation على تقديم الذات أن العالم االفتراضي يؤثرخاصة و 
لكي تناسب موقع تكييف معايير الب األفراد وحينها يقوم تتمركز حول الذات التواصل االجتماعي

كمدخل للتعرف  بهم الخاص الحائطما يعبر  غالباو  ،لهم السياقات الشخصية والثقافية واالجتماعية
كمرآة كبيرة لخلق الصورة  فهو يعمل ( 82ص ،4100 ،شريف درويش اللبان) .شخصيتهمعلى 

برازو  كشف مجتمع"سم إ" Thomoson" أطلق عليهكما و المثالية للذات    4102 جمال العيفة،) "الذات ا 
 مراهقونفال، بالشكل الذي يريد الذات ظهارإب تسمححتويه من مساحة شخصية للفرد يلما ، (402،ص

قد حياتهم  نع صيلاتففيها يشاركون اآلخرين بو  من أجل التعبير عن ذواتهم ى الفيس بوكلإينجذبون 
بقاء الجميع ا  و  ،لصورتهم الجسمية اهم تحقق الرضل ايعرضون صور و  ة بالنسبة لغيرهممهمغير تكون 

الموقع يضمن الحصول على نوعية العالقات التي يرغب  أنخاصة و مطلعين على مجريات حياتهم 
ناهم وهذا ما قد نالحظه على أنفسهم وتضخيم أظهار ا  ، و من خالل إضافة االصدقاء ،المراهقون بها

منشورات المراهقين على الموقع ال تخرج من إطار أصبحت معظم مشاركات و و ، الشخصية صفحاتهم
تعامل مع ال لدرجة أصبح فيها تطوف في عالم غير مرئي" أنا" ،االجتماعية في العالم االفتراضي" أنا"الـ
الفيس  لدافع األساسي الستخدام، فافي أغلب األحيان بشكل سوي على تلك المواقع لم يعد يتم"األنا"

لجذب  مع أخباره وحاالته" األصدقاء"ورصد تفاعل  صورته الشخصيةلهو صناعة المستخدم بوك 
 .الموقع من أجل تعزيزها، فيلجأون إلى ذواتهمل صورةمن قبل قد كونوا  أن المراهقينانتباههم، خاصة و 

 Mirror or Megaphone?: How »: بعنوان)  (Elliot T. Panek et al,2013لـ في دراسة و 

relationships between narcissism and social networking site use differ on Facebook and 

Twitter »   تغرقه في ف لدى الفرد سمات النرجسيةعزز ت عبارة على مرآة" بوك يسفال"أن تعتبر والتي
الذين يحدثون  األشخاصتبرز مظاهر السلوك النرجسي عند ، ففي هذه الدراسة وهم أنه محور مجتمعه

حاالتهم فترات زمنية قصيرة متقاربة، ويحملون صورهم بشكل متواصل، ويكتبون جمال تعبر عنهم 
ضافة عدد كبيو باإلضافة إلى التحديث شبه اليومي لمعلوماتهم،   ر من األصدقاء خاصة الغرباء عنهما 

       .االفتراضي لمواءمة ذواتهم مع المظهر االجتماعي السائد في العالمإلى جانب أولئك الذين يجهدون 

      (http://www.almanar.com.lb/wap/edetails.php?cid=41&eid=726922)                    
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 اإلدمانبين السلوك النرجسي و  العالقة تناولت التيالتي أتيحت للباحثة و  السابقة للدراسات ووفقا
أن الفيس بوك إلى  التي توصلت Sadia Malik, Maheen Khan ,2015))كدراسة على الفيس بوك 
 نظار الجميعأمحط  هتجعلللفرد ل التي يقدمهاخدمات ال خالل زها منيتعز و النرجسية  يعمل على إبراز

مستوى عليه يزيد من  اإلدمان، وأن االفراط في استخدام الموقع لدرجة تشبع حاجاته االستعراضيةو 
الذين تحصلوا  األشخاص أن (Christopher J. Carpenter  2011,)دراسة  كما جاء فيو ، نرجسية الفرد

رغبة في استعراض أنفسهم والبحث عن االهتمام من خالل أكثر هم على درجات مرتفعة في النرجسية 
ضافة عدد كبير من االصدقاء الغرباء لإلطالع على  على تحديثات الحالة  ويركزون ،إدراج صورهم وا 

ويشعرون دوانية اتجاه التعليقات السلبية أنهم أكثر عكما ، كل تعليق أو إعجاب فيما يخص مشاركاتهم
فهم يرون أنفسهم  ،خرينمن طرف اآل واإلعجابعلى االستحقاق والثناء  يحصلونعندما ال بقلق

 .يستحقون السند والدعم االجتماعي من طرف أصدقائهم دون تقديمه لهم
 (,2011 ,p483 Christopher J. Carpenter)    

 وباألخص المراهق على المراهق المدمن على الفيس بوك كزلتر  الحالية الدراسةجاءت 
 يعيشانتقالية  خاصة وأن المرحلة الثانوية هي مرحلة نرجسيتهوكيف يؤثر هذا الموقع على المتمدرس 
مطالب وفعاليات  صراعات نفسية متعددة هي التي تحدد مسار نموه فيما بعد، كما أنو  فيها تغيرات

واالجتماعية، فالتفكير  اختياراته المهنية والدراسيةعداد المراهق لمواجهة إتعمل على المدرسة الثانوية 
تكوين هوية واضحة في ظل التحديات التي يعيشها مع وسطه المدرسي والذي سينعكس في المستمر 

هذه الفئة ، لذا وجب علينا دراسة بشكل سوينرجسيته  استثمارهو الذي يساهم في بلورة شخصيته في 
من تأثيرات ومخاطر على تطوير شخصيته  اإلدمانلما يحمله وذلك  لفيس بوكالمدمنة على موقع ا

 .على توافقه النفسي واالجتماعيتحصيله الدراسي و  كذلك علىو 

تشهد تصدعات في النظام  التغيرات االجتماعية والثقافية التي يعيشها المجتمع الجزائريف
جوانب الولعل من أكثر ، والتعلم الكثير من المظاهر التي أثرت على عملية التعليم فانتشرتالتعليمي 

 هي المبالغة في إظهار الذات مع مظاهر الغرور واالستعراضعلى التالميذ  سلبية التي نالحظهاال
تف الذكية ، كذلك استخدام الهواوالعجرفة وخرق القانون المدرسي وعدم احترام الغير من أساتذة وزمالء

التي قد تعبر عن هذه السلوكات . 3Gمن خالل  اإلنترنتال باالتصأثناء الحصص المدرسية و 
صعوبة مواجهة المراهقين للتغيرات الحاصلة لهم وعدم قدرتهم في استثمار رغباتهم بالشكل المقبول 



العام للدراسة اإلطار  الفصل األول 
 

~ 7 ~ 
 

اجتماعيا فالهدف من هذه السلوكات هو ابراز الذات وتأكيد األنا واشباع الحاجات النرجسية لكن عدم 
االستعراض على  م يقتصرهعندالتوظيف النرجسي جعل من  بشكل إيجابي قدرتهم في استثمارها

فلم ، ملفتة للموضهتتبع صيحات و ، خرينه، ورغبته في التحكم واستغالل اآلقدراتب التباهيالجسدي، و 
نما هي نتيجة التغيرات السوسيوثقافية، باعتبار مرحلة و  تكن هذه المظاهر في زمن مضى ملحوظة وا 

نما اهقين، و سلوكات ثابتة عند جميع المر سمات و تكاد توجد فيها ولوجية الالمراهقة وفق البحوث األنثرب ا 
ثقافة جماعة الرفاق إلى جانب عوامل و  تتأثر باتجاهات العصر والثقافة المحيطةهناك ظواهر سلوكية 

، فالسمات عضها اآلخر بالعالقات االجتماعيةيتصل بخرى تختص بعضها بالمراهق نفسه و أ
واجتماعية تتفاعل مع بعضها ولوجية ونفسية راهق تعتمد على عوامل بيالشخصية الخاصة بالم

أن ، بمعنى (23ص ،4104، محمد الفاتح حمدي)ج في المستقبل النضوتحدد مسار النمو و  البعض،
 .والتكنولوجية للتغيرات االجتماعية، الثقافيةهي نتاج ما نراه من مظاهر نرجسية عند المراهق 

 فهيشخصيته في تشكيل  تلعب دورا هاما هقالمرا عندالحاجات والرغبات النرجسية وباعتبار  
 فردفكل وزيادة ثقته بنفسه،  ،ذاته تقديرحب و على  هتساعدفهي  األنا،مكون ضروري للحفاظ على 

سوية الغير النرجسية  ، أمابالنرجسية الصحية يطلق عليه ما وديه مكونات نرجسية في شخصيته وهل
 تطموحا لديهمبأن  فراد النرجسييناأل يتصف" نيميا" وحسب التي تقوم بتضخيم الفرد ألناه، هيف

ال يتحملون مواقف الفشل وال يتقبلون عيوب ذواتهم ولديهم رغبة حادة ال تشبع و ، واقعية وأهداف غير
 (.22ص  ،0083،حمد البحيريأعبد الرقيب ).ن يكونوا موضعا لإلعجابأفي 

االناث  وأالذكور  ال تقتصر على الظاهرة في أوساط المراهقين الصفات النرجسية إن انتشار
نما يكمن  الدراسات التيبعض  توصلتقد ، و وطريقة التعبير عنهافي مظاهرها  بينهما االختالف وا 

إلى وجود فروق في مظاهر النرجسية خاصة الدراسات تبعا لمتغير الجنس وأسفرت تناولت النرجسية 
ودراسة  ،(4115، حمدأمنال عبد الخالق جب اهلل )، ودراسة(4104جودة،أمال )العربية كدراسة 

عكس  (4110،نضال غنام فايز نايف)دراسةو ، (4110 ،إيمان صادق عبد الكريم، طالب عبد سالم)
ضرورة دراسة الفروق في ا ارتأينا لذجنبية التي لم تجد فروقا بين الجنسين، الدراسات األأغلبية 
 .مجتمعنا الجزائري المعاصرداخل  الجنسينعند كال  النرجسية
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كيف لمدمنين على استخدام الفيس بوك و التالي سنتطرق في هذه الدراسة إلى فئة المراهقين اب
فيما  التي تحصلت عليها الباحثة الدراسات أغلبف تواجدهم لوقت كبير في الموقع على نرجسيتهم، أثر

على موقع الفيس بوك أنجزت في المجتمعات الغربية والتي  اإلدمانبيخص عالقة مستوى النرجسية 
 النرجسية يذو  األشخاصعمل على جذب يؤثر على مستوى النرجسية، وي الموقعستخدام اأثبتت أن 

يقدم فذوي النرجسية المنخفضة ، أما المرتفعة فيحقق لهم إشباعاتهم من خالل إبراز أناهم المتضخمة
تجسيد األنا المثالية النرجسية و  ونزعاتهم من أجل إشباع رغباتهميتهم لهم الموقع فرصة إستثمار نرجس

اشباع حاجات سية تساهم في قد يزود األنا بإمدادات نرج "الفيس بوك"موقعف، االفتراضيفي عالمهم 
لكن تبقى هذه االشباعات على به  ىبالشكل الذي يرض نفسه إلظهارمنصة مثالية  توفر له، و المراهق

خصائصها  الدراسات االجنبية تختلف وبما أن ،االفتراضي لتنعكس في الواقع بشكل سلبيالمستوى 
 والمجتمع الجزائري على وجه الخصوصبصورة عامة  كليا عن خصائص المجتمع االسالمي والعربي

 .في أمس الحاجة النجاز دراسات خاصة بطبيعة مجتمعنايجعلنا  هذا ما

شبكة على  اإلدمانبالنرجسية عالقة  عن للكشفجاءت هذه الدراسة  ما سبقتأسيسا على و 
الكمية ول خاص بالدراسة األ ،لتتضمن شقين المراهق الجزائري،عند  "الفيس بوك"التواصل االجتماعي 

ها تدعيم لنا فيحاو " عيادية"أما الدراسة الثانية فهي كيفية  ،ساسية لموضوعناوهي الدراسة األ" الوصفية"
 :المتمثل في و الرئيس للدراسة  يبرز التساؤليها لفهم الظاهرة فهما معمقا، وبها المتوصل إلالنتائج 

 لدىالفيس بوك  موقع ستخداماعلى  اإلدمانبين مستوى النرجسية و  القائمة ما طبيعة العالقة 
 تالميذ السنة الثانية ثانوي بمدينة بسكرة ؟

هي كما فيما يخص الدراسة الكمية و الفرعية  تساؤالتمجموعة من الهذا التساؤل  تحتويندرج       
 :يلي
 ستخداماالمفرطين في  ثانية ثانويالسنة التالميذ  لدى على الفيس بوك اإلدمان انتشار نسبةما  -0

 ؟الموقع
 ستخدام موقع الفيس بوك؟ثانية ثانوي المدمنين على اما مستوى النرجسية لدى تالميذ السنة ال -4
ثانية ثانوي الالسنة تالميذ  بينأبعادها نرجسية و مستوى ال فيحصائية إهل توجد فروق ذات داللة  -2

 ؟( ذكر،أنثى)ستخدام موقع الفيس بوك تعزى لمتغير الجنس المدمنين على ا
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تالميذ السنة  بينستخدام موقع الفيس بوك على ا اإلدمان فيإحصائية  هل توجد فروق ذات داللة -2
 ؟( ذكر،أنثى)ثانوي تعزى لمتغير الجنس ثانية ال

 :هي كما يليو  "العيادية"أما تساؤالت الدراسة الكيفية        

عليه لدى حاالت  اإلدمانالنرجسية على صفحة موقع الفيس بوك في  كيف يساهم استثمار -0
 الدراسة؟

 مراهق المدمن على موقع الفيس بوك؟النفسي لل بروفيلالبماذا يتميز  -4

 :اختيار الموضوعدواعي -2

  فرد لل الجانب النفسيعلى  اومدى تأثيره ،بمجال تكنولوجيا االتصالالعلمي للباحثة االهتمام
 .ةشخصيالخاصة المراهق كونه في مرحلة تكامل ونمو 

  والتي أثبتت أن هناك عالقة موجبة بين النرجسية  ،جنبية الحديثةعلى الدراسات األ االطالع
 .ومحاولة تفسيرها دفعنا للبحث عن هذه العالقة داخل المجتمع الجزائريوهذا ما والفيس بوك 

 على  اإلدمان، دفعنا إلى ضرورة دراسة ظاهرة شعبية الفيس بوك في أوساط الشباب والمراهقين
 .خاصة المتمدرس المراهق شخصيةعلى خطيرة حتويه من آثار يلما وذلك  الموقع
   لما نالحظه  وذلك نظرا في علم النفس العياديجدا موضوع النرجسية من المواضيع المهمة إن

 .على المراهقين في مسارعتهم إلظهار ذواتهم بشكل مبالغ
  علىنمو المراهق ومساعدته لسية السوية والمرضية وأهميتها الرغبة في االهتمام بموضوع النرج 

 .االنتقال إلى مرحلة الرشد بشكل سوي
  لة الدراسات المحلية في حد علمنا التي تناولت موضوع شبكات التواصل االجتماعي من ق

 .وكذلك النرجسية خاصة في إطارها السوي ،الناحية النفسية
  وهل يمكن أن للهروب إلى العالم االفتراضيلذي يدفعهم ا وما ،رغبتنا الملحة في فهم المراهقين ،

 .توظيف واستثمار نرجسيتهميكون لإلدمان على الموقع عالقة في 
 والكشف عن االشباعات  ،لإلدمان على موقع الفيس بوك ينسباب المؤدية بالمراهقالبحث عن األ

 .التي يوفرها لهم
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 :أهداف الدراسة-3

 سباب والدوافع المؤديةاألالتعرف على الفيس بوك و  الكشف عن حجم وجود ظاهرة إدمان 
 .ثانوي بمدينة بسكرة لدى تالميذ السنة الثانية  إلدمانل
  التعرف على مستوى النرجسية لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي المدمنين على استخدام موقع

 .الفيس بوك بمدينة بسكرة 
  على الفيس بوك لدى تالميذ  اإلدمانالنرجسية و مستوى بين القائمة العالقة طبيعة الكشف عن

 .السنة الثانية ثانوي بمدينة بسكرة
  على موقع الفيس  اإلدمانعلى دور متغير الجنس في التأثير على مستوى النرجسية و التعرف

 .بوك لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي
  استثماربالموقع والبحث عن كيفية الوقوف على بعض الجوانب والنقاط المهمة والمؤثرة 

 .الفيس بوك على نرجسية المراهقين
  مدمنة حاالت من خالل دراسة ؤشرات السلوك النرجسيم استخراجالدراسة من هذه هدف نكما 

 .تطبيق اختبار الروشاخالمقابلة و خاص بهم من خالل نفسي  بروفيلاستخراج و  ،على الفيس بوك
 

 : أهمية الدراسة-4

وحديث  تتمثل أهميتها في أننا نتعرض لموضوع جد مهم إذ ،ترتبط أهمية الدراسة بأهدافها
وبالتالي  ،بالنرجسيةوعالقتها  والتي تستخدم بكثرة لدى فئة المراهقين ،االتصاليتناول أحدث تقنيات 

 .لهذه الدراسة أهمية نظرية وأخرى تطبيقية

 :النظرية األهمية - أ
 باعتبارها فئة لها ركيزة  ،"المراهقين"خصوصية الفئة العمرية  من أهميته الموضوع هذا يستمد

 لتأمين وتحتاج للرعاية المجتمع، كيان في ومؤثرة ،مهمة بشرية طاقة تعدي فه المجتمع، داخلهامة 
 .المجتمع ومستقبل مستقبلها

  كثر شهرة من حيث االستخدام لدى االجتماعية األ الشبكاتمن ضمن يعد بما أن الفيس بوك
 .خاصة المدمنين نجد أنه من الضروري دراسة مستخدميه ،المراهقين
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 الفيس بوك"االجتماعي التواصلشبكة  في المؤثرة المهمة والنقاط بعض الجوانب على الوقوف" 
 .بمستوى النرجسية وعالقتها

  إن أهمية الدراسة تبدأ من كونها تكشف عن مستوى النرجسية لدى المراهق في ظل إدمانه على
 .موقع الفيس بوك

  الفيس بوك عند موقع على صفحة  استثمار النرجسية كيفيةتهتم الدراسة الحالية في رصد
 .المراهق

  على الفيس بوك  اإلدمانوعالقتها بالنرجسية تعتبر الدراسة األولى التي تم فيها تناول موضوع
طالعها بالجزائر على حد علم الباحثة  .وبالتالي فهي من المتوقع أن تساهم في تقديم فهم نظري ،وا 

 

  :األهمية التطبيقية - ب
 

  المراهقين بأهمية شبكة التواصل االجتماعي دراسات تطبيقية في تحسيس لتمهد هذه الدراسة
هذه  واستغاللتساعدهم على تغيير سلوكاتهم السلبية، لوكيفية استخدامها بطريقة ايجابية  ،"الفيس بوك"

عليه، كما أن  اإلدماندون  الموقعوكيفية قضاءه على  ،وتوعيتهم بأهمية الوقت ،المواقع فيما يفيدهم
تحليل ودراسة صفحات المراهقين بشكل فيها هذه الدراسة تفتح أبواب أخرى لدراسات أكثر عمقا يتم 

 .معمق من أجل الخروج بنتائج حول التأثير الحقيقي لهذا الموقع 
 

 كما أن لهذه الدراسة ، ساعدة المراهقين على النمو السويبالنرجسية السوية من أجل م هتماماإل
 .والمعلمين في كيفية التعامل مع المراهق ومع نرجسيته ،في توعية المربين أهمية

 :عرض الدراسات السابقة والتعقيب عليها-5

 :عرض الدراسات السابقة-5-1

 :توصلت إليه الباحثة من دراسات تتعلق بمتغيرات الدراسةسيتم عرض ما
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 :اسات التي تناولت متغير النرجسيةالدر  -5-1-1

 :العربية الدراسات - أ
 

 2113-الجزائر-نجادي رقية: 

، موضوع البحث "–دراسة حاالت –النرجسية والجراحة التجميلية عند المرأة ": عنوان الدراسة
الذي و ، يدور حول طلب الجراحة التجميلية عند النساء والواقع النفسي الذي يختبئ وراء الواقع الطبي

ضرورة التنسيق بين جراح التجميل واألخصائي حاولت الباحثة تسليط الضوء عليه داعية إلى 
وهذا عند ، ةنرجسيألن الكثير من األحيان تكون الدوافع نفسية ال شعورية منها الهشاشة ال ،النفساني

 .المرأة أين يمكن تفادي خيار الجراحة ببدائل أخرى إلى العالجات النفسية

من النساء قمنا بعمليات جراحية  حاالت 01ستخدمت الباحثة المنهج العيادي من خالل دراسة ا
 المقابلة اختبار الروشاخ مع طبق عليهمو تجميلية شرط عدم إصابتهن بعيوب خلقية أو تشوهية، 

 .العيادية

التي تتميز  أظهرت النتائج أن الجراحة التجميلية عند المرأة هي محاولة لترميم نرجسيتها الهشة
ة النرجسية شكلت دافعا قويا لطلب الجراحة التجميلية كما أن الهشاشختالل مفهوم الذات، و ا  باإلكتئاب و 

 . تعد الجراحة كعمل حداد لتخفيض الكآبة الناجمة عن األلم النفسي المسقط على الجسد

  2113 -مصر–دراسة رزق أبوزيد محمد السقا: 

فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتعديل بعض الخصائص النفسية لدى عينة من :"الدراسة بعنوان
لقاء الضوء إ، كان الهدف منها "ثره على التوافق النفسي لديهمأالمراهقين ذوي الشخصية النرجسية و 

محاولة التخفيف من حدة هذا االضطراب عن طريق ضطراب الشخصية النرجسية كحالة، و اعلى 
، القلق، االكتئاب من مثل تقدير الذات الغير سويله تعديل بعض الخصائص النفسية المصاحبة 

يضا تحسين التوافق أستهدفت الدراسة افي السلوكي عبر جلسات محددة، و ل فنيات العالج المعر خال
 .فراد العينة من المراهقين النرجسيينأالنفسي لدى 
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  طالبة من مدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية المشتركة طالب و  22تكونت عينة الدراسة من 
 الشخصية النرجسية إلضطرابمقياس الخصائص النفسية المصاحبة : واستخدم الباحث مقياسين 

عداد الباحث وقد قام بحساب صدق وثبات كل منهما بطرق مختلفة كما إمقياس التوافق النفسي من و 
 .برنامج معرفي سلوكي  بإعدادقام الباحث 

 :يلي سفرت نتائج الدراسة ماأو 

  األداءينفراد المجموعة التجريبية في أمتوسطات درجات بين حصائية إوجود فروق ذات داللة 
البعدي على مقياس الخصائص النفسية المـــصاحبة الضطراب الشخصية النرجسية لصالح القبلي و 

 .القياس البعدي
   فراد المجموعة التجريبية في أحصائية بين متوسطات درجات إوجود فروق ذات داللة
 .بعدي على مقياس التوافق النفسي لصالح القياس البعديالداءين القبلي و األ
  داءين فراد المجموعة التجريبية في األأحصائية بين متوسطات درجات إوجود فروق ذات داللة

ضطراب الشخصية النرجسية لصالح البعدي على مقياس الخصائص النفسية المصاحبة إلالقبلي و 
 .القياس البعدي

   دائين فراد المجموعة التجريبية في األأحصائية بين متوسطات درجات إوجود فروق ذات داللة
ضطراب الشخصية النرجسية لصالح التتبعي على مقياس الخصائص النفسية المصاحبة إلالبعدي و 

 .لقياس البعدي
 

 2112 -العراق-ابتسام سعدون محمد ، مثال عبد اهلل غني العزاوي: 

لى إهدفت الدراسة  ،"كلية التربيةالشخصية النرجسية لدى طلبة مستوى قياس  :"الدراسة بعنوان 
الفروق في النرجسية وفق الجنس داللة صية النرجسية لدى طلبة الجامعة و التعرف على مستوى الشخ

 .وفق المرحلة و ( ناث إذكور ، )

نة ختيار عيإسلوب الطريقة العشوائية البسيطة في أ تباعبإعتماد على المنهج الوصفي تم اإل
، طبق عليهم دبيأطالبا وطالبة من قسمين مختلفين علمي ( 411)ذ بلغ عددهاإ، الطلبةمن  البحث
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ترجمه وكيفه للبيئة العربية  Kurbarych,T,S,Deqry,Austin,J,E,2010لـ مقياس الشخصية النرجسية
 . رياض نايل العاسمي. د

ما فيما يخص ، أالنرجسية بدرجة عاليةن طلبة الجامعة ال يتمتعون بصفة أوكانت نتائج الدراسة 
ظهرت النتائج عدم وجود أكما ، النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واالناث فأظهرتمسألة الجنس 

 .فروق بين المراحل الدراسية االربعة في سمة النرجسية

  2112 -فلسطين-جودة القادر عبد مالأدراسة : 

 األقصى كلية جامعة طلبة من عينة لدى بالعصابية وعالقتها النرجسية" : عنوانبالدراسة 
 بغزة األقصى جامعة طلبة من عينة لدى النرجسية مستوى عن لى الكشفإ، هدفت الدراسة "التربية

 في العينة أفراد درجات متوسطات بين الفروق والعصابية، ومعرفة النرجسية بين العالقة على والتعرف
 (.مخيم -مدينة )السكن ومكان( أنثى -ذكر) النوع  إلى تعزى أن يمكن والتي النرجسية

   -طالب 129  ) وطالبة طالبا  364  الدراسة عينة بلغت تم استخدام المنهج الوصفي حيث
 .العصابية لقياس واآلخر النرجسية لقياس أحدهما مقياسين الباحثة ستخدمتا وقد ،(طالبة  235

 عالقة وجود إلى توصلت كما ،% 67هو النرجسية مستوى أن إلى الدراسة نتائج توصلت
 درجات متوسطات بين فروق وجود إلى الدراسة توصلت كذلك والعصابية، النرجسية بين موجبة ارتباط
 .السكن ومكان النوع متغيري إلى تعزى النرجسية في العينة أفراد

  2112-فلسطين-عوض قاسم بديردراسة: 

 العالقة بين النرجسية وتقدير الذات لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية : " الدراسة بعنوان
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى كل من النرجسية وتقدير الذات لدى العبي كرة القدم ، "فلسطين

في  لى متغيرات درجة النادي والخبرةإفي الضفة الغربية والعالقة بينهما، إضافة الى الفروق فيهما تبعا 
 .اللعب، ومركز اللعب

العبا من أندية المحترفين والدرجتين األولى والثانية ( 401)أجريت الدراسة على عينة قوامها 
  مونزألكرة القدم في الضفة الغربية، ولغاية جمع البيانات طبق عليها مقياسان األول مقياس 
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1984) Emmons,(  القيادة : )أربعة مجاالت هي فقرة موزعة على( 23)للنرجسية والذي اشتمل على
واآلخر مقياس روزنبيرغ لقياس تقدير الذات (. والسلطة، اإلعجاب بالنفس، التفوق والغرور، العصابية

 .فقرات( 01)والذي اشتمل على 

 :لى النتائج اآلتيةإ توصلت الدراسة

المستوى الكلي للنرجسية لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية كان عاليا، حيث وصلت  إن -
 %(.32.11)لى إالنسبة المئوية لالستجابة 

لى إأن المستوى الكلي لتقدير الذات كان متوسطا، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة  -
(74.01 .)% 

بين النرجسية وتقدير    0.05مستوى الداللة يجابية دالة إحصائيا عندإوجود عالقة ارتباطية   -
الذات لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية، حيث كانت قيمة معامل االرتباط عالية 

 (.1.38)ووصلت إلى 
في مستوى النرجسية لدى    0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

 .متغيري درجة النادي والخبرة في اللعب العبي كرة القدم في الضفة الغربية تعزى إلى
في مستوى تقدير الذات لدى   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

العبي كرة القدم في الضفة الغربية تعزى إلى متغيرات درجة النادي، والخبرة في اللعب، 
 .ومركز اللعب

في مستوى النرجسية لدى العبي   0.05الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 .لى متغير مركز اللعب ولصالح المهاجمينإكرة القدم في الضفة الغربية تعزى 

 

  2112 -فلسطين-بو جرادأمال جودة ، حمدي أدراسة: 

 طلبة من عينة لدى للنرجسية كمنبئات الكبرى الخمسة الشخصية عوامل" :الدراسة بعنوان 
الخمسة الكبرى العوامل ديد درجة العالقة بين النرجسية و لى تحإهدفت ، "المفتوحة القدس جامعة

تحديد مساهمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بالنرجسية لدى عينة من طلبة للشخصية، و 
 .جامعة القدس المفتوحة
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حداهما إداتين أ، وقد استخدم الباحثان في الدراسة طالبةو طالبا  030ة الدراسة على تألفت عين
 .خرى لقياس عوامل الشخصية الخمسة الكبرى األلقياس النرجسية، و 

كل من لة بين الدرجة الكلية للنرجسية و دالى وجود عالقة ارتباط سالبة و إتوصلت نتائج الدراسة 
دالة بين ود عالقة ارتباط موجبة و مير، ووجيقضة الضرة و ، المجااالنبساطية: تية عوامل الشخصية اآل

للنرجسية واالنفتاح  ، وعدم وجود عالقة ارتباط دالة بين الدرجة الكليةدرجة الكلية للنرجسية والعصابيةال
فسرته عوامل الشخصية الخمسة الكبرى من  ن نسبة ماألى إ، كما توصلت النتائج على الخبرة

خرى ، ولم تسهم العوامل األعامال المجارة واالنبساطية فقط سهم  فيهاأ %47.0النرجسية بلغت 
 .حصائيا في تفسير النرجسيةإسهامات دالة إللشخصية 

  2111 -العراق-حمد يونس محمود البجاريأدراسة: 

الشعراء في كلية التربية رشادي للتخفيف من نرجسية الطالب إثر برنامج أ:"الدراسة بعنوان 
رشادي للتخفيف من نرجسية الطالب الشعراء في كلية إثر برنامج ألى التعرف على إهدفت ، "الموصل
 .التربية

كلية / قسم الجغرافيا/ طالبا من الشعراء من طلبة المرحلة الثالثة  02تكونت عينة الدراسة من 
تهم نرجسية حسب مقياس نرجسية الشعراء، فقد عدت درجاالذين لديهم سمة الالموصل، و جامعة /التربية

فرادها أولى التجريبية تلقى لى مجموعتين المجموعة األإ، ثم وزعوا عشوائيا بالتساوي اختبارا قبليا
جلسات  01رشاد الجماعي وتكون البرنامج من التدريب على العالج العقالني االنفعالي من خالل اإل

 .فرادها أي تدريبأرشادية و المجموعة الثانية الضابطة لم يتلق إ

بداللة بلغت ائية لصالح المجموعة التجريبية و حصإتائج وجود فروق ذات داللة ظهرت النأ
 .رشادي سلوب اإلفرادها التدريب على األأبعد تلقي  1.15

  2111-العراق–محمد أحمد الشدفان دراسة: 

النرجسية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى طالب الصف العاشر في المدارس  :"الدراسة بعنوان
الكشف عن العالقة بين لى إهدفت ، "جنوب الخليل –الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 
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النرجسية والسلوك العدواني والتعرف إلى درجة شيوعهما ومظاهرهما ودور كل من المدرسة ومكان 
عليم الوالدين في التأثير على النرجسية والسلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر السكن ومستوى ت

 .جنوب الخليل  –في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

بعد  .مقياس النرجسية ومقياس السلوك العدوان :ستخدام المنهج الوصفي وطبقت أداتيناتم 
، طالبة (00)طالبا و (93) طالبا وطالبة منهم (192) الدراسة على عينة تكونت من وأجريتتعديلهما،

 .من جميع طلبة الصف العاشر في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل (%37.8) وشكلت ما نسبته

نتشار النرجسية مرتفعة لدى طلبة الصف العاشر في المدارس إأن درجة  :أظهرت نتائج الدراسة
جنوب الخليل، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين  –يرية التربية والتعليمالتابعة لمدالحكومية 

متوسطات درجة النرجسية تعزى لمتغير الجنس والسكن وتعليم االبن وتعليم األم، وأن درجة انتشار 
السلوك العدواني متوسطة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجة السلوك العدواني 

ى لمتغير الجنس والسكن، وتعليم األب، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين تعز 
رتباطية اووجود عالقة  بكالوريوس فأعلى، متوسطات السلوك العدواني تعزى لمتغير تعليم األم لصالح

 .موجبة بين النرجسية والسلوك العدواني

 2112-مصر-دراسة نسرين السيد حسن عبداهلل : 

ضطراب الشخصية النرجسية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى حديثي إأنماط  : "الدراسة بعنوان 
لى معرفة العالقة بين إالدراسة حيث هدفت ، "جامعة الزقازيق،كلينيكية –مترية الزواج دراسة سيكو 

 .التوافق الزواجي لدى حديثي الزواجضطراب الشخصية النرجسية و إنماط أ

 زوجة من طالب الدراسات العليا حديثي الزواجزوج و  411على عينة قوامها دراسة جريت الأ
( 2.23)نحراف معياري قدره إو ( 48.58)، بمتوسط عمري قدره (عام25-42) عمارهم من أتراوحت 
التان من ذوي النرجسية المرضية ، ح(يجابا و سلباإ)ربعة حاالت طرفية أكلينكية تكونت من إوعينة 

عداد إضطراب الشخصية النرجسية من إنماط أالنرجسية السوية وبعد تطبيق مقياس حالتان من ذوي و 
عداد صالح إستمارة المقابلة الشخصية اعداد راوية دسوقي و إالباحثة ومقياس التوافق الزواجي من 

 .TATاختبار تفهم الموضوع مخيمر و 
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 :سفرت النتائجأ

لالضطراب النرجسي والدرجة الكلية لللتوافق وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الدرجة الكلية  -
 .الزواجي

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين التوافق الزواجي وكل من نمط الحساسية المفرطة ونمط العناد  -
 .والتصلب

ينبئ نمط العناد والتصلب ونمط الحساسية المفرطة بعدم التوافق الزواجي بين الزوجين حديثي  -
 .العهد بالزواج

الزوجات في نمط الحساسية المفرطة لصالح و زواج حصائيا بين األإالة وجود فروق د -
 .الزوجات

 .ختالف في درجة التوافق الزواجي لدى حديثي الزواج باختالف مدة الزواجإعدم وجود  -
فراد فراد ذوي نمط الشخصية النرجسية المرضية عن شخصية األتختلف ديناميات شخصية األ -

 .السويةذوي نمط الشخصية النرجسية 
 

  2112 -العراق-يمان صادق عبد الكريم، طالب عبد سالمإدراسة: 

عالقتها بالسلوك اإليثاري لدى الطلبة المتميزين في الشخصية النرجسية و :"  الدراسة بعنوان
السلوك اإليثاري العالقة بين الشخصية النرجسية و  استقصاء لىإهدفت ، "العراق  ثانويات المتميزين

 .طلبة ثانويات المتميزينلدى عينة من 

( 078)طالبا  ( 020)بواقع  ،طالبةلبا و طا( 218)عددها  تم تطبيق المنهج الوصفي على عينة
ة الذي بني ألغراض هذه الدراسة واستخرج له دالالت ستخدم مقياس الشخصية النرجسياقد ، و طالبة

 (.4114, حميد)مقياس السلوك اإليثاري ، و ثباتصدق و 

أنه دال عند , أظهرت النتائج عند قياس مستوى النرجسية للطلبة مقارنة بالمتوسط الفرضي      
للطلبة مقارنة بالمتوسط الفرضي وتبين أنه دال عند اس السلوك اإليثاري يق، و (1.15)مستوى 

ق دالة في وجود فرو في السلوك اإليثاري بين الذكور واإلناث و دم وجود فروق ذات داللة عو ( 1.15)
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قة ارتباطية عدم وجود عالو . (1.15)لصالح الذكور عند مستوى داللة نرجسية بين الذكور واإلناث و ال
 .1.15 السلوك اإليثاري عند مستوى داللةدالة بين النرجسية و 

  2115-مصر–حمد أمنال عبد الخالق جب اهلل دراسة : 

" النرجسية وعالقتها بالعدائية لدى عينة من طالب الجامعة جامعة الزقازيق"الدراسة بعنوان 
الفروق و  لى البحث في الفروق بين الجنسين في متوسطات درجات النرجسية بأبعادها المختلفةإهدفت 

بين العالقة  بين الجنسين في متوسطات درجات العدائية بأبعادها المختلفة، كذلك التعرف على 
 .درجات النرجسية السوية والعدائية بمختلف أبعادها لدى كل من الجنسين

 ستخدمت الدراسة منهجا وصفيا ارتباطيا قائما على رصد وتحليل واقع الظاهرة السيكولوجية،ا
من طالب الجامعة، أما عينه الدراسة النهائية فتكونت ( 82)وتكونت عينه الدراسة االستطالعية من 

-08)من الذكور، تتراوح أعمارهم بين ( 011)من اإلناث، ( 051: )طالب الجامعةمن ( 451)من 
، وأعدت الباحثة مقياسا للنرجسية وآخر للعدائية وقامت بالتحقق من 41.0، بمتوسط عمري بلغ (44

 .الصالحية السيكومترية لكل منهما

وسطات درجات جاء في نتائج الدراسة التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مت
الذكور واإلناث على مقياس النرجسية في بعديه النرجسية السوية والنرجسية الظاهرة لصالح الذكور 

شارت النتائج إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث أوعدم وجود فروق على بعد النرجسية الخفية، كما 
لصالح الذكور، كما أوضحت  على مقياس العدائية في كل من العدائية السلوكية وفي المجموع الكلي

نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائية بين درجات النرجسية السوية لدى اإلناث بين 
وعدم وجود عالقة ارتباطية ، األول والثاني وفي المجموع الكليوالعدائية في بعدها  ،الذكور واإلناث

دالة بمختلف أبعادها وكذا المجموع الكلي، وتحقق من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
شاراتها التصور إوهي نتيجة تؤيد في جميع ( العدوائية)بين النرجسية الظاهرة والعدائية السلوكية 

بينما تحقق وجود عالقة إيجابية دالة  ،النرجسية كما أشارت إليه الدراسةالسيكولوجي للشخصية 
وكذا في المجموع الكلي لكل من  ،حصائيا بين درجات النرجسية الخلفية والعدائية بمختلف أبعادهاإ

 .حصائية بين النرجسية الخلفية والعدائية السلوكيةإالجنسين وعدم وجود فروق ذات داللة 
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  2115-فلسطين–دراسة عبد الناصر القدومي: 

هدفت هذه الدراسة التعرف ،"العبي الكرة الطائرة في فلسطين النرجسية لدى" :بعنوان الدراسة 
ثر متغيرات الخبرة في اللعب، والمشاركات أ، إضافة إلى تحديد بينالالعإلى شيوع النرجسية لدى 

 .الدولية، والمهمة الرئيسة لالعب في الفريق على مستوى النرجسية

العبا من مختلف الدرجات، واستخدم الباحث مقياس  (108) أجريت الدراسة على عينة قوامها        
 :فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي (37) للنرجسية الذي اشتمل على (Emmons’,1984) أمونز

  ( .القيادة والسلطة، اإلعجاب بالنفس، التفوق، الغرور، والعصابية)

أن النرجسية شائعة لدى العبي الكرة الطائرة في فلسطين حيث وصلت  :ةأظهرت نتائج الدراس
، كما أظهرت وجود فروق في النرجسية تبعا (% 73)النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية إلى

لمتغيرات الخبرة في اللعب، والمشاركات الدولية، والمهمة الرئيسة لالعب في الفريق، حيث كانت 
للمهاجمين، وحائط الصد، والمعديين  برة األطول، وللمشاركين في بطوالت دولية، والفروق لصالح الخ

 .مقارنة بالالعب الحر

  2114-العراق–عماد ابراهيم حيدر االتروشي دراسة : 

" بالتفاعل االجتماعي لدى طلبة جامعة بغداد الشخصية النرجسية وعالقتها:" الدراسة بعنوان
 : لى إهدفت الدراسة 

 .التعرف على مستوى الشخصية النرجسية لدى طلبة جامعة بغداد   -
 .التعرف على مستوى التفاعل االجتماعي لدى طلبة جامعة بغداد   -
 .التعرف على العالقة بين الشخصية النرجسية والتفاعل االجتماعي   -
غيرات التعرف على الفروق في العالقة بين الشخصية النرجسية والتفاعل االجتماعي وفق المت -

 ( .خيراأل -ول األ/ ، الترتيب الوالدي اناث – ذكور/ الجنس )التالي 

عتماد على المنهج الوصفي االرتباطي على عينة اختيرت باألسلوب المرحلي العشوائي تم اإل
و طبق عليهم مقياس الشخصية النرجسية ، طالبا وطالبة( 211)سية تألفت من ساأعلى عينة بحث 
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عل ما مقياس التفاأ، فقرة( 21)بالشخصية النرجسية من  ول الخاصتألف األ ،والتفاعل االجتماعي
، إذ كانت جميع معامالت الخصائص السيكومترية ضمن الحدود فقرة( 57)االجتماعي فتألف من 

 .ستخدام في الدراسةوالتي تجعل من المقياسين مؤهلين لإل

على من أن مستوى الشخصية النرجسية لدى طلبة الجامعة أ:النتائج التالية إلى توصلت الدراسة       
، في حين على من متوسط المجتمعأيضا أجتماعي فكان ما مستوى التفاعل اإلأ، متوسط المجتمع

ما الفرق في أ ،يجابية وذات داللة معنويةإكانت العالقة بين الشخصية النرجسية والتفاعل االجتماعي 
تكن هناك فروق ذات  النرجسية والتفاعل االجتماعي وفقا للجنس فلم العالقة االرتباطية بين الشخصية

 .، في حين وفقا للترتيب الوالدي فكانت ذات داللة معنوية داللة معنوية

  2111-فلسطين–دراسة نضال غنام فايز نايف  : 

العامة في محافظات شمال  العالقة بين النرجسية واإلبداع لدى طلبة الثانوية: "الدراسة بعنوان
، كما هدفت التعرف إلى الطلبةلى التعرف على مستوى النرجسية واإلبداع لدى إهدفت ، "فلسطين

الفروق في مستوى النرجسية واإلبداع في ضوء متغيرات الجنس والتخصص ومكان السكن والمعدل 
 . الدراسي

الباحث مقياس اإلبداع الذي وقد استخدم  طالب وطالبة، (800) أجريت على عينة مكونة من
ما تم استخدام مقياس النرجسية ك تكون من مجاالت الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت،

واإلعجاب بالنفس،  القيادة والسلطة،:)حيث تكون المقياس من أربع مجاالت هي19) إعداد أمونز من
 (.والتفوق الغرور والعصابية

 ستوى النرجسية متوسط حيث كانت النسبة المئوية للنرجسيةن مأأظهرت نتائج الدراسة 
، ووجود فروق في النرجسية تعزى إلى متغير التخصص لصالح التخصص العلمي، ولمتغير 67.6%

أما مستوى اإلبداع كان متوسطا  الجنس لصالح الذكور، ولمتغير مكان السكن لصالح طلبة المدينة،
مجال األصالة وذلك لصالح الطلبة ذوي التحصيل العلمي ، ووجود فروق في %65حيث كانت النسبة

و لصالح اإلناث، ولم تظهر فروق في مجاالت اإلبداع األخرى، وفي مجالي الطالقة والمرونة وذلك 
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فأعلى، كما ال يوجد ارتباط دال احصائيا بين النرجسية والتفكير  %80 لصالح الطلبة الذين معدالتهم
 .اإلبداعي

  2111 -مصر-يمان حسين السيد حسنإدراسة: 

ديناميات النرجسية والدفعات الغريزية الجزئية كما تظهر فى حاالت المسايرة " : الدراسة بعنوان 
عداد وتصميم وتقنين مقياس فى ديناميات الشخصية النرجسية والمقارنة إ، هدفت الدراسة إلى "ةالجسدي

ضطرابات السيكوسوماتية كفقدان الشهية العصبى واال، كتوهم المرض بين االضطرابات شبه الجسمية
، وتقدير الذات، وتدعيم الدراسة السيكومترية بدراسة صورة الجسمو فى النرجسية الدفعات الغرزية 

 .خرى فاقد للشهية العصبى حدهما متوهم للمرض واألإكلينكية متعمقة لحالتين إ

مرض ومرضى مرضى توهم ال) تجريبية ستخدم المنهج التجريبى وتكونت العينة من مجموعة ا
ستخدمت أدوات سيكومترية بجانب األدوات او ( صحاء األ) خرى ضابطة واأل، (فقدان الشهية العصبى 

 .اإلكلينيكية 

توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرضى توهم المرض ومرضى فقدان 
، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية المازوشيةو صحاء فى النرجسية والسادية الشهية العصبى واأل

، تضافرت نتائج كل من المقابلة صحاءبين مرضى توهم المرض ومرضى فقدان الشهية العصبى واأل
اإلكلينيكية والمقاييس شبه اإلسقاطية، واختبار تفهم الموضوع، لتميط اللثام عن أهم ديناميات البناء 

  .ان الشهية العصبىلمرضى توهم المرض ومرضى فقد يالنفس

 :جنبيةالدراسات األ - ب
 

  دراسة جورباني و آخرون(Ghorbani et al)– 2111 -طهران: 

، هدفت "عالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة في طهران النرجسية و ": الدراسة بعنوان
 .وتقدير الذاتكل من الضغوط االنفعالية ارتباطية بين النرجسية المرضية و للكشف عن وجود عالقة 

مقياس الشخصية استخدم فيها . طالبةطالبا و  217صفي على عينة قوامها ستخدم المنهج الو ا
 .مقياس التعرف على الذاتومقياس الضغوط االنفعالية و  -The NPI-40هالالنرجسية لراسكن و 
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فعالية، سية المرضية والضغوط االندالة بين النرجئج عن وجود عالقة ارتباط موجبة و كشفت النتا
بالرغم من نتائج و معرفة الذات اط سالبة بين النرجسية المرضية وكل من تقدير الذات و عالقة ارتبو 

ن أنه تبين أال إ (ناثإ –ذكور )الدراسة لم تكشف عن وجود فروق في النرجسية تعزى لمتغير النوع 
 .باإلناثن تكون توافقية لدى الذكور مقارنة ألى إالنرجسية تميل 

  دراسة لوتنسيLootens - 2111 –كاليفورنيا: 

الكشف لى إهدفت  ،"كاليفورنياسمات الشخصية لدى طلبة الجامعة النرجسية و ":الدراسة بعنوان
 .العصابيةعن العالقة بين النرجسية و 

 Wisconsin، طبق عليها مقياس طالبا وطالبة يدرسون في الجامعة (452)عينة من تكونت ال

Personality Disorder Inventory  ،Infrequency Scale ،Big Five Inventory ،The SPSRQ  ،The 

PAQ 

كشفت نتائج الدراسة عن أن مستوى النرجسية كان أقل من المتوسط، كما كشفت عن وجود 
يقظة الضمير  عالقة ارتباط موجبة ودالة بين النرجسية والعصابية، وعالقة ارتباط سالبة ودالة مع

، ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق في النرجسية سنوالمجاراة، وعالقة موجبة ودالة بين النرجسية وال
تعزى لمتغير النوع، كذلك كشفت نتائج الدراسة عن أن عامل المجاراة الوحيد من عوامل الشخصية 

 .الذي استطاع التنبؤ بالنرجسية

 دراسة  Pincus & Ansell- 2112-لمتحدة االمريكيةالواليات ا: 

 من التحقق، الهدف من الدراسة هو " لالضطراب النرجسية مقياس بناء ":عنوان الدراسة
 ."لمقياس ل السيكومترية الخصائص

تم فيها بناء . جامعة بينسلفانيا في يدرسون وطالبة طالبا ( 776 ) من الدراسة عينة تكونت
 .أبعاد 3بند يشمل  54يتكون من  The NPIضطراب الشخصية النرجسية إمقياس للكشف عن 

 ،االستغاللية :هي العاملي التحليل نتيجة للمقياس عوامل سبعة وجود عن الدراسة نتائج أسفرت
 اآلخرين، قيمة من والتقليل بالذات، والتضحية المرضي الذات تقدير العظمة، وتخيالت والصدارة،
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خفاء  والفروق النوع لمتغير تعزى النرجسية في فروق وجود عن الدراسة نتائج أسفرت الذات كما وا 
 .اإلناث لصالح كانت

  دراسةMiller & Cambell- 2112-الواليات المتحدة االمريكية: 

الهدف من " الجامعة جورجيا طلبة من عينة لدى الشخصية وسمات النرجسية": عنوان الدراسة 
 .الجنس  الفروق تبعا لمتغيرسة هو الكشف عن مستوى النرجسية و الدرا

 :النرجسية لقياس مقياسين الدراسة في واستخدم وطالبة، طالبا ( 271 )بلغت عينة الدراسة
 . PDQ الشخصية مقياس اضطراب والثاني NPI النرجسية الشخصية مقياس

 والفروق المقياسين على النوع لمتغير تعزى النرجسية في فروق وجود عن الدراسة نتائج أسفرت
 النرجسية بين ودالة موجبة ارتباط عالقة وجود عن الدراسة نتائج أسفرت كما الذكور، لصالح كانت
 الذي النرجسية بين ودالة سالبة ارتباط وعالقة والعصابية الشخصية اضطراب مقياس يقيسها الذي

 .والعصابية النرجسية الشخصية مقياس يقيسها

 وآخرون  دراسة أميس ، Ames et al-  2112-االمريكيةالواليات المتحدة: 

من الدراسة  الهدف ،"الجامعة بكلومبيا طلبة لدى الشخصية وسمات النرجسية" :عنوان الدراسة
 .عالقتها بعوامل الشخصية الخمسة الكبرىالكشف عن النرجسية وعن الفروق بين الجنسين و 

طالبة، تم استخدام مقياس  و طالبا ( 776 ) من مكونة استخدم المنهج الوصفي على عينة
The NPI-16-    و The Bif Five. 

  والمجاراة والعصابية النرجسية بين ودالة سالبة ارتباط عالقة وجود عن الدراسة نتائج كشفت
 ووجود ،الضمير ويقظة الخبرة على واالنفتاح واالنبساطية النرجسية بين ودالة موجبة ارتباط وعالقة
 .الذكور لصالح والفروق ،لجنسا لمتغير تعزى النرجسية في فروق
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  مونزأدراسةEmmons -1224 - مريكيةالواليات المتحدة األ  : 

تهدف هذه  ،"بالواليات المتحدة األمريكية Illinoisالنرجسية لدى طلبة جامعة : "الدراسة بعنوان 
 . NPIلى البحث في الخصائص السيكومترية لمقياس النرجسيةإالدراسة 

جل استخدام التحليل أمن  طالبا وطالبة يدرسون في جامعة إلينوز،( 250)من  العينة تألفت
طالبا ( 75)للنرجسية وبعد ذلك طبق المقياس على عينة مكونة من  Raskin & Hallالعاملي لمقياس 

 يدرسون في نفس الجامعة بهدف معرفة العالقة بين النرجسية وعوامل الشخصية في مقياس وطالبة
 .EPIأيزنك 

 للنرجسية عن Raskin & Hallوأسفرت نتائج الدراسة بعد استخدام التحليل العاملي لمقياس 
/ بالذات الغرور، االنغماس/السلطة، والتعالي/ الصدارة، والقيادة/ االستغاللية: وجود أربعة عوامل هي

والدرجات  العصابية، وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقة ارتباط موجبة بين اإلعجاب بالذات
االستغاللية والعصابية، ووجود  / ن وجود عالقة ارتباط موجبة بين بعد الصدارةعالكلية للنرجسية، و 

والعصابية، وعدم ووجود عالقة  الغرور/ السلطة، والتعالي/ عالقة ارتباط سالبة بين بعدي القيادة
 .اإلعجاب بالذات والعصابية/ غماس بالذاتنارتباط بين بعد اإل

  دراسةRaskin & Hall – 1221-الواليات المتحدة االمريكية: 

التأكد من الكفاءة السيكومترية لمقياس  :ثالث دراسات كان الهدف منها" هولراسكن و "جرى أ
 . NPI40النرجسية 

 0108على  NPIتساق الداخلي الستجابات البنود لمقياس بحثت في اإل: ولىالدراسة األ -
السلطة، االستثارة، التفوق، الغرور، االستغاللية، : وتم تحديد سبعة عوامل . طالب جامعي

 .االكتفاء الذاتي استحقاق،
 .53على عينة بلغ عددها  NPIالكشف عن صدق مقياس : الدراسة الثانية -
 .048على عينة عددها  NPIللتحقق من صالحية مقياس  :الدراسة الثالثة -
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، كما لم تكشف الدراسة عن وجود فروق عاليين نتائج الدراسة عن صدق وثبات المقياس كشفت
 .في النرجسية تعزى لمتغير النوع

 :"الفيس بوك"التواصل االجتماعي  اإلدمان على شبكةالدراسات التي تناولت متغير -5-1-2

 :الدراسات العربية - أ
 

  2114-الجزائر–دراسة عبد الكريم سعودي: 

إلى   تهدف" إدمان الفيس بوك وعالقته بالتوافق األسري للطالب الجامعي" :بعنوانالدراسة 
 .ى التوافق األسري للطالب الجامعيمعرفة كيف يؤثر إدمان الفيس بوك عل

اتين لقياس الظاهرة تتمثل في استبيان دالوصفي اإلرتباطي ومن خالل تطبيق أ المنهج تم تطبيق
على عينة  (1986)الحميد عبد محمد لـومقياس التوافق األسري إعداد الباحث إدمان الفيس بوك  قياس
 .  بأسلوب العينة القصدية من جامعة بشارطالبا  081بلغت 

دالة إحصائيا بين إدمان الفيس بوك والتوافق األسري  سالبةوجاءت النتائج لتثبت وجود عالقة 
تختلف عالقة إدمان و  ،األسري للطالب الجامعيإدمان الفيس بوك يؤثر سلبا على التوافق أن  حيث

عدم وجود فروق كما أسفرت النتائج عن  ،الفيس بوك بالتوافق األسري باختالف أبعاد التوافق األسري
كبيرة بين متوسطي الذكور واإلناث فيما يخص تأثير إدمان الفيس بوك على التوافق األسري للطالب 

 .الجامعي

 2114-العراق-عمر ياسين ابراهيم, دراسة بارزان صابر خالد: 

بوك لدى طلبة المرحلة  دمان على الفيسرشادي لعالج اإلإثر برنامج أ" :الدراسة بعنوان
بناء برنامج د مقياس لإلدمان على الفيس بوك و دف الدراسة إلى إعدا، ته"ربيلأاالعدادية بمركز مدينة 

 .تطبيقهبوك و  إرشادي لعالج اإلدمان على الفيس

طالبا وطالبة ( 42)فأختار لذلك  ،ستخدم الباحثان المنهج التجريبياولتحقيق أهداف البحث 
في طالبا وطالبة ( 04) من ثم اختيارو بوك،  طالبا وطالبة من الذين يستخدمون الفيس( 585)ضمن 

د عتما  ، و ختيارهم بطريقة قصديةاطالبا وطالبة للمجموعة الضابطة تم ( 04)المجموعة التجريبية و
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يتكون هذا بوك، و  إلدمان الفيس (Andreassen 2012) سونالباحثان على تطوير مقياس اندر 
خذ أ، كما رذكو ممن المقياس ال فقرة ( 07)أخذ الباحثان  أبعاد،( 7)فقرة ضمن ( 08)المقياس من 

 (8)وكما تم أخذ  DSM V النسخة الخامسة فقرات أخرى من الدليل اإلحصائي لألمراض النفسية( 7)
وبذلك أصبح العدد النهائي لفقرات  ( 4113 ،أرنوط) و  (Teke 2011)يفي كل من دراست  فقرات

معامل  حيث بلغ ثبات المقياسو  تم التحقق من صدقو . مجاالت( 8)ضمن فقرة ( 21)المقياس 
وقد تم بناء برنامج إرشادي  .(1,80)بطريقة ألفا كرونباخ و ( 1,00)بطريقة إعادة اإلختبار  الثبات

عرض على مجموعة من الخبراء المختصين للتأكد من صدقه وقد بوك و  لعالج اإلدمان على الفيس
تبنى الباحثان نظرية اإلرشاد و  يتضمن البرنامج إستراتيجيات عديدة نفذت بطريقة اإلرشاد الجمع

ة مدة كل جلسة ال تقل عن ساعجلسة و ( 04)إذ بلغ عدد الجلسات  (.وليام جالسر)الواقعي للعالم 
 .سبوعواحدة بواقع جلستين في األ

 :أسفرت النتائج على مايلي

 .أن نسبة اإلدمان على الفيس بوك بين الطلبة تصل إلى طالب واحد من عشرة -
البعدي على الضابطة في االختبارين القبلي و  وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات المجموعة -

 .مقياس اإلدمان على الفيس بوك
البعدي على لتجريبية في االختبارين القبلي و ائيا بين درجات المجموعة اوجود فروق دالة إحص -

 .مقياس اإلدمان على الفيس بوك
 .   الضابطةات أفراد المجموعتين التجريبية و وجود فروق دالة إحصائيا بين درج -

 

 2114-الجزائر-دراسة مريم مراكشي: 

عالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى تخدام شبكات التواصل االجتماعي و اس" : الدراسة بعنوان
تهدف  . بسكرةمن طلبة جامعة دراسة ميدانية على عينة " (أنموذجا–بوك  فيسال-)الطلبة الجامعيين

 الفيس"هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي
 . لسناالجنس، و  :لكل من المتغيرات التاليةدراسة األثر المحتمل والشعور بالوحدة النفسية و "بوك
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تم تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة و  عتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي التحليلي،ا
 (UCLA) مقياس الشعور بالوحدة النفسيةمن إعداد الباحثة، و " بوك الفيس"ستخدام موقعافي مقياس 

 .طالبةطالب و ( 421)على عينة تكونت من، ترجمة الباحثةو  0007لمعده األصلي راسيل

 :  كشفت الدراسة على النتائج التاليةو       
خاصة في أوقات "بوك  الفيس" يقضي الطلبة الجامعيون معظم وقتهم في استخدام موقع   -

   .غلبهم يتصفح موقعه أكثر من ثالث ساعات يومياأفراغهم ف
التواصل و  هو الدردشة" بوك الفيس" على موقع أكثر المجاالت التي يفضلها الطلبة الجامعيون  -

  .مع األصدقاء
، والشعور "بوك فيس"توجد عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي  -

 .بالوحدة النفسية لدى الطلبة الجامعيين
لدى الطلبة الجامعيين " بوك الفيس"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام  -

 (.ذكور،إناث)تبعا لمتغير الجنس 
لدى الطلبة الجامعيين تبعا " بوك الفيس"توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام  -

  .لمتغير السن
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الجامعيين  -

 (.ذكور، إناث)تبعا لمتغير الجنس 
ات داللة إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الجامعيين توجد فروق ذ  -

 .تبعا لمتغير السن

 2113 -مصر-حمدأ الجواد عبد الفتاح عبد دراسة سماح: 

عالقته بقيامها ع التواصل االجتماعي الفيس بوك و استخدام ربة االسرة لموق" :الدراسة بعنوان
 األسرة ربة استخدام بين العالقة طبيعة على التعرفإلى  الدراسة ، حيث تهدف هذه"دوارها المختلفةأب

 االجتماعي المستوى متغيرات وبعض ،المختلفة بأدوارها وقيامها بوك الفيس االجتماعي التواصل لموقع
  .لألسرة االقتصادي
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 وتعليمية واقتصادية اجتماعية مستويات ومن أسرة ربة (211) قوامها صدفية عينة ختيارإ تم
 التواصل لموقع األسرة ربة إستخدام استبيانو  ،العامة البيانات استمارة عليهن قتطبي وتم مختلفة،

 . األسرة ربة دوارأ استبيان ،"بوك الفيس" االجتماعى

 :مايلي   النتائج أظهرت وقد

 الريفيات األسر ربات استجابة درجة بين 1.15 ىمستو  عند إحصائيا دال فرق يوجد نهأ -
 بأدوارها والقيام "بوك الفيس" االجتماعي التواصل موقع استخدام من كل في والحضريات

 إحصائيا دال فرق يوجد  الحضريات، األسر ربات لصالح اإلقامة محل لمتغير تبعا المختلفة
 التواصل موقع ستخداما من كل في األسر ربات ستجابةإ درجة بين 1.15ى مستو  عند

 ربات األسرة لصالح ربة عمل لمتغير تبعا المختلفة بأدوارها بوك والقيام الفيس االجتماعي
 .العامالت األسر

 ربات ستجابةإ درجة بين 1.15  ىمستو  إحصائيا عند دال فرق يوجد نهأ الدراسة وأوضحت  -
 تبعا المختلفة بأدوارها والقيام بوك الفيس االجتماعي التواصل موقع ستخداما من كل في األسر
 .الحجم صغيرة لصالح األسرة حجم لمتغير

 من كل في األسر ربات ستجابةإ درجة بين 1.15 ىمستو  عند إحصائيا دال فرق يوجد -
 األسرة ربة لسن تبعا المختلفة بأدوارها والقيام "بوك الفيس" االجتماعي التواصل موقع ستخداما
 .السن األسرة صغيرة ربة لصالح 

 ستخداما في األسر ربات ستجابةإ درجة بين 1.15 مستوى عند إحصائيا دالة فروق يوجد  -
 التعليمي ىالمستو  لمتغير تبعا المختلفة بأدوارها والقيام "بوك الفيس" االجتماعي التواصل موقع
 .المرتفع التعليمي المستوى لصالح األسرة لربة

 ستخداما في األسر ربات ستجابةادرجة  بين 1.15 مستوى عند إحصائيا دالة فروق يوجد -
 األسرة دخل لمتغير تبعا المختلفة بأدوارها والقيام "بوك الفيس"االجتماعي التواصل موقع

  .المرتفع الدخل مستوى لصالح
 "بوك الفيس" االجتماعى التواصل لموقع األسرة ربة إستخدام بين موجبة ارتباطيه عالقة وجود -

 .المختلفة بأدوارها بقيامها وعالقته
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  2112-الجزائر–بركات اسة العقبي االزهر، نوال در: 

شبكات التواصل االجتماعي والتغير في العالقات االجتماعية بين الشباب : "الدراسة بعنوان 
هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع . بجامعة بسكرة دراسة ميدانية-( بوك نموذجا الفيس" )الجامعي

بوك واإلشباعات المحققة منه، وكذا تأثير  الشباب الستخدام شبكة التواصل االجتماعي الفيس
وقد أجريت الدراسة . ستخدامهم لهذا الموقع على عالقاتهم االجتماعية مع أفراد أسرتهم ومع أصدقائهما

 .بوك في جامعة محمد خيضر بسكرة على طلبة من هذه الجامعة المستخدمين لموقع الفيس

( 41)ارة كأداة لجمع البيانات  تحتوي على تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكذا االستم
  الجنس)سؤال مقسمة إلى ثالث أقسام بحيث تعلق القسم األول من االستمارة بالبيانات الشخصية 

بوك  أما القسم الثاني فقد تعلق بدوافع استخدام الفيس، لتحديد خصائص عينة الدراسة( السن، الكلية
والتغير في العالقات االجتماعية بين الشباب الجامعي وهو بوك  أما القسم األخير فقد تعلق بالفيس

أما عينة الدراسة فقد تمثلت في . عبارات 18عبارة عن مقياس على طريقة ليكرت الثالثية تكون من 
مفردة من طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة والمستخدمين لموقع ( 21)عينة كرة الثلج وقدر حجمها بـــ 

 .يات الستبوك من مختلف الكل الفيس

 :وكانت النتائج كما يلي       

 :بوك شباعات استخدام الجامعيين للفيسا  بالنسبة لدوافع و  :أوال
 بوك تعرفوا عليه من خالل أصدقائهم، فاألصدقاء هم األكثر تأثيرا على  أن المستخدمين للفيس

 .بعضهم البعض
  كبير في السنوات األخيرة حيث أن بوك قد زاد بشكل  أظهرت البيانات أن االهتمام بموقع الفيس

بوك، خاصة كلما كان لديهم وقت فراغ حتى بين  المستخدمون يقضون وقتا طويال على موقع الفيس
 .المتواجدة على مستوى كلياتهم اإلنترنتالحصص في الجامعة يتوجهون إلى قاعات 

 :بوك والتغير في العالقات االجتماعية بالنسبة للفيس :ثانيا
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  بوك لمستخدميه فرصة توسيع شبكة عالقاتهم مع الكثير من الشباب  الفيسأتاح موقع
الثقافات، وحتى أصدقاءهم الحقيقيون يقضون معهم أوقات أطول  واألصدقاء من مختلف المجتمعات و

  .بوك أكثر مما يقضونها معهم وجها لوجه على الفيس
  الذي يقضونه مع أسرتهم مما بوك أكثر من الوقت  لفيسعلى اقت الذي يقضيه المستخدمون الو

  بوك فقلت نشاطاتهم وزياراتهم وتحدثهم إليهم سيجعل األسرة تشتكي كثيرا بسبب انشغالهم بموقع الف
كل ذلك أدى بالمستخدمين  ، بوك وأصبح جل اهتماماتهم ومعظم وقتهم يقضونه في استخدام الفيس

شيئا فشيئا كلما طال بهم استخدام موقع  أن تفاعلهم وصداقاتهم الحقيقية أصبحت تقل يشعرون للموقع
 . بوك الفيس
  وأدى ذلك أيضا بهم للعيش في واقع افتراضي مبحرين بين مختلف الثقافات واألصدقاء يتبادلون

دونما  ،ين لهاويناقشون ويعلقون عليها متفرجين متفرغ، الصور والفيديوهات والحاالت واألفكار وغيرها
أسرهم وأصدقائهم الحقيقيين، فأصبح الشباب يتفاخر بكثرة عدد  حساب للوقت الطويل وعلى حساب

عجابات التي تأتيه من أناس افتراضيين وأهمل جل ما هو في واقعه بوك واإل أصدقائه على الفيس
 . الحقيقي

  2112 -الجزائر-دراسة الطاهر اإلبراهيمي وآخرون: 

وأثره على الوضعية التربوية لألسرة بوك  الفيس التفاعل السبرنتيكي على شبكة" :الدراسة بعنوان
على شبكة الفيس بوك ( اإللكتروني)وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التفاعل السبرنتيكي ". الجزائرية

 .على الوظيفة التربوية لألسرة الجزائرية

فرد مستخدم لشبكة  45ختيار عينة متكونة من اتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما تم 
ستخدم االستبيان الذي ااختيار العينة بطريقة عشوائية، و بوك وقد كان  فيسالصل االجتماعي التوا

سؤال تم توزيعه عن طريق النت وبواسطة شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك على  42تكون من 
 .العينة المبحوثة والتي تستخدم هذا الموقع للتواصل االجتماعي

د أصبح للتفاعل السبرنتيكي أثر في أداء األسرة لوظيفتها التربوية، وقد وقد تم التوصل إلى أنه ق      
 :تمثل هذا األثر في

 أن المواقع اإللكترونية لها دور في استحضار الشباب لألعياد الدينية والمناسبات االجتماعية. 
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 بوك فيه مساس ببعض الشعائر الدينية أن بعض ما ينشر على الفيس. 
  تنمية الثقافة الشعبية أحد عوامل اإلنترنتأن. 
  تنمي روح اإلبداع واالكتشاف اإلنترنتأن. 
 أن شبكات التواصل االجتماعي تأثر على زيادة معرفة قيمة الصناعات التقليدية داخل المجتمع. 
  أن شبكات التواصل االجتماعي لم ترق إلى حد اآلن إلى التأثير على دور األسر في نقل القيم

 .الثقافية
 شبكات التواصل االجتماعي إسهام في دفع األفراد إلى المشاركة االجتماعية داخل  أن الستخدام

المجتمع وذلك راجع إلى حافز التقليد والمحاكاة ذلك أنه في العديد من المرات تنشر شبكات التواصل 
عالنات لحمالت تطوعية داخل المجتمع أو دفع إلى عمل خيري متواصل  االجتماعي استمارات وا 

 .فيقوم المستخدمون بالتواصل( نات الخيريةاإلعال)
 أن شبكات التواصل االجتماعي تساهم بقدر كبير في زيادة قيمة العمل لدى المتصلين فيها. 
 أن لشبكات التواصل االجتماعي مساهمة في زيادة احترام الوالدين. 
 أن لشبكات التواصل االجتماعي دور في تناول قضايا الشباب ومشكالتهم. 
 االيدز، السرطان )كات التواصل االجتماعي في تبصيرهم ببعض أمراض العصر تساهم شب

 ...(.القلق
 الستخدام شبكات التواصل االجتماعي أثر في احترام شخصية الرئيس. 
 للتفاعل السبرنتيكي أثر على دور األسرة في اإلعداد االجتماعي ألبنائها. 
 في اإلعداد للمواطنة الصالحة أن لشبكات التواصل االجتماعي تأثير على دور األسرة. 

 

  2112-الجزائر–دراسة أحمد مسعودان ، العيد وارم: 

، دراسة "بين شبكة التواصل االجتماعي واالغتراب الثقافي للشباب العالقة": الدراسة بعنوان
حيث هدفت هذه الدراسة إلى . -برج بوعريريج –ميدانية على عينة من طلبة جامعة البشير اإلبراهيمي 

معرفة أهمية استخدام شبكات التواصل االجتماعي من طرف الشباب الجامعي، واالطالع على مدى 
استعمالهم لها ودرجة تأثيرها في عملية االغتراب لديهم، وكذا معرفة مستوى ظاهرة االغتراب لدى 

 .الشباب الجامعي
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خدمون شبكات وقد طبقت الدراسة على طلبة البشير اإلبراهيمي ببرج بوعريريج الذين يست
التواصل االجتماعي، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت أسلوب المعاينة 

طالب مستخدما لشبكات التواصل ( 51)وقد بلغ حجم العينة  -العينة الفرضية-غير االحتمالية 
 .االجتماعي  وطبق عليهم االستبيان كأداة لجمع البيانات

 :ج الدراسة إلىوقد أشارت نتائ    
 بوك أن أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداما هو الفيس. 
  أن هناك عالقة بين شبكات التواصل االجتماعي واالغتراب الثقافي، بحيث أن لشبكات التواصل

 .دور في حصول االغتراب الثقافي للشباب الجامعي نسبيا
 

 2112-الجزائر-دراسة فتيحة كركوش ، أمينة بن قويدر : 

  دراسة ميدانية –" االجتماعي على العالقات األسرية تأثير شبكة التواصل:"الدراسة بعنوان 
حيث حاولت هذه الدراسة الكشف عن طبيعة العالقات األسرية وباألخص العالقة بين اآلباء واألبناء 

 . ستخدام مواقع التواصل االجتماعي في ظل التغير االجتماعي الذي من أهم سماته االنتشار الواسع ال

عتماد على المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم في جمع البيانات االستبيان الذي تم اإل
اشتمل على ثالث محاور أولها خاص بمواصفات أفراد العينة، أما المحور الثاني يتعلق باستخدام 

أثير شبكات التواصل على التنشئة شبكات التواصل االجتماعي، في حين تعلق المحور الثالث بت
فرد تختلف من حيث بعض ( 21)االجتماعية، وقد طبق االستبيان على عينة الدراسة البالغ عددها 

 (.الجنس، السن، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، الحالة المهنية)المتغيرات 

 :وقد توصلت الدراسة لمجموعة نتائج كما يلي

 .راد العينة لمواقع التواصل االجتماعيمدى استخدام أف: أوال

  سنوات فما فوق وذلك بمعدل  2أغلب أفراد العينة بدأ اهتمامهم بمواقع التواصل االجتماعي منذ
 .ساعة إلى ساعتين يوميا لدى الغالبية
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 تليه مواقع  بوك يليه بعد ذلك البريد االلكتروني، ثم أغلب أفراد العينة يستخدمون موقع الفيس
 .يليها بعد ذلك اليوتوب وتويتر( األمسانالسكايب و )أخرى مثل 

  الهدف من دخول هذه المواقع حسب األغلبية فقد صرحوا بأنهم يستخدمونها لهدف ثقافي يليه
بعد ذلك الهدف االجتماعي والدراسي، ثم التسلية فالهدف الوظيفي، ليقع الهدف التجاري في المرتبة 

 .األولى
  أفراد العينة يدخلون إلى هذه المواقع من بيوتهم مما يزيد من المدة المستخدمة ويستقطع أغلب

 .هذا الوقت من الوقت المخصص للعائلة بما أنه في البيت

 .االجتماعي على العالقات األسرية تأثير استخدام مواقع التواصل: ثانيا

لقد توصلت هذه الدراسة إلى أن العالقات األسرية تتضرر من جراء استخدام الفرد المفرط 
ونتيجة ذلك يدخل في صراع مستمر مع  ،لشبكات التواصل االجتماعي، وأن تفاعلهم مع أسرهم  يقل

 .أفراد األسرة وخاصة الوالدين

  2111 -الجزائر-الخامسة رمضاندراسة: 

وانتشار قيم العولمة الثقافية لدى  اإلنترنتاالجتماعية على  الشبكاتاستخدام ": الدراسة بعنوان
 ،جتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرةدراسة مسحية حول جمهور الشبكات اال –" الشباب الجامعي

وقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االستخدامات واإلشباعات التي يحصل عليها الشباب الجامعي 
 .وعالقتها بانتشار قيم العولمة الثقافية لديهم اإلنترنتالجزائري من خالل الشبكات االجتماعية على 

مسح عن فقد تم استخدام ال، جتماعي ونظرا لضخامة مجتمع البحثتم اعتماد منهج المسح اال
وقد تم ( 011)أما العينة فقد بلغ حجمها ، مت أداة االستمارة لجمع البياناتطريق العينة، واستخد

اختيارها عن طريق العينة العنقودية،  وذلك بتقسيم جامعة محمد خيضر بسكرة إلى كليات، ثم سحب 
ور، والشباب الذين مفردات العينة على مستوى كل كلية بطريقة الحصص المتساوية بين اإلناث والذك

وكذلك باستخدام العينة القصدية في سحب المفردات من خالل . يسكنون عاصمة الوالية وخارجها
 .انتقاء مستخدمي الشبكات االجتماعية على مستوى كل كلية

 



العام للدراسة اإلطار  الفصل األول 
 

~ 35 ~ 
 

 :من أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة نذكر ما يلي

 أغلبية أفراد العينة الشبكات االجتماعية بكثافة كبيرة، حيث أن استخدام هذه المواقع هو  يستخدم
 .نشاط أساسي لدى أغلبية أفراد العينة، خاصة عند اإلناث أكثر من الذكور

  يعد فايسبوك"kooeWaaF " ثم يوتوب"Youtube"  اإلنترنتأكثر الشبكات االجتماعية على 
من أهم األسباب التي تجعل " الدردشة"استخداما من طرف الشباب الجامعي الجزائري، كما تعتبر 

 .وبنسبة أقل تحميل الملفات  اإلنترنتالشباب الجامعي يقبل على الشبكات االجتماعية على 
  أهم الدوافع التي تجعل الشباب الجامعي "الحصول على معلومات ومعارف"، و"الترفيه"يمثل ،
 .لون على استخدام الشبكات االجتماعيةيقب
   إن الحديث عن تفاعل حقيقي يعد أمرا مستبعدا خاصة وأن نسبة كبيرة من أفراد العينة أجابت

التعليق ثم المرتبة الثانية الفئة التي تكتفي باالطالع ثم الفئة النشطة التي تقوم وبأنها تقوم باالطالع 
 .بالنشر
  على أن الشبكات االجتماعية تحمل قيما غربية واتفقوا على أن أهم يجمع أغلبية أفراد العينة

 ".الجنس"، أما السلبية فهي "الحرية"القيم الغربية االيجابية التي تروج لها هي 
 

 يرى أغلبية أفراد العينة أن الشبكات االجتماعية غير ناجحة في ربط عالقات حقيقية وقوية. 
 لغربية في تفضيل أغلبية أفراد العينة من بين المظاهر الثقافية يتجسد انتشار قيم العولمة الثقافة ا

 ".األغاني"، ثم "السلوكات والتصرفات"، ثم ...(السيارات، المنازل)المتمثلة في " الماديات"الغربية 
   يرى األغلبية من أفراد العينة أن ملفات الفيديو على الشبكات االجتماعية تحمل قيما سلبية

، وعلى الرغم من ذلك فقد أجابت األغلبية منهم أنهم ال ينوون التخلي ...مع الجزائريتضر بثقافة المجت
 .عن استخدام هذه المواقع مستقبال

 

 2111 -فلسطين-دراسة حسني عوض: 
 

فئة الشباب في محافظة  بوك على تقدير الذات لدى أثر استخدام الفيس "الدراسة بعنوان
" الفيس بوك"حيث حاولت هذه الدراسة التعرف إلى أثر استخدام موقع التواصل االجتماعي  ".طولكرم

 .على درجة تقدير الذات لدى فئة الشباب في محافظة طولكرم بفلسطين
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استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد تم استخدم االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات 
مستخدم ومستخدمة ( 011)بقت الدراسة على عينة قصدية بلغ قوامها فقرة، وقد ط( 41)مكونة من 

 .من فئة الشباب" الفيس بوك"لموقع التفاعل االجتماعي 

 :وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة     

  على تقدير الذات لدى فئة الشباب" الفيس بوك"وجود أثر استخدام لموقع التواصل االجتماعي. 
  الفيس "روق ذات داللة إحصائية في درجة أثر استخدام لموقع التواصل االجتماعي وجود ف
 .على تقدير الذات بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث" بوك
   الفيس "وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة أثر استخدام لموقع التواصل االجتماعي
تبعا لمتغير العمر، وقد كانت الفروق بين على تقدير الذات لدى الشباب في محافظة طولكرم " بوك

 .سنة لصالح الفئة األولى( 21-25)وبين ( سنة05-41)الشباب من المرحلة العمرية من 
   على " فيس بوك"وجود فروق ذات داللة في درجة أثر استخدام لموقع التواصل االجتماعي

 .أعزب تقدير الذات لدى الشباب في محافظة طولكرم بين أعزب ومتزوج لصالح
 

   الفيس "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة أثر استخدام لموقع التواصل االجتماعي
 .على تقدير الذات تبعا لمتغير المؤهل العلمي" بوك

 

 2111المغرب، دول المشرق، الخليج العربي، القرن االفريقي -دراسة محمد االمين فورار: 

" والشباب العربي، االستخدامات، واإلشباعات Facebook موقع فايسبوك": الدراسة بعنوان     
استهدفت هذه الدراسة التعرف على االستخدامات الشباب العربي لموقع فايسبوك، واإلشباعات التي 
  يحققها، باعتباره ظاهرة النتشاره السريع حول العالم، وتضاعف أعداد مستخدميه من سنة ألخرى

 .عية المنافسة على غرار موقع ماي سبيسوتفوقه على جميع الشبكات االجتما

تم استخدام منهج المسح االجتماعي، وشملت الدراسة أربعة مجموعات إقليمية عربية هي على 
التوالي، المغرب العربي، ودول المشرق، دول الخليج العربي، القرن اإلفريقي، وقد اعتمد الباحث على 

 . االستمارة عن طريق البريد االلكتروني



العام للدراسة اإلطار  الفصل األول 
 

~ 37 ~ 
 

 :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

 (.4.1)بوك يقدم نمطا جديد من االتصال االجتماعي مستفيدا من تقنية الويب  سيموقع ف 
  بوك يسفال"إلى أن الشباب العربي يستخدم  توصلت الدراسة "Facebook  بكثافة وهذا دليل على

 . تشار وسرعته من دولة عربية إلى أخرىانتشاره الواسع في العالم العربي، رغم تباين هذا االن
  ترى نسبة هامة من الشباب العرب بأن الموقع يقدم خدمات ممتازة، حيث يعتمد على البساطة

 .في الشكل، مع الفعالية الكبيرة للتطبيقات التي يتيحها لمستخدميه
   بالنسبة للشباب  "بوك فيس"أشارت نتائج الدراسة إلى أن الهدف األساسي الستخدام موقع

العربي هو تكوين صداقات، والبقاء على تواصل مع األصدقاء، إضافة إلى التسلية والترويح عن 
 .، كما أن نسبة منخفضة جدا من الشباب العربي يستخدمون الموقع ألغراض جنسية...النفس

 

  كوين للشباب العربي، تتمثل في مساعدتهم على ت" بوك فيس"االشباعات التي يحققها موقع
الصداقات والبقاء على تواصل مع األصدقاء، إضافة إلى التسلية، وهذا راجع طبعا إلى كثرة 

موقع حاجة الشباب العربي إلى التعبير عن آرائهم الالتطبيقات، المرتبطة بهذه الوظيفة، ويشبع 
 .ومعتقداتهم

 

 عر الشباب العرب بأنهم التكتل فيما يشبه التنظيمات االجتماعية، أو السياسية، أو الثقافية، يش
 .يحققون ذواتهم عند انضمامهم إليها وتفاعلهم مع بقية أعضائها

  والقيم والمبادئ السائدة في الدول العربية  يقر الشباب العرب بأن الموقع قد يتعارض مع الثقافة
حدد ما اقتناعا منهم بأن نمط استخدامهم هو الذي ي، ذا ال يمكن أن يستغنوا عن الموقعلكنهم رغم ه

 .القيم المتعارف عليها في المجتمعات العربية أم الو  إذا كان الموقع فعال يعارض الثقافة
  بديال ممتازا " بوك فيس"نسبة هامة من الشباب العربي ترى في الواقع االفتراضي على موقع

إدمان  ، وهذا مؤشر خطير على ما يمكن وصفه بحاالتاإلنترنتللواقع الذي يعيشونه بعيدا عن شبكة 
 .مرضي على الموقع

 درة القائمين على موقع فايسبوك، على فهم نمط التفكير البشري، وكثرة الخدمات والتطبيقات ق
إضافة إلى عوامل أخرى   التي يتيحها الموقع، واألعداد المتزايدة من الذين يسجلون فيه بشكل يومي

 .بوك بهذه الطريقة أدت إلى إقبال الشباب العربي على فيس
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  2112-الجزائر–دراسة سليمان بورحلة: 

بجامعة  "الجامعيين وسلوكياتهم على اتجاهات الطلبة اإلنترنتأثر استخدام ": الدراسة بعنوان
على اتجاهات الطلبة وسلوكاتهم، مستخدمة  اإلنترنتالجزائر، وقد استهدفت التعرف على أثر استخدام 

 .في ذلك منهج المسح االجتماعي

 :نتائجها في وتتمثل أهم     

  وبالتالي  ،احتلت مراتب متقدمة بعد التلفزيون، متقدمة على كل من الصحف والراديو اإلنترنتأن
 .اكتسبت طابعها االجتماعي على األقل في األوساط الجامعية اإلنترنتف
  ألن هذه الفترات تعد بمثابة  ،في المساء أو في الليل اإلنترنتأن أغلبية أفراد العينة يستخدمون

 همأوقات فراغ لدى الطلبة، كما أن هذه الفترة تعد كذلك فترة مناسبة لالتصال االجتماعي بالنسبة ل
 ،وهذا ما يجعلنا نرى أن هناك تقاطع بين االتصال االلكتروني واالتصال االجتماعي بالنسبة للطلبة

 .وتدعيم االتصال االجتماعي ساعد الطلبة على تطوير اإلنترنتكما أن استخدام 
 

 عن االنحراف والعزلة  أن أغلبية الطلبة إيجابيين في استخدامهم لإلنترنت، وبالتالي فهم بعيدين
خاصة وأن أغلبية العينة ال تتصفح المواقع اإلباحية العتبارات تتعلق بالدين واألخالق وعدم األهمية 

ث العلمي للتحصيل الدراسي وهذا ألن الطلبة من أجل البح اإلنترنتوأن السبب األول الستخدام 
 .الجامعيين هم فئة واعية

  كما بينت الدراسة أنه ال توجد عالقة بين مدة االستخدام لإلنترنت ومشاعر العزلة االجتماعية
يوميا ألكثر من ثالث ساعات، وهذا عكس ما أثبته بعض  اإلنترنترغم أن أغلبية العينة تستخدم 

 .بية وأجنبيةالدراسات في دول عر 
  كما أكدت الدراسة أنه ال توجد عالقة ترابطية بين السلوكيات المكتسبة وأنماط االستخدام

والمحتويات ألن السلوك حسب عينة البحث يتكون انطالقا من األسرة والمسجد والجامعة والمجتمع 
 .اإلنترنتوليس محتويات 
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  د سنة-فلسطين –دراسة حسني عوض: 

 فئة لدى المجتمعية المسؤولية تنمية في االجتماعي التواصل مواقع أثر :"الدراسة بعنوان 
 االجتماعي التواصل مواقع أثر فحص إلى الدراسة ، هدفت"أنموذجا عالر شبابي مجلس تجربة الشباب

 مجموعة على تدريبي برنامج تطبيق خالل من وذلك الشباب، فئة لدى المجتمعية المسؤولية تنمية في
 . عالر شبابي مجلس شباب من

 أفراد المجموعة على التدريبي البرنامج بتطبيق تم استخدام المنهج الشبه التجريبي وذلك
 ثم وفتاة شابا 18 عددهم بلغ عالر شبابي مجلس شباب من مقصود بشكل اختيارها تم التي التجريبية

 من التأكد وتم بتطويره،  الباحث قام الذي (القبلي القياس ) االجتماعية المسؤولية مقياس عليهم طبق
 انبثقت التي السلوكية األهداف من وعدد رئيس هدف من تكون فقد البرنامج محتوى أما وثباته، صدقه
 حدد وقد لقاء، لكل ساعات ( 4 )بمعدل أيام خمسة خالل نفذت لقاءات 5نم البرنامج تكونو   عنه،

 وأساليب الفنيات الباحث واستخدم واإلجراءات، التنفيذ آلية حدد كما لقاء، لكل أهداف عدة الباحث
 واالستفسار، التساؤل العملي، التدريب تشكيل المجموعات، التوضيح، التعارف، منها المختلفة التدريب
 متعددة وسائل الباحث استخدم كما التنشيطية، الجماعية واأللعاب والمناقشة المحاضرة والتقييم، اإلنهاء

 جهاز قالب، لوح ى،مقو  ورق تسجيلية، LCD التقديمي والعرض أقالم منها البرنامج إنجاح في
 الخطوات البرنامج تطبيق بعد الباحث وضح وقد بوينت، البور برنامج باستخدام البروجيكتور العرض

 .التدريبي البرنامج نهاية إلى وصوال التطبيق عملية في اتبعها التي

 :التالية النتائج الدراسة أظهرت وقد

 مستوى  عند التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود
تطبيق  بعد لصالح وبعده البرنامج تطبيق قبل االجتماعية المسؤولية مستوى في 1.15 الداللة 
 . التدريبي البرنامج

 درجات الذكور متوسط بين0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 
 .البرنامج تطبيق بعد االجتماعية المسؤولية مستوى في التجريبية المجموعة في واإلناث
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 :الدراسات االجنبية - ب
 

  دراسةShanayyara Mahmood & Umer Farooq-4102-باكستان: 

األداء االكاديمي الخمسة الكبرى و  دراسة العوامل الشخصية: إدمان الفيس بوك" :عنوان الدراسة
 الفيس بوكمتغيرات الشخصية على إدمان بعض   أثيرتالبحث في الهدف من الدراسة  ،"لدى الطلبة

ذا كان لديه أي تأثير سلبي على األداء األكاديمي للطالب  .وا 

 08مقياس برغن إلدمان الفيس بوك المتكون من توزيع  استخدام المنهج الوصفي من خالل تم 
 .طالب 051وتكونت العينة من . بين الطالب في قسم العلوم اإلدارية The big five عبارة، و مقياس

، العصابية يةاالنبساط من كل أن  استخدام تحليل االنحدار لتحليل البياناتأظهرت النتائج ب
هناك كما أثبتت أن ، لهم عالقة ارتباطية موجبة مع االدمان على الفيس بوك الخبرةواالنفتاح على 

 .واألداء األكاديمي اإلدمان على الموقع بين بةارتباطية سالعالقة 

 دراسةal   Zeinab Zaremohzzabieh et-2114-ماليزيا: 

الهدف من الدراسة استكشاف ظاهرة و  ".الجامعة طلبةدمان الفيس بوك لدى إ": عنوان الدراسة
 .على الفيس بوك اإلدمان

 الماليزية بوترا جامعة من العليادراسات للتم استخدام المقابلة لجمع البيانات من تسعة طالب 
متكرر مر و استخدام مست بوك، الفيس الدخول إلى فيالرغبة ) :وتكونت المقابلة من ثالثة محاور

 ( للموقع ، تجنب عدم االتصال

يعتمدون على  المستخدمين هؤالء أن أظهرت الثالثة محاورال هذه من المستخلصة النتائج
 األنشطة معظم أن مفاده استنتاج إلى أيضا النتائج هذه تؤدي، كما دمانياستخدام الفيس بوك بشكل إ

 فإن لذا. تدفع بالفرد الستخدام الفيس بوك هي التي تؤدي إلى إدمانه االستخدامات التيوالدوافع و 
 ضبط ممارسة على مساعدتهم هو المعرفة على قائم مجتمع في للحياة الطالب إلعداد طريقة أفضل
 .بوك الفيس استخدام عند التوازن من مستوى وتحقيق النفس
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  دراسةHosein Jafarkarim et al  - 2114-ماليزيا: 

، الهدف منها الكشف عن مستويات "لفيس بوك عند الطلبة الماليزيينإدمان ا: "عنوان الدراسة
 .اإلدمان لديهم

على عينة قدرها  عبارة 08برغن إلدمان الفيس بوك المتكون من  مقياس الدراسة هذه استخدمت
 .من جامعة ماليزيا  طالبا 220 من

 أن إلى النتائج تشير، كما راد العينة مدمنين على الفيس بوكأف من٪ 23 أن النتائج أظهرت
كما أوضحت الدراسة عدم . يجعل من الفرد عرضة لإلدمان بوك الفيس على الوقت من كثيرال قضاء

 . ، السنالجنس، الدينمان تبعا لمتغير وجود فروق في مستوى اإلد

 دراسة  SALIH TİRYAKİ ŞÜKRÜ BALCI, - 2114-تركيا: 

، الهدف من الدراسة هو "ى طلبة المدارس الثانوية بتركياإدمان الفيس بوك لد: "عنوان الدراسة
 .الفروق بين مستوى اإلدمان تبعا لمتغير الجنسى الطلبة و الكشف عن مستويات اإلدمان لد

 202 ، على عينة تكونت منعبارة 08كون من إلدمان الفيس بوك المت تطبيق مقياس برغنتم 
 . ستخدمين للموقعمن الم

، ويزداد مستوى نتائج أن مستويات إدمان الطالبات أعلى من مستويات الطالب الذكورأظهرت ال
للموقع، كما أثبتت الدراسة أنه توجد  هميمر في استخدامالذي الوقت  بزيادةبوك  على الفيساإلدمان 

 .عليهدمان واإلبوك  الفيسعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تجربة استخدام 

  دراسةMusarrat Azher & al - 2114 -باكستان: 

 منها ، الهدف"عالقته بالقلق لدى طلبة جامعة سرجودها و  اإلنترنتإدمان :"نوان الدراسة ع
ومستوى  اإلنترنت إدمان بين دراسة العالقةو ، ناثاإلو  الذكور بين اإلنترنت إدمان انتشار على التعرف

 .القلق لدى الطالب
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تم اختيارهم عن طريق العينة العشوائية العنقودية   طالب ماجستير 211 بلغت عينة الدراسة
 لجمع تقييم كأدوات (BAI) بيك للقلق مقياسو  ،(IAS) اإلنترنت إدمان الدراسة مقياس واستخدمت
 . البيانات

 واإلدمان أن هناك عالقة بين مستوى القلقو  اإلناث، أكثر إدمانا من أن الذكور النتائج أظهرت
 .الجامعة لدى طلبة اإلنترنتعلى 

 دراسة  Prof. Kavitha –2113-الهند: 

 هو الدراسة هذه من والغرض" . إدمان الطالبات على استخدام الفيس بوك: "عنوان الدراسة
دمانهو  بوك الفيس الستخدام الطالبات دوافع بين العالقة تحديد  التفاعل: من خالل الدوافع التالية. ا 

 .التواصل ،األصدقاء الترفيه، الوقت، قضاء االجتماعي،

، طبق عليهم استبيان من إعداد مومباي مدينة من دارةاإل كلية من طالبة 021 الدراسة تشمل
 .بند 50الباحثة متكون من 

 الطالب من اإلناث دوافع بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن الدراسة نتائج وأظهرت
دمان بوك الفيس الستخدام  من تفاعل االجتماعيال صدقاء،االإضافة  دوافعكانت و ، بوك الفيس وا 
 واحدة هي بوك الفيس ستخداما دوافعأن  وبالتالي خلصت إلى. موقعال إدمان في الرئيسيين المساهمين

 .الطالب بين بوك الفيس إدمان في تساهم التي العوامل من

 دراسة Anna Szczegielniak & al –2113-بولندا: 

، حيث هدفت هذه "المشاكل المرتبطة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي" :عنوان الدراسة
 .دمانهم عليهاإمكانية إحول جتماعية على سلوكات المستخدمين و ثر الشبكات االألى تقييم إالدراسة 

شهر المواقع البولندية أفرد تم تطبيق عليهم استبيان تم نشره على  440تكونت عينة الدراسة من 
  .نشطة يقوم بها المستخدمأفكانت االسئلة تتمحور حول 
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 : ظهرت النتائج مايليأ   

 على ايقاع النوم تأثيرن للشبكات االجتماعية أ. 
 ن لديهم أكما  ألنفسهمناث تختبئ وراء معلومات كاذبة و صور جذابة محسنة غلب اإلأن أ

 .زاء صورهمإقلق 
  ناث حصائية بين الجنسين نحو استخدامهم للفيس بوك لصالح اإلإوجود فروق ذات داللة. 
  شبكات االجتماعيةالدمان على و اإل اإلنترنتدمان إحصائية بين إتوجد فروق ذات داللة  . 

 

 دراسة Eleni Andreou , Hoinia Svoli-2113-اليونان: 

لدى  اإلنترنتعالقة بعض الخصائص النفسية والديمغرافية بأبعاد إدمان " :الدراسة بعنوان
عالقتها و  اإلنترنتخصائص النفسية الستخدام ، وهدفت هذه الدراسة للكشف عن ال"المراهقين اليونانيين

 .اإلنترنتدمان على في اإل التي تساهمغرافية و ببعض المتغيرات الديم

دمان إسنة طبق عليهم مقياس  08-05عمارهم بين أمراهق تتراوح  228تكونت العينة من 
الشعور  ،القدرة على التحكم، واالكتئاب :لقياس الخصائص النفسية التاليةاستبيان ، و (IAT) اإلنترنت

 .القلق االجتماعيبالوحدة، تقدير الذات و 

الدراسة واالدمان  حصائية بين متغيراتإوجود عالقة ارتباطية ذات داللة  عنكشفت النتائج 
لم ، كما نواع مظاهر االدمانأكثر عرضة لمختلف أن المراهقين هم ألى إخلصت و ، اإلنترنتعلى 

 . تبعا لمتغير الجنس اإلنترنتحصائية بين إدمان إتجد فروقا ذات داللة 

  دراسةEmre ÇAM ، Onur İŞBULAN-2112-تركيا: 

لى الكشف عن إحيث تهدف الدراسة  ،"دمان المعلمين للشبكات االجتماعيةإ" :عنوان الدراسة
 .دمان وانتشارهامظاهر اإل

، تم ا التركيةبجامعة سكاري( ذكر 508-نثىأ 320)معلم  0453طبقت على عينة قوامها 
 .من إعداد الباحثة دمان على الفيس بوكاستخدام مقياس اإل
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 :النتائج كالتالي وكانت

  دمانا على الفيسإفالمعلمين الذكور هم أكثر ، حصائية بين الجنسينإتوجد فروق ذات داللة 
 . بوك من المعلمات

  ن  أالنتائج  أسفرتتبعا لمتغير السن حيث  اإلنترنتدمان إحصائية في إتوجد فروق ذات داللة
 .دمانا على الفيس بوك من صغار السنإكبار السن هم أكثر 

 

 راسة دTeague E. Simoncic-2112-الواليات المتحدة: 

 منها هو العالقةوكان الهدف ، "عالقته بأعراض االكتئاباستخدام الفيس بوك و " :الدراسة بعنوان
 . الشخصية بعض عواملو  االكتئاب،الفيس بوك و  استخدام بين

ومقياس عوامل  ، CES-Dاالكتئاب تم تطبيق مقياس جامعيا طالبا 425 الدراسة شملت
 .استبيان حول استخدام الفيس بوكو  NEO الشخصية

 لديهم أن اإلناثعلى الفيس بوك، و  والنشاط االكتئاب عالقة بين وجود أظهرت النتائج عدم
استخدام الفيس بوك  نشاط ، وارتبطوأكثر استخداما مقارنة بالذكورالعصابية  من عالية مستويات
 .االكتئاب مستويات بانخفاض

   دراسةSharon Thompson, Eric Lougheed –4104-الواليات المتحدة: 

"  على مواقع التواصل االجتماعي الجنسين بين الفروق استكشافية حول دراسة: "عنوان الدراسة
 . الجنسين بين الفروق عن البحث الهدف هو

س عليهم مقيا، تم تطبيق سنة 00.01 عمر متوسط طالبا جامعيا مع 478بلغت عينة الدراسة 
 .مقياس دوافع استخدام الفيس بوكلقياس شدة استخدام الفيس بوك و 

عانون من أنهن يو الذكور،  من أكثر اإلناث يقضون الكثير من الوقت أظهرت النتائج أن
  بالضغط إلى شعورهن  األحيان بعض قد يؤدي في الفيس بوك استخدام أناضطرابات ايقاع النوم و 

 .أنهن أكثر عرضة لإلدمان ن، و أنه يساعدهن في التعبير عن مشاعره ، إالوالقلق واالجهاد
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  دراسةCecilie Schou Andreassen et al- 2112 -النرويج: 

فقرة  08المقياس عبارة على اس برغن لإلدمان على الفيس بوك و هدفت الدراسة إلى تطوير مقي
، التحمل البروز) : هيواحدا من عناصر اإلدمان الستة و  بحيث تمثل كل ثالث فقرات عنصرا

نادرا جدا، نادرا، : خمسة بدائل هي على النحو التالي للمقياس، و (نسحاب، االنتكاس، الصراعواال
 .، غالباأحيانا، كثيرا

وعند حساب ، (إناث 448ذكور، 007) طالب جامعي  242ونة من تم تطبيقه على عينة مك
رج بطريقة ومعامل االرتباط المستخ 1.82معامل ألفا للمقياس ة للمقياس قدر الخصائص السيكومتري

، ومن أجل البحث عن ثالثة أسابيع على االختبار االولالذي طبق بعد و  1.84إعادة االختبار 
، ايقاع النوم تم الخمسة الكبرى ، عوامل الشخصيةالقابلية لإلدمان: دمان وكل منالعالقة بين اإل

 Addictive Tendencies Scale, Online Sociability Scale, Facebook): تطبيق المقاييس التالية

Attitude Scale, NEO-FFI, BIS/BAS scales, and Sleep questions. ) 

دمان على الفيس بين اإل وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة إحصائية  :أظهرت النتائج
على التحصيل المدرسي  كما أظهرت النتائج وجود تأثير سلبيو  ،واالنبساطية العصابية كل منو  بوك
 .على ايقاع النوم نتيجة السهر في استخدام الموقع و 

  شرمان  إيريكا"دراسة Erica Sherman-2111-بوسطن: 

الهدف من هذه الدراسة ، و "الفرد إدمان على المؤثرة العوامل: "الفيس بوك" إدمان" :عنوان الدراسة
 الفيس بوك ومدى  تحديدا االجتماعية الشبكات دمان مواقع إلى إهو التعرف على العوامل التي تؤدي 

 الشخصية سمات ، والتعرف علىالموقع على الفرد يقضيه الذي الوقت ومقدار الجنسين تأثيره على كال
  .لدى المدمنين على الفيس بوك

الدراسة  تمدتواع ببوسطن، التخصصات لجميع  الجامعية، رحلةطالب الم على الدارسة طبقت
 :التالية التساؤالت على لإلجابة  تالبيانا لجمع كأداة االلكترونية االستمارة على

 على الفيس بوك؟ بإدمانهمفراد مرتبطة هل شخصية األ -
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 على الموقع من الذكور؟ لإلدمانكثر عرضة أهل االناث  -
 فراد على الفيس بوك؟دمان األإماهي العوامل االخرى التي تؤثر في   -

 :وكانت النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة كما يلي

 الفيس بوك" على اإلدمان في منخفضة درجات سجلوا مرتفع ذواتهمل تقديرهم الذين األفراد". 
 (.أنثى -ذكر)الجنس لمتغير تبعا "الفيس  بوك" إدمان في توجد فروق ال 
 الفيس  بوك" إدمان مقياس على عالية درجات الملل سجلوا من يعانون الذين األفراد". 
 لوجه وجها تكون ال التي االجتماعية للعالقات يلجأون االكتئاب من يعانون الذين األفراد إن 
  .يدمنون عليه وجعلهم "الفيس  بوك" وفره ما وهذا أكبر، فيها راحة يجدونل
 

   دراسةLawrence T. Lam, & al- 2112 -ايران: 

البحث  ، تهدف إلى"عند المراهقين االيرانيين اإلنترنتالعوامل المرتبطة بإدمان : "عنوان الدراسة
 . المراهقة مرحلة في اإلنترنت إلدمان المؤديةالمساعدة و  العوامل عن

 08 إلى 02 بين أعمارهم تتراوح الذين الثانوية المدارس طالب طبقت على عينة من المراهقين
 االكتئاب مقياسو  ،(IAT)اإلنترنت استخدام مقياس إدمان تمو  الطبقية، العشوائية العينة باستخدام سنة،

  . Zung لـ

عددهم        لإلنترنت عاديين صنفوا كمستخدمين المستطلعين أظهرت النتائج أن غالبية
 على بشدة مدمنين( ٪1.7)أفراد  01 و( ٪01.4) فرد إدمان متوسط 058 مع ،(80.4٪ )0204
أن هناك عالقة ارتباطية ذات باإلناث، و  و أسفرت النتائج أن الذكور أكثر إدمانا مقارنة. اإلنترنت

هو  اإلنترنتالمرتبطة بإدمان واالكتئاب، ومن السلوكات المتوقعة و  اإلنترنتة بين إدمان داللة إحصائي
 . للمواقف المجهدة  المشكالت االسرية، التعرض الشرب، سلوك
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 :بوكالعالقة بين النرجسية واإلدمان على الفيس  تناولتالدراسات التي -5-1-3

  دراسةSadia Malik, Maheen Khan –2115-باكستان: 

تقدير الذات لدى طلبة الفيس بوك على السلوك النرجسي و  دمان علىثر اإلأ": عنوان الدراسة
 .تقدير الذاتدمان الفيس بوك وكل من النرجسية و إلى الكشف عن العالقة بين إ، هدفت "الجامعة

، ومقياس تقدير الذات لروزنبرغ ،الفيس بوك ومقياس النرجسية إلدمانتم استخدام مقياس برغن 
 .طالب بجامعة سرجودها، البنجاب، الباكستان 411على عينة قدرت بـ

 :ظهرت النتائج أ
 

  عالقة سلبية و والنرجسية  دمان الفيس بوكإحصائية بين إوجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة
  .تقدير الذاتبين االدمان و 

  بين الجنسينالسلوك النرجسي دمان الفيس بوك و إ فيحصائية إلم تكن هناك فروق ذات داللة. 
  دمان إن أالنرجسي و ن االدمان على الفيس بوك مؤشر كبير للسلوك ألى إخلصت الدراسة

المراهقين للفيس بوك ناتج عن انخفاض مستويات الثقة بالنفس وبالتالي تعزيزها من خالل هذه 
 .المواقع

  دراسةElliot T. Panek , et al-  4102-الواليات المتحدة: 

والتويتر  الفيس بوك "عالقتها باستخدام شبكات التواصل االجتماعي النرجسية و : "الدراسة بعنوان
أي من الموقعين تتجلى و  ،"التويتربوك و الفيس "عالقتها بموقع و  النرجسية فهم ، هدفت الدراسة إلى"

، االكتفاء االستعراضية، السلطة، التفوق، االستحقاق االستغاللية" والمتمثلة في فيهما مظاهر النرجسية 
 ".الذاتي

التي تحديد عدد مرات مهم للموقع و تم قياس مدة استخدا طالب، 278طبقت على عينة قدرها 
 .(NPI-16)مقياس النرجسية المختصريقومون بها بتحديث صفحاتهم و 

أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين جميع أبعاد النرجسية عند  أظهرت النتائج
، كما أنه ال توجد ر على الفيس بوك أكثر من التويترأن بعد التفوق يظهو . مستخدمي الفيس بوك
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أن أفراد العينة يستخدمون الفيس بوك أكثر وغير المستخدمين لموقع التويتر، و  فروق بين المستخدمين
 .من التويتر

  دراسةKris Compiet –2113-امستردام: 

 هذه ناولتت"  توقع االحترامشغف االعجاب و : النرجسية والسلوك الفيسبوكي: "ةعنوان الدراس
 .عالقتهما بالسلوكات على الفيس بوكو  االستغالليةاالستعراضية و  النرجسية جوانب من جانبين الدراسة

، تم استخدام مقياس عاما 43-03 بين أعمارهم تتراوح فرد 483قدرت عينة الدراسة بـ 
 .مقياس العوامل العشرة لقياس سلوكات الفيس بوكو  The NPI-16النرجسية المختصر 

االستغاللية في  العظمة و  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بينه توجد أن :النتائج ظهرتأ
 االستعراضيةعلى مستوى مرتفع في بعد العظمة و ، أن األفراد الذين تحصلوا يالفيسبوكالسلوك 

    والمعلومات الحالة تحديثات من خالل يستخدمون الفيس بوك أكثر من غيرهم لغرض عرض ذواتهم
 . ذوي المستويات المنخفضة مبنظرائه مقارنة بالجاذبية الشخصية التي تتسم والصور

كما أن األفراد الذين تحصلوا على درجات مرتفعة في بعد االستغاللية يقبلون طلبات الصداقة 
كما أن لديهم الرغبة في االنتقام من ردود الفعل السلبية التي يواجهونها مقارنة باألفراد  من الغرباء،

 . ذوي المستويات المنخفضة

  دراسةRemia Mahajan –2113-الهند: 

" الشعور بالوحدة النفسية لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعيالنرجسية و " :عنوان الدراسة
 الشعور بالوحدة النفسية باستخدام موقع الفيس بوك    البحث في العالقة بين النرجسية و الهدف منها 

 .دراسة الفروق بين الجنسين و 

 NPI-16، طبق عليهم مقياس عاما 25-08 بين أعمارهم تتراوح 013قدرت عينة الدراسة بـ 
 المستخدمين من اإلنترنت على استطالع كما أجري the R-UCLAمقياس الشعور بالوحدة النفسية و 

 . بوك الفيس على
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 الشخصي الملف الصور،) بوك الفيس أن النرجسية لدى األفراد مرتبطة بمزايا النتائجأظهرت 
تعزى لمتغير  بالوحدة والشعور النرجسية بين إحصائية داللة ذاتتوجد فروق أنه ، و (الحالة تحديثات

 والشعور النرجسية ، كما أظهرت بأنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بينالجنس والسن
 .النفسية لدى مستخدمي الفيس بوك بالوحدة

  دراسةChristopher. Carpenter –2111 -الواليات المتحدة االمريكية: 

هدفت  ،"السلوك الغير االجتماعيرض الذات و ع: النرجسية على الفيس بوك: "عنوان الدراسة
 تحديثات نشر )الدراسة إلى قياس بعض السلوكات التعزيزية للنرجسية على موقع الفيس بوك كـ 

 الغير اجتماعية السلوكات رصدو ( الشخصي الملف معلومات وتحديث الشخصية، الحالة،الصور
الرغبة في  عند عدم تلقي تعليقات على منشوراته، الغضب االجتماعي دون منحه، طلب الدعم)كـ

 (.السلبية من التعليقات االنتقام

، تم استخدام فيها مقياس لقياس مظاهر مستخدم للفيس بوك 402الدراسة بـ قدرت عينة
 The NPI، من خالل مقياس الشخصية النرجسية قاالستحقا/العظمة واالستغاللية/االستعراضية

 .ومقياس روزنبرغ لتقدير الذات

 :أظهرت النتائج 

 الحالة،  تحديثات العظمة متصلة بالمزايا التي يقدمها الفيس بوك والمتمثلة في/أن االستعراضية
ضافةو  الصور،  الحصولو  األصدقاء من أجل جلب أكبر عدد ممكن من االعجاب من كبيرة أعداد ا 

  .على االهتمام
 الغير اجتماعية االستغاللية هي منبئات للسلوكاتو /  أسفرت النتائج أيضا على أن االستحقاق 
 ، والسعيعنهم يتحدثون كانوا إذا ما لمعرفة اآلخرين قراءة تحديثات السلبية على التعليقات االنتقام مثل
 . دون تقديمه لآلخرين  االجتماعي الدعم من مزيد إلى
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  دراسةSoraya Mehdizadeh – 2111-نيويورك: 

 حليل، حيث هدفت الدراسة إلى ت"ية وتقدير الذات على الفيس بوكالنرجس: "عنوان الدراسة
 في مظاهر الدراسة وتبحث، من خالل متابعة صفحته شخصية وهوية مستخدم الفيس بوك دراسةو 

 .الموقع على الذات واحترام النرجسية

على عينة  The NPI16مقياس الشخصية المختصر تقدير الذات لروزنبرغ و يق مقياس تطب  تم
على  فيس بوك للمشاركينال صفحات ترميز تمكما  ،نيويورك جامعةبمستخدم للفيس بوك  011قدرت 

 .أساس عناصر من خاللها يتم تحديد مظاهر عرض الذات 

وعرض  الذات تقدير ستخدمين فيالم بين ه توجد عالقة ارتباطية سلبيةأن النتائج تأظهر  قد
 الثقة وانخفاض النرجسية ، كما أنها توجد عالقة ارتباطية موجبة بينالذات من خالل الفيس بوك

المتواجد على  المحتوى نوع في فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين على العثور تم، و بالنفس
 .الذي يظهر النرجسية الصفحات و 

  دراسةLaura E. Buffardi & W. Keith Campbell-2112-جورجيا: 

 البحث عنالدراسة  ، الهدف من"ية على مواقع التواصل اإلجتماعيالنرجس: "عنوان الدراسة
 ".الفيس بوك نموذجا " االجتماعيالتواصل  قعامو  على النرجسية مظاهر

من ثم و  مستخدم للفيس بوك 057على The NPI-40ستخدام مقياس الشخصية النرجسية تم ا
 مالك عن انطباعهم تقييم، من أجل يعرفون المستخدمينعرض الصفحات على أشخاص آخرين ال 

 . الصفات هذه

 ميزاتم عدةعن  كشفتالتي حليالت التي أقيمت على الصفحات و أظهرت النتائج  من خالل الت
 الصورةطبيعة و  االجتماعي، التفاعل كمية، تحديث الحالة مرات عددتمثلت ب التيو  صفحةال محتوىل
وبين معدل استخدام  النرجسيةعالقة طردية بين  تبين أن هناكشخصية والتي تميزت بالجاذبية، و ال

بوك؛ حيث تتاح لهذه الشخصية فرصة نشر صوره واالهتمام بصفحته، وكذلك كثرة  الفرد للفيس
 .هو هدف الشخصية النرجسيةو  الحديث عن نفسه والتعبير عن شخصيته
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  دراسةEileen Y. L. Ong & al-  تحت الطبع -سنغفورة: 

 هذه وتناولت، "عرض الذات على الفيس بوك :المراهقةو  االنبساطيةالنرجسية و : "عنوان الدراسة
من خالل رصد أربع  المراهقين في عرض الذات لدى يةواالنبساط النرجسية بين العالقة الدراسة

تعداد  االجتماعية، الشبكة وحجم الحالة، تحديثات الشخصي، لملفا صورة)مميزات في الموقع 
 (.الصور

 NPQC-Rمراهق استخدم عليهم مقياس سمات الشخصية النرجسية  271بلغت عينة الدراسة 

 .بند و مقياس سمات الشخصية االنبساطية 04يتكون من و 

 أكثر من األفراد أقل اإلنترنتأسفرت النتائج في أن األفراد األكثر انبساطية ينخرطون على 
النرجسية في ة و ، كما بينت أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االنبساطيانبساطية

  .عرض الذات لدى المراهقين

 :التعقيب على الدراسات السابقة -5-2

دمان على متغير اإلعلقة بمتغير النرجسية و لدراسات السابقة المتمن خالل إطالع الباحثة على ا
م الباحثة خاصة في الدراسات التي ربطت بين المتغيرين، فهي قليلة على حد علكذا الفيس بوك، و 

من خالل الدراسات المتوفرة لدى الباحثة ء الدراسة الحالية، و أهمية إجرا العالم العربي، هذا ما يؤكد
 :يمكن أن نخلص إلى

  الدراسات السابقةكل مع من ناحية األهداف، تشترك الدراسة الحالية  :من حيث أهداف الدراسة 
 ودراسة،   (Kris Compiet,2013) كدراسةالفيس بوك  واستخدامالنرجسية  بين عالقةالتناولت  يالت

(Soraya Mehdizadeh, 2010)،  دراسةو(2008 Buffardi & Campbell,)،  ةسدراو (Remia 

Mahajan ,2013)  ودراسة (Eileen Y. L. Ong & al)  دراسةو (Elliot T. Panek , et al, 2013) 
وهي  ،(Sadia Malik, Maheen Khan ,2015)دراسة و ( Christopher J. Carpenter,2011 ) ودراسة

إدمان الفيس  الدراسة المطابقة الوحيدة التي تحصلت عليها الباحثة والتي هدفت في البحث عن أثر
 . الطلبةوتقدير الذات لدى  ،على السلوك النرجسي بوك
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إن الدراسات التي تحصلت عليها الباحثة بالنسبة لمتغير النرجسية كانت في مجملها تهدف إلى 
(  4104، ابتسام سعدون محمد ،مثال عبد اهلل غني العزاوي)الكشف عن مستويات النرجسية كدراسة 

التي هدفت للكشف عن انتشار ( 4115 ،عبد الناصر القدومي)دراسة و  ،) (Emmons,1984دراسةو 
كما هدفت بعض الدراسات إلى بناء مقاييس لقياس لدى العبي كرة الطائرة بفلسطين، و النرجسية 

 .                                                            Raskin & Hall, 1981) (دراسة و  )  (Pincus & Ansell,2009النرجسية كدراسة

بين سمات الشخصية ية من خالل دراسة العالقة بينه و تناولت بعض الدراسات متغير النرجس     
كما  (Ames et al ,2006)دراسة و  Miller & Cambell) (2008,دراسةو  (Lootens ,2010 )كدراسة

 كمنبئات الكبرى الخمسة الشخصية عواملفي  (4104 ،بو جرادأ، حمدي جودة مالأ )بحثت دراسة 
عالقتها بالعصابية لدى عن النرجسية و ( 4104 ،أمال عبد القادر جودة)الطلبة، ودراسة  لدى للنرجسية

 .طلبة الجامعة

كالسلوك االيثاري كدراسة : ولت النرجسية وعالقتها بمتغيراتكما أن هناك من الدراسات التي تنا
منال عبد الخالق جب )العدائية كدراسة ، و (4110،العراق-إيمان صادق عبد الكريم، طالب عبد سالم)

االبداع ، و (4112 ،عماد ابراهيم حيدر االتروشي) كدراسة التفاعل االجتماعي، و (4115 ،اهلل احمد
عوض )الذات تقدير ، و (4100 ،أحمد الشدفان)، والسلوك العدواني (4110 ،نضال غنام فايز نايف)

 . Ghorbani et al) 2010,(عالقة النرجسية بالضغوط االنفعالية  كدراسة،و ( 4104 ،قاسم بدير

السيد حسن  نسرين)دراسة تم التطرق إلى دراسات أخرى تناولت اضطراب الشخصية النرجسية ك
أنماط اضطراب الشخصية النرجسية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى حديثي حول ( 4110 ،عبداهلل
النرجسية من خالل برامج عالجية جاءت دراسة أخرى تناولت دراسة اكلينيكية، و وكانت الزواج 

رشادية كدراسة و  ثر برنامج ارشادي للتخفيف من نرجسية في أ( 4100 ،حمد يونس محمود البجاريأ) ا 
فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتعديل في ( 4102 ،رزق أبوزيد محمد السقا) دراسة، و الطالب الشعراء

 .بعض الخصائص النفسية لدى عينة من المراهقين ذوي الشخصية النرجسية

يمان حسين السيد إ)جاءت دراسات أخرى تناولت الموضوع من ناحية تحليلية عيادية كدراسة 
زية الجزئية كما تظهر فى حاالت المسايرة يوالدفعات الغر ديناميات النرجسية حول  (4111، حسن
 .النرجسية والجراحة التجميلية عند المرأة حول ( 4102نجادي رقية، )دراسة ، و ةالجسدي
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راسات اهتمت باستخدام أما فيما يخص متغير إدمان الفيس بوك فالباحثة ارتأت إدراج د
اسة أهمية نتائجها على الدر وشبكات التواصل االجتماعي واإلدمان عليها نظرا ألهميتها و  اإلنترنت

يس بوك وعالقته بالوحدة النفسية التي تناولت اسخدام الف( 4102 ،مريم مراكشي)الحالية كدراسة 
 جوادال عبد الفتاح عبد سماح)دراسات تبحث عن تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الفرد كدراسة و 
، وجاءت دراسات اهتمت بتأثير س بوك على أدوار المرأة المختلفةحول تأثير الفي ،(4102 ،حمدأ

تأثيرها و ( 4104 ،العقبي االزهر، نوال بركات)على العالقات االجتماعية كدراسة  شبكات التواصل
وتأثيرها على  (4104 ،الطاهر اإلبراهيمي وآخرون)كدراسة الوظيفة التربوية لألسرة الجزائريةعلى 

، أحمد مسعودان)تناولت دراسة ، و (4104 ،، أمينة بن قويدرفتيحة كركوش)دراسة العالقات االسرية ك
دراسات ، باإلضافة إلى ابأثر الفيس بوك في حدوث االغتراب الثقافي لدى الشب( 4104 ،العيد وارم

الخامسة  )دراسةبوك كالتي يحققها الفيس الكشف عن االستخدامات واإلشباعات  أخرى هدفت إلى
 ،حسني عوض ) ، كما هدفت دراسة(4101 ،محمد االمين فورار)دراسة ، و (4100 ،رمضان
وفي دراسة أخرى لحسني  ،على  تقدير الذات "الفيس بوك"أثر استخدام  علىالتعرف إلى ( 4100
سليمان )ودراسة ، المجتمعية المسؤولية تنمية في أثر الفيس بوك الكشف عن إلى فيها هدفعوض 
 . سلوكاتهم على اتجاهات الطلبة و  اإلنترنتم حول أثر استخدا( 4104 ،بورحلة

تهدف إلى الكشف عن مظاهر   كانت أغلب الدراسات المتعلقة بمتغير إدمان الفيس بوك  إن
 ودراسة،al,2014) (Zeinab Zaremohzzabieh e، كدراسة الدمان لدى الطلبة ومدى انتشارهومستويات ا

(Hosein Jafarkarim ,et al,2014)   2012,دراسة، و) Emre ÇAM ، (Onur İŞBULAN ، دراسةو     
SALIH TİRYAKİ,2014) (ŞÜKRÜ BALCI,  ياسين ابراهيم، عمر ،بارزان صابر خالد) ، ودراسة 

4102.) 

 دمان الفيس بوك بدوافع استخدامه كدراسةإلى البحث عن عالقة إ أخرى هدفتنجد دراسات 
(Prof. Kavitha ,2013)  وحول  على سلوكات المستخدمين الفيس بوكثر أتقييم دراسات جاءت ل، و

  Erica)  (2011,أما دراسة  ) Anna Szczegielniak & al (2013, ةكدراس دمانهم عليهإمكانية إ

لى إالعوامل التي تؤدي  نالتعرف ع هدفتا إلىف (Eleni Andreou , Hoinia Svoli,2013) دراسةو 
في  تبحث أخرى جاءت دراسة، و على الفيس بوكشخصية المدمنين  سمات والتعرف على ،دمانإلا
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ذا كان  ،الفيس بوكمتغيرات الشخصية على إدمان بعض   أثيرت أي تأثير سلبي على األداء  لإلدمانوا 
 .  (Shanayyara Mahmood & Umer Farooq,2014) كدراسة األكاديمي للطالب

 لوصفي كما هو الحال في دراستنا الدراسات استخدمت المنهج اأغلب : من حيث المنهج
، يمان حسين السيد حسنإ)القليل من الدراسات التي استخدمت المنهج العيادي كدراسة باستثناء 
( 4102 ،عمر ياسين ابراهيم, بارزان صابر خالد )دراسةو ( 4102رقية، نجادي )دراسة و  (4111

 .التي استخدمت المنهج التجريبي
 

 جميع الدراسات السابقة االجنبية التي تحصلت فإن بالنسبة لمتغير النرجسية  :من حيث العينة
، أما بالنسبة للدراسات السابقة العربية فمعظمها طبقت على احثة تم إجراءها على عينة الطلبةعليها الب

في حين  مالقدالعبي كرة كانت عينة الدراسة ( 4104 ،عوض قاسم بدير)دراسة عينة الطلبة ماعدا 
تشترك الدراسة الحالية و  ،العبي الكرة الطائرةعلى ( 4115 ،عبد الناصر القدومي)دراسة طبقت 

( 4102 ،رزق أبوزيد محمد السقا) دراسةو ( 4110 ،نضال غنام فايز نايف ) بالنسبة للعينة مع دراسة
 .نالمراهقيالتي أجريتا على عينة من 

                                   بوك فتشترك عينة الدراسة الحالية مع دراسةأما بالنسبة لمتغير إدمان الفيس 
( Eleni  Andreou , Hoinia Svoli  , 2013) عمر ياسين , بارزان صابر خالد )دراسة ، و

االجنبية التي استعرضناها لى المراهقين، أما جميع الدراسات العربية و عالتي طبقت ( 4102،ابراهيم
التي ( 4102 ،حمدأ الجواد عبد الفتاح عبد سماح )طبقت على عينة الطلبة ماعدا دراسةفقد فيما سبق 

كانت على التي  (Emre ÇAM,  Onur İŞBULAN, 0200 )دراسة ، و كانت على ربات البيوت
 .المعلمين

 4104لقد اعتمدت الباحثة على مقياس برغن إلدمان الفيس بوك : من حيث أدوات الدراسة 
                          دراسةكل من في  استخدامهتم وهو مقياس  (Cecilie Schou Andreassen et al,2012)من إعداد 

 SALIH TİRYAKİ,2014) (ŞÜKRÜ BALCI,، و  (Hosein Jafarkarim, et al ,2014) دراسةو 
(2015، Sadia Malik, Maheen Khan) ، دراسةو (Shanayyara Mahmood & Umer Farooq,2014) 

خرى فقد اعتمدت أما بالنسبة للدراسات األ، (4102 ،عمر ياسين ابراهيم, بارزان صابر خالد ) دراسةو 
، وبالنسبة لقياس مستوى كترونية من إعداد أصحاب الدراساتاستمارات العلى إعداد مقاييس، و 
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 دراسةو ، (Kris Compiet,2013) النرجسية فأغلبها اعتمدت على مقاييس معدة من قبل كدراسة

(Remia Mahajan ,2013)  دراسةو (Soraya Mehdizadeh, 2010)  فيها مقياس النرجسية  ااستخدمو
أما باقي ،  The NPI-40طبقت  (,Buffardi & Campbell 2008) دراسةو   The NPI-16المختصر 

فيما يخص مقياس  الباحثةوهو نفس ما قامت به  ،الدراسات فقد قام أصحابها بإعداد المقاييس
 .النرجسية

 

 لقد ركزت الدراسات السابقة في تأثير النرجسية واإلدمان على :من حيث متغيرات الدراسة 
، مكان السكن، المؤهل العلمي، السنة الدراسية، أما دراستنا الحالية الفيس بوك على متغيرات كـ النوع

 . فاقتصرت على متغير الجنس
 

     دراسة   نجدفاإلدمان على الفيس بوك بالنسبة للعالقة بين النرجسية و  :من حيث نتائج الدراسة
(Sadia Malik, Maheen Khan ,2015) دمان الفيس إموجبة بين  وجود عالقة ارتباطية كشفت عن

كما أثبتت جميع الدراسات التي تحصلنا عليها على  ،السلوك النرجسي على صفحات الموقعبوك و 
 .وجود عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام الفيس بوك والنرجسية

 

ن الجنسين في مستوى النرجسية عدم وجود فروق بيإلى نتيجة بالنسبة للدراسات التي توصلت  
دراسة لوتنسي و ، (Ghorbani et al,2010)دراسةو ، (4100،محمد أحمد الشدفان)دراسة نجد 

(0202Lootens,) أما الدراسات  (4104 ، ، مثال عبد اهلل غني العزاويابتسام سعدون محمد)دراسة ، و
، حمدأمنال عبد الخالق جب اهلل )دراسة نجد  ،التي وجدت فروقا بين الجنسين في مستوى النرجسية

، طالب عبد سالمإيمان صادق عبد الكريم، )دراسة و  ،(4104 ،أمال جودة) دراسةو  ،(4115
 0222Ames)ودراسة ،(Pincus & Ansell  ,0222)و،(4110،نضال غنام فايز نايف)دراسةو ، (4110

et al,)، ودراسة (0222, Miller & Cambell) . 

دمان عليه، نجد دراسة واإلوجود فروق بين الجنسين في استخدام الفيس بوك أما فيما يخص 
(0200 ,Andersson Schou Cecilie )، ودراسة al,2013)  (Anna Szczegielniak &  دراسةو 
( 0200Emre Çam ,  ،Onur İŞbulan)، ودراسة (Sharon Thompson, Eric Lougheed,2012) 

مريم )دراسة و ( Lawrence T. Lam, & al , 2009 ) ودراسة ، (Musarrat Azher & al 2014)  ودراسة
تي لم تجد فروقا بين أما الدراسات ال ،(4104، رمضان الخامسة)دراسة و  ،(4104 ،نريمان نومار
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ودراسة ،  (4110عزة مصطفى الكحكي ) دراسةو  ،(4102، مريم مراكشي) دراسة: الجنسين نجد
ودراسة                   ،(Hosein Jafarkarimi, & al ,0202) دراسة، و (4102،عبد الكريم سعودي)

(Erica Sherman ,2011) ، ودراسة كل من(Elen Andreou, Hionia Svoli ,2013)، ودراسة 

(0222Lindsay H. Shaw & Larry M. Gant ,) . 

بناء أداة الدراسة لقياس مستوى  السابقة التي تم عرضها فيالدراسات  استفادت الباحثة من 
النرجسية من خالل االطالع على المقاييس التي تم تطبيقها، وفي اختيار المنهج والعينة واالستفادة من 
النتائج المتحصل عليها من الدراسات في تفسير نتائج الدراسة وفهم طبيعة المجتمع الجزائري مقارنة 

تنفرد في حدود علمها واطالعها  يميز الدراسة الحالية أنهاأن ما ترى الباحثة بالمجتمعات األخرى، و 
 زائر في تناولها لمتغيري النرجسية واإلدمان على الفيس بوكولى من نوعها على مستوى الجفي أنها األ

 .البحوث عن لإلشعار الوطنية البوابة حسب

 :التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة-2

 :النرجسية-2-1

سمة من سمات الشخصية متواجدة عند جميع األفراد لكن بدرجات : " أنها على ها الباحثةتعرف
، كما تعد ضرورية لنمو خاصية مهمة في المرحلة مختلفة تبرز جيدا في مرحلة المراهقة باعتبارها

قد ، (استعراضية، الغرور، التفوق، السلطة، االستغاللية: )لفرد في جميع مراحله، تظهر في شكلا
جسية مرضية يظهر فيها حب قد تكون نر زيادة ثقته بنفسه وتقديره لذاته، و الفرد في  تكون سوية تساعد

 إجرائيا ساس تعرف النرجسيةعلى هذا األو  ."التمركز حول األنا بشكل مبالغ فيهو  طبيعيالغير الذات 
حصل عليها المراهق على مقياس مستوى النرجسية المصمم لهذه تمجموع الدرجات التي ي :"أنها على

 ."الدراسة

 : "الفيس بوك" التواصل االجتماعي شبكة-2-2

 التفاعل مع إمكانية التواصل و يتيح لمستخدميه أنه موقع إلكتروني "على  تعرفه الباحثة
، مع إمكانية كارهم وأرائهم وكل مايشعرون بهسمح لهم بعرض أفالذي يمزاياه، و اآلخرين من خالل 
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صورهم الشخصية اء العالم ومشاركتهم منشوراتهم و مختلف أرجإضافة أصدقاء سواء يعرفونهم أو من 
 " .التعليقاتالفيديو و و 

 :اإلدمان على موقع الفيس بوك-2-3

  لمراهق المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي بمدينة بسكرة لموقع ا استخدام: "في أنه تعرفه الباحثة
 ليصبح غير قادرمايقارب األربع ساعات يوميا فأكثر ولمدة تفوق السنة،  مفرطة بطريقة الفيس بوك

، تجعله ال يستطيع في تلبية حاجات نفسية ملحةعلى اإلستغناء عن الموقع نظرا إلعتماديته عليه 
لدرجة أنه يشعر بالتوتر والقلق جراء عدم قدرته على تسجيل التغلب على فكرة عدم إستخدامه للموقع، 

اإلدمان  يعرفوعليه  ".النفسية واالجتماعية والمدرسية لتالي يؤثر هذا اإلدمان على حياتهدخوله، وبا
عليها المراهق على مقياس برغن  التي يحصل المرتفعة الدرجة الكليةهو :" على الفيس بوك إجرائيا

 ".الفيس بوك المطبق في هذه الدراسةإلدمان 
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        :تمهيد

تي ، هذه التغيرات هي المن التغيرات في جميع مراحل حياتهالعديد بيمر اإلنسان منذ والدته  
عن مراحل النمو األخرى فعند التطرق إلى مرحلة المراهقة نجد أنها تتميز  شخصيته،تساهم في تشكيل 

 .المستقبلية المراهق حياةعابرة إال أن آثارها تبقى مالزمة ل فترةبأنها 

بالهدوء  تتسمالطفولة فمرحلة ، المعالم اءت بين مرحلتين واضحتيجأنها  ما يميز المراهقة إن 
، في حين أن المراهقة يحس استقالليتهدوره و الفرد مرحلة الرشد يستشعر فيها و ، االستقرار لحد كبيرو 
ت من تغيرانتيجة لما يعيشه  حيرتهوتبدأ ، حتى تفكيرهو تغير جسمه و  ،بتغير حاجاته ورغباته فيها لفردا

لكي يتم بناء شخصية سوية للمراهق يجب االهتمام بالجوانب و  .جتماعيةاعقلية و انفعالية و و  فسيولوجية
كذلك مفهوم و  نرجسيتهو  هوالتي تؤثر بدورها على شخصيته والمتمثلة في صورة جسم ،النفسية المهمة

  .هويته مساعدته على بناءذاته و 

وخصائص  ،النظرية لها بةوكذلك المقار  ،الفصل سنستعرض مختلف جوانب المراهقةفي هذا و 
صوال إلى أهم على الجانب النفسي للمراهق و  التغيرات جميعالنمو في هذه المرحلة مركزين على تأثير 

 .هاالجتماعية التي تواجهالمشكالت النفسية و 

 :تعريف المراهقة-1

 :ةالمراهقة لغ-1-1

فراهق الشيء  أرهقته تعني دانيته،و  ،فرهقته معناها أدركته للمراهقة هو المقاربة،المعنى اللغوي 
صبي مراهق معناه و  ،أرهق الغالم أي قارب الحلمو  ،البلوغ معناه قارب سنة البلوغ راهقو  معناه قاربه،

 .الحلم هو القدرة على إنجاب النسلو  ،للحلممدان 

        (Adolescentia) مشتقة من الفعل الالتيني فهي (Adolescence) أما في اللغة األجنبية 
ابتسام محمود ) .االجتماعيو  ،واالنفعالي ،والعقلي ،والجنسي ،ومعناه التدرج نحو النضج الجسمي

 (14، ص9002محمد سلطان، 
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    مريم).إلى مرحلة االعتماد على الذات تكاليةاإلإنها االنتقال من " Littre"بحسب معجم و 
 (573، ص9009سليم، 

 :صطالحااالمراهقة  -1-2

       الفرد غير ناضج انفعاليا فيها يكون  ،أنها مصطلح وصفي لفترة من العمربتعرف المراهقة 
           توفيق).يالبدنالعقلي و د اقترب من النضج يكون قو ، تكون خبراته في الحياة محدودةو 

 (944 ، ص9006 ،الواعي

أي المرحلة  ،االجتماعيو  ،االنفعاليو  ،العقليو  ،التحول نحو النضج الجسميأنها بكما تعرف 
يرتبط هذا االندماج مع عالم الكبار بالعديد من المجاالت االنفعالية و  ،تي يندمج فيها الفرد مع الكبارال

سيد .)النضج في مظاهر النمو المختلفة باكتمالتتحدد نهاية مرحلة المراهقة قريبا، و المرتبطة بالبلوغ ت
 (543، ص4223محمود الطواب، 

 :المراهقة حسب بعض العلماء-1-3
 

  فرويد سيجموندS.Freud : 

يكون الصراع فيها نتيجة للتغيرات الجسمية، فهذا الصراع يمثل  ،عتبر المراهقة ظاهرة عالميةا
تصاحب البلوغ على التي  الفيزيولوجيةحيث تعمل التغيرات  ،تجربة إلعداد المراهق للمرحلة الجنسية

 .إيقاظ الليبيدو

حيث يستخدم " تمرد المراهقة"وتسمى  ،مضطربةو  ،حلة ال يمكن تجنبها فهي عاطفيةإن هذه المر 
المراهق آليات الدفاع التي تتضمن التعبير المعاكس كما يشعر به، فيستبدل الرغبة الجنسية التي ال 

 (14، ص9049 بوسنة عبد الوافي زهير،. )العدوانية بالسلوكياتيستطيع إشباعها 

 نا فرويد آA. Freud : 

تشكيل شخصية الفرد، ألن الطاقة الجنسية أو اللبيدو ترى أن سنوات المراهقة أكثر أهمية في 
 يهدد باختالل التوازن بين األناو  الذي يهدأ في فترة الكمون سرعان ما يستيقظ في مرحلة المراهقة،
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 .يؤدي القلق الناجم عنها إلى محاولة الفرد الدفاع عن نفسه بطريقة شعورية أو الشعوريةو  الهو،و 
 (31ص ،9007 سعيد رشيد األعظمي،)

ا نتائج سلبية على الفرد إلى وجود عاقبتين في المراهقة قد يكون لهم  A. Freudنا فرويدآتشير 
 :في  تتمثلو 

 سيطرة على قويا جدا مما يمكنه من ال" الهو"إن تدفق الطاقة الغريزية يمكن أن يجعل  :األولى
الرغبة العالية في اإلشباع و  ،والنتيجة راشد يتصف باندفاعية وعدم القدرة على تحمل اإلحباط ،األنا

 .الذاتي
 أي وجه ترفض و  ،لتي تتصف بالجمود من قبل األناتكمن في االستجابات الدفاعية ا :الثانية

 (11، ص9002رغدة شريم، ) .هذا ما يسهم في اضطرابات المراهقو  ،من أوجه الغريزة الجنسية
 

  اريكسون اريكE.Erickson : 

بالمثل فإن اضطرابات ، و اإليجابي لمرحلة المراهقةيعتبر أن تكوين الهوية الشخصية هو الناتج 
أو الفشل في اإلجابة على أسئلة أساسية تتصل بالهوية هو الناتج السلبي  ،أو انغالق الهوية ،الدور

 (51، ص9001محمد عودة الريماوي، ). لهذه المرحلة

   دوتشH.Deutch : 
 

واالنفصال  ،مواجهة العالم تدعيما لألنابالنسبة للفتاة بالنشاط المفرط و أنها مرحلة تتصف  ىتر 
والحمل  واالهتمام بالجنس ،والتماهي بالمثل العليا ،د عن األم رغبة في تأكيد الذاتاالبتعاو  ،عن األسرة
 (66ص ،9006خالد أحمد العلمان، ) .يصبح كل شيء له دالالت جنسيةوالوالدة، و 

  سيالميN.Sillamy : 

احدة معروفة بالتغيرات هي فترة جو تمتد حتى الرشد، ترة من الحياة تقع بين الطفولة و المراهقة ف
   سنة عبد الوافيبو ) .سنة90-41سنة إلى غاية 45 -49النفسية التي تبدأ في حوالي الجسمية و 

 (19، ص9049زهير، 
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   كولبرجKohl berg :   

المراهق لقدرات معرفية عالية تسمح له أن يتصرف وفقا لمستويات  متالكاأن  "كولبرج"يعتقد 
بالرغم من أن الكثير من المراهقين و ، "مرحلة االلتزام بالقانون "لديه عالية من تطور الحكم األخالقي 
السلوك الحكم األخالقي و عالقة ايجابية بين مستوى  إال أن هناكال يصلون إلى هذه المرحلة، 

 (55، ص9001الريماوي، محمد عودة ) .االجتماعي

 : النظرية لمرحلة المراهقة ةالمقارب-2
 

  : االتجاه البيولوجي-2-1

 في وعضوية بيولوجية نظر وجهة من المراهقة قارب من أول " Stanely Hall" هول  ستانلي يعد
 والبيولوجية التطورية" وروسو" المارك"و "داروين "أفكار على اعتمادا السيكولوجي، بالمقترب عالقتها

 من عصيبة فترة المراهقة اعتبر حيث ،4201 سنة كبيرين جزأين في رائد بكتاب المراهقة خصص قدو 
 نفسية في سلبية آثارا تترك واضطراب، وتوتر وقلق أزمة أو عاصفة بمثابة فهي ،اإلنسان فترات

 والنفسية العضوية التغيرات بسبب جديد نفسي ميالد أو ،ثانية والدة فهي هذا من وأكثر ،المراهق
 . ةالمكتسب البيئية أو االجتماعية بالمؤثرات "هول ستانلي" يهتم ولم، المراهق بها يمر التي واالنفعالية

( http://almothaqaf.com/library/29.pdf) 

 :العالمات األولى ألزمة البلوغ أيأن بداية المراهقة هي ظهور  S.Hall" هول"يعتبر 

حساسهم بأنهم أصبحوا راشدينألبعاد الجسم خصوصا عند الذكور و االزدياد المفاجئ  :أوال -  .ا 
بوسنة عبد ) .األولية ظهور الخصائص الجنسية الثانوية بعد استكمال الخصائص الجنسية :ثانيا -

 (11ص ،9049 الوافي زهير،

 :مرحلة المراهقة كما يليخصائص لقد وصف أيضا 

   سن العواصفواالضطرابات و أنها مرحلة األزمات. 
   التعلق باألهدافمرحلة اإلفراط في المثالية و. 
   التقاليد الباليةمرحلة الثورة على القديم و. 
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  الصداقةالميل إلى الجنس اآلخر و و  ،والحب ،والعواطف ،مرحلة االنفعاالت الحادة. 
 األحاسيس المفرطةوالنقد الذاتي و  ،الشك مرحلة. 
  المختلفة التي تشكل تماسكها" األنا"بين عوامل مرحلة انحالل الروابط. 

همية النضج فأكد على أ "S.Hall"الذي كان من أتباع  A. Gesell" جزل" ـأما بالنسبة ل
وتتمحور هذه  كذلك تكلم على سمات النضج التي تزداد مع مراحل النموو  ،البيولوجي في النمو

 :السمات حول

ية، النظافة النوم، التغذ :الصحة الجسدية التي تشملالنظام الحركي، االهتمامات الجنسية،  -
عالقات ثم تأتي ال ،الميول والمستقبلو  ،أو تقدير الذات ،م األنا الناميالمخاوف، ثاالنفعاالت، الغضب و 

مريم .)أخيرا الحس الفلسفيو  ،ويتبع ذلك الحس األخالقي ،االهتماماتثم النشاطات و  ،االجتماعية
 (514، 510، ص ص 9009سليم، 

 أثناء -يعيد المراهق الفرد أن بمعنى، " واالستعادة التلخيص" نظريةعلى  هذا االتجاه كما يركز
 تطوره مراحل ومختلف ري،ـالبش الجنس واختبارات الثقافي، التراث -االرتقائي وتطوره الشخصي نموه

 تاريخ يعيد وتطوره نموه مراحل خالل اإلنسان أن "النظرية هذهتوضح  ملخص بشكل ولكن ونموه،
 التي الفترة وهي ،اإلنسان ماضي من التاريخية للفترة مماثلة فترة بدورها المراهقة وفترة، البشري الجنس
 األكثر المجتمعية الحياة وأشكال صور إلى البدائية الحياة من بنفسه لالرتقاء خاللها من يعمل كان

 .تحضرا

 بها مر التي باألدوار المرور إلى يميل نضجه اكتمال إلى ميالده منذ " اإلنسان أن هذا يعنيو        
 .عاما تلخيصيا  مرورا راألدوا هذه في ويمر، اآلن إلى اإلنسان ظهور منذ البشرية الحضارة تطورفي 

( http://almothaqaf.com/library/29.pdf  )  
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 :األنثروبولوجياالتجاه  -2-2

يركزان على المحددات الخارجية و  "Benedict & Mead "يتزعم هذا االتجاه بندكت و ميد 
لوك من خالل دراستها لس" ميد "، فقد أكدت الثقافية والقيم المكتسبةعية و المحددات االجتما"للسلوك أي 
أن المراهقين في المجتمعات البدائية و  ،االجتماعيةالبيئة في تتشكل أن المراهقة تتكون و المراهق 

  .يجتازون المرحلة دون صراعات عكس مراهقي المجتمعات المتقدمة

فإنه  ،فإنها ترى أنه إذا كان النمو الطبيعي غير متأثر بعوامل البيئة االجتماعية' بندكت'أما 
لكن إلى المدى الذي تتدخل فيه الجماعات الثقافية بما لديها ، و ة مستمرةعملير على نحو تدريجي و يسي

 .االستمرارية، فإنها تتنبأ بظهور عدم توقعاتقيود ومعاملة متمايزة و من متطلبات و 

 االجتماعيةعلى العوامل والمحددات تفسيره لسلوك المراهقين  يركز في االتجاهوعليه فإن هذا 
بالتالي فإن هذا التوجه و .الت المراهقينتصرفات ومشكنفسي يؤثر في سلوك و والثقافية كوسيط بيئي و 

يحدد سلوك  الثقافي هو الذيو  االجتماعيالوسط وأن البيئة و  ،ي فكرة األزمة الحتمية للمراهقينينف
 (16، ص9002رغدة شريم، ) .المراهقين

 :يلي ما ةاألنثروبولوجيقد أوضحت الدراسات هذا و 

 الضرورة أزمة في كل المجتمعات، وأن سلوكيات ليس بو  ،مرحلة نمو اعتياديمراهقة تمثل أن ال
 .تصرفاته تعكس بالضرورة البيئة االجتماعية التي نشأ فيهاالمراهق و 

 

 أو شكال واحدا، بل قد تتخذ أشكاال مختلفة باختالف البيئة  ،أن المراهقة ال تتخذ نمطا عاما
 .تعقدهاة دور فعال في أشكال المراهقة و يأن للبيئة االجتماعو  ،المحيطة بالمراهق

 

  أن فترة المراهقة فترة نسبية دينامية يصعب معها وضع نظرية عامة لتفسير جميع جوانب
 (513، ص9001سامي محمد ملحم، ) .المراهقة في أي مجتمع من المجتمعات

في دراستها لتحليل العالقة بين سمات الشخصية في مرحلة المراهقة وثقافة  "ميد "بعدها  انطلقت
ي مراقبة دقيقة من قبلها لسلوك مجموعة من المراهقين ف نتيجة كان المجتمع من سؤالها الذي
التي تتجلى في سلوك المراهقين في الثقافة  االضطراباتهل التوترات و : المجتمعات الغربية وهو
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الغربية يعود إلى المدنية الغربية؟ أم إلى مرحلة المراهقة بعينها؟ ثم هل ترجع هذه السمة السلوكية إلى 
، بنية المجتمعات الغربيةاجتماعية محددة ومعينة في  -تغيرات عضوية أم إلى عوامل وأنماط ثقافية 

؛ والتي اعتمدت فيها على المالحظة بالمعايشة واالندماج «ساموا»وخلصت في دراستها الحقلية لجزيرة 
 :في مجتمع الساموا إلى مجموعة من النتائج منها

 .لالتجاهات والسمات الشخصية نتيجةإن التغيرات الفيزيولوجية ال تكون  -

هذا معناه وجود  لكانية هي المكون لالتجاهات وسمات الشخصية لو أن التغيرات الفيزيولوج -
 .خصائص لمرحلة المراهقة في كل الثقافات

لذلك فإن العوامل الثقافية هي المسؤولة عن خصائص مرحلة المراهقة، وقول كهذا يعني أن 
قين، في والتوترات التي تصاحب المراه ،االضطراباتثقافة المجتمعات الغربية هي التي تؤدي إلى 

التي يعيشها  االضطراباتحين أن دراستها في جزر الساموا أظهرت أن المراهقين ال يعيشون التوترات و 
       نظراؤهم في المجتمع الغربي، كما وجدت أن ظاهرة صراع األجيال غير موجودة في تلك 

األبواب وتشيع  ذلك إلى أن ثقافة الساموا تفتح "ميد"وانعدام ظاهرة الثورة على التقاليد، وأرجعت  ،الجزر
وتخلو  ،االختالط بين الشباب والشابات في سن مبكرة، كما أن العالقات ال تتركز حول شخص معين

 .ثقافتهم من المتغيرات الموجودة في المجتمعات الغربية

(http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=d splay_term&id=11623&m=1) 

 :التحليلي االتجاه -2-3

  سيجموند فرويد  :S.Freud 

لتحديد سمات ، و أعطى أهمية كبيرة لمرحلة البلوغالفرويدي بمرحلة المراهقة و  االتجاه اهتملقد 
سيرورة البلوغ أي تطور الجهاز التناسلي الخارجي الذي يتطابق توقفه النسبي عن النمو مع مرحلة 

فإن الوقت الذي تفرض فيه السيرورة زعامة المناطق التناسلية  "فرويد"الكمون الجنسي الطفلي، فحسب 
بتناول اإلشباع الجنسي مرتبطا كان  عندماف ،يفسح النمو النفسي مجاال للجنسية للعثور على موضوعها

م ما لبث هذا الموضوع ، ث"ثدي األم"على موضوعها خارج الجسم في مص  الغذاء كانت الغريزة تعثر
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ال تعود العالقة األصلية ثابتة إال بعد تجاوز ت أصبحت الغريزة ايروسية ذاتية و منذ ذلك الوقأن افتقد و 
 .طور الكمون

        والت تقود الحياة الجنسية الطفلية إلى صورتها النهائيةأي أنه مع بداية البلوغ تظهر تح
 :سيجموند فرويد، تر).يصبح في هذه المرحلة العمل على استكشاف للموضوع الجنسي، و السويةو 

 (14،19، ص ص4215جورج طرابيشي، 

 أن بمعنى قبل من كانت التي الجنسية للمراحل تطوير هو المراهق لدى الجنسي البلوغإن 
         بالفمية المعروفة األولى الطفلية الجنسية المرحلة :ىكبر  جنسية مراحل بثالث مالعمو  في يمر الطفل

  التناسلي البلوغ مرحلة ثم الجنسي الكمون بمرحلة تعرف التي الثانية والمرحلة والقضيبية، والشرجية
                 .التناسلية الفترة ظهور في ساهمت التي هي الكمون فترة أن هذا ويعني

                                                                                (http://almothaqaf.com/library/29.pdf)  

 :مرحلة المراهقة حيث يرىبارزة في الفرويدي بالعديد من النقاط ال االتجاه اهتمكما 

  أن المراهقة تعيد مشكالت الطفولة، ففي البلوغ يعاني المراهق من انبعاث جديد للصراعات
 .األوديبية 

  الدفاع عن الذات عن طريق إزاحة الليبيدو على موضوعات جديدة من خالل عالقات عاطفية
 . رمزية

 القلق نحو الذات موضوعا خارجيا نتيجة اإلحباط و  نرجسية المراهق وهذا عندما ال يجد اللبيدو
 (511، 514، ص ص 9009مريم سليم، ) .فيصبح األنا هو موضوع الحب

 

  نا فرويد آA. Freud : 

في مرحلة البلوغ يستخدم جميع األساليب الدفاعية التي يملكها " األنا"نا فرويد أن آتعتبر 
أي أن مرحلة المراهقة عبارة على  ،"الهو"نتيجة النزوات اآلتية من  السترجاع التوازن الذي ينهار

 (61، ص 9006خالد أحمد العلمان، . )صراع بين الهو واألنا
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نتيجة الصراع  السلوكات الغريبةظهور و  ،عدم التوازن النفسيوترى أن هذه المرحلة تتسم ب
وكأنهم الموضوعات الوحيدة التي  ،سهمفهم من جهة يهتمون بأنف ،ذلك أن المراهقون أنانيونالداخلي 
، فهم يقيمون التفانيهم قادرون على التضحية و ، ومن ناحية أخرى أنهم مركز العالمو  االهتمامتستحق 

األفراد في مراحل حياتهم الالحقة، عندما ، كما تعتقد أن أن تنتهي بسرعةعالقات عاطفية ما تلبث 
أقل صرامة مع و  ،ر استرخاءيكونون أكثو  ،الخطيرة لديهمعلى ضبط النزعات ثقة قدراتهم يكتسبون 

 (44، 44ص ص  ،9002رغدة شريم، )  .أنفسهم

  اريك اريكسونE.Erickson :  

لية الراشدين بحثا مرحلة االنتقال من اعتمادية الطفولة إلى استقالعبارة عن المراهقة أن يرى  
   تساؤالته عنيتوقف نجاح المراهق في حل األزمة على ما يقوم به من استكشاف لإلجابة عن الهوية، و 

لوصول إلى الشعور بالهوية على اكذلك قدرة المراهق و  ،ركزا على خطورة ما يسببه الدور وغموضهم
 (61، 61، ص ص 9006أحمد العلمان، خالد ) .الذاتية

حساس بالشعور ، إحساس بالمشاركةإعن  اتعبير  "اريكسون"م بالهوية عند يعد الشعور السليو 
يشعر باالعتراف في  ،منلألفي عالقات واهبة  ،يعيش في محيط جغرافي مألوفنسان فاإل ،بالتجذر

الشعور  يرافقفي حين ، طي الخبرة الذاتيةعلعالم التي تاصورة خرين في نسان مع اآلويرتبط اإل، دوارهأ
سامر جميل  :تر ،بتر كوزن) .غتراباالو التشرد رهاق الدور و ا  و  ،مانحساس بعدم األاإلو زمة باأل

 (444ص  ،9040رضوان

تطورا ونمو لكنه يعرف  ،يستمر مدى الحياةو ينطلق " اريكسون"من وجهة نظر بناء الهوية إن 
لضرورة االستقالل عن و  ،ثناء البلوغأمراهق يواجه العديد من التغيرات فال، كبيرا في سن المراهقة

وكلما  ،منباألعن االحساس  يبدأ في البحثو  .ن يكون هويته بصفة مفردةأيجب  أنهالوالدين يرى 
 .يجابيةإدأ في تكوين هويته بطريقة توفر هذا االمن يب

(Charlotte mareau , Adeline vanek dreyfus, 2005 , p 96.101) 
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    فتشكلها ال يحدث من، حصائل المتعلقة بمراحل النمو للال توحيد إهو  ماها تطور كما أن 
ه الحصائل في مختلف ذهفتنعكس ، خرينالتفاعل مع اآلو  ،ن ثقافة المجتمعنما يستمد ما  و ، فراغ

 .ثقافته، هويته الجنسية ،فلسفة حياة الفرد ،االيديولوجيةالمهنية و : الحياة مجاالت 
 W.Edward craighead ,Charles B ,Nemeroff, 2004 ,p455) ( 

 

 : اتجاه التعلم االجتماعي -2-4

ركز على ي، و كيفية تشكيل السلوك من خالل السياق االجتماعي عنيبحث  االتجاهإن هذا 
ظر نيكما ، ذي الصلة بالحياة اليومية والواسع ،التفاعل االجتماعي الضيق من خاللالتجارب النفسية 

لتنبيهات حداث اأن السلوك البشري يتطور من أكحصيلة جزئية للخبرات التعليمية، و  الفردلى إ
 .ل تتضمن خصائص النماذج االجتماعية للطف ياالجتماعية الماضية الت

ن يتعلم أالشخص يستطيع أن و  خرينمن خالل مالحظة سلوك اآليتم التعلم  يرى هذا االتجاه أن
والنتائج التي تترتب على ذلك ، خرينق مالحظة اآليطر  عن سلوب غير مباشر من التعزيزأوفق 

في  التأثيرن العلميات المعرفية الفكرية لها القدرة على أثني المؤثرات الداخلية بل يعتقد السلوك، وال يست
والتعزيز غير المباشر  ،مثلةق األطري عن نسان التعلماإل ولكي يكون بمقدور ،التعلم بالمالحظة

وتقييمها قبل  ،خرينائج التي قد شاهدها الفرد لدى اآلفترض ضرورة وجود قدرة على توقع النتي
الدور  اومدركات لهوما يحمله الشخص من معتقدات العمليات المعرفية  أن ، ويعتبرممارسته الفعلية

 (903ص ،9045، ابتسام سعدون محمد، مثال عبد اهلل محمد الغزاوي)  .الفاعل في عملية التعلم

عقدة عملية تعلميه ميتعلمون من خالل االفراد أن  أصحاب نظرية التعلم االجتماعي يعتقد
قع ضمن حضارتهم ، مما يشجعهم على مطابقة سلوكهم مع السلوك المتو بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ليس نتيجة حتمية لتغيرات  ،السلوك العدواني الذي يقوم به المراهقون ضد المجتمع :فعلى سبيل المثال
، ي تبدأ بشكل مبكر جدا في الطفولةالتلكن نتيجة لعملية التنشئة االجتماعية و  ،هرمونية في البلوغ

ي أن الفرد أ ،"النمذجة"يتعلمون طريقة إدماج معايير مجتمعهم عن طريق و  وتستمر حتى المراهقة
 .اتجاهاته في الجهاز القيمي الخاص بهو  ،جيدمج معتقدات النموذ

   ( 96، 93 ص ص ،9001، إسماعيل خليل إبراهيم) 
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ما ، و وكات تعتمد على خبرات تعلم الفردمن سل ايرى أن المراهقة بما تتضمنه تجاهاالهذا إن 
يكون سببه كل ما تعلمه المراهق من ، راهق من خالل سلوكات ال اجتماعيةنالحظه من انسحاب الم

سامي محمد ملحم ) .إضافة إلى ما تحدثه وسائل اإلعالم من تعلم سلوك غير مرغوب فيه ،خبرات
 (516، ص9001

 :خصائص النمو في مرحلة المراهقة-3

 :النمو النفسي الجسمي -3-1

 ـأو ما يسمى ب ،تبدأ مع تشغيل المراكز المهادية  التي تميز سن البلوغ الفسيولوجيةإن التغيرات 
هو بحجم حبة لوزة فهو الذي ينظم الوظائف الحيوية لجسم اإلنسان، ف "Hypothalamique"" الوطاد"

فالمراكز المهادية عندما تتلقى رسالة بأن الطفل أصبح جاهزا ليصبح راشدا يأمر ، يقع خلف الدماغ
الغدد النخامية بإفراز الهرمونات التي تنبه كافة الغدد األخرى الصماء، فإفراز هذه الغدد الكظرية 

تكون فتينبه الهرمون الحاث للجريبات عند األنثى ، بعدها لهرموناتها يسمح بتقدم النضج الجنسي
تكون فتينبه الهرمون الحاث للجريبات عند الذكر ستروجين والبروجستيرون، و اال ينتجلبويضة و ا

 (17، ص4221أحمد رمو،  :لويزج كابلن، تر) .التستوستيرون تنتجالنطاف و 

أي ظهور  ،اسليالنمو الجنسي نالحظ ظهور صفات رئيسية تتمثل في نمو الجهاز التن أثناءو 
السائل المنوي لدى الفتيان، أما الصفات الجنسية الثانوية تتمثل في المظهر العام و  ،الطمث لدى الفتاة

  :هي نوعانازات الجهاز التناسلي و وتكون نتيجة إفر  ،أي الشكل الخارجي للجسم
 

 .هرمونات أنثوية-أ
 .هرمونات ذكرية -ب

فإذا ، الهرمونات الذكريةعند البنات من نسبة الهرمونات األنثوية أعلى نجد أن بطبيعة الحال 
ظ مثال خشونة الصوت عند الفتاة فنالح، لهرمونات ارتفعت نسبة األندروجيناختل التوازن في إفراز ا

أما عند الفتيان فتفرز الخصيتان الهرمونات الذكرية  .عدم تكوين الصفات الجنسية الثانوية كما يجبو 
أي اختالل في اإلفرازات الهرمونية يؤثر بطبيعة و ، يةرز القليل من الهرمونات األنثو كما تف" األندروجين"

 (40، 2ص ص كلير فهيم، د سنة،)  .الحال على الصفات الجنسية الثانوية
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 التغيرات هي أكثرها شيوعاالمراهق الذكر في مرحلة بلوغه و  من بين التغيرات التي تالزم
يزداد اتساع المنكبين تبعا ، و (الساقينطول الجذع والذراعين و )، حيث تزداد سرعة الطول الجسمية

جنسية الثانوية مثل غلظة الصوت وظهور الشارب الزدياد النمو، فضال عن ظهور بعض الصفات ال
أما بالنسبة للبنات فتمثل في نمو الثدي، استدارة  (.933، ص9002مايسة أحمد النيال، )اللحية و 

 (410، ص 4222عباس محمود معوض، ) .األفخاذ، ظهور شعر العانة ثم الحيض، رقة الصوت

 كبيراأن النضج الجنسي أو ما يصاحب سن البلوغ من تغيرات جسمية يعد مصدرا ترى الباحثة 
هي إال خصائص عتبر أن هذه التغيرات النفسية مالتغيرات نفسية تنشأ لدى المراهق، كما يمكن أن ن

هذه الخصائص مرتبطة أشد أو اكتمال نموه و  ،جل نموه السليميواجهها الفرد في مرحلة المراهقة من أ
من بعض الجوانب النفسية و  فنجد أن هذه التغيرات تمس ،االرتباط بالنمو الجسمي الذي يحدث له

  :أهمها

  صورة الجسم لدى المراهق. 
 الميول النرجسية. 
 مفهوم الذات . 

 :صورة الجسم -3-1-1

تقييم الشخص لكل ما يتعلق بمظهره تشير صورة الجسم للمظهر الخارجي للجسم من حيث 
المضمون هو دقة إدراك حجم الجسم ووزنه، و و  ،المضمون اإلدراكي :على ، إذ يرتكز ذلكالجسمي

يركز  الذيالمضمون السلوكي و ، االهتمام بههو يهتم بجانبي الرضا عن الجسم و الذاتي أو الشخصي و 
  (43ص، 9006، جدي محمد الدسوقيم). على تجنب المواقف التي تؤدي للشعور بعدم االرتياح

مع أجسام التفاعالت مع المحيط و صورة الجسم ليست ساكنة بل دينامية تتغير مع الخبرات و إن 
 (13ص، 9040بدرة معتصم ميموني، مصطفى ميموني، )ال شعوريشعوري و اآلخرين على أساس 

بمظهر جسمي جذاب فهو يحرص على أن يبدو ة يقلق المراهق جدا على مظهره، و في مرحلة المراهقف
رط أن يبدأ في تقبل جسمه بش، جسمه في بداية المرحلة منتغراب بعد أن يمر بفترة الدهشة واالس
 .هعلى مفهومعلى مثال الجسم في ثقافته و  ابناء سده، ويكون فكرة عن جيكون هناك درجة من التناسق
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الثاني هو مفهوم و  ،الجسمي مكونين مهمين، أولهما هو المثال منمفهوم صورة الجسم  تكوني
، مناسبا من حيث وجهة نظر الثقافةأما المثال الجسمي فهو النمط الجسمي الذي يعتبر جذابا و : الجسم
اكية التي الصورة اإلدر و  ،مفهوم الجسم فيشمل على األفكار والمعتقدات والحدود التي تتعلق بالجسمأما 

الجسمي كما تحدده الثقافة من صورة الفرد الفعلية  تطابق اقتراب المفهومو ، جسمه عنيكونها الفرد 
 (953، ص 9006عالء الدين كفافي، ) .لجسمه يسهم بطريقة أو بأخرى في تقدير الفرد لذاته

  :الميول النرجسية -3-1-2

    النمو بسبب عوامل النضج و تؤثر على نرجسيته إن التغيرات التي تطرأ على جسم المراهق 
لمشاعر خاصة المتعلقة من نظرته إلى اآلخرين، مع كبت بعض االمراهق إلى نفسه و نظرة من  تغيرو 

ذا ما هو  ،بالدافع الجنسي، بسبب الخوف أو الرقابة أو العقوبة أو كل ما يسيء إلى ذاتهبالرغبات و 
عطي ي، فمدى إعجاب اآلخرين بههتمامه إلى المظهر الخارجي و يتحول ايجعل المراهق يتأمل جسده و 

صل محمد في) .يعظم إحساسه الخاص بنفسه لدرجة تضخيم األحاسيسو  ،هق أهمية كبيرة لذاتهالمرا
 (19، ص 9001خير الزراد، 

من خاللها يحترم المراهق  والتي ،مكون من مكونات الشخصيةعند المراهق النرجسية  تعتبر 
االحتفاظ بصورة ايجابية أي أن النرجسية في حالتها السوية هي قدرة الفرد على  ،يزيد من ثقتهذاته و 

الوجدان من خالل خبرات و  ،تنظيم مجال الذات إلى مختلفة تهدف من خالل عمليات ،عن ذاته
 (337، 336 ص ، ص9049مال جودة، أ) .يكتسبها الفرد من بيئته االجتماعية

من أجل الفهم المعمق لها باعتبارها مكون  بالتفصيلفي الفصل الموالي إلى النرجسية وسنتطرق 
 .لشخصية المراهق ةساسيأوخاصية 

 : مفهوم الذات -3-1-3

يؤثر في شخصيته بصفة عامة  ،فسيةإن ما يطرأ على المراهق من تغيرات جسمية وعقلية ون
خبراته مما ي يؤثر بدوره في تنظيم مدركاته و مفهوم المراهق لذاته بصفة خاصة، هذا المفهوم الذفي و 

والسبب في  ،حساسية من حيث تقييم هذه الذاتيحدد سلوكه، ويزداد وعي المراهق بذاته مع زيادة ال
نحو اآلخرين ت في اتجاهات المراهق نحو ذاته و النضج الجسمي تحدث تغيراذلك أن عملية البلوغ و 
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عادة تنظيمهمما يؤدي إلى تعديل مفهوم الذات و  فيصل محمد خير . )المراهقزيادة تكامله مع نمو و  ،ا 
 (99، ص 9001الزراد، 

رها تنظيما إدراكيا من المعاني إن تكوين مفهوم ذات ايجابي يرجع إلى خبرة المراهق بذاته باعتبا
 (72، ص 9009سهير كامل أحمد، ) .يكتسبها الفردوالمدركات التي يحصلها و 

ربما ال توجد فترة طوال حياة " :مافي قوله" ديفيد شافر" و" ن كارول سيجلما" لقد عبر  كل من 
لوقت الذي يجد فيه الفرد ن المراهقة هي اإ ،الفرد أكثر أهمية بالنسبة لنمو الذات من مرحلة المراهقة

هي أيضا الوقت الذي يناضل فيه و  ،لى نحو وثيق الشخص الذي سيكونهالذي يعرف فيه عنفسه، و 
 (522، ص 9002عالء الدين كفافي، ) .الفرد لكي يكون الشخص الذي يريده

  :النمو النفسي االجتماعي -3-2

حيث ، يأخذ النمو االجتماعي في هذه المرحلة شكال مغايرا لما كان عليه في فترات سابقة
يجاد ارتباطات جديدة مع و  ،سيطرتهمو البعد عن االعتماد عن اآلباء يحاول المراهقون االستقالل و  ا 

يظهر في هذه هم و ينافسو  ،فيحتاج إلى أفراد أكبر منهم ليقتدي بهم، ختلفةأفراد آخرين من أعمار م
  :المرحلة ما يلي

بة اذواأللوان الزاهية الج ،و ذلك واضحا في اختيار المالبسيبدو  :االهتمام بالمظهر الشخصي -
 .الموضات خاصة الفتياتتداء المالبس على أحدث الصيحات و ار و 

فالمراهقون ، حيث يصبح الوالء لهم ،هذه المرحلةإن لألصدقاء أهمية بالغة في  :الصداقة -
أنماط سلوك مشتركة ت جماعة األقران فيتبنون أغاني وموسيقى و غالبا ما يسايرون متطلبا

 (.462، ص 4226كامل محمد محمد عويضة، )
ا يغضبهم أكثر مأن خاصة و  شؤونهم م تقبل تدخل اآلخرين فيعدو  ،الحفاظ على خصوصيتهم -

يد ديف) .معاملتهم كما لو أنهم أقل قدرة على تحمل المسؤوليةو  ،هو التهوين من نضجهم
 (507 ،506، ص ص 4226ناظم الطحان،  :الكايند، ايرفينغ ب واينر، تر

 .محاولة جذب انتباههو  ،الميل إلى الجنس اآلخر -
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ويخفف من  ،وواجباتهيدرك حقوقه و  ،تتسع دائرة نشاطه االجتماعي :اتساع دائرة التفاعل -
 .يتعاون معهم في نشاطهو  ،قترب بسلوكه من معايير المجتمعيأنانيته و 

بدر ) .يطور اهتماماته فيتعدى اهتمامه بذاتهو  ،يدرك العالقات القائمة بينه وبين اآلخرين -
 (.907، ص 9000إبراهيم الشيباني، 

خاصيتين مهمتين هو بروز  ،للمراهق االجتماعيما يميز النمو مما سبق يمكننا القول أن 
  :على نموه وعلى شخصيته وهما  اكبير  ار واللتان لهما أث

 أي بحث المراهق على هويته سواء اإليديولوجية أو االجتماعية :هوية األنا. 
 نموذجية أو قدوة ،المراهق أو يتقمص شخصية محببة لديه فيها يقتدي أنهي و  :التقمص. 

  :ألناهوية ا -3-2-1

عبر  أول من وضع مصطلح هوية األنا من أجل معرفة كيفية انتقال المراهقين "ريكسونإ"يعتبر 
ن أجل قدرتهم على الحب كذا محاولة استثمار طاقاتهم م، و "هم " حياتهم من أجل استكشاف من 

 .فهي تتشكل ضمن مراحل النمو النفس اجتماعي لنظريته ، المشاركة االجتماعيةوالعمل و 

(Jane Kroger , 1996 , p 12 ) 

ال  ،الذي يعبر عن حقيقته في كل منفردأي جوهره  ،كينونتهأنها ماهية الشيء و بف الهوية عر ت  
، ص 9006زهران،  حامد عبد السالم).الشعور الذاتي بالوجود المستمر تتضمن كل منو  ،اشتراك فيه

دية أي أنها لذا نجدها تتميز بالفر  ،حياتهمتعلقة بتاريخ هي عبارة عن شعور خاص بكل فرد، و و  (.99
شخصية المراهق فمعتقداته الخاصة، و وبالتالي تتكون من مجموعة معارفه  ،تختلف من فرد آلخر

                                                                                        .تتمثل في هويته
Jean Guichard, Michel Huteau,2007, p18)                                                            ) 

  :كننا تلخيص مفهوم الهوية في نقاطيمو 

  اآلخر، بين ما هو نفسيتتمثل في رابطة تكون بين الشخص والمجتمع، الذات و أنها     
     .واجتماعي



ةــراهقــــــــــــــالم  الفصل الثاني 
 

~ 75 ~ 
 

  المختلفة مع اآلخرأن بناء الهوية يكون نتيجة تفاعل الفرد خالل عالقاته. 
 أن هوية الفرد تخضع لالستمرارية الدائمة مع الوقت. 
 األمنويته من أجل الشعور باالستقرار و أثناء تشكلها يلجأ الفرد إلى البحث عن تحقيق ه. 
  اآلخرين نطابع خاص للفرد من أجل تمييزه عالهوية تعطي. 
 ن أجل تشكيل السياسية مواالقتصادية و  ،االجتماعيةالجوانب : أن مكونات الهوية تتضمن

 ( Kath Woodward, 2002, p1) .أفكار الفردمعتقدات و 

كذا عالقاته ومكتسبات تنتج من داخل الفرد، و  ،لمجموعة خبرات تشكل الهوية يكون نتيجة إن
بالتالي نجد و  ،تفاعل بين الفرد وبيئتهالتشكلت من خالل االجتماعية، فهي العملية الديناميكية التي 

 .الهوية الشخصية واالجتماعية :نوعين من الهوية هما

في نظريته النفسية االجتماعية مفهوما ألزمة الهوية، حيث وصف تطورها نتيجة  "اريكسون" قدم
مع ره، نتيجة تفاعل الفرد مع ذاته و تعرض الفرد لسلسلة من الصراعات التي تواجهه أثناء مراحل عم

 (. Georgios Vleioras,2005, p10).بيئته االجتماعية

   هويةو هوية األنا  :تتكون من عنصرين هماو  ،رات الفردالمجموع الكلي لخب"  :أنهابعرفها و      
السياسية و القيم اإليديولوجية كالعمل و  ،اللتزام في بعض النواحيترجع هوية األنا إلى تحقيق او ، الذات

بشير " )الذات فترجع إلى اإلدراك الشخصي لألدوار االجتماعيةفلسفة الفرد لحياته، أما هوية والدين و 
 (.41، ص 9001معمرية، إبراهيم ماحي، 

ة مقابل الشعور بتشتت الدور مرحلة اإلحساس بالهوي" :سمىيشير اريكسون في نظريته إلى ما ي
المراهق من عند  المشكلة المركزية يفاإلحساس بالهوية ههي المرحلة الخامسة من مراحل النمو، و ". 
. فينشغل المراهق بهذه األسئلة من أجل إيجاد اإلجابة.. ؟ما دوره في المجتمعتوضيح من هو؟ و  أجل

 (71، 77، ص ص 4226محمد عويضة،  كامل محمد)

 مية خاصة هويتههو اضطراب الهو  ،الخطر الذي يتعرض له المراهقون في هذه المرحلةإن 
      ينتج عند ذلك الخلط ،ق اإلحساس باالستقرار في حياتهمإذا عجزوا عن تحقيف، المهنيةالجنسية و 
 (41، ص 9002لد محمد أبو شعيرة، ثائر أحمد غباري، خا. )واالرتباك
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أي  ،عندما يأخذ المراهق موقفا محددا من العالم الذي يعيش فيهيتم هذه المرحلة إن انتهاء 
  :تميزة من خالل ما يجيبه من أسئلةعندما يطور له هوية م

 شفيق فالح ...)من أنا؟ من أكون؟ ما المهنة التي أرغب فيها؟ ما هو هدفي في الحياة؟
 . (969، ص 9001عالونة، 

 :التقمص -3-2-2

من الظواهر المالحظة في مرحلة المراهقة ظاهرة التقمص، أي قيام المراهق بتقليد شخصيات 
وتفصيلي لمعالمها التي يدركها، وحرصه على أن يبدو مشابها لهذه  ،أخرى محددة بشكل شامل

قد يتقمص المراهق شخصية نجم يقدمه اإلعالم، أو ، لشخصيات في مظهره وحركاته وسلوكها
وقد يتقمص  شخصية راشد يعرفه في بيئته، أو بعض ما يعرفه عن شخصيات غائبة عن محيطه،

 .د سلوكهممعالم شخصيات تقدمها بعض الثقافات ويقل

 يحدثو  ، "تتكونضلها تتشكل شخصية الفرد و العملية التي بف" التقمص هو "فرويد "حسب 
المميزات الشخصية من فرد و  ،فيحدث نوع من االنتقال للصفات، بواسطة تأثر األنا بأنا آخر خاص
يتبنى  بهو  ،يرسخ في الشخصيةصفة أقوى من التقليد بحيث يدوم و إلى آخر، كنوع من التقليد لكن ب

من جهة لتقمص من جهة وسيلة بناء شخصية و بذلك يكون او ، مميزات شخصية جديدةالفرد توجهات و 
  .أخرى تكملة لبناء سابق في حالة ما إذا حدث انتقال جزئي أو تقمص نسبي من فرد آلخر

   (http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=15007 ) 

يعتبر التقمص من الميكانيزمات األساسية لتشكيل الشخصية حيث  تحل التقمصات محل و 
 . تحمل اإلحباط والجرح النرجسيعات االوديبية وهذا لغرض تجاوز و الصرا

عملية نفسية يتمثل الشخص " :عبارة عن فإن التقمص" بونتاليس.ب.البالنش و ج. ج"حسب 
 ."حد مظاهر أو خصائص أو صفات شخص آخر ويتحول كليا أو جزئيا تبعا لنموذجهأبواسطتها 

موضوع التقمص مرتبط بظاهرة اختيار الموضوع اللبيدي، فبعدما كانت األم موضوع الرغبة  إن
نسبة للبنت تتخلى عن هذا ، ومع بداية الصراع االوديبي بالرحلة قبل االوديبية لكال الجنسينفي الم
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ن القضيب إذ ، حيث توجه رغباتها اللبيدية نحوه ألنها أدركت حرمانها مالموضوع وتستبدله باألب
وفي توجيه التقمصات التي  ،و عدم امتالكه دورا أساسيا في الصراع االوديبيأيلعب امتالك القضيب 

 (443ص  ،9002بلعباس حنان . ) تأتي بعده

 :ي االنفعاليالنمو النفس -3-3

التطرف حيث تظهر االنفعاالت بشكل غير و  ،والحدة ،ب االنفعالي للمراهق بالمبالغةيتسم الجان
لتي تحدث للجانب متوازن سواء الحب أو الغضب أو الرضا أو العداوة وهي نتاج للتغيرات الكبيرة ا

يميل  هفنجد ،االنفعاليةيظهر جانب المغاالة لدى المراهق فتكون لديه الحساسية ، و الجسمي للمراهق
د اللطيف صالح بن إبراهيم بن عب)  .يدافع عنه إذا هاجمه أحدلق به و إلى شخص ما يعتبره قدوته فيتع

ومتهورة ال تتناسب مع  ،ف االنفعاالت أيضا بأنها عنيفةكما تتص (514، ص 9000الصنيع، 
 .ال في مظاهرها الخارجيةمثيراتها، وقد ال يستطيع التحكم فيها و 

 :إن من أبرز المظاهر التي نالحظها على المراهق 

 الميول االنطوائية دم الثبات االنفعالي والخجل و ع. 
 

 نما ،هلوسات وال وقائع وال أحداث ال ": هي "فرويد"ـ ل طبقا: أحالم اليقظة تصورات  هي وا 
 صلتها حيث من النوم أحالم تشبه انهأ كما يفكر بل يرى ال وأنه ،يتخيل أنه يعرف وتمثالت، فالمرء

 محتوى أيضا أن ، ويرىالنوم أحالم مضمون من واقعية أكثر وصفه يمكن ال نهامضمو  أن ، إذبالواقع
 تمثل وحوادث مشاهد يئةبهوتكون  ،جدا شفاف دافع طةاسبو  متغلب هو المنطلقة الخياالت هذه

يجاد ،الرغبات مغازلة أو ،والقوة للطموح األنانية الفرد حاجات   "فرويد" عنهما يعبر إذ لها إرضاء وا 
، ص 9044نمر،  كاظم سهام)".للرغبات إرضاء أو للطموح إرضاء هي إما اليقظة أحالم إن": ئالقا

944) 

حيث يحتل دائما  ،اقعيالمراهق بتفكيره وتخيالته من عالم الواقع إلى عالم غير و  فيها ينتقلو 
أحيانا من أجل الهروب من مواجهة مطالب يحقق األمن فيستعملها و  ،دور البطل ويشعر بأهميته

 (436، 431، ص ص 4226حمد عويضة، كامل محمد م.)الحياة
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 :النمو النفسي المعرفي -3-4

قدرات المراهق على القيام ونضجها فينمو الذكاء العام  ،المراهقة بنمو القدرات العقليةتتميز فترة 
 .االنتباهالتعلم، و والتخيل و  والتذكرر بكثير من العمليات العقلية العليا كالتفكي

 :يمر النمو المعرفي بمراحل حيث أنه  "piagetبياجيه  "فحسب

 بعد عدة سنوات و ويختبرهم  ،األشخاصو  ،لية يفكر الطفل بمعاني األشياءخالل مرحلة ما قبل العم
أيضا  يكون بإمكانهو  ،والعموميات ،قدرة على التعامل مع المفاهيمعندما يكون في المدرسة ينمي ال

 .  ءبين األفراد على حد سواكما في العالقات بين األشياء و  ،ءأن يفكر في خصائص األشيا
 

  فتبدأ بمرحلة التنظيم ثم  ،تبدأ بشكل متميز قبل سن البلوغو  ،الشكليةو المرحلة التالية هي العملية و
 .سنة تأتي مرحلة اإلنجاز 43بسن 

 :هيو  لعملية التفكير عند المراهقثمان أنواع من النمو في نظريته ذكر بياجيه 

 هي عملية يمكن استعمالها في توليد المفاهيم عن كل األزواج لكل اندماج : الربط بين المتغيرات
 .  التنوع في االنتظام أو تجميع النوعياتحاصل مثل دمج األلوان، التغيير و 

 تجربة أو حل معادلةالقدرة على التعامل بين اثنين من العناصر كما في إدارة : التناسب. 
 التنسيق بين نظامين. 
 مبدأ المساواة للفعل ورد الفعل و هو مفهوم متعلق تماما بالتناسب: التعادل اآللي. 
 االحتمالية. 
 الترابط. 
 هو نوع من الحفظ المعقد: التعويض المضاعف. 
 تصل إلى ما  أي التجريد مثل القوة الدافعة، الطاقة أي المفاهيم التي: أشكال متقدمة من الحفظ

اليا محمد د: روبرت واطسن، هنري كالي ليندجرين، تر) .خلف المالحظات التجريبية السريعة
 (316، ص9001عزت مؤمن، 
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 :مشكالت المراهـقيــن-4

وال  ،االجتماعية التي قد تعيق نموهمين الكثير من المشكالت النفسية و يواجه العديد من المراهق
 :تضمن لهم االنتقال السوي الى مرحلة الرشد ومن أهم المشكالت نجد

 : المشكالت النفسية  -4-1

 : اضطراب صورة الجسم -4-1-1

 :ات صورة الجسم عند المراهقين نجدمن بين أشكال اضطراب

 فقدان الشهية العصبي: 

 : ويبدأ هدا االضطراب بثالث أعراض أساسية ،تصيب اإلناث أكثر من الذكور     

 فقدان الشهية مع أعراض نفسية. 
 النحافة. 
 اختفاء الحيض. 

يجب أن " : لكن قبل أن تفقد البنت الشهية تصارع الجوع في تقليل دائم لألكل مع فكرة متسلطة
 .   ، ومهما كانت نحافة الجسم إال أنها تراه سمين ويصبح الهم الوحيد هو تقليل الوزن"ينقص الوزن

 هو هذا االنشطارأن يضيف إلى '  B.Brusset'أما ، الجسم موضوع كره: "M.Selvini"بالنسبة لـ 
 :تينوتتوصل المراهقة إلى موقف متناقض من جه ،استثمار نرجسي مركز على الجسم

  جسم مثالي. 
  جهة أخرى جسم واقعي موضوع الرفض والنفي من. 

، وفي هذا التحكم يجد تعويضا تطيع استعمال قوته إال نحو جسمهاكما أن األنا ضعيف ال يس
معتصم بدرة ) .والخوف من دافع الجنس ،والعجز ،وفي نفس الوقت التقليل من الشعور بالذنب ،لنقصه

  (491,496، ص ص9005ميموني، 
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 :يـةأزمـة الهـو  -4-1-2

تشير إلى عدم القدرة على ة، و نيلفرد في تحديد هوية معإن أزمة الهوية ما هي إال نتاج لفشل ا
ومن ثم البحث عن  ،وانعدام الهدف واضطراب الشخصية ،اختيار المستقبل، وكذا اإلحساس باالغتراب

 .هوية سلبية

ال يوفر له فرصا و ، في مجتمع ال يساعده في فهم ذاته كما تعبر عن إحساس المراهق بالضياع
أن حل المراهق لصراع هذه األزمة يرى اريكسون و  .اإلحساس بقيمته االجتماعية علىيمكن أن تعينه 

، ولكن في تكامل هذا الماضي مع حاضر جديد نحو مستقبل في االنفصال الكامل عن ماضيه يسل
 (37، 31، ص ص 9009سي محمد مرسي، أبو بكر مر ) .معين

حل  علىهوية كنتيجة لعدم قدرة المراهق األنا الوجه المظلم ألزمة ال اضطراب هويةيمثل و 
 (415ص حسين عبد الفتاح الغامدي، د سنة، ).والصراعات المؤلمة ،التوحدات الطفولية غير السوية

 :وهما "اريكسون"يأخذ اضطراب الهوية شكلين حسب 

 حيث يفشل المراهق في خلق تكامل بين توحدات الطفولة، مما يؤدي إلى عدم  :الدور ضطرابا
 .أو قيمة شخصية واجتماعية ،دوار وأهداف ثابتة ذات معنىأالقدرة على تبني 

 

 يقتصر تأثيره  والذي ال، المرتبطة بدرجة أعلى من اإلحساس بالتفكك الداخلي :تبني الهوية السالبة
تحديد أهداف ثابتة أو تحقيق الرضا عن أدواره االجتماعية، بل ويلعب دورا  نعلى عدم القدرة ع

دوار غير مقبولة اجتماعيا أأكثر سلبية في حياة الفرد بصفة عامة، حيث يدفع إلى ممارسة 
 (6، ص9004ن عبد الفتاح الغامدي، حسي)  .كالجنوح وتعاطي المخدرات

 : االستمناء -4-1-3

هو االستمناء  ،إن إحدى المظاهر الثابتة لتحديد النشاط البلوغي :" H.Deutch" "دوتش" تقول 
ظاهرة طبيعية ألنه  فهو ،والشعور باإلثم الحاد في الغالب ،الذي يرتبط به، بسبب القمع االجتماعي

 (403، ص9049 ،بوسنة عبد الوافي زهير)". حتل بالنسبة للمراهق المخرج الوحيد لرغباته الجنسيةي
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فس الوقت يشعر بالذنب حيث في وفي ن، تدفع المراهق إلى االستمناء الفسيولوجيةإن الحاجة 
، عكس ما كان الحال في المراحل األولى حين جل كسب اللذةأالمرحلة يستعمل االستمناء من  هذه

 (419، ص 9040ني، مصطفى ميموني، بدرة معتصم ميمو ) .جل اكتشاف ومعرفة الجسمأكان من 

بل لعب باألعضاء التناسلية دون لذة من سنين الطفولة األولى عن طريق الهذه الظاهرة تبدأ و 
مجموعة من : ستيفن هارد، تر) .بدافع االستطالع، أما عند المراهق فيرتبط بحالة التفريغ الجنسي

 ( 416، ص9002الخبراء، 

بالرغم من أن االستمناء يعتبر المتنفس للطاقة الجنسية لدى المراهق، لكنه في نفس الوقت يولد 
هنا و  ،رههو الذي يطالب بتحريالتي تلغي اإلرضاء اإلستمنائي، و صراعات بين متطلبات األنا األعلى 

ن التفهم قد يسلك الشعور بالذنب، فإن لم يجد المراهق في هذه الفترة الكثير مالقلق و يظهر اإلحباط و 
 (403، ص9049نة عبد الوافي زهير، بوس).اتجاه االنحراف كحل سلبي لمشكالته

 : العدوانيـة -4-1-4

الكبار  اتجاه، وهذا ما يتضح في سلوكه السلوك العدواني إلىفي فترة المراهقة يميل الشخص 
 طفال وال رجال يعدومصادر السلطة في المجتمع، ولكونه في هذه المرحلة ال  ،المحيطين به من أبوين

 . فإن المراهق يتحرك ضد اآلخرين

 :بعض النقاط ألبرز مبررات العدوانأن هناك " هورني"ترى 

 لذا فعليه شعوريا أو ال شعوريا  ،أن المراهق يبدأ من مسلمة أن العالم الذي نعيش فيه عالم عدواني
 .أن يقاوم العدوان ويحاربه

 اآلخرين يتوجه إلى بالة عدم الثقة رغبة المراهق في أن يكون قويا يسيطر على اآلخرين، وبسبب ح
 .جل حماية ذاتهأالعدوان من 

 عبد  عصام)  .بطريقة إنسانيةأو في شكل مساعدة الغير و  ،ضمنيا الميل إلى السيطرة قد يكون
 (451، ص9004اللطيف العقاد، 
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  أو إلى التغيرات الجسمية  ،يمكن إرجاع السلوك العدواني إلى فشل المراهق في تحقيق ذاتهكما 
كما  يسعون لعرقلة مسارهو  ،التي تجعله يفكر في أن األسرة والمدرسة ال يفهمونه، كذا العوامل النفسيةو 

يلجأ أو لعدم توافقه مع أقرانه و  ،ظهرهمفي إما لعيب ، عند إحساسه بعدم قبوله اجتماعيا يظهر العدوان
 (406، ص 9049ة عبد الوافي زهير، بوسن.) للعدوانية لفرض ذاته

 : المشكالت االجتماعية -4-2

 : صـراع األجيال -4-2-1

وتكيفه  ،تالزم المراهقة اتجاهات جديدة وأفكار ومثاليات تساعد على تشكيل شخصية المراهق
ألزمان وتغير الظروف مع تغير او  ،دة الخبرة والتجربة الحالية عندهوتكون هذه كلها ولي ،مع الحياة
 معين نه من الصعوبة تقبل أبناء عصرأإذ  ،آرائهمحصل تغيرات في اتجاهات األفراد و ت، واألحوال
 .لعصر الذي يعيش فيه المراهق أثره على أفكاره واتجاهاتهلكانت سائدة في عصر آخر، ف نظروجهة 

 (45، 49، ص ص، 9000الرحيم عدس،  محمد عبد) 

م في تغيير بعض القيم أسه ، وهذا مابين األجيالعصرنا الحالي في  اتساعاازدادت الفوارق لقد 
وفي هذه المرحلة يتصف المراهق بوالئه الشديد لجماعة األقران مما يدفع اآلباء في كثير  ،والمعتقدات

وهذا مما يقوده إلى أزمة الصراع ، نه رفض لألسرة وقوانينهاأعلى  من األحيان للنظر إلى هذا الموقف
نه ظاهرة اجتماعية تتمثل في أوينظر إلى هذا الصراع على ، تحقيق االستقاللية جلأمع السلطة من 

شى مع اقد أصبحت ال تتم ،ن حكمة الجيل القديمأوجود فجوة جيليه نتيجة لشعور الجيل الجديد ب
 ( 941 ،947ص ص ،9000الشيباني،  بدر إبراهيم) .طالب المستقبلعن ممتطلبات العصر فضال 

ن أإنه من األمور العادية "  :سلوك المراهق في هذه المرحلة فتقول A. Freudتصف أنا فرويد و 
   رضا وغير مستقرا، فالمراهق يحب والديه ويكرههما، يوجه إليهما أحيانا ايكون سلوك المراهق متع

بوسنة عبد الوافي ) "يعتمد عليهما، في حين يحمل إليهما حبا وتقديرا في أعماقه ثورة، أحيانا أخرى
 (.     406، ص9049زهير، 
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 :المخــــدرات -4-2-2

التي كما ، المخدرات والمؤثرات العقلية تناولمن بين المشاكل التي تعترض المراهقين نجد 
قد و ...الصحية، العقلية والنفسية :تالمستوياثار سلبية وخطيرة على الفرد في جميع آنعرف أن لها 

    أو من باب  ،لى تعاطي أنواع مختلفة من المخدرات سواء من باب الفضولإيسعى المراهق 
لكن المشكل يكمن عندما يعتمد عليها المراهق وينتقل من  ،أو الهروب من بعض المشكالت ،التجربة

 .تعاطي إلى إدمان

ية وأحيانا بحيث يؤدي إلى حالة نفس ،طي المتكرر للمواد النفسيةنه التعاأيعرف اإلدمان على 
إلى زيادة جرعة المادة ناتجة عن التفاعل مع المادة المخدرة لدرجة يميل فيها المدمن ، عضوية
قد ترغمه على محاولة الحصول على المادة النفسية المطلوبة  ،، وتسيطر عليه رغبة قهريةالمتعاطاة

 (.23، ص9006حمد شحاتة، أسن ح) بأي وسيلة 

حد المكونات الطبيعية أن أنسجة الجسم تعتبره إلمراهق على استعمال مواد مخدرة فعندما يداوم ا
 ثالثة يمر المراهق المتعاطي بـ، و بالتالي تؤثر على الجهاز العصبيو  ،للجسم الالزمة لتأدية وظيفتها
 : مراحل ليصل لمرحلة اإلدمان

 ومع مرور الوقت يطلب  ،استعمال المخدرات يستجيب الجسم للجرعةأثناء : مـرحلة التحمـل
 .الزيادة

 يقافه يؤدي إلى حدوث  ،يألف المراهق استمرار تعاطي العقار المخدر :مرحلة التعود وا 
 .بعض المضايقات أي حدوث اعتماد سيكولوجي فقط 

 ماد الجسميباإلضافة إلى االعت ،وهي حالة من االعتماد السيكولوجي : مرحلة اإلدمان. 
 ( 24، 20، ص ص 9001عبد الحليم،  أنوار حافظ)

خر هو تناول المادة المخدرة من آن آلالتعاطي  نجد أن اإلدمانو ولنميز بين مرحلة التعاطي 
دون زيادة في كمية المادة  ،دون وجود أعراض انسحابية جسمية أو نفسيةو دون االعتماد عليها 

مع ميل لزيادة الجرعة مما يسبب  التعاطيأما اإلدمان فهي رغبة قهرية لالستمرار في  ،المخدرة
    (105،ص9007طه عبد العظيم حسين، ) .اعتمادا نفسيا وجسميا مما يؤثر على الفرد وعلى المجتمع
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 :الجنـــــــوح -4-2-3

وهذا راجع إلى عوامل التنشئة  ،يظهر الجنوح لدى المراهق في شكل ضرب وتحطيم األشياء
االجتماعية السيئة، فجنوح المراهق دليل على الحرمان العاطفي، وهذا يؤثر بدوره على قدراته الفكرية 

 فالمراهق يعيش في صراع دائم بين إشباع حاجاته ودوافعه، التعلم والتحصيل واألداء وغيرها وعلى
ن صورة أسرته وكذلك من المجتمع بما فيه من قيم وبين ما يمليه عليه أناه األعلى الذي استمده م

 ( 407، ص 9049عبد الوافي زهير،  بوسنة) .روعادات ومعايي

في  ،يلعب اإلهمال وعدم المراقبة دورا في الجنوح مما قد يوقعه ضحية رفقاء السوء واألحداث
ت من بين األسباب أغلب األحيان يحاكون الوالدين في ممارساتهم وعاداتهم، كما أن تعاطي المخدرا

 (96، ص9000شهاب الدين الحسيني، ). األولى لجنوح المراهقين

 :المراهقة في المجتمع الجزائري-5
 

والسياسية  ،واالقتصادية ،رف المجتمع الجزائري تغيرات وتحوالت كبيرة مست البنى االجتماعيةع
مما نتج عنها  ،اتالجماعاألفراد و ي تحديد وتوجيه سلوكات كان لهما األثر الكبير ف... والثقافية

انقالبات وتغيرات في المكانات داخل المجتمع وفي كل المستويات، خاصة ما تشهده عمليات التنشئة 
ثار كبيرة على عمليات تكوين آتكون لها  ،االجتماعية التي تتعرض حتما إلى تغيرات جوهرية
عادة ترتيب القيم، مما يؤدي بالطبع إلى       .وتشكيل هوية المجتمع الجزائري ،إعادة رسمالشخصية وا 

النواحي االجتماعية، اإلنتاجية  الذي شمل جميع إن هذا التغير ،(154ص ،9044ب،العماري الطي) 
 . األسرة الجزائريةعلى بالدرجة األولى  مسأثر و  الخ .....التكنولوجيةو 

الجد هو القائد  وأعنى األب أبوية بم' مصطفى بن تفنوشت"األسرة الجزائرية كما يراها إن 
واالنتماء أبوي كما أنها تتميز  ،هي أيضا أغنوصية بمعنى أن النسب فيها للذكورالمنظم ألمورها، و 

 .وموسعة أن العائلة الجزائرية ال منقسمة: بخاصيتين هما

أبنائه وبناته المنزل بعد ويغادر  ،أن األب له مهمة ومسؤولية على الممتلكات :تعني األولى
 .الزواج

 . النووية ع لعدد من األسرتجم   أن األسرة: تعني الثانية
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االجتماعية  لألسرة النووية نتيجة للتغيرات لكن اآلن أصبحت األسرة الموسعة تترك مكانها
 .االقتصادية، الثقافية، السياسية التي يشهدها المجتمع الجزائري

األم داخل األسرة من تنشئة له أهمية و األب  دور دوار أفراد العائلة الجزائرية نجد أنبالنسبة أل 
على الحسن والحياء والحب  ، واإلناثرجولة والسلطة والجلد والمسؤوليةفيربى الذكور على ال ،بالغة

 .(17، ص9002مزوز بركو، )والعطف

سرة الجزائرية المجتمع الجزائري أخلت بتوازن األولكن التغيرات السوسيوثقافية الحاصلة في        
فبعدما كانت لها قيم واضحة وضوابط ومعايير ثابتة أصبحت تشهد هشاشة خاصة ولو تتبعنا السياق 

 :هناك اختالفات واضحة منها نجد أنالنفسي االجتماعي للمراهق الجزائري قديما وحديثا ل

  هو األكثر مصطلح البلوغ فقد كان  ،مصطلح المراهقة في عاميتهالم تكن تعرف الجزائر
فالتنظيم االجتماعي لألسرة الجزائرية قديما  ،أن الطفل أصبح رجال ناضجااستخداما ليعني في لغتنا 

 .فالبلوغ يعني لديهم هو القدرة على الزواج واإلنجاب لطفل يتحمل العديد من المسؤوليات،بمجرد بلوغ ا

ا يمثل بداية القيام بالواجبات أن البلوغ قديم:""Salmi et Aït Mohand"آيت أحمد سالمي و يعتبر 
تاة البالغة فلل "الحايك"وبداية لبس  ،الدينية واستبعاد الطفل البالغ من تجمعات النساء واالختالط بهم

خضاعهم  . "لنفس التزامات الكبار اوا 

  (http://www.lemag.ma/L-adolescence-en-Algerie-l-impossible-transition_a15226.html) 

على اختالف المعاملة بين الذكر واألنثى، فيتم قائم  الجزائري التقليدي مجتمع ذكوريالمجتمع ف
وكانت  تزويج الفتاة بعد بلوغها مباشرة، وتهيئتها للحياة المستقبلية الزوجية لبناء أسرة وتربية االطفال

 .في الكثير من المناطق تحرم من حقها في الميراث 

( Fatima Zohra Sebaa, 2009, p 40) 

وهو  بعد ذلك عرفت الجزائر تغيرات وتطورات مست توازن التنظيم االجتماعي لألسرة التقليدية
 .عاميةال يوجد ما يعادلها في لغتنا الما يفسر عدم تداول كلمة مراهقة في المجتمع الجزائري ألنه 
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    كنتيجة للتغيرات  ،حديث بالنسبة للجزائر ظهر بعد االستقالل مصطلح المراهقةن إ
ة مرحلة االستعمار تم الحديث عن الطفول فأثناءوالثقافية خاصة السياسية،  الجتماعية،وا االقتصادية

في يتحول وينتقل ليصبح راشدا يشارك ألن الطفل في ذلك الوقت ، وسن الرشد دون التطرق للمراهقة
 .عائلة بإعداده للحياة المستقبليةلوتبدأ ا ،الثورة ويتحمل مسؤوليات أخرى بمجرد وصوله سن البلوغ

 

Fatima Zohra Sebaa Delladj, 2011, p 7)    )   

فكانت ،وبالرجوع إلى فترة االستقالل نجد أن الجزائر مرت بفترة عدم استقرار مؤسساتها السياسية
 شهدت زيادة أسعار النفط 4275في مرحلة تنشيط التنمية خاصة في فترة تأميم البترول وبعد عام 

وكانت النتيجة التوسع السكاني غير المنضبط تحت ضغط الهجرة الريفية  ،وانتعاش االقتصاد الجزائري
وفي ذلك الوقت  ،واالنفجار السكاني من حيث زيادة عدد المواليد ،إلى المدن على أمل حياة أفضل

جاته، إال وكان مخططا ومصمما حسب سكانه وحامن تصميم االستعمار  كان الهيكل المعماري للمدن
أن الهجرة الريفية إليها أدت إلى اختالل البنية التحتية للمدينة ومع عدم مواكبة التصنيع لحاجات 

 هو النزوح، لهذا المباشرة العواقب أكثرلتصبح  الشعب الجزائري انتشرت البطالة والسكن الفوضوي
    .قةوبداية ظهور فترة المراه التقليدية ألسرةل التنظيم االجتماعي اختالل

   (http://www.lemag.ma/L-adolescence-en-Algerie-l-impossible-transition_a15226.html) 

التعليم : " داخل المجتمع الجزائري ممتدة بعض الشيء نظرا العتبارات منها هذه الفترةلتصبح 
، التفكك التغير االجتماعي ي،، االستقرار السياس، البحث المطول عن الهويةالمطول، تأخر سن الزواج

تنتهي هذه المرحلة بانتهاء وال  ،ظاهرة البلوغ ما هي إال جزء من المراهقة لنستنج أن ..(.االسري، 
تختلف عن الفتاة المراهقة ال تنشئةأصبحت و ،  (Fatima Zohra Sebaa Delladj, 2011, p 7 ) لوغالب

 (Fatima Zohra Sebaa, 2009, p41 ) .المراهق لتشارك في الحياة االجتماعية بشكل فعال

انتقالية ال تحصل في الغالب دون اضطرابات مرحلة هي في وقتنا الحالي  في الجزائر المراهقة
ن البحث عن الهوية لدى المراهق الجزائري متصلة بصراعات مع المجتمع خاصة عندما ال أنفسية، و 

نتيجة التغيرات التي  والتقاليد ،الضوابط والعادات نوتمرده ع ،يلتزم بضوابط السلطة ويعلن استقالله
وسوء التقدير في المعاملة  ،والتحكم باألبناء ،عدم قدرتهم على السيطرةالوالدين لتتسم ب مست أدوار
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إضافة إلى انقطاع التواصل الطبيعي بين أفراد األسرة يدفع األبناء للبحث عن فضاءات أخرى خارج 
 ( .11، ص 9002مزوز بركو، ).دفء وتلبي حاجاتهم األسرة توفر لهم شيء من ال

عناصره من النظام  استمد ،أن مفهوم المراهقة داخل المجتمع الجزائري يمكننا القول أخيرا
، وكذا التغيرات التي مست جميع الهياكل االجتماعية لتصبح هذه المرحلة خاضعة ثقافيالسوسيو 

 .      للثقافة النابعة من المجتمع

 :خالصة

 لذا ال بد من االهتمام به ،لمراهقشخصية افيها نستخلص مما سبق أن مرحلة المراهقة تتبلور 
تخلو من  الوسائل إعالم باتت و  ،تكنولوجيا جديدةا من عولمة و خاصة في ظل التحديات التي يمر به

 ذاتهح فيها المراهق ال يستطيع إثبات بأص ،كذلك ثقافات دخيلة على مجتمعناو  ،أي محتوى سلبي
ال تعبر  ،سلبيةجميع تقمصاته ذات نماذج أصبحت و  ،الجسمية صورتهتحديد معايير  عنده تتغير و 

نما تمعن قدوة ايجابية و  تعبر باتت التي لبسة و ألاتقليد و  ،تسريحات الشعراالهتمام ب حولكلها  حورتا 
  .النرجسية استثماراته ما يسمح بمعرفة عن غالف نفسي للمراهق
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 :تمهيد

ت اهتماما كبيرا من طرف العديد من علماء النفس قسية من المفاهيم النفسية التي الالنرج دتع
اتضح أنها فقد ، أما فيما بعد في الطابع المرضية ايات استخدام هذا المصطلح منحصر وكانت بد

 .سمة في الشخصية تتواجد لدى جميع األفراد لكن بدرجات متفاوتة بل ،ليست دائما بالمفهوم السلبي
ى ذاته ، فالطفل في بداية حياته يركز علحلتي الطفولة المبكرة والمراهقةأكثر في مر النرجسية  تظهر

، ومن ثم نجدها في مرحلة ا يعمل على ثبات النرجسية السويةوهذا م، ومن ثم يعتمد على اآلخرين
خاصة التي تتعلق بصورة جسم المراهق وتكوين هويته  ،المهمةيعية نتيجة التغيرات المراهقة كميزة طب

بشكل  هاوتقدير  ،أجل زيادة ثقته بنفسهمن  ،إلى درجة من النرجسيةالمراهق لذلك يحتاج  ،ومفهوم ذاته
هذه  من خصائص المرحلة، إال أنمميزة وخاصية  ،، وفي هذه الحالة تعتبر نرجسية صحيةايجابي
، بمعنى التركيز عليها فقطفي الشخصية تتميز بتعظيم الذات و لتصبح اضطرابا  قد تنحرف ةالسم

 .انجازاتهاو  المبالغة في حب الذات

استعانت بها كل النظريات والتي  ،اليونانية" رسيسن"النرجسية كانت أسطورة فكرة أصل  إن
نستعرض النرجسية أن فصل هذا الفي ارتأينا اهرة المبالغة في تعظيم الذات، والدراسات لتفسير ظ

 كاضطرابو  والتطرق للنرجسية كسمة ،المتعددة ل هذا المصطلح مرورا باستخداماتهمنطلقين من أص
ى مع التركيز عليها في فترة المراهقة ومدى أهميتها استنادا عل ،المرضيو مظهرها السوي أي في 
 .النظرية التي تفسرها ةالمقارب

 :ودالالتها النفسية للنرجسيةاألسطورة اإلغريقية -1

 الذي نظر" نرسيس" مصطلح النرجسية يشير إلى أسطورة الفتى اليوناني سابقا فإن  كما ذكرنا
أحمد عبد .)من فرط إعجابه بها عشقها، فألقى بنفسه عليها فغرقو  ،إلى صورته في الماء فأعجب بها

 (022ص ، 0202اللطيف أبو أسعد 

" النرجسية" تسمية لمنها قتباس االكيف تم و  تفاصيل االسطورةالتعرف على بعض  لقد كان مهما
 :وكيف تم توظيفها في تشخيص االضطراب النرجسي، لذا سنقوم بسرد ملخص عنها فيما يلي
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اغتصب )نتاج عالقة محرمة  هو ذلك الفتى الجميل" نرسيس"ن إلى أ اإلغريقية األسطورةتشير 
لم يكن يحب أحدا إال نفسه، فقد أنه كان متعجرفا، و ، اتصف ب("ليروب"والدته " ه النهرإل زسيفي"والده 

" إيكو"ذات مرة ضل طريقه أثناء الصيد فرأته الحورية ، فكان يعتبر أنه هو وحده الجدير بالحب
لم يكن بمقدورها إال بالصمت و " هيرا"د عاقبتها الربة ، فقمعهلم تستطع أن تتحدث  هالكن أعجبت بهو 

هي عجاب إلى الشاب الرشيق الجميل، و تنظر بإ "ايكو"أن تردد الكلمات األخيرة كالصدى، فراحت 
 :  مختبئة، كان نرسيس ال يعرف إلى أين يتجه ثم صاح بصوت عال

 هيه، من هنا؟ -
 .تردد ايكو –هنا  -
 .تعال هنا: صاح نرسيس -
 .هنا: ردت ايكو -
 .عنديا، بسرعة إلى هن: يصيح من فرط الدهشة -
 .عندي: ردت ايكو بفرح -

بدأت هذه الحورية تبكي من و  ،دفعها بغضبلكنه رفضها و  اندفعت ايكو الحورية إلى نرسيس
مع ذلك لم ينفر نارسيس من ايكو ، (24، ص0992هاشم حمادي، : نيهاردت، تر. أ)ه شدة حبها ل

رأسه فكان يعتقد أنه ما من حورية وحدها بل نفر من سائر الحوريات األخريات، إذ ركب الغرور 
أال فلتقع بدورك في الحب يا :" تمنت إحدى الحوريات اللواتي رفضهن قائلة، إلى أن تصلح له
، 0944أمين سالمة، ) .حوريةو تحققت أمنية ال، "ليكن الذي ستقع في حبه ال يبادلك الحبو ! نرسيس
 (020ص 

كان الوقت ربيعا، اقترب نرسيس من جدول ماء، و لم يكن قد سبق أن شرب من مياه  ذات مرةف
لم يسبق أن وقع شيء في الجدول فكانت مياهه شفافة نقية، كما رعاة وال الماعز، و هذا الجدول ال ال

على الجدول فانعكست طلعته البهية " نرسيس"في المرآة كان كل شيء ينعكس على صفحته، انحنى 
     من شدة حبه لنفسه لم يعد يغادرواستولى عليه الحب القوي و  ،الماءبصورته في  هلأنذفقد 

مع ذلك ال ع األيام بدأت تخور قوى نرسيس، ويشحب لونه، و م، و ال ينامال يأكل وال يشرب و  الجدول،
أغمضت رسيس على أعشاب الضفة الخضراء، و مال رأس ن، إلى أن يستطيع االبتعاد عن صورته
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أعدت الحوريات القبر له، لكنهن حين نيه، مات نرسيس، فبكت الحوريات وايكو أيضا و وت عيظلمة الم
نمت زهرة بيضاء عبقة إنها زهرة " نرسيس"جئن ألخذ جثمانه لم يعثرن له على أثر، حيث في مكان 

 (.02، 24، ص ص 0992هاشم حمادي، : نيهاردت، تر. أ".) النرجس"الموت، و قد سميت بزهرة 

توضيح كيف تم استخراج الدالالت النفسية هو " نرجس"ف من تطرقنا ألسطورة إن الهد
فمن خالل تحليل شخصية  ،وعلى أي أساس تم توظيفها في علم النفس من طرف العلماء لألسطورة

 : تعالج مجموعة من المواضيع منها األسطورةوجد أن " نرجس"

 أهمية ومكانة العالقة االمومية ودورها في النرجسية لدى الفرد األسطورةفي  تبرز :التعلق باألم 
لم  فهوعالقة محرمة،  جراءلد قد و  هأن "نرسيس" صدمة عايشهاأول  نالحظ أن األسطورةففي هذه 

 .عليه بعد ذلك انعكست آثارها سلباو ، تهافي نفسي أثرت ماأل ابواقعة اغتصف يكن ثمرة عالقة شرعية
 إله النهرأن األم تركت وحيدة مع ابنها، بعدما هجرها  "سنرسي"السائد لنشوء النرجسية لدى  فاالفتراض

حزنها ووحدتها وكراهيتها وعدم ثقتها  فإن ،وأحبته كثيرا ،وبما أنها هي التي ربته واعتنت بتنشئته
ت كلشت على ابنها شديدين وحب ،مع ما مارسته األم من ضغط وخوف، و أكسبته لنرسيس بالرجال
دال " الكان"وهو ما سماه  ،األبعلى تشتيت هويته االجتماعية في غياب  األم ، فلقد ساهمتتهشخصي

خر سواء من على اآل اإلقبالمن  فحياة نرسيس خارج النظام االجتماعي جعله ينفر األبويةاالستعارة 
 (.001، ص 0229عبد اهلل عسكر، .) نفس الجنس أو الجنس اآلخر

 

  األم المغتصبة  هي" لنرجس"عميقة ال نرجسيةالجروح إن مصدر ال:لدى نرسيس الجرح النرجسي
عاش نرسيس  ذكره دوما بالنقص، فلقدفلقد نقلت له صدماتها والتي ت الجريحة والخائفة على حياة ابنها

ولعل هذا إال أنها لم تستطع ذلك ، "إله النهر"غياب األب  ويضعحاولت توالتي  ،الطفل في كنف أمه
 النساءبحب أمه، والذي بسبب هذا الحب ذاته كره جميع  المرضيما يفسر تعلق وارتباط نرسيس 

 .أمه وحدها فقط وأحب
 

 وبين األنا السيكولوجي،  "نرسيس"شبها بين شخصية  رأى فرويد لقد :االفتتان بالذات وعشقها
التي كان يكنها الكراهية ف ،الذي بدال من أن يتخذ شخصا موضوعا لحبه يحب نفسه على الدوام

والشعور بالنقص  ،لديه فيما بعد إلى نوع من عدم الثقة باآلخرين تقد تطور نرسيس للحوريات 
قد يكون مصدر هذا ، و وحبه لذاته االستعالئية واالستكبارية عليهمبفي الداخل  عنهوالتعويض 
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ليجعله يتصرف بغرور وتكبر  إحساسه الالشعوري بالنسب األسطوري االستعالء والنفور من اآلخرين
 .فرأيته لوجهه في المرآة كانت دالله على هويته المفقودة  ،وعجرفة

 

)http://adm098.blogspot.com/2008/08/blog-post_30.html( 

التي تساهم في تشكيل  األسباب أن" نرجس"جميع التفسيرات ألسطورة من خالل تلخص الباحثة 
 :يلي النرجسية تركز على أهمية ما 

 هذه العالقات الثالثية لها تأثير كبير  ،أب –طفل ، عالقة أم  –طفل ، عالقة أب  -عالقة أم
كلما قللنا من خدش  ةاألسر فكلما كانت العالقات طيبة داخل  ،على شخصية الطفل وعلى نرجسيته

 .النرجسية
 

 هي التي تعمل على  ،أهمية التنشئة االجتماعية للفرد فطريقة التعامل وتربية الطفل الجيدة
وتحافظ على التقدير االيجابي لذات الطفل، فالتنشئة تلعب دورا هاما في  ،تشجيع النرجسية السوية

يجعلهم يكتسبون  وتحسيسهم بالمثالية أطفالهم إلنجازاتفدعم الوالدين المبالغ فيه  اضطراب النرجسية،
 .غير سوية سلوكات

 :تاريخ استخدام مصطلح النرجسية -2

في  Havelock Ellis" إليس هافيلوك"عند 0494عام " النرجسية"بداية ظهور مصطلح  كانت
أن النرجسية تشير إلى اتجاه الفرد للتعامل مع جسده كموضوع  اعتبرحيث ، سياق الطب النفسي

اعتبرها وصفه مفهوما في التحليل النفسي و ب Sadgerاستخدمه سادجر 0924في عام و  .جنسي
   (9، ص0222وجيه أسعد، : نرغر، تربيال غراب) .انحرافا خاصا

ثالث "في مؤلفه  0902عام فكانت  أما اإلشارة األولى لمفهوم النرجسية في الخطاب الفرويدي
، حيث استخدم مفهوم النرجسية لتبيان أساس السلوك الجنسي غير السوي "مقاالت في النظرية الجنسية

 .لدى المنحرفين جنسيا

في بداية أبريل وذكر  ،"ليناردو دافنتشي"في دراسته التحليلية لشخصية  "فرويد"كما استخدم 
 ."نرجس"أشار أيضا إلى األسطورة اليونانية و  ،"والمفكر الشمولي الفنان: "هفي كتاب 0942
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 واصل استخدامه للمصطلح بوصفه موضوع في دراسة لحالة الرئيس شريبر 0900في عام و 
Schreber.  (،010، ص0200محمد فتحي محمد)     

في ، و "والتابو الطوطم" هفي كتاب الطور النرجسيتحدث عن النرجسية و فقد  0901أما في سنة 
حيث اهتم اهتماما كبيرا باألشخاص الذين " مقدمة في النرجسية: "نشر فرويد مقالته بعنوان 0902عام 
فاهيم المهمة للنرجسية سنوات أوضح الم أربع بعدا أجسامهم الخاصة كموضوعات للجنس، و اتخذو 

 .األساس النرجسي للمثل العليا لألنا كبناء نفسيو  ،نوية وطبيعة اختيار الموضوع النرجسيالثااألولية و 
 (00، 02،ص ص0222أحمد البحيري، عبد الرقيب)

 :مفهوم النرجسية-3

النفس خاصة علم من الموضوعات النفسية الحيوية في علم  "Narcissism"مصطلح النرجسية 
ت انبإلى " نرجس"كلمة تشير اللغة العربية  وفي ،علم النفس العالجيو  ،اإلكلينيكيالنفس المرضي و 

 .وله زهر مستدير تشبه به األعين  ،ورقه شبيهة بورق الكراثأر و يمن الرياحين أصله بصل صغ

ن زهرة أ، ووجه الشبه ن النرجسية تصف عشق الشخص لذاتهإف ،أما في مجال علم النفس
حمد أمحمد .) تعشقهاصية النرجسية تتمركز حول ذاتها و وكذلك الشخ ،النرجس تلتف حول نفسها

 (1،0ص ص  ،0224 ابراهيم سعفان،

 :عرفهاويختلف معنى هذا المصطلح باختالف الباحثين والمختصين فقد 

 راسكن و تيري"raskin andterry, 1988 ":  لذاتهزيادة حب الفرد ''أنها''. 
 

  دمونوأما"domono, 1994 :" أو أنانيته، أو حبه لذاتهافتتان الفرد بجسده ''فيرى فيها ،''. 
 

  8991"موروفروهدولت و يعرفهاrhodewalt and morf, ": أحمد ).''تقدير الذات بدرجة عالية'' أنها
 (2ص ،0200يونس محمود البجاري،

 

  يعرفهاو(Pincus&Ansell,2009): "من ذاته، عنة إيجابي بصورة االحتفاظ على الفرد قدرة أنها 
 الدوافع شأن أنهال شتعم فالنرجسية ،والوجدان الذات مجال تنظيم إلى تهدف، مختلفة عمليات خالل
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ه بيئت من الفرد يكتسبها خبرات خالل من الذات تعزيزعلى  مضمرة أو واضحة بصورة سواء
 (002 ،000ص  ،ص0200أمال جودة،) ."الجتماعيةا

 

  للذات المتضخم الفرد تقييم: أنها على تعريفا للنرجسية النفس لعلم" مبرجكا"قاموس ونجد في ،
أمال ) .اآلخرين لاستغال إلى لوالمي، بالصدارة واإلحساس ،والقوة النجاح بخياالت لواالنشغا
 (00 ،ص0200حمدي أبو جراد،  جودة،

 

  تمامهواال ،الذات تقدير في المبالغة" :فلقد جاء في أنه 0990 النفسية الثقافة مجلة تعريفأما 
 ."واإلعجاب االنتباه جلب في استعراضية ورغبة ،غير محدودة نجاحاتق لتحقي المحموم

 

  أحمد يونس .)''لتميزابأهمية الذات و  اإلحساسالشعور بالعظمة و '': على أنها:الشربينيبينما يشير
 (2،ص0200محمود البجاري،

 

 الذات نحو العاطفية الطاقة هاتجا أي الذات حب" :على أنها لنرجسيةي في تعريفه لتروشألا يرى 
 العالم من بدال نفسه الشخص حول تركز االنفعال نأ بمعنى، ةواللذ حبال موضوع ذهاواتخا

 (022، ص 0200سالم،  عبد عبدالكريم، طالب صادق إيمان.) "خارجيلا

حب  النرجسية تأخذ معنى أننالحظ  ،لمفهوم المصطلح المعاني والشروحات السابقةخالل من 
فرد لذاته من أجل زيادة تقديرها وتعزيزها بشكل مقبول وسوي، إال أن هذا الحب قد ينحرف ليصل ال
 .واالهتمام بانجازات األنا بشكل مبالغ فيه ،لى درجة تعظيم الذات وعشقهاإ

 :المتعددة لمصطلح النرجسية االستخدامات-4

صووووال لنظريوووة و ن األسوووطورة اإلغريقيوووة للنرجسوووية و انطالقوووا مووولح إن تطوووور اسوووتخدام هوووذا المصوووط
 :وجهات نظر ثالثفي  لاألق علىأشير إليه  "فرويد"

على أنها انغماس  النرجسية إلى نظرت التي والدينامية النظرالوصفية وجهةكانووووووووت  األولى -
 أنها النرجسية علىوجهة النظر التطورية التي نظرت إلى كانوووووووووت ف الثانيةأموووووووووا ، الذات وحب الذات

من وجهة النظر التشخيصية التي نظرت كانوووووت  الثالثةو، الموضوع حب مرحلة رحلة التي تسبقالم
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 الشخصية أو الفصامية الشخصية اضطراب لمث الشخصية في اضطراب أنها إلى النرجسية على
 ( 002ص ،0200أمال جودة،) .تيةالسيكوبا الشخصية أو الحدية

 :االستخدامات نجدمن بين هذه و  

 :النرجسية كانحراف جنسي -4-1

ليشير به إلى سلوك الفرد حين يعامل جسمه بطريقة  (Nack 8199)"ناكه. ب"استخدمه 
مله من أجل الحصول على لذة مشابهة لتلك التي يعامل بها في العادة جسم موضوع جنسي، فهو يتأ

ذا ما و يداعبه إلى أن يفوز من هذه الممارس يالمسهو  ،جنسية إلى هذا  وصلتات باإلشباع الكامل، وا 
 وقد تم مالحظةالحد، يصير لها داللة االنحراف الذي يستغرق كلية الحياة الجنسية للشخص المعني، 

ص  ،0999جورج طرابيشي، : رويد، ترسيجموند ف).سمات السلوك النرجسي لدى الجنسيين المثليين
001) 

لشذوذ الجنسي ا يشير إلىالذي  ضيقال تأخذ المعنىي البدء كانت فاستخدامات النرجسية إن       
فؤاد : تر ،فرنسوا بارو ،روالن دورون.)يكون الموضوع المفضل للفرد جسده الخاصأين 
م اللبيدي الذي يتسم فهذا بسبب نموه نحرافإلى اال النرجسية شيرفعندما ت، (200، ص0992،شهين

لكن نموذج الذي يختارونه ليس األم، و موضوع اختيارهم الحب، فإن الالتوتر حيث أنهم في بالمعاناة و 
   (42، ص 0222نيفين زيور، ).وعات حبأنفسهم كموض

 :النرجسية كمرحلة نمو -4-2

كلية حول الذات  بالنسبة للجزء األول من السنة األولى للحياة نجد أن الطفل الصغير يتمركز 
المرحلة بالنرجسية األولية حتى الوصول لبداية التمركز  يمر الطفل خالل هذهو ، فيكون هو المركز

 .وسنفصل جيدا في هذه الجزئية في عنصر المقاربة النظرية للنرجسية ،حول اآلخرين

 :العالقات بالموضوعالنرجسية و -4-3

هنا يكون ، و يستخدم مصطلح النرجسية في مجال آخر في عالقة األنا بالموضوعات الخارجية
 أو على أنه معجب بهم ،يعاملهم كما لو كانوا امتدادا لهو  ،منغمسا مع اآلخرينشخص النرجسي ال
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هكذا فالنرجسيون ينقصهم احترام اآلخرين ألنهم يحاولون و  ،أشياء مفيدة له إنجازادرون على ألنهم ق
 (02، 01، ص ص 0942عبد الرقيب أحمد البحيري،)تعظيم أنفسهم 

 :النرجسية كتقدير للذات -4-4

المنخفض على التوالي معتمدين على األحداث ن بخبرات لتقدير الذات المرتفع و النرجسيو يمر 
   العالقاتبمدى سلبية أو ايجابية التفاعل و الخارجية، فتقدير الذات اليومي للنرجسي مرتبط 

مد رقيب أحعبد ال.)االيجابي تصبح مرادفة لتقدير الذاتالسوية يمكن القول أن النرجسية ، و االجتماعية
 (002، ص 0222البحيري، 

في مضمونها  هاإال أن ،ستخدامات المختلفة للنرجسيةنستنتج أنه بالرغم من االبناء على ما سبق 
 سلبي وأر عن تقديره لذاته، مهمة للنمو السوي للفرد فهي تعب يجعلهامعنى ايجابي  إما ،تحمل معنيين

 . يحمل في طياته معنى االضطراب

سمة من سمات "  ابأنه النرجسية تعرف الباحثةما استعرضناه من آراء ومفاهيم وفي ظل 
، نجدها اتهيحتاجها الفرد من أجل حماية ذيع األفراد لكن بدرجات متفاوتة، الشخصية تتواجد عند جم

رغبة الفرد باستعراضية مفاتن جسده وقدراته  ميز بمظاهر تتجلى فيبارزة في مرحلة المراهقة تت
حساسه الدائم بالتفوق الهدف من ذلك  ،والتفوق والرغبة في اشباع غروره من خالل شعوره بالصدارة ،وا 

 ".عجاب االخرين واهتمامهمأن يكون محل إ

 :النظرية للنرجسية ةالمقارب-5

 :Freud.Sنظرية فرويد  -5-1

 هحيث استخدم 0902النرجسية ألول مرة عند فرويد عام ظهر مصطلح كما سبق ذكره فقد 
  فهؤالء يتخذون من أنفسهم موضوعا ...  "لبيان اختيار الموضوع عند الجنسيين المثليين، قائال 

م كما سبق كي يتمكنوا من حبه ،يبحثون عن غلمان يشبهونهمو  ،، ينطلقون من النرجسيةجنسيا
 ".ألمهاتهم أن أحبتهم
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وسيطة من التطور الجنسي " مرحلة"وجود فكرة إلى طرح  "فرويد"و النرجسية بلقد أدى اكتشاف 
من ، و يبدأ الشخص بأن يتخذ من ذاته نفسه عندما بين محبة الموضوع، أيغلمة الذاتية و ما بين ال

جسده الخاص موضوعا لحبه، هكذا نرى أن فرويد قد استعان بمفهوم النرجسية حتى قبل أن  يقدمه 
مصطفى : تربونتاليس، .ب.جان البالنش، ج)."0902ن أجل تقديم النرجسية عام م ": مقالهفي 

 (000، ص 0940حجازي، 

يأتي وقت أثناء النمو يلملم الطفل :" كما يليأنها تتحدد  "فرويد"أما بالنسبة لميالد النرجسية يرى 
دف الحصول على ، به(التي كانت حتى ذلك الوقت في نطاق الشبقية الذاتية) فيه دفعاته الجنسية 

بعده يسعى ابتدءا من هذه النقطة و  ،موضوعا للحبجسده يبدأ ذلك بأن يتخذ من و  ،موضوع للحب
 (21، ص 0222نيفين زيور،)  ."وضوعإلى اختيار شخص غريب آخر غيره كم

اآلخرين أو األشياء الخارجية،  اللبيدو نحو الفرد نفسه بدال من اتجاهه نحو اتجاه أن بمعنى
   فيصل .) نرجسيةهو الذاته فقط  حب باقتصاره علىالفرد نفسه قبل أن يحب اآلخرين و يحب و 

 (24، ص 0992 ،عباس

أن الذكر وحده كائن إنساني تام، أما يعتبر فرويد فإن  ،أما فيما يخص النرجسية عند الجنسين
ال يمكنها أن تسعد إال من هذا المصير و  فهي دائمة التألم ،رجل ناقص تعرض للخصاء في نظرهالمرأة 

، ص 0944طالل عريسي،: روم، ترإريك ف) .وجاز بقبولها طفال و " الخصاءعقدة "إذا تجاوزت نهائيا 
21) 

الذهان كانقالب للبيدو على يسمح له بتفسير  ،من النرجسية مفهوما نظريا "فرويد"جعل لقد 
 : ماالخاضعة لسمتين أساسيتين هبشرية وكذلك مفهوما عياديا يصف مجموعة من المواقف ال، الفرد

  عدم االهتمام بالعالم الخارجي. 
 مفخمة عن الذاتالصورة ال. 

نظر عيادية  أو من وجهة ،كعملية تنظيم للجهاز النفسي :وهكذا بإمكاننا تمييز تعريفين للنرجسية
 .كنمط لعالقة ليبيدية
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 :منها وهناك تمييزات أخرى تتعلق بالنرجسية

  وليبيدو الموضوع  ،(ليبيدو نرجسي)الطاقية التي يتعارض فيها ليبيدو األنا التمييز بين النظرة
النرجسية "غيرية المسماة التي يتعارض فيها النرجسية األولى الالالنظرة التكوينية بشكل أساسي و 

 ."نرجسية ثانوية" لنرجسية الثانية الغيرية المسماةاو ، "األولية
 

 ما مع في رجسية الطبيعية المتوافقة إما يجب إجراء تمييز آخر بين الن مرحلة معينة من النمو وا 
والنرجسية المرضية التي تستند إلى أنواع مختلفة ، في توازن الليبيدوأحد العناصر التي تدخل طبيعيا 

ومفهوم  ،ضوعمفهوم العصاب النرجسي المتميز بعدم القدرة على استدخال المو  مثل من المفاهيم
 (201، 200، ص ص0992فؤاد شهين ،: رت ،، فرنسوا باروروالن دورون). الشخصية النرجسية

 :النرجسية إلى مرحلتين هما "فرويد"وفي هذا الصدد قسم 

 :النرجسية األولية -5-1-1

تشير إلى الحالة المبكرة التي يقوم الطفل خاللها و  ،أول نرجسية بشكل عام "فرويد"عند  تمثل
لحبه قبل  اأي تلك التي يتخذ فيها الطفل من ذاته موضوع ،ذاتهكل اللبيدو الخاص به في بتوظيف 

أن يختار موضوعات خارجية، فتطابق هذه الحالة مع اعتقاد الطفل بالقوة المطلقة ألفكاره، ففكرته دلت 
 .العالم الخارجيعدم وجود انشطار ما بين الشخص و  أي" ال موضوع " على حالة 

فبالنسبة لها تقوم عالقات الموضوع منذ " ني كالينميال"لكن في هذه النقطة تعارضت معه 
تعرف بعودة اللبيدو " حاالت  نرجسية" ما يسمىعديث عندها يمكن الحو  ،(أمهو  بين الطفل ما)البداية

، ص ص 0940ى حجازي، مصطف: ببونتاليس، تر.جان البالنش، ج) .إلى موضوعات مستدخلة
000 ،001) 

مركز "ر فيها الطفل أن ذاته هي يشع التيالحالة السعيدة  هيالنرجسية األولية  أن "فرويد" رىيو 
تي تنبعث فيما بعد إلى نا، والأنها شحنة انفعالية شهوانية لأل، و "ومحور اإلبداع والخلق واالبتكار

، غريزة حفظ الذات أو صيانة الذات المتمم اللبيدي ألنانية" نها وأ، وتثبت بصفة أساسية الموضوعات
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ويرى بصفة أساسية أن حفظ الذات أو صيانة " ويمكن أن يعزى مقدار أو درجة منها إلى كل كائن حي
 (04، ص 0222عبد الرقيب أحمد البحيري، ).الذات هو غريزة غير جنسية لألنا

أي حب رة عن غريزة و ولى يمر الطفل بغيرة حب ذاته، وأن الحب عباأثناء الحياة الجنسية األو 
ب تجاه أي شخص، ال ينشأ إال عند حب الذات، فإعجاب الفرد بنفسه، يدفعه إلى البحث عمن يعج

ثا ال يستطيع الطفل المولود حديف، (004ص  ،سنة.د، علي السيد حضارة: سيجموند فرويد، تر. ) به
علق لبيدو الطفل في أول ، ولذلك يتوبين األشخاص واألشياء األخرى الخارجية ،أن يميز بين نفسه

نحو هؤالء  باالتجاهالمحيطين به يبدأ لبيدو الطفل بين نفسه و  بالتمييز، وحينما يبدأ األمر بذاته
يعرف ذلك عادة بحب الموضوع، فإذا ارتد اللبيدو الذي كان متعلقا األشخاص خاصة األم واألب و 

 الليبدو المتعلق بالموضوع إلى لبيدوبالموضوع الخارجي واتجه مرة أخرى إلى الذات، أي إذا تحول 
 (00، ص 0940محمد عثمان نجاتي، : سيجموند فرويد، تر.) بالنرجسية الثانوية نرجسي سمي ذلك

 :النرجسية الثانوية -5-1-2

، ففي رأي دي لغريزة األنا الخاصة بصيانة وحفظ الذاتبما أن النرجسية األولية هي المتمم اللبي
، ويمكن أن يعود الليبيدو للذات مرة أخرى للبيدي للذات األساس لحب الموضوعالتركيز ا يشكل "فرويد"

ن رجوع الحب من اآلخرين إلى ذات إفووفقا له  .الموضوعات فيرئيسية عندما تحدث احباطات 
عبد .)والتي تصبح مرضية ما لم يعد الحب مرة أخرى إلى اآلخرين ،الشخص هو النرجسية الثانوية

      ت يتخذ األنا نفسه موضوعا، أي أن في بعض الحاال(04، ص 0222البحيري، لرقيب أحمد ا
 (90سنة، ص . د، عزت راجح: سيجموند فرويد، تر) .يتصرف كما لو أنه كان يعشق نفسهله، و 

انسحابه من المواضيع و  ،ن النرجسية الثانوية تتميز بعودة اللبيدو إلى األنافإبمعنى آخر و 
تحول اللبيدو المتعلق بالموضوع إلى لبيدو نرجسي يتضمن التخلي عن فالمستثمرة سابقا، المكتسبة و 

األهداف الجنسية، أي يتضمن عملية سحب الطاقة الجنسية فهو عبارة عن نوع من اإلعالء الذي يقوم 
موند سيج).بواسطة األنا الذي يقوم أوال بتحويل اللبيدو الجنسي المتعلق بالموضوع إلى لبيدو نرجسي

 (02، ص 0940محمد عثمان نجاتي،: رفرويد، ت
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م أمه يحيا فالجنين في رح ،تطور النرجسية يبدأ مع المرحلة الجنينيةإلى أن  "فرويد"كما تطرق 
بوالدتنا نكون قد اتخذنا الخطوة األولى من نرجسية "  :في حالة نرجسية مطلقة، حيث يقول فرويد أنه

يستغرق األمر شهورا و  ،وبدء اكتشاف األشياء ،ي المتغيرالعالم الخارجمكتفية بذاتها تماما إلى إدراك 
يتزايد الطفل العديد من الضربات و مع الوالدة تتلقى نرجسية و  ،بل تمكن الجنين من وعي األشياءق
 ."بداعي الضرورة يطور اإلنسان نرجسيته األصلية إلى حب االشياء، و طالعه على العالم الخارجيإ
تطور إن ، "لموضوعات الخارجية لليبيدهنرجسيا إلى حد ما حتى بعد اكتشافه ليبقى  الكائن البشريف

إلى القدرة على الحب الموضوعي والفهم  من النرجسية المطلقة هو تطور "فرويد"و الفرد وفقا ل
دون اجتماعيا ل ، فالشخص الطبيعي هو شخص تناقصت نرجسيته إلى الحد األدنى المقبو الموضوعي

 (41ص  ،0200خيربك، سالم:اريش فروم، تر)."مامات اختفائها

 :J. Lacan نظرية الكان -5-2

رته على جدول الماء لعاش إلى صو " سسينر " لم ينظر امن فكرة أنه إذ" الكان"انطلقت نظرية 
حيث تناول " مرحلة المرآة"حولدراساته في صدى واسعا نرجس أسطورة قد وجدت لسعيدا ولما مات، 

المختلفة  ستعراض مراحلهال البقاو  ،نسج األساسي في النظام الخياليالمرحلة كونها الهذه بالتحليل 
 :  مراحل أساسية ثالثةلخصها في والتي 

ورة المرآوية على األنا من أسر بعد المرآوية، وتبين ما تمارسه الصو المرآوية، و قبل المرآوية، 
في النرجسية ، فمفهوم النرجسية في الخطاب الفرويديقراءة " الكان"افتتان، هذا االفتتان الذي أعاد به و 

، هذه العالقة (010، ص 0200محمد فتحي محمد، .)ةهي االنجذاب الشبقي للصورة المرآويرأيه 
 .الشبقية بالصورة تحدد التوحد األولي بالتشكيل المرآوي الصوري لألنا

تحتوي  فهي من جهةنية، العدواة تحمل كال من الخصائص الشبقية و أن النرجسي "الكان"أكد 
من ، و أي موضوع يعكس هذه الصورةعلى بعد شبقي حياتي حين يفتتن الفرد بصورته المرآوية أو 

تكاملة مع أخاييل الجسد جانب آخر يحتوي على عدوانية مدمرة حين تتعارض هذه الصورة المرآوية الم
يفضي إلى العدوان النرجسي االنتحاري الذي يدفع  مما ،تهدد ذاتية الفرد بعدم التكاملالتي و  ،الممزق

 (002، ص 0229عبد اهلل عسكر، ) .الفرد لالنتحار كما حدث في أسطورة نرجس
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النكوص يعد بالضرورة و  ،أنها تتسم بالمرونة "الكان"يرى فيما يخص نظرية فرويد في النرجسية 
في سياق منظومة من العالقات  على المستوى اللبيدي فإن الفرد ال يمكننا فهمه سوىنرجسية و 

        نيفين ) .الموضوعبين الذات و " األنت"أو " األنا" النرجسية، فهذه العالقة تنشأ في سياق من
 (41، ص 0221زيور، 

 : Kernberg.O.Fنظرية أوتوكرينبرغ -5-3

يرى أن النرجسية سواء  حيث تفسيراته من نظريات العالقة بالموضوع، أغلب "كرونبرغ"يستمد 
لذات لدى الفرد كما يدركها بمعنى صورة ا"السوية أو المرضية تعتمد على العالقة بين تمثيل الذات 

 ".أي إدراك الفرد لصورة ذاته من خالل اآلخرين"تمثيل الموضوع و " هو

ما هي إال تطور مبكر لبناءات نفسية مرضية " كرونبرغ"إن النرجسية المرضية حسب      
نجده يستخدم العدوان اإلستدخالي لذاته و  اأو ال يالقي تقدير  ،فالنرجسي يعاني من شعور متدني لذاته

دم تشوه كوسيلة دفاعية من أجل ع هتمام واإلعجاب الذي يميل إليه يستخدمنتيجة ما يشعر به، فاال
 (Sam Vknin, 2003, p 33)  .التوحدالذات وبالتالي يستخدم الكبت واإلسقاط و 

يرى أن بناء ذات الوالدين كمصدر للنرجسية و على العالقات بين الطفل و  " كرونبرغ"يركز و 
 متضخمة من طرف الطفل تعتبر كدفاع أو وسيلة دفاعية اتجاه التخلي العاطفي من طرف الوالدين

 .هذا الغضب يترجم في النرجسيةغضب وعدوانية اتجاههم و ذلك عنه ينجم و 

Yoshihisa Kashima et al, 2002, p 107)) 

أن الفرد النرجسي قد ترك عندما كان طفال يعاني " :إلى حسب رأيه سيةيرجع اضطراب النرج
يسقط غضبه على  لشعور بالحب فإنهلعند افتقاده ردة غير متعاطفة، و جوعا عاطفيا من قبل أم با

جوانب من عظمة الذات من مزيج أو خليط لديه، وتتشكل  نمو مشاعر العظمةبدأ يوالديه ومن هنا 
    إلحباط ودافعت أمام الغيظ يلة من ذاته التي عوضت ااإلعجاب عند الطفل، النسخة المتخ

تندمج معا في عظمة هذه التركيبات النفسية الثالث و  أخيرا الصورة المتخيلة لألم الودود تتحد، و والحسد
 (14 ،12 ، ص ص0942،عبد الرقيب أحمد البحيري) .الذات
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تتميز بتمجيد الذات المبالغ فيه على "  :تتصف بأنها"  نبرغو كر  "ية النرجسية حسب الشخصإن 
تأكيد الشعور ، ويسمح تمجيد الذات ب"نحو استثنائي إلى درجة تضمينها مكونات اآلخرين المثالية

التعبير عن تمجيد الذات في العموم فإن الذات العظيمة المرضية هي باالكتفاء الذاتي وباالستقالل، و 
أن والسلوك االستغاللي والتطفلي و  ،الميل إلى الحط من اآلخرينو  ،الستعراضيةالشاذ تظهر من خالل ا

 ( 00ص  ،0200ميراك فايسباخ، مولاير) يكون محط االهتمام ليستمتع بإعجاب اآلخرين به 

 :للشخصية النرجسية المضطربة في ضوء إحدى عشرة صفة واضحة اتعريف " كرونبرغ"يقدم 

 .االستغراق في الشؤون الذاتية بدرجة كبيرة جدا -0
يغطي تشويها عميقا في العالقات الداخلية مع  ،هدوء مصطنع وتكيف اجتماعي مالئم وفعال -0

 .اآلخرين
 .طموح زائد -1
 .أخاييل العظمة توجد جنبا إلى جنب مع الشعور بالنقص -2
 .مفرط على اإلعجاب الخارجياعتماد  -0
 .الفراغالشعور بالملل والضيق و  -1
 .اإلشباعالجمال من أجل بة المستمرة في البحث عن القوة و الرغ -2
 .التعاطف مع اآلخرينو  ،عدم القدرة على الحب -4
 .وعدم الرضا عن النفس ،الحيرة المزمنة -9

 .وعدم الرحمة بهم ،استغالل اآلخرين -02
 ،0942 عبد الرقيب أحمد البحيري،).د خاصة التحقيروسضد هذا الح ودفاعات ،حسد شديد -00
 (12ص 

 :Kohut.Hنظرية كوهت هنز -5-4

جهة احتياجات للنرجسية على أنها نهاية إنتاج لفشل مجهودات الوالدين لموا "كوهت"ينظر 
الطفل لذات  وبناء. (Sam Vaknin, 2003,p33)يرجعها أيضا لنقص الرعاية الوالديةو  ،أطفالهم المثالية
بالتالي و الحب،  ومنح الراحة،و  الهتماما مثل ىحصيلة لحاجات نفسية لم تلبإال  وه متضخمة ما

 ((Yoshihisa Kashima et al, 2002, p 107 .التعويض عن غياب االهتمام الذي تلقوه في الطفولة
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 .للنرجسية والمرضيإلى التطور السوي كوت تطرق و 

 :ةللنرجسيالتطور السوي  -5-4-1

 :الصورة الوالدية المثالية بالشكل التاليتنمو الذات العظيمة و للنرجسية أثناء التطور الطبيعي 

وبالقدرية ( فأنا مثالي: أتمنى أن أظهر نفسي للعالم) الذات العظيمة تتميز باالستعراضية إن 
فالبد أن يشعر  ،لكي يختبر الطفل إحساسه بالعظمة، و (أستطيع عمل أي شيء وامتالك أي شيء)

 أن كل محاولة يقوم بها الطفل لينفصل عن أمهو  ،دفهو المحاولة األولى للتفر  ،باألمن في استعراضه
في لتطور الطبيعي فإن العظمة تحقق وتروض، و في او  ،ويجرب شيئا جديدا، يزداد تقدير األم له

أي  ،هدف لكي تشبع تقدير الذاتالة للعظمة بإمداد األنا بالطموح و مرحلة الرشد تقوم المستويات السوي
 .الذات السوي للراشد هو نتيجة التحويل للذات العظيمة أن

دخل خيبة أمل سوف يستأية أثناء و  ،يفكر الطفل في والديه بمثالية فور تعطل النرجسية األوليةو 
صورة و  عملية دمج الذات العظيمةالطفل هذه الصورة المثالية ويحولها إلى مثل عليا وقيم خاصة به، و 

 .عملية االستدخال التحويلي" كوت"أحد الوالدين المثالية، في ذات متماسكة سوية أطلق عليها 

 :ةالتطور المرضي للنرجسي -5-4-2

 :لشكل اآلتييتم وفقا ل "كوهت"إن التطور المرضي للنرجسية حسب نظرية 

  غياب انعكاسية مانح و  ،يوب المعاملة الوالدية القاسيةعن ع النرجسية المرضية ناجمةتكون
 .االهتمام

 ترتيب الذات العظيمة، سيحاول النرجسي باستمرار أن يبحث عن موضوع الذات ليعكس  في حال
 .عظمته

 لكن عدم و  ،عن الموضوع القادر ليندمج معه في حالة صورة أحد الوالدين المثالية يبحث النرجسي
أحمد عبد الرقيب ).كيات نرجسيةإشباع الموضوع بسبب أنها موضوعات رافضة سينحاز إلى سلو 

 (21، 20، ص ص 0222البحيري، 
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 :نظرية التعلم االجتماعي -5-5

فقد ركزت على التقدير " Millon ميلون"لقد تطورت نظرية التعلم االجتماعي للنرجسية على يد 
التقدير "من شعور الطفل باالستحقاق الذاتي  األبوانيفخمان  وحين ،مبالغ فيه من قبل الوالدينال

وينتج عن تلك  ،فإن صورة الذات تعزز بصورة تناقض ماهو موجود في الواقع ،واألهلية" الذاتي
    محمد أحمد ابراهيم ).الصورة الذاتية المبالغ فيها الغضب حينما تحدث لهذه الشخصية إحباط

 (01ص، 0200سعفان، 

بل  ،استجابة لتقليل الوالدين من قيمة طفلهماكلدى الفرد  شأالمرضية ال تنفالنرجسية  بالتالي
هتمام يلقى قدرا كبيرا من االو  نتيجة إلفراطهما في وضع قيمة عالية له، حيث يعامل الطفل بخصوصية

أن ينظر إلى من خاللها يتعلم الطفل ويرقى إلى الكمال و  ،أنه محبوبالدان إلى االعتقاد يقوده الو و 
م، طالب إيمان صادق عبد الكري) ع الحصول على الفائدة من اآلخريننفسه على أنه كائن مميز يتوق

من قبل الوالدين خاصة  ردود فعل ايجابية مبالغ فيها فتلقي الطفل، (021، ص 0200عبد سالم، 
عند عدم واإلعجاب واالهتمام، و  حتراملالويرى بأنه يستحق ى سلوك االستحقاق يتعود علاألم، تجعله 
  (.Yoshihisa Kashima et al, 2002, p 107) .بالغضببعدها يستجيب  توفر ما يريد

تصوير سوف يؤدي إلى  ،غير الواقعي في وضع قيمة الطفلفإن مثل هذا اإلفراط  عليهاستنادا و 
يدخل الطفل  وهذا ما الحفاظ عليه في العالم الخارجي، ال يمكن تعزيزه و (انخداع الذات)خاطئ للذات 

 (021، ص 0200يم، طالب عبد سالم، إيمان صادق عبد الكر ) .شديد إحباطفي 

 التي تناولت موضوع النرجسية اتفقت على أنأن مختلف النظريات الباحثة  رىتسبق  مام
ال يحس بانفصاله عن و  ،ذاته حولحيث يتمحور الطفل  ،مرحلة الطفولة تشكيل النرجسية يبدأ من

من خالل  لوالدين في مساعدة النرجسية في اتخاذ مسارها السويباإلضافة إلى دور ا ،المحيطين به
ي أهميتهما الثانوية فو  األوليةفلقد تطرقت مدرسة التحليل النفسي إلى ما يسمى بالنرجسية  ،تنشئتهم له

رها في دو و على المعاملة الوالدية للطفل " كرينبرغ"و" كوت"، وركزت كل من نظرية لنمو الفرد نموا سويا
جاءت مدرسة التعلم االجتماعي بفكرة أن النرجسية ماهي إال تشكيل النرجسية المرضية والصحية، و 

 .الرشدإلى  رحلة الطفولة لتستمر، أو تعزيز لمظاهر النرجسية في ملنرجسية الوالدينتقليد   نتيجة
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 :أشكال النرجسية-1

 : النرجسية المرضيةالنرجسية السوية و  -6-1

مرضي  أنها تحمل معنيين األول مفهوم النرجسية بالدراسة معظم الباحثين الذين تناولوا يرى
 .صحي أو سوي والثاني

 السلوكيات التي تميز الشخص النرجسي في بعض السمات و  ويتمثل :المعنى المرضي للنرجسية
مرضية النرجسية الفإن  (Besser&Hill)طبقا لما يقولهو  .واستغالل اآلخرين كالتضخم الزائد للذات،

ص  ،0200جودة، أمال ) .أحداث الحياة السلبيةغير التوافقية في مواقف و يعزى لها استجابات الفرد 
001.) 

 على الضوء تلقي المرضية النرجسية الشخصية لدى الذات تنظيم أن"ورودوالت مورف"يرىو 
 شعور الوقت ذات وفي واإلجالل، بالعظمة المتكلف الشعور :هما مختلفين لمكونين المتناقض الوجود
 عملية تتفاعل النموذج هذا خلف هأن وذكر والحساسية، لالستثارة والقابلية والتأثير االنجراح بسرعة
 مشاعر تدعيم بفرض ال الذات، لدعم استراتيجيات إلى تلجأ النرجسية الشخصية وأن وانفعالية، معرفية
نما ،فقط التميز  يجعل ما وهذا ح،اإلنجرا وسرعة بالنقص شعور لمواجهة محاوالت أيضا هي وا 

 نفس في ويبغضها ذاته يحب فهو ومتصارعة، متناقضة جد النرجسي الشخص لدى الذات تقييمات
 (004، ص0200اسماعيل عيد الهلول، ) .الوقت

 على أنها قدرة الفرد على االحتفاظ بصورة  النرجسية بهذا المعنى تعرف :المعنى السوي للنرجسية
فالنرجسية تعمل  ،الوجدانتنظيم مجال الذات و إلى مختلفة تهدف  ايجابية عن ذاته، من خالل عمليات

تعزيز الذات من خالل خبرات يكتسبها الفرد على افع سواء بصورة واضحة أو مضمرة شأنها شأن الدو 
لديه كل فرد منا فإن وفي الواقع  (002، 001ص ص  ،0200أمال جودة،  .)من بيئته االجتماعية

 .التي تشير إلى احترام الذاتمكونات نرجسية في شخصيته و 

 :التالية النقاط في المرضية والنرجسية ،سويةال النرجسيةويمكن التفريق بين 
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 النرجسية مقابل في ،والواقعية اإليجابية للذات الداخلية الصورة مع تترادفالسوية  النرجسية -
 .الواقعية وغير السلبية للذات الداخلية الصورة مع تترادف التي المرضية

 

 إسعاد على والحرص ،اإلخالص :مثل للحب اإليجابية المشاعر مع تتالءمالسوية  النرجسية -
 .واالستغاللية االستعراضية إلى تميل التي المرضية النرجسية مقابل في، اآلخرين

 

 رأي تقبل الهادئ، الحديث :مثل ايجابية بطرق الذات عن التعبير يتم السوية النرجسية حالة في -
 عن العجز مع وغطرسة، بفظاظة الذات عن التعبير يتم المرضية النرجسية حالة في أما اآلخرين،
 .ت االنفعاال في التحكم

 

 النرجسية وفي السواء، على اآلخرين وخدمة الذات لخدمة الدوافع تتجه السوية النرجسية حالة في -
 .فقط الذات لخدمة الدوافع تتجه المرضية

 

 حالة في أما ،البيئة وظروف ،الشخصية والقدرات، بالواقع الذات تقييم يرتبط السوية النرجسية في -
 وعزو الفشل، وتوقع ،والتردد والقلق ،بالمخاوف مرتبًطا الذات تقييم يكون المرضية النرجسية
 .لآلخرين الفشل أسباب

 

 في أما للذات، إيجابي تقدير ضوء في التماسك تحقيق السوية النرجسية حالة في النهائي الهدف -
 والتشويه باالضطراب تتصف ذات ضوء في التماسك تحقيق محاولة تتم المرضية النرجسية حالة
 في اإلفراط أو ،للذات السلبي بالتقدير نسميه ما وهذا غ،والفرا ،بالملل والشعور ،المعنى وخواء
 (002،004ص ص، 0200اسماعيل عيد الهلول، ).الذات تقدير

 :المستترةالنرجسية الظاهرة و  -6-2

 وعن  ةثل في التعبير المباشر عن العظمتتم ،تكون علنية أي مظاهرها واضحةو  :النرجسية الظاهرة
 .اإلعجابدوما لتلقي االهتمام و  منشغال الفرد هنا يكونو  ،أهمية الذات

 

  نعدام الثقة لكن غير ظاهرة مع ا ،يتميز أصحابها بمشاعر عظمةو  :أي خفيةالنرجسية المستترة
عدم األمن ول ،لخجوال قلقوال غياب الحماسول ،مشاعر غامضة تؤدي لالكتئابو  ،المبادرةو  ،بالنفس

 .االهتمام ونوهذا كله عندما ال يتلق
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الشعور  الظاهرة في خصائص النرجسية مثل يشترك مع النرجسية هذا الشكل إال أن
 (Paul Wink, 1991, p 591) .باالستحقاق، الرغبة في االستغالل 

 : النرجسية المتمركزة حول الذات مقابل المتجهة نحو اآلخرين -6-3

 ؤكد لنفسها زيادة اعتبار ، لتانفسهالمبررات من تستمد العون و  :النرجسية المتمركزة حول الذات
حساس مبالغ فيه و  ،وكبر حجم األنا ،الذات  فالنرجسي يميل إلى استخدام ضمير، باألهمية الذاتيةا 

 .جسمهصورة و  همشاكلاهتمامه يتمركز حول قضاياه و و  ،في الحديث العفوي" أنا"المتكلم 
 

  في عالقاته مع  النرجسينجد أن  في هذا النوع (:المتجهة نحو اآلخرين ) النرجسية البينشخصية
في عالقاته استغالل نجد ، لكي يظل دائما متميزا خرينلغير في حاجة دائمة إلى موافقة ومعونة اآلا

عليهم  إنما ،ترف بأن اآلخرين مثله لهم حقوق، كما ال يعنا النرجسي تتحقق هنا في الخارجاآلخر، فاأل
تأييده، ع الغير على أنهم وجدوا لخدمته و واجبات فقط، يميل إلى السيطرة على اآلخرين، يتعامل م

 (02، 2، ص ص 0224إبراهيم سعفان، محمد أحمد .)نهأن يتكلموا عفي انتظار الغير  دائما

 :المبالغة في الحذرالنرجسية الغافلة و  -6-4

 عدوانيس و ، متغطر تتميز بأن الشخص فيها غير واعي بردود فعل اآلخرين :النرجسية الغافلة 
 .ال يتأثر بإيذاء اآلخرين لمشاعرهو  ،انطوائي ال يهتم بأدوار غيره

 

 كثر باآلخرين أ يهتمحساس جدا بردود فعل اآلخرين، يكبت، خجول،  :المبالغ في الحذر النرجسي
، 0222عبد الرقيب أحمد البحيري، .)، يتحاشى كونه محور االهتمام، من السهل جرح مشاعرههذاتمن 
 (011ص 

ا تشرح فكرة النرجسية في مجمله هاأنيتبين  ،التي تم استعراضها أشكال النرجسيةمن خالل 
 .المتعددةالنرجسية المرضية بأشكالها و  ،"السوية" الطبيعية
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 :الشخصية النرجسية اضطراب-7

 :تعريفها -7-1

الذات، وأنه شخص نادر الوجود أو أنه  وحب ،تتميز بشعور غير عادي بالعظمة هي شخصية      
 (90ص ، 0224سناء نصر حجازي، ).من نوع خاص فريد ال يمكن أن يفهمه إال خاصة الناس

بأنه و ب الشعور باألهمية حإن النرجسي أناني يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة في المقام األول، ي
 (29، ص 0220طارق إبراهيم الدسوقي عطية، ) .شخصية مرموقة، يسعى دائما لتعظيم ذاته

يميل للتفاخر ، و (التي يراها هو فقط) للمواهب كما أنها شخصية تحب المبالغة في وصف الفرد 
في الوقت نفسه يقلل من شأن من حوله حتى يضع نفسه في يمتلك من ممتلكات أو معلومات، و  بما

نقد حساسية لتقويمات و  هلدي، (092،ص 0999نخبة من أساتذة الجامعات في العالم العربي،)القمة 
د بع.)الشعور بالقيمة مع الشعور بعدم القيمة كثيرا ما يتناوب لديهو  هاآلخرين، ونقص التعاطف مع

   (191، ص 0222الكريم الحجاوي، 

والحب  محدود والقوة والجمالالغير النجاح بخياالت مع العلم أنهم عادة ما يكونون مشغولين  
، ص 0200 ،مأمون صالح).اآلخرين ذات وتقليل من قيمة ،يتفاعلون مع النقد بغضبالمثالي، و 

002) 

 رو حب الظهو  ويتميز باالهتمام الزائد بالذات، تتميز الشخصية النرجسية بتعظيم التقدير الذاتي
الذات، فهم أشخاص  في إظهار استراتيجياتهمالعصبية إذا تم عرقلة فالنرجسيون يتميزون بالشدة و 

رتبطون بشخصيات مرموقة يو  ،(أنا الذي ساعدته حتى ينجح)يساعدون اآلخرون بهدف الظهور الذاتي
 (Eli J. Finkel, et al, 2009, p 1272).اجتماعيا دائما بهدف الظهور

 :سمات الشخصية النرجسية -7-2

والتي تكون من  ،ديهم صورة للذات متسمة بالعظمةن لييألفراد النرجسا نفإسابقا  تطرقناكما 
عالء .)هم المتضخمة، كما يميلون إلى أن يكونوا بارعين في دفاعهم عن ذواتالصعب االحتفاظ بها

 (11 ، ص0202آخرون، الدين كفافي و 
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 وتوجيووه ،ق الووذاتستحقاا في لمبالغةو اهووفة نانيألا نم ركثأ معنى جسيةرلنمن اضووطراب اضوويت 
 اثرالكتوعووووودم ا ،زدراءالاو  فةرلعج، واظهوووووار انيرخاآل نحووووووتوجيههوووووا  نم ركثالوووووذات أ نحوووووو رلمشاعا

 ليوووودتقاو افرعأ فوووووقون بووووأنهم ريشع ضووووطرابالبهووووذا ا نلمصابيأن اكمووووا ، كرلمشتا السوووولوك رلمعايي
 (014، ص 0200  ،، طالب عبد السالمايمان صادق عبد الحكيم) .ليهاإ نتموني لتيا لثقافةا قخالأو 

 :ومن بين الصفات التي تميز الشخصية النرجسية نجد مايلي

 . التكبر في التعامل مع اآلخرين -
 .عدم الرضا بقيادة اآلخرين له -
 .الشهرة على حساب اآلخرينيميل للظهور و  -
 ".اللباس الشاذ"أو مهملة  ،األناقة فيما يخص المظهر الخارجي سواء كانت متميزة -
 .فرط الحيوية، التفاخر، االتجاه نحو االنتقاص من اآلخرين -
 (90، 90، ص ص 0224د، سوسن شاكر مجي.)عدم التساهل مع الغير -
 .الخزي أو المهانةله للنقد بالشعور بالغيط و تتصف ردود أفعا -
 .في المواقف االجتماعية لتحقيق أهدافه  يستغل غيره من -
 .مواهبهفيبالغ في انجازاته و  ،يه بأهميتهإحساس مبالغ ف -
مثال ال يرضى بمقابلة "في أي مجال و  ،ومقابلة الشخصية الرئيسية دائما ،توقع معاملة خاصة -

نما مقابلة األهم في ذلك المكانأقل منه و من هم   ". ا 
 (14، ص 0220غانم، محمد حسن ).خرينكثير الحسد لآل -
 .الغطرسة -
 .عيوبهأنه مهدد باستمرار، ال يعي ي إلى اإلفراط في الثقة بالنفس و النرجس تميل طريقة -
 jeأنا،" نالحظها أثناء حديثهم فتكثر لديه كلمات و  ،د تظهر مستويات عالية للنرجسيةق -

،moi" ظهار  فهم يحبون التكلم عن أنفسهم وعن صورتهم االيجابية، فاستعمال هذه الضمائر وا 
غيرها من السلوكات هي عبارة عن تعويض داخلي ايجابيات النفس وجلب االنتباه بالطرق المختلفة و 

 (C.Nathan Dewall,et al,2011, p 57) .للنرجسية المتواجدة عند هؤالء األشخاص
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عجابهموالظن أن جاذبيتهم  ،النرجسيون بالجاذبية يتميز - يشبع شكلهم هو الذي نفسهم و أب وا 
 .أفضل وجهى كل النقاط التي تظهرهم بأجمل و ، فهم يركزون علرغباتهم النرجسية

 Nicholas.S. Holzman, , Michael j.strube , 2010, p 134)  ) 

 : NPDلـ  DSM4معايير الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع   -7-3

الحاجة إلى التقدير و  ،(في الخيال أو السلوك) طراز ثابت من العظمة DSM4النرجسية حسب 
يتظاهر في مجموعة متنوعة و  ،يبدأ في فترة مبكرة من البلوغ االفتقار إلى القدرة على التفهم العاطفي،و 

 :التاليةمن التظاهرات ( أو أكثر) من السياقات، كما يستدل عليه بخمسة 
يتوقع أن يعترف به و  ،يبالغ في اإلنجازات والمواهب: مثال ) ت لديه شعور عظمة بأهمية الذا -0

 (.كمتفوق دون أن يحقق انجازات مكافئة
 .أو القوة أو التألق أو الجمال أو الحب المثالي، في خياالت من النجاح الالمحدود مستغرق -0
ب أن يصاحب فقط من قبل أناس مميزين أو من أو يج ،وفريد ويمكن فهمه" متميز" يعتقد أنه  -1

 .أو من قبل مؤسسات خاصة ،طبقة عليا
 .يتطلب تقديرا مفرطا -2
التوقعات غير المعقولة عن معاملة تفصيلية خاصة أو  أي( التخويل)لديه شعور بالصدارة  -0

 .االمتثال التلقائي لتوقعاته
 .آربهأي يستغل اآلخرين لتحقيق م ،استغاللي في عالقاته الشخصية -1
 .حاجات اآلخرينفض االعتراف أو التماهي بمشاعر و ير : يفتقر إلى القدرة على التفهم العاطفي -2
 .غالبا ما يكون حسود أو يعتقد أن اآلخرين يكنون له مشاعر الحسد -4
تيسير  :، ترجمعية الطب النفسي االمريكي) .متعاليةو  ،يبدي سلوكيات أو مواقف متعجرفة -9

 .(000، ص 0222حسون، 
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 :النرجسي في اختبار الروشاخالحدي مؤشرات التوظيف -7-4

 ي وبنموس سيكما ورد عن  الرورشاخ في النرجسي الحدي التوظيف مميزات أهم يلي وفيما
 :(0224)خليفة

 لإلثارات الخارجية إبعاد جيدة، نوعية ذو إنتاج. 
 اإلكتئابية العناصر ضد كمقاومة وهو المفرط، الفكري النشاط في يبدو للفكر، استثمار. 
 أو الخارجي الداخلي المحيط جهة من القوى استعمال قوقعي، جلدي أنا مضاعف، شاءغ. 
 مثلنة اإلجابات في أو ،التعاليق في سواء للمواضيع السلبية أو اإليجابية الخصائص ظهور 

 .االنشطار مؤشر وذلك الواحد، البروتوكول في الخاصيتين كال تجتمع وقد سلبية أو إيجابية

 :العقلية السياقات

 إجابات G وD  كثيرة مرتبطة بوF%تحكيمية ألهداف والحدود ،للحواف قوي استثمار مرتفع. 
 الهاجس في موجود هو مما قريب الرقابة أجل من التفكير لسياقات فائق استثمار. 
 F+% F% انخفاض لكن للرقابة تأكيد  % 80 يقارب ما مرتفعان F+%البروز تأثير تحت 

 انخفاض يكون قد أخرى الذهاني في حاالت االختالل خطورة يطرح األولية والسياقات النزوي
F+%إجابات بروز طريق عن للمرونة قابلية بوجود وذلك المتصلبين النرجسيين لدى إيجابيا F- 

 .دينامكية
 ثالث، بعد ذو لغشاء استثمار وهو الحاوي، أو الغالف إلى تعود جلد نوع من المحتويات تكرار 

 .والنفس الجسد تحمي كلها وهي ألبسة، ،أقنعة قوقعات، والخارج، الداخل بين يفصل صلبا حاجزا يميل

 :الصراعات معالجة

 و ل خاص نمط يوجد ال TRI الثانوية الصيغة أو.  
 إجابات  تكونK ،وكأن بهلواني، مهرج معينة وظيفة حسب محدودون األشخاص أن أي وظيفية 

 ومسألة الجنسية النزوة ضد مقاومة الجنسية، الفروق إشكالية غلبة الجنسي، التقمص تستبدل الوظيفة
 .اإلخصاء



رجسيةـــــــــــالن  الفصل الثالث 
 

~ 112 ~ 
 

 إجابات  غلبةK ،النوع  في الشخصين أحد يكون تفاعلية، مرآتية شكلين، على وهي النرجسية 
 يتحمل ال إذ الفعل، فنجد الثاني النوع في أما للصراع، الكلي التجنب بهدف لآلخر، انعكاس األول

 الحركة فإن لذا هو، عجزه يعني اآلخر بحركة االعتراف ألن اآلخر، طرف من ينشط أن النرجسي
 (020،ص0202عبد الرحمان سي موسي، محمود بن خليفة،) .متحركةال دمىكال الخارج من مدفوعة

 :عالج اضطراب الشخصية النرجسية-7-5

 :يسالعالج بالتحليل النف-7-5-1

وظيفي واضح يؤثر على خطة  للعالج تعكس وجود اختالل إن مقاومة الشخصية النرجسية
نما لعالج أعراض أخرى كاالكتئاب و  ،ن االضطرابنرجسي للعالج مشخص ، ونادرا ما يأتي العالج ا 

نما يصعب على المعالج إقامة عالقة و  ،وم العالج فقطأو اإلدمان وليس تعظيم الذات، فهو ال يقا ا 
 .معه

هو عبارة عن و  ،ذه الشخصية نجد التحليل النفسيعالج ه من بين العالجات الممارسة في
عملية عالجية متخصصة طويلة األمد، يتم فيها استكشاف المكبوت في الالشعور من أحداث وخبرات 

تحسين  على لمريضمساعدة او  ،، واستدراجها إلى حيز الشعوروذكريات مؤلمة سببت االضطراب
لكن تبقى هذه الشخصية من ، (000ص ،0220 ،م زهرانحامد عبد السال) نموها فاعلية الشخصية و 

 :الصعب عالجها نتيجة ردود الفعل العالجية السلبية للنرجسيين في عملية التحليل النفسي من بينها

 كما أنهم ال يتقبلون أي  ،والذي يعني لهم االعتراف بمساعدة شخص آخر ،عدم تقبل فكرة التحسن
 .تحملونه نتيجة نزعتهم العدوانيةالذي ال ي باإلثموذلك بسبب الشعور  ،شيء جديد من المحلل النفسي

 

 فنجد  ،المقاومات التحولية والتي تتضح آثارها من خالل متابعة العملية العالجية مع المريض
أن العالج الذي يقوم ج النفسي يخبر المعالج بالملل والرتابة من الجلسات، و النرجسي بعد فترة من العال

 .ومقابل ذلك يشعر بالراحة خارج الجلسات  ،منه به ميؤوس
 

 ورفض المريض للعالج يعبر  ،قد تستمر العملية العالجية والتي قد تمتد إلى سنتين أو ثالث سنوات
 .عن شدة حاجته إلى إنكار أية عالقة تقوم بينه وبين المعالج
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 :ما يليومن النقاط التي يراعيها المحلل النفسي أثناء العالج 

  أو غير مناسبة للمرحلة التي حدثت فيها الذكريات ،الظواهر النرجسية مناسبةهل. 
  هل األعراض النرجسية مفرطة أو معقولة. 
 أم تتعلق بأحداث الحقة ،هل تنبع المشكالت النرجسية بشكل أساسي من النرجسية األولية. 
 ص 0222البحيري، عبد الرقيب أحمد )؟ هل كانت النرجسية األولية طويلة أم قصيرة ولماذا ،
 ( 020، 011ص 

 :العالج النفسي الجمعي-7-5-2

أساسا  وتعتمد فاعلية هذا العالج ،العالج الجماعي يضم جماعة من المرضى في نفس الوقت
وبالتالي تيسير  ،أنه ليس الوحيد الذي يعاني من المشكلةالجماعة، ليشعر على العالقة بين المريض و 

 (024، ص 0220حامد عبد السالم زهران،.)الفرصة من أجل تنمية العالقات االجتماعية

ولذلك من  ،فرصة الستثارة وتهيج الدفاعات النرجسية تعطيالجلسات الجماعية للنرجسيين  إن
ي فرد وقبول الجماعة لعظمة أ ،المحتمل أن يساعد العالج الجماعي على قياس درجة احباط المرضى

عضاء الجماعة تحت ، ويسمح بإعطاء فرصة لالندماج في تحوالت عديدة لموضوع الذات مع أآخر
عبد )، أي أن العالج الجماعي يسعى إلى تفسير ما يحدث في الجلسات الفردية مالحظة المعالج

 ، فيعتبر كمكمل للعالج الفردي ألن النرجسي يعتبر نفسه(042، ص 0222رقيب أحمد البحيري، ال
لذا في العالج الجمعي سيكون تقييم للجلسات الفردية من خالل مالحظة التفاعل القائم في  ،االفضل
 .الجماعة

 :العالج المعرفي السلوكي-7-5-3

تبدأ بالتثقيف النفسي عن  ،مجموعة من المراحلفي يق تقنيات هذا العالج والمتمثلة يمكن تطب
 ،ثم تليها المرحلة المعرفية، وكيف يتجلى في الحياة الواقعية ،االضطراب وسماته السلوكية والنفسية

 ،حيث يتم تعريف الشخص بطريقة التفكير الالمنطقية التي يتبعها بشكل اعتيادي في حياته اليومية
تليها المرحلة السلوكية القائمة  ،والتي أحدثت إلى تطوير شخصية نرجسية غير متكيفة مع محيطها
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ومهارات  ،والتدرب على تقنيات توكيد الذات ،تقنيات االسترخاء والمواجهةعلى تدريب الشخص على 
 .التواصل االجتماعي الفعال

(http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=1533808020130302003322) 

 :العالج في المستشفى-7-5-4

وهم  ،بالمستشفىالمرضى الذين يعانون من الشخصية النرجسية الشديدة هم الذين يلتحقون 
لذين لديهم ضعف أو ا ،االندفاعيينالذات، والمقبلون على االنتحار و المتسرعون في تدمير  األشخاص

، شرط أن العالج في المستشفى ت الخارجية، وضعف الدافعية للعالج في العيادافي اختبار الواقع
شراك األسرةتوفر المستشفى بيئة عالجية مكثفة تشمل العالج و ، األمديكون طويل   النفسي الفردي، وا 

 .من أجل حل الصراع

(http://psychcentral.com/disorders/sx36t.htm) 

 :النرجسية لدى المراهق-8 

 :تطورها عند المراهقو النرجسية المرضية  -8-1

". إن أول ظاهرة تمس شعور المراهق البالغ هي النرجسية" : "R.Meucchielli موكييلي "يقول     
بل في معنى تقسيم  ،وهنا يؤكد المحللون على التغيرات النرجسية ليس فقط في معنى الزيادة الكمية

دينامي مختلف، فالنرجسية المرضية يمكن أن تعرف على إثر تجمع نوعان من السلوكات من وجهة 
 :نظر إكلينيكية 

 العالم الخارجي، ما يسمى أنانية ال مباالة اتجاه. 
  عظيمة عن الذات، ما يسمى كبرياءصورة رائعة و. 

 .الكبرياء صفات لعتاب يواجهها المراهق في زمن ما من حياتهفاألنانية و 

تأسيس نرجسية الراشد تعد ضرورية في فترة المراهقة، فعلى المراهق اختيار تطور و  إن
موضوع احترام و تقدير،  فالطريقة ه على أنه موضوع مهم و اختيار نفسموضوعات جديدة، إذ يبدأ ب
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بوسنة عبد .) التي يعامل بها بعض المراهقين أجسامهم هي عالمة من عالمات المشاكل النرجسية
 (49، 44، ص ص، 0200الوافي زهير، 

ومنها اإلحساس بالعزلة  ،تضخيم األنا علىهر عوامل تساعد كما أنه في مرحلة المراهقة تظ     
، مثل هذه العوامل تدفع المراهق إلى تضخيم والذي يهدد الذات ،والفراغ، والقلق المصاحب لألحداث

عدم التركيز  األنا النرجسي للحفاظ على تقدير الذات، محاوالت الهيمنة من جانب المراهق تتطلب منه
يبدأ المراهق في وية بجانب النرجسية المادية، و عنالموهنا تظهر النرجسية الفكرية و  ،على الماديات فقط

  (2، ص 0224أحمد إبراهيم سعفان،  محمد) .استخدام الناس في عالقات تصديق بأنه األفضل

 :في المراهقة سويةمصادر النرجسية ال -2 -8

العقلية و  الجسمية: ائل على جميع المستوياتتغير هتعد مرحلة المراهقة مرحلة نمو و 
حيث  ،تعد التحوالت التي يمر بها المراهق تحوالت تمس مصادر النرجسية الصحيةو ...االجتماعيةو 

 الجودةو  بالفخر اإلحساسوالتي تترك لديه  ،واالهتمام ،ز الطفل على من يمنحهم الرعايةأنه سابقا يرك
األساسي للنرجسية يتم التركيز على الذات باعتبارها الركن ف، أما في مرحلة المراهقة واالهتمام
 .الصحية

في كل مرحلة نجد تغير في مصادر و  ،تقسم إلى ثالث مراحلحسب العلماء المراهقة  إن مراحل
 :النرجسية كالتالي

 مصادر أقل ثباتا لتقدير نجد أن المراهقين لديهم و  ،نجد التركيز على حب الذات :المراهقة المبكرة
تعتبر أجسامهم مصادر قوية للفخر وأقل تحقيقا لهويتهم، و  ،الذات، ويشعرون بعدم االستقرار العاطفي

لفخر من أجل باباء يعد مصدرا لإلحساس الحقيقي بها ألنها في حالة تغير دائم، كما أن فقدان قوة اآل
 .تحقيق الرضا النرجسي

 

 ونقص التركيز على عالم الكبار  ،ن المراهقين التمركز حول الذاتيالحظ م :المراهقة المتوسطة
رجسية ، كل هذه العالمات تساعد في عملية تفرد المراهق، بينما العالمات النوانشغالهم بعالم األقران

 .التفردتساعد في عملية االنفصال و 
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 القيم األخالقية نجد المراهقين أكثر تركيزا على ما يطمحون و  ،في ضوء المعايير :المراهقة المتأخرة
، حيث تعتبر رغبات مع أمنيات ذواتهم ةكون متطابقتالصالح ، فمشاعر الفخر والجودة و اونو أن يك

عله أكثر تطابقا مع ما التفرد للمراهق تجالمثالي، فإن عمليتي االنفصال و  أمنياتها هي األناالذات و 
و لكن هذا هو الرضا النرجسي،  عندما يشعرون بالرضا عن أنفسهم، و يتوافق مع رغباتهيأتي به و 

هو و  ،فإنهم يشعرون بالخجل من أنفسهم ،عندما يؤدون ذلك بالطرق التي ال تنطبق مع األنا المثالي
 (002، 001، ص ص 0222مد البحيري، عبد الرقيب أح) ."نجراح النرجسيإلبا"مايسمى 

    فالتطور االنساني الذي يستجيب إلى ميل طبيعي نحو النضج يكون خاضعا للتبعية 
رحلة بنفس عنوان الهو أن تنح مقام م" غرونبرغر"فالنرجسية هي محرك الحياة، ويقترح النرجسية، 

ويبدو ترميم الجرح .وتسهم في بنيان األناعلى ويجب أن ينظر لها كقوة طاقتها مستقلة واألنا واألنا األ
ي لنرجسوهو ال ينقطع عن استمرارية تأسيس اكتماله المفقود، فالتأسيس ا النرجسي ضرورة لإلنسان،

، يتفعل وفقا لصيغ خاصة بكل مرحلة من النضج، فكل قدرة مكتسبة عندما يكون ممكنا بصورة طبيعية
 بيار ديسويانت،.)حديثا من قبل الفرد ستكون من الناحية النرجسية قادرة على الحفاظ على األنا

 (022اسكندر جرحي معصب، ص: تر ،0200

 :خالصة

 المقاربة النظريةالنرجسية السوية والمرضية وكذا  إلى عرضلقد تطرقنا في هذا الفصل  
كمرحلة طبيعية بما يسمى النرجسية األولية نا تزود التي" سيجموند فرويد"نظرية انطالقا من  ،نرجسيةلل
التي  المرضيةلنرجسية واومن ثم التمركز حول اآلخرين،  ذاتهحول مر بها الطفل نتيجة تمركزه لنمو يل

نما  ،رد على حب اآلخرينعدم قدرة الف تعبر عن  .الذات تركيز علىللعودة اللبيدو وا 

عندما تحدث عن النرجسية من خالل " الكان" كنظرية أخرى تفسيرية إسهامات وصوال إلى 
والتي تفسران بنظرية العالقة بالموضوع  المتأثرتان" كرينبرغ"و" كوت"ومن ثم نظرية  ،المرآة حلةمر 

نظرية التعلم و ، الذي يعيشه دين للطفل وللحرمان العاطفيبناء على طريقة معاملة الوال النرجسية
 .في الحب والتدليل اإلفراطتيجة االجتماعي التي فسرتها ن
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الفصل يمكننا أن نخلص إلى أن اضطراب النرجسية يعتبر  في هذا تم عرضهما من خالل و 
قيمتهم يحط من و  ،أن النرجسي ال يعترف باآلخرين ذلك ،من االضطرابات الصعب التعامل معها

على نرجسية  ركزسنبما أننا و ، ى للعالج إال في حاالت نادرة جداال يسعو ، ويعتبر نفسه األفضل دائما
خاصة التي تمس الجانب  المليئة بالتغيرات النفسيةالمراهقة مرحلة التي تتأثر بطبيعة  المراهق
فقط في التنبؤ ويبقى األمر الذي يجعل من عملية تشخيصه باالضطراب النرجسي صعبة، ، يالجسم

 .في مرحلة الطفولة بعد الرجوع إلى المعاش النفسي حالة الصفات النرجسية الظاهرة والمبالغ فيها،

نرجسية سوية عند المراهق ال بد من مراعاة  تحقيقلذا في األخير يمكننا القول أنه من أجل 
 التسبب بالجرحعدم من ذلك واألهم  ،وصوال إلى المراهقة ،التعامل معه منذ فترة الطفولة كيفية

 .في بناء شخصية غير سوية يساهمالذي نرجسي ال



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 :رابعالفــــــــــــــصل ال
 االجتماعي التواصل اإلدمان على شبكة

 "الفيس بوك"
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 :تمهيد

 أنومما ال شك فيه  ،تقنياتها تطورا كبيرا في جميع المجاالتبأحدثت تكنولوجيا المعلومات 
الشباب مراهقين و لمستخدميها خاصة ال فقد هيأت ،، لما فيها من مميزاتالصدارة تحتلشبكة اإلنترنت 
 موقعومن بين هذه المواقع نجد  ،التواصل االجتماعيشبكات ، خصوصا بعد إنشاء عالما خاصا بهم

لما يوفره من خصائص  ، وذلكلمراهقينلفئة ا االستخدامشعبية من حيث  وهو األكثر، "الفيس بوك"
يمكنهم الحائط الخاص بهم و  ،-profile–الملمح ، فنجد أنه من خالل جذابةومزايا  الوصول،سهلة 
تجعلهم يحسون بأن هناك إضافة األصدقاء  أنكما ، وكتابة ما يريدون، إدراج معلوماتهم الشخصيةمن 

وتبادل  هاتفيديو الصور و والمتمثلة في إضافة ال لتي توفرها هذه المواقعالخدمات اأما ، من يفهمهم
رسالالتعليقات و  ميزة عرض  إلى باإلضافة، الرضا الذاتي لها أثر لبعضهم البعض" معجب" ا 
فأصبحت هذه المواقع بمثابة  ،بالشكل الذي يريدونهقديم أنفسهم أتاحت لهم حرية ت التي المعلومات
المكان الذي يعبرون فيه عن رغباتهم  االفتراضيفبعدهم عن العالم الواقعي يجعل من العالم  ،مأوى لهم

الذي و ،العالمهذا االنبهار بو  االنعزالوبالتالي قد تكون النتيجة ، بأسرارهم ويتبادلون فيه أفكارهم حونو ويب
 .االجتماعية في حياتهم بالسلب عليهمقد يعود 

ومن أخطر هذه السلبيات ظاهرة  ،خلو من السلبياتيال  فإنه ايجابيات من الموقع كما له اهذ إن
 هاما في حياته اءأصبح جز و  ،عنه االستغناءاإلدمان على الفيس بوك، حيث ال يستطيع المراهق 

للتعبير عن الذات  فضاء خاصقع من االمو  هذه وفرهتبسبب ما  ،تهباإلضافة إلى تأثيره على نرجسي
 .بشكل مبالغ فيه

ل نشأتها وأنواعها لذا سنحاول في هذا الفصل استعراض شبكات التواصل االجتماعي من خال
إيجابياته وسلبياته لنصل إلى ظاهرة  إلى سنتطرقو " الفيس بوك"هم موقع فيها وهو وصوال أل ،تأثيراتهاو 

 .وكيف يؤثر هذا الموقع على مستوى النرجسية لدى المراهق  ،اإلدمان عليه
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 :التواصل االجتماعي شبكات-1

 :نشأتها-1-1

ها من مواقع وغير  ،التويترماعية لم يظهر بظهور الفيس بوك و إن مصطلح الشبكات االجت
نما كان ظهوره ألول مرة في مقال لألنثروبولوجالتواصل االجتماعي، و   John.A" " جون ايه بارنز" يا 

Barnes "  وفهم تشكل  ،عن العالقات التي ينسجها األفراد فيما بينهموذلك للتعبير ، 4591في عام
  اتصاالتهمفي دائرة  اوسببت خلط ،التفاعالت التي تربطهم معقدة صبحتأعندما  هذه العالقاتتطور و 

 .شخاصبين األ القائمة العالقات التقليديةلى استخدمها لتشير إوبالتالي 

 (Romain rissoan , 2011 , p22)  

فمعنى المصطلح في البداية كان يشير إلى العالقات االجتماعية القائمة داخل المجتمع 
ومن ثم أصبح يعبر عنها من خالل التفاعل القائم بين األفراد من خالل  ،والمتبادلة بين األفراد
  (Yanchun Zhang,2011,p9) .الحوسبة االجتماعية

على الويب فكان ذلك في منتصف العقد  شبكات التواصل االجتماعيما بخصوص ظهور أ
للربط بين زمالء الدراسة في عام  Classmatesشبكة  وكانت البداية مع ،التاسع من القرن الماضي

 (1ص  ،0242ئل مبارك خضر فضل اهلل،وا) .4551في عام  Sixdegreesوشبكة  4559

ها على تمويل الخدمات المقدمة من خالله، وتبع مع لعدم قدرتهقاالمو  هذه تم إغالق من ثم
 مثل موقع األمريكيين (4555-4551) خالل الفترة يةمواقع االجتماعالظهور مجموعة من 

 غير أنها أخرى، وبعد ذلك ظهرت مواقع  Blackplanet.com ، وموقعAsianavenue.com  اآلسيويين
 (.0224 -4555)لم تستطع أن تحقق النجاح الكبير بين األعوام 

) http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/512888 ( 

الذي حقق نجاحا دفع friendster.com  االجتماعيانطلق موقع التواصل  0220 عامالمع بداية 
وقد تم تصميمه ليكون وسيلة  ، لكن لم يتم البيع0222إلى محاولة شراءه سنة  Googleجوجل 

قع شهرة كبيرة فى وقد نال هذا المو  ،العالميللتعارف والصداقات المتعددة بين مختلف فئات المجتمع 
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ثم  للتدوينكمنصة   skyrock.comمن نفس العام ظهر فى فرنسا موقع الثانيالنصف  يتلك الفترة، وف
قد استطاعت أن تحقق انتشارا واسعا لتصل ، و 0221اجتماعية سنة لى شبكة تواصل إذلك  تحول بعد

 .    إلى المركز السابع في ترتيب الشبكات حسب عدد المشتركين 0222حسب إحصائيات يناير 
 (14ص  ،0242وائل مبارك خضر فضل اهلل ،)

، linkedin.com وموقع  Myspace.comظهر موقع التواصل االجتماعي الشهير 0222عام أما
  في Facebook.com" الفيس بوك"ثم كانت النقلة الكبيرة بانطالق موقع التواصل االجتماعي الشهير 

        .0222الدولية عام  ىلإتطور من المحلية  والذي 0221فبراير  1

 (http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/512888)               

 :تعريف شبكات التواصل االجتماعي-1-2

عبارة عن مواقع تستعمل من طرف األفراد من وهي ، مى أيضا مواقع التشبيك االجتماعيتس
قامة العالقات، التعارفالتواصل و جل أ مكن وي، ات افتراضية ذات اهتمامات مختلفةبناء جماع، ا 
فيها يكتب و  معلوماته الخاصةسيرته وصوره و  ينشر فيها، و عبرها تعمل أن ينشئ صفحته الخاصةلمسل

 (411ص  ،0240بعزيز،  إبراهيم) .ينشر تسجيالت الفيديو الخاصة بهو  ما يريد

 :العديد من التعريفات نذكر منها ما يلي  هناك

  يعرفهاliving stone (2002): " فراد بشكل واسع مواقع تتيح فرصة االتصال بين األ نهاإ    
حدى خدمات الويب التي تمكن المستخدمين من االتصال إنها أي ، أنشطة المختلفةالتقارب بين األو 

الكندي، محمد  علي سالم سعيد)".االهتمامنفس مواضيع ذات الوتبادل  ،وتقاسم المعلوماتفيما بينهم 
 (90ص  ،0240، ناصر علي الصقري

 

  جتماعية بين شبكة مواقع فعالة جدا في تسهيل الحياة اال " :نهاأب" هبة محمد خليفة"تعرفها
وبعد  ،عضهم البعضبصدقاء القدامى من االتصال بكما تمكن األ، صدقاءاألمجموعة من المعارف و 
التي  اإلمكاناتتبادل الصور وغيرها من يضا من التواصل المرئي والصوتي و أطول سنوات تمكنهم 

 (15ص ،0240حميدي سامية، مالكي حنان،)." توطد العالقة االجتماعية بينهم
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 "بإنشاء للمشترك تسمح التي االلكترونية الشبكات من منظومة" : أنها يعرفها "راضي زاهر 
 لديهم آخرين أعضاء مع إلكتروني اجتماعي نظام خالل من ربطه ثم ومن به، خاص موقع

بوقيداح  ،بوتيقار سارة) ".ثانويةال أو الجامعة أصدقاء مع جمعه أو نفسها والهوايات االهتمامات
 (211ص ،0242 نعمان،

 

  تعريف قاموس(ODLIS) :تنظيم ملفات بإنشاء و  هي خدمة الكترونية تسمح للمستخدمين
 (425ص  ،0240أحمد مسعودان، العيد وارم ،) .، كما تسمح لهم بالتواصل مع اآلخرينلهمشخصية 

 

  بناء بيانات شخصية  لألفرادخدمات توجد على شبكة الويب تتيح  " :بأنها يضاأكما تعرف
Profiles  من يرغبون في مشاركتهم خالل نظام محدد، ويمكنهم وضع قائمة لمن و شبه عامة أعامة

 ."النظامخرون خالل ، وتلك القوائم التي يصنعها اآلللذين يتصلون بهم أيضارؤية قوائمهم االتصال و 
 (22ص  ،0244شريف درويش اللبان،)

 

  ن خدمة متوفرة عبر اإلنترنت تعمل على ربط عدد كبير من المستخدمين م:"تعرف بأنها و
يتبادلون يتواصلون معا مباشرة و ، شتى أنحاء العالم ومشاركتهم وتشبيكهم في موقع إلكتروني واحد

والمحادثة  يتمتعون بخدمات األخبارأهمية مشتركة بينهم، و يناقشون قضايا لها األفكار والمعلومات و 
السيد عبد المولى السيد أبو ".)الصوتياتالفورية ومشاركة الملفات النصية والمصورة وملفات الفيديو و 

 (450، ص0241أنيس الشربيني الباز،أحمد نصحي  خطوة،

 للمستخدمين تتيح إلكترونية أدواتتأسيسا على ما سبق يمكننا القول أن هذه المواقع عبارة عن و 
  :ما يلي

  تعريفية ملفات إنشاء. 
  الشبكة حدود داخل المستخدمين باقي مع التواصل. 
  بالشبكة المتصلين المستخدمين مع تعاونية وأنشطة، مشتركة مناقشات في االشتراك. 
 وملفات والصور النصية كالمالحظات عديدة بصيغ المستخدم من المرسل المحتوى نشر 

 (02ص  ،0244االلكترونية، اإلماراتحكومة ) ...ذلك غير إلى الفيديو،
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مواقع " :بأنها التواصل االجتماعي تعرفها الباحثة ذكرها لشبكات السالفل التعريفات من خال
قادرين على التواصل مع اآلخرين سواء أن يكونوا من مستخدميها  تمكنتطبيقات تحتوي على مزايا و 

ه ، فتعمل هذأو عالقات على المستوى االفتراضي ،كانت تربطهم عالقات حقيقية في العالم الواقعي
 تسمح لهم بعرض أنفسهم بالشكل الذي يحبونه كما. زالة الحواجزا  المواقع على تقريب المسافات و 

 لعديد من الحاجات النفسيةا تلبي ذه المواقعفه همءأصدقا اليشاركوا به ،هاتفيديو و  ،ضافة صورا  و 
التحدث عن مشاكله مع اآلخر والشعور باالنتماء و  ،التفاعلكالقدرة على التواصل و  ،للفرد االجتماعيةو 

 ."للتخلص من ضغوطاته التي يعيشها

 :التواصل االجتماعي شبكات أنواع-1-3

 :للخدمة المقدمة أو الهدف من إنشائها إلى األنواع اآلتية تتعدد تقسيمات الشبكات تبعا

 :تقسم الشبكات حسب االستخدام أو االهتمام إلى ثالثة أنواع رئيسة هي-أ
 

 تمكنهم من التعارف  وهي مجموعة أصدقاءلشخصيات محددة وأفراد و : شبكات شخصية
نشاء صداقات بينهم مثل الفيس بوك  .وا 

 وتجمع المهتمين بموضوع أو علم معين مثل  ،معينتختص بفن : شبكات ثقافيةlibrary 

thing. 
 تدريبية فاعلة مثل ن المتشابهة لخلق بيئة تعليمية و تهتم وتجمع أصحاب المه: شبكات مهنية

linked in . 
 

 :طريقة التواصل إلى ثالثة أنواع هيتقسم حسب الخدمات و -ب

 شبكات تتيح التواصل الكتابي. 
  الصوتيشبكات تتيح التواصل. 
 شبكات تتيح التواصل المرئي. 

 :تنقسم حسب نطاق اإلستخدام-ج
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 يضمأو خاص  ،مجموعة من األفراد تمثل مجتمع مغلق تضم: شبكات داخلية خاصة 
، ويتحكم في دعوة هؤالء أو داخل مؤسسة تعليمية أو منظمة األفراد داخل شركة أو تجمع

 .يس غيرهم من الناس للدخول للموقعاألشخاص فقط ول
 سمح بمشاركة ، وتوهي شبكات متاحة لجميع مستخدمي اإلنترنت: شبكات خارجية عامة

بن سباع صليحة، حورية ) .الفيس بوك: وتقديم نفسه مثل ،تسجيل في الموقعاألنشطة بمجرد ال
 (102،145، ص ص 0242بلعويدات،

 :التواصل االجتماعي شبكات خدمات -1-4

أن من أهم ما دميها التواصل مع اآلخرين خاصة و لمستختوفر هذه المواقع خدمات عديدة تتيح 
 :يميز هذه الشبكات أنها 

 وتتحطم فيها الحدود الدولية، حيث يستطيع  ،والمكانية ،حيث تلغى الحواجز الجغرافية :الميةع
 .بساطة وسهولةبالفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب 

 فهي تلغي السلبية  وقارئ، فهو مرسل وكاتب ومشاركفالفرد فيها كما أنه مستقبل  :تفاعلية
وتعطي حيزا للمشاركة الفاعلة من المشاهد  ،التلفاز والصحف الورقيةك المقيتة في اإلعالم القديم

 .والقارئ
 يستخدمها الطالب للتعلم، والعالم لبث علمه وتعليم الناس حيث  :وتعدد االستعماالت التنوع

 .وهكذا... والكاتب للتواصل مع القراء
 الرموز والصور التي تسهل للمستخدم و  اللغة بساطة هذه الشبكات تستخدم :سهولة االستخدام

 .التفاعل
 في ظل مجانية االشتراك  اقتصادية في الجهد والوقت والمالهي  :التوفير واالقتصادية

ذلك حكرا على  وليس ،االجتماعيوالتسجيل، فالفرد البسيط يستطيع امتالك حيز على الشبكة للتواصل 
                                               .ا على جماعة دون أخرىر أصحاب األموال أو حك

          ( http://www.alukah.net/culture/0/59302/#ixzz37QzTsmOr)  

 :لمستخدميها الخدمات التاليةالتواصل االجتماعي  كما توفر شبكات
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    الصفحات الشخصية / الملفات الشخصية (Profile Page )  : لها من خالحيث يمكننا التعرف
، البلد  الجنس، تاريخ الميالد: علومات األساسية عنه مثلومعرفة الم على اسم الشخص

 .االهتمامات والصورة الشخصية باإلضافة إلى غيرها من المعلومات
 

    العالقات/ األصدقاء (Friends ) / Connections )  : وهم بمثابة األشخاص الذين يتعرف عليهم
صدقاء بينما هو الشخص المضاف لقائمة األفالصديق على هذه الشبكات ، عينالشخص لغرض م

على هذا " اتصال أو عالقة " :تطلق بعض مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمحترفين مسمى
 .الشخص المضاف للقائمة

 

   سواء كان في قائمة  ،وتتيح هذه الخاصية إمكانية إرسال رسالة مباشرة للشخص :إرسال الرسائل
 .أو لم يكناألصدقاء 

 

   ورفع مئات  ،تتيح هذه الشبكات لمستخدميها إنشاء عدد ال نهائي من األلبومات: ألبومات الصور
تاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء  ،الصور فيها   .والتعليق حولها لالطالعوا 

 

   خاصية إنشاء مجموعة اهتمام، حيث كثير من مواقع التواصل االجتماعي توفر :  المجموعات
ة والمنضمين إليها توفر لمالك المجموعكما  ،وأهداف محددة ،يمكن إنشاء مجموعة بمسمى معين

كما تتيح خاصية تنسيق  ،تكون بمنتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر مساحة أشبه ما
المجموعة له ومعرفة أو األحداث ودعوة أعضاء تلك  Eventsاالجتماعات عن طريق ما يعرف بـ 

 .عدد الحاضرين من عدد غير الحاضرين
 

     أو  ،ت عن المنتجتقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة يتم فيها وضع معلوما :الصفحات
ويقوم المستخدمين بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طريق تقسيمات ، الشخصية أو الحدث

تحسين  .)يقومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصيبتلك الصفحة  ثم إن وجدوا اهتماما ،محددة
 (2ص ، 0240منصور رشيد منصور ،
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 :االجتماعي تواصلال شبكاتتأثيرات -1-5

المراهقين تبين أن هناك العديد من المزايا دام هذه المواقع من طرف الشباب و بعد انتشار استخ
هم هذه ألى إسنتطرق و سلبية و أقد تؤثر عليهم سواء من ناحية ايجابية والتي  ،التي تقدمها هذه المواقع

 :التأثيرات

  :ةااليجابي راتالتأثي-1-5-1

 مفهوم الذات: 

كما تسمح ، اآلخر منجز النفسية مثل الخوف زالة الحواسمح شبكات التواصل االجتماعي بإت      
يؤدي إلى وهذا ما، الشعور بالحرية إلى جانب تنمية ،تنمية القدرة على التعبيرو  ،تنمية الثقة بالنفسب
ألن جو الحرية الذي توفره المواقع تنمي من مفهوم الذات االجتماعية للفرد ، طالق الطاقات االبداعيةإ

ال ينمي مفهوم الذات الجسدية من خالل زو فهو خالل الصورة التي يعطيها لآلخرين، وذلك من 
، وسيلة بن أحمد فريجة) .ال الشكل فالكل أمام الشبكة سواءجمالفروق الجسمية كلون البشرة و 

 (192،199ص ص ، 0240،عامر

التعبير و  ،وبناء روابط اتصالية بينهم ،نفسهمأشخاص من تقديم على تمكين األ تعمل هذه المواقع
خاللها من وذلك عن طريق المجهولية التي يمكن ذواتهم بالشكل الذي يرغبونه، وتقديم  ،هويتهمعن 

ص ص ،0244شريف درويش اللبان،.)و محاكاة الحياة الحقيقيةأ ،عدم االفصاح عن الهوية الحقيقية
22،21.) 

الجانب السلبي فإن  واقف عن طريق التفكير الالعقالنيالمو  ،ي حالة تفاعل الفرد مع األحداثف      
ن كانت الشخصية التي يظهرها على المواقع وهخاصة و يظهر  واقعلهذه الم ال تعبر عن ذاته مية ا 
وبذلك يعيش بعض الشباب في صورة الشخصية المزدوجة نتيجة الختالف الذات الواقعية ، الحقيقية

 (192،199ص  ص،0240 أحمد فريجة، وسيلة بن عامر،) .نترنتي تظهر عبر اإلعن الذات الت
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 تقديم الخدمات االجتماعية: 

ماعية بصورة كلية بالخدمة االجتماعية العمل التطوعي الذي يهدف إلى المساعدة االجت يقصد
نما تتوازى معها أو دمة االجتماعية على أرض الواقع و ، وهي ليست بديال عن الخأو في جزء منها ا 

 .تكملها

لوصول ات التواصل االجتماعي توفر فرصة اإن هذا النوع من المساعدة االجتماعية عبر شبك      
، فبالنسبة لفئة من إليهم من خالل الوسائل التقليديةلقدر أكبر من أفراد المجتمع ال يمكن الوصول 

لتنمية من أهم أهدافها االهتمام باذلك أن األفراد تعتبر البوابة الوحيدة للمساهمة في خدمة المجتمع 
ؤسسات في مالتنسيق مع جهات و والتعاون و التعليم ومحاربة الجهل واألمية،  نشرعن طريق االنسانية 

ي، عبد عبد الباسط هويد).، جمع التبرعاتمجال الخدمة االجتماعية، مساعدة المجتمعات الفقيرة
 (022ص ، 0240، اللطيف قنوعه

الصفحات التي  مواقع التواصل االجتماعياعدات االجتماعية التي نراها على المسومن بين 
أجل إجراء عمليات جراحية ، الحاجة إلى المال من كحمالت التبرع بالدم تقدم خدمات انسانية

  .الخ...، حمالت نظافة الشوارعالقديمة، حمالت جمع المالبس مستعجلة

  ي العامأتشكيل الر: 

 كبيرة إمكانية خلق في االجتماعي التواصل شبكات خالل من للمعلومات الحر االنتشار ساهم
 تصور على التأثير ومنه السياسية، باألحداث ودقيقة واسعة معرفة أساس على الشعبي للتحرك
 على قوية تأثيرات تمارس إذ ،العملية هذه في موقفا فريدا الشبكات هذه وتتخذ ،للسياسة المواطن
 .بينهما وصل حلقة تمثل االتصال فوسائل العام، الرأي تشكيل وفي ،القرار صانعي

 نأ ،العام الرأي اتجاهات تشكيل في المؤثرة العوامل في الباحثين أحد وهو ،"زيللر جون" يشير
 طبيعة إلى إضافة العام، الرأي تشكيل في دورا الصفوة وخطاب السياسي والوعي السياسية للميول
 طبيعة في عامال مهما "زيللر" واعتبرها اإلعالمية، الرسائل خاللها من تقدم التي المعلوماتية البيئة

 قبل من هذه المواقع تستخدم، حيث الرأي العام اتجاهات تشكيل في اإلعالم وسائل تحدثه التأثير الذي
 على والتفوق، نديياألنصار والمؤ  وخلق ،السياسي كوسيلة للتحفيز والتنظيمات التجمعات السياسية
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يتواصلون  شخصية مدونات لديهم العالم رؤساء بعضأن  وطرح األفكار، حتى المناقشة أو ،المنافسين
    .مدفيديف دميتري السابق والرئيس الروسي باراك أوباما، األمريكي كالرئيس الناس من خاللها، مع
 (19،11ص ص ، 0242 الطاهات، ياسين الدبيسي، زهير علي عبدالكريم) 

 وحقوق ،الديمقراطي كرــــــالف وتدعيم ،عييروالتـحرية النشر  انعكاس قواعد فيهذه المواقع  تساهمو 
 والجماعات التشكيالت حولها وتكونت انتشرت التي واالجتماعية السياسية المفاهيم من وغيرها اإلنسان

ص  ،0244 الفطافطة، محمود).جمعي إطار في المشاركة ويسرت ،النشر سهولة من استفادت التي
، واسعأفكار وثقافات جديدة لجمهور سهلت على مستوى جميع أنحاء العالم انتشار ، و (20،04ص 

 .حيث أصبح التعاون والتنسيق بين الجماعات والبلدان أسهل من أي وقت مضى
 (Carla Mooney,2009,p 7)  

 

 تكوين صداقات: 

 ر العالمبتسهيل التفاعل الشخصي بصورة متزايدة عتعمل مواقع التواصل االجتماعي على 
بخلق  يقوموان أللمستخدمين  تتيحهي ف ،نترنتعلى اإل هذه الشبكاتتطبيقات  خاصة ما توفره

ومشاهدة  ،باألصدقاءاالتصال و  ،وعرض صورهم ،من خالل بياناتهم profilesمالمحهم الشخصية 
وبناء روابط  ،نفسهمأتعمل على تمكين االشخاص من تقديم  فهي بالتاليو ، لآلخرينالبيانات الشخصية 

شريف درويش .)للعالقات االجتماعية الحقيقةيعي امتداد طبكهذه المواقع كما تعمل  اتصالية بينهم
 (22،21ص ص ،0244اللبان،

جميع شعوب العالم يتطلعون  جعلتل ،الجغرافية الحدود وترى الباحثة أن هذه المواقع أزالت
ن الدافع الرئيس لهم هو مشاركة أل ،والتقاليد العادات لىاالكتراث إ دونيتفاعلون مع بعضهم البعض و 

 .تفكيرهمن أجل توسيع أكبر لوجهات نظرهم و موذلك   مشاعرهمأفكارهم و  البعض بعضهم
عباس مصطفى .) قوىأفضل وصفات قيادية أتطوير فهم ثقافي ب يسمح للشبابهذا التفاعل الثابت  

 (042ص  ،0222صادق،
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 :ةالسلبي اتالتأثير -1-5-2

حدين حسب استخدامات الفرد ذو سالح  مواقع التواصل االجتماعي كأي وسيلة تكنولوجية تعتبر
علينا التعامل معه بحذر ومن بين التأثيرات  ،امظلم ا، حيث تمتلك الشبكات االجتماعية جانبلها

 : السلبية نجد

 العزلة االجتماعية: 

 فال االضمحالل في وبدأت ،تتراجع "بطبعه اجتماعي اإلنسان نإ ":القائلة المقولة أصبحت
 وسائل وأذكى ألحدث وينجذب ينبهر أصبح ذإ بطبعه، تكنولوجي اإلنسان أن اليوم نقول أن بأس

 على يقتصر االتصال فأصبح ،رالمشاعو  األفكار تبادلو  ،الراجعة يةذالتغ لىإ افتقارها رغم التحاور
 أو أمه مع المراهق يتحاور أن فعوض، الضرورة تقتضيها التي الواحدة سرةاأل أفراد بين القصيرة الجمل
 "chat   "عالم في االنخراطو  التوجه يفضل نهإف ،لعاطفيةواالدراسية  مشكالته أو رغباته نع أبيه

 في عنها البحث من أفضل االفتراضي العالم في لمشاكله الحلول عن البحث أنوك ،عديدة لساعات
 .الواقعي العالم

 التيو  "اإلنترنت" العنكبوتية الشبكة فيها بما التكنولوجيا لوسائل أو المراهق الطفل امتالك نإ
 ال األخيرة هذه ألن الشبكة، هذه على لإلدمان يعرضه ،الكمبيوتر جهاز أمام ساعات فيها يقضي
 الحياة يترك يجعله ما وهذا ،ةالممارس سهلة مواقع يدخل نجده بالعكس بل ،تعسفية سلطة عليه تمارس

 المراهق عن االختالط يبتعد ،الكومبيوتر أمام طويلة ساعات قضاء نتيجةو  الطبيعية، االجتماعية
 لحياتهفرد ال فقدان مما يؤدي إلى ،عن العالم الواقعي ابعيد ،الز منع بحيصهكذا و  االندماج مع اآلخرينو 

 عالما لنفسه يصنع يجعله ماوهو  بديلة، أخرى حياة عن البحث عليه يتوجبو  الطبيعية، االجتماعية
 إيجاد إلى ويسعى العالم، أرجاء كل منافتراضيين  أصدقاء لنفسه جدي ،افتراضي عالم وهو ،آخرا

هذه  أمام محدودة غير ألوقات نو مراهقال فيجلس ،هذه المواقع في غيره مع التواصل في ضالته
 وتعني ،سرةاأل عن االجتماعية العزلة تعني الساعات هذه فإن المقابل وفي ،منها ويستفيدون جهزةاأل

 نتيجة ،عليهم السلبية التأثيرات عن فضال ،النفسي والتوتر الضغط أيضا وتعني الجسماني، الخمول
 (  2ص ،0242طاوس وازي،عادل يوسف،). لألخالقيةاو  البريئة غير المواقع إلى الدخول
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 إضاعة الوقت: 

حيث  ،اإلنسانيةارا سلبية على الذات آثاالجتماعي  االتصالالمتواصل بوسائل  االرتباطيخلف 
االرتباط بوسائل في وصف " تيموثي فايكل" الدكتور  هذا الصدد يشير ، وفيضاعة الوقتإ في تساهم

ضاعة إمن  ةمرحلة تكنولوجية جديد .....الوقت إضاعةعالم جديد من "نه بأاالتصال االجتماعي 
نتاجا،قل ابداعا أ الفرديجعل ، ومن ثم "الوقت ن الوقت الذي يقضيه الفرد أأهمية من ذلك  واألكثر وا 

كما ، "الواقعية"االجتماعية  هحيات يقضي علىن أيمكن " االفتراضية" في مواقع التواصل االجتماعي
قد استفادت بأرباح  استثماراكبر الشركات العالمية أ إلى أنالبريطانية " الديلي ميل"شارت صحيفة أ

الكثير من االشخاص الذين يضيعون ويخسرون رباح تأتي على حساب جهد أمليار وهي  422فاقت الـ
التي  واألبحاثوهذا واضح من خالل التجارب ، والغرق في صفحاته ،الكثير من الوقت في تصفحه

ينخرطون  فإنهمخرى، عندما يبتعد التالميذ عن الهواتف النقالة وبقية االجهزة االلكترونية األ":نهأوجدت 
لى حياتهم االعتيادية إ، فيعود هؤالء التالميذ "في محادثات عميقة تكون متنوعة بالجودة والعمق

جابر ) .بدال من انغماسهم بحياة افتراضية تبنى في كثير منها على الخداع والكذب والتضليل ،الواقعية
استغراق الكثير من الوقت أمام لوحة مفاتيح  أن، كما (44، ص0240هيلة، ، بوعمر سنصر الدين

 .الكمبيوتر له تأثير سلبي على  الشباب من ناحية تطوير المهارات الكافية لالتصال وجها لوجه

(Carla Mooney,2009,p 8)   

 نأو  ببعض، بعضه العالم تربط شبكات التواصل االجتماعي أن ضالبع يرى ذاته السياق في
 ذلك مقابل وفي .العالم تغيير على يعمل " كوكبي عقل " بزوغ إلى  النهاية في يؤدي انتشارها سوف

هدارو  مضيعة فيه االجتماعية الشبكات على اإلقبال شدة أن حيث رأيال هذا يخالف من نجد  للوقت ا 
 بسرعة يمر الوقت أن ةخاص ،"الكمبيوتر " نإلى إدما  يؤدي ما راوكثي  ،الجاد العمل عن واالنصراف

 محمود).عهناف سطحية وغير تكون ما كثيرا التي األخبار وتبادل ،االتصال أثناء فائقة
 (02،04ص ص ، 0244الفطافطة،

 المخاطر األمنية : 

 اليومية الحياة في تنقلها االجتماعي التواصل مواقع باتت التي الثقافية العولمة ظاهرإن م
 واإلجرامية نحرافيةاإل الظواهر مختلف باتت حيث تمعات،لمجوا واألسر األفراد استقرار ددته أضحت
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 المجتمعات في عليها متعارف غير واتجاهات أفكار تبني طريق عن ،مستمر تزايد في االلكترونية
 في االلكترونية االنحرافاتو   الجرائم هذه وتتمثل ،خاصة الجزائري لمجتمعوا عامة اإلسالمية العربية
 والمفبركة، الحقيقية بالصور التهديد االحتيال، عملية انتشار ،الشخصيات انتحال التزوير، تشجيع
 وجود لعدم يرجع ذلك كل األخرى، والجرائم االنحرافات من وغيرها الجنسية، االنحرافات إلى إضافة
 (290، ص 0240بوقيداح نعمان، بوتيقار سارة،)  .المواقع هذه بخصوص ضابطة قوانين

صور لهم ن استعمال معلومات شخصية و أذ إ خصوصية األطفال خطيرة جدا كما أن مشكلة
ذ قد تنسخ الصور وتوضع على صور إ ،شخاصيمكن استغاللها بشكل سيء من طرف بعض األ

 غير الكالم وأ الرسائل وبث ،القاصرين إلغواء الدردشة وأ الحوار شبكةكما تستغل ، خرى غير الئقةأ
 (442،ص 0240كاظم حمد ،أمل .) الجرائم ارتكاب على التحريض حياناأو  ،المحتشم

يفتح مشكال عميقا و االخالقية أ ،سواء الفكرية ،عدم القدرة على التحقق من خلفية االشخاصإن 
غادة بنت عبد اهلل ) .صيةالخصو خاصة فيما يتعلق بالقرصنة و  ،رائمفي ارتكاب شتى أنواع الج

 (40ص  ،0225العمودي،

 ":الفيس بوك"التواصل االجتماعي  شبكة-2

 :الفيس بوكموقع نشأة  -2-1

ضاحية  المولود في" غزكربير  مارك"على يد  0221فبراير  1الفيس بوك في نشأة كانت بداية 
العبث بالكمبيوتر  أبد، ثالث أخواتو  م طبيبة نفسانيةأو  ،سنانأطبيب  أبنيويورك من " دوبس فيري"

برنامج  "دي آنجلو"وقبل تخرجه من الثانوية طور هو وزميله . بعمر مبكر وتعلم بنفسه كيفية البرمجة
 ،0225 صيف،اشادي ن".)وين آمب"المشهور باسم  mp3 يعمل كميزة اضافية لمشغل موسيقى

بسبب عدم قام باختراق موقع الجامعة  بجامعة هارفارد االمريكية "زكربيرغ"، عند التحاق (02ص
، وحسب تقليد في الواليات المتحدة كان هناك كتاب ساسيأوصور الطلبة في دليل  ألسماء توفيرها

يعطى للطلبة في بداية العام الدراسي من قبل إدارات الجامعات بنية أن يكون الطلبة متآلفين مع 
ومنه  "facebook" "وجوه الطلبة" خرى باسم كتابأوهو دليل متعارف عليه لدى جامعات  بعضهم،

  (  http://libproject.hkbu.edu.hk/trsimage/hp/08025622.pdf)  .نبع اسم موقع الفيس بوك
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 لكترونية من هذه المعلومات إنسخة  بإنشاء "زكربيرغ" قام -كتاب الوجوه-على ضوء هذه الفكرةو 
 "face mash"طلق عليه اسم أنشأ موقعا بسيطا أو  ،الجامعة منسجالت الطلبة االلكترونية  خترقفأ
 02في  وتم ابتكاره hot or notوهذا الموقع من نوع ، (00،04ص ص ، 0225صيف، اشادي ن)
 في تمثل عمل هذا الموقعو ، ( 424ص  ،0240، فؤاد شعبان، عبيدة صبطي)  0222كتوبر أ

ربع ساعات قدم للموقع أوخالل  ،شكالكثر جاذبية أيهم أمقارنة صور الطلبة مع صور الزائرين لتحديد 
نترنت مره قطعت جامعة هارفارد وصلة اإلأوعندما اكتشف  ،صورة 00.222زائرا وشوهدت  192
وطلب من زمالئه  ،face bookقام بعمل نموذج لكتاب الوجوه بعد ذلك نه أ إال ،تم توبيخهو   عليه

 .بأنفسهمدخال بياناتهم إ

صورة من الحقبة  922بدراسة  إالفي معضلة ال يمكن حلها  نفسه" زكربيرغ"وجد  بعدها بمدة
ن وضع تلك الصور في صفحة أ، وكان الحل التاريخمتحان الفن و إقبل يومين من وذلك  الرومانية

كما يتم في  ،رسال دعوات لزمالئه للمشاركة في تلك الصور التاريخيةا  و  ،وخصص مكانا للتعليقات
خالل ساعتين امتألت صفحات الصور " :" زكربيرغ"نترنت وقال إلحلقات دراسية لمناقشة داخل ا

 ".بالمالحظات وكانت نتيجة االمتحان جيدة ليس بالنسبة لي فقط بل للجميع

واشترك فيه نصف  ،0221فبراير  1وال في أكما سمي  "The Face Book"انطلق موقع  من ثم
. جامعة 22لى إومع حلول شهر مايو وصل المشتركون  ،أسبوعينالطالب في جامعة هارفارد خالل 

 (02، 00ص ص ،0225صيف، اشادي ن)

من طرف المدعي  هو استدعائهميلول أ 01الموقع في حلول  من المشاكل التي واجهت مسؤولي
حيث ، بكة خاصة صغار السنالعام في نيويورك بسبب قصور الحماية التي يتمتع بها مستخدمو الش

ودخل للموقع وتعرض لمالحقة جنسية من قبل  ،شاب صغير السن بأنهحد المحققين بالتظاهر أقام 
 (421،422ص ص ، 0244عبد الرزاق محمد الدليمي،) .بعض المستخدمين

 :شراء اسم النطاق عند "The Face Book"الموقع  من اسم"  The"اسقاط كلمة  بعد ذلك تم
"face book.com"  بمبلغ مليار ه الموقع تلقى عرضا لشراء موقع" زكربيرغ "نشاء إوبعد  0229عام

وكان سبب  ،سنة 02وكان في ذلك الوقت بعمر  ،نه فاجأ الكثيرين بالرفضأ إال، 0221دوالر عام 
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 ص ص،0244فتحي حسين عامر،)  .على بكثير من العروض التي قدمت لهأن قيمة شبكته أرفضه 
022 ،042) 

 :"الفيس بوك"االجتماعي التواصل  شبكةتعريف  -2-2

 نقل عملية يعتبر حيث التواصل، مفهوم تحديد من علينا البد االجتماعي التواصل مفهوم تحديدل
هذه القنوات  ضمن من مباشرة، وغير مباشرة قنوات عدة عبر أكثر أو طرفين بين للمعلومات واستقبال

 إطار في والمستقبل المرسل محيطها داخل يتفاعل حيث ةاإللكتروني االجتماعي التواصل شبكات نجد
 كما ،رتأثيو  وتبليغ تبادل من بينهما الداللي التفاعل أثر فيظهر الطرفين، تجمع قناة عبر معينة رسالة
 انفعاالت سارت وفق العملية أن ذلك سلبا، أو إيجابا إما ،المتلقي على المؤثر السلوكي األثر يظهر

 (211، ص 0240ر عابد ،زهي).إيديولوجية أو شخصية وميول وتعابير

هناك مجموعة من التعريفات من أما بالنسبة لتعريف موقع الفيس بوك كموقع تواصل اجتماعي 
 :بينها

     فيس "، تديره شركة ليه مجاناإموقع ويب للتواصل االجتماعي، يمكن الدخول : "نهأيعرف على
لى الشبكات إ االنضمام بإمكانهممحدودة المسؤولية كملكية خاصة، فالمستخدمون في هذا الموقع " بوك

التفاعل و  باآلخرينجل االتصال أو االقليم وذلك من أ ،و المدرسةأو جهة العمل أالتي تنظمها المدينة 
رسالو  ،صدقائهمألى قائمة إصدقاء أضافة إمعهم، ويمكنهم  وتحديث ملفاتهم  ،إليهمالرسائل  ا 

 .( 422، 415ص ص، 0240فؤاد شعبان، عبيدة صبطي،) ".نفسهمأصدقاء بتعريف األالشخصية و 
 

    فهو أقرب إلى كونه  ،، هذا الموقع في دوره الرئيس شبكة تواصلنترنتعبارة عن موقع على اإل
 (442ص ، 0244سعد بن محارب المحارب،).عالمإ وسيلة اتصال من كونه وسيلة

 

      صبح أنما ا  و  ،، فال يمثل منتدى اجتماعيا فقطبرز مواقع التشبيك االجتماعيأهم و أيعتبر من
عباس مصطفى ) .يشاء ن يفعل بواسطتها ماأي شخص أ بإمكان، سهلة قاعدة تكنولوجية

 (042ص ، 0222،صادق
 

     أما مكتشفه مارك زوكربيرج "Mark zuckerberg"  الفيس بوك حركة اجتماعية "يرى أن
tnevevoM lnicoS ،وأنه سوف يزيح البريد االلكتروني من  وليس مجرد أداة أو وسيلة للتواصل
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لذا فوصفه  ،لنشاط البشري على الشبكة الدوليةويحتل كل ا" يستعمر"الطريق وأنه سوف يسيطر أو 
وأنه موقع يتيح لألفراد العاديين أن يخلقوا من أنفسهم هوايات عامة عن  ،"دليل سكان العالم"بأنه 

والعاطفي ونشر صورهم  ،وتكوينهم الذهني ،طريق اإلدالء بما يريدون من معلومات حول أنفسهم
ص  ،0244محمود الفطافطة،".)امكانا أكثر انفتاح"وأن الهدف منه هو أن يصبح العالم   ،الشخصية

00) 

و التخيلية التي أ ،هم المجتمعات االفتراضيةأحد أالفيس بوك هو مما سبق يمكن القول أن  
ركين من مختلف بالد العالم، فهو يحتوي على توالذي يجمع الماليين من المش ،اإلنترنتنشأت على 

 نأو  ،ن يعبر عن نفسه بشتى الطرقألى العديد من التطبيقات التي تتيح للفرد إضافة إ الدردشة،
ن يضع صوره وصور أكذلك يمكنه ، و البيانات الشخصية المتعلقة بهمو  ،خرينيتعرف على حياة اآل

 .و هدف ماأعلى فكرة ما  فرادهاأفراد عائلته ويتيح فرصة االشتراك في المجموعات التي يجتمع أ
 (442ص ، 0244محمد السيد حالوة،رجاء علي عبد العاطي،)

  : مميزات موقع الفيس بوك -2-3

ويعتمد على  social networking ـن الفيس بوك هو موقع يندرج تحت مواقع الإكما قلنا سابقا 
 :تكوين عالقات بمعنى

A  يعرفB  وB  يعرفC، عن طريق  البعض يعرفون بعضهم وكلهمD ، يعني ببساطة هدفه
فلو كتب  ،صديق على الفيس بوك 022يعرف  Aن أفمثال لو ، صدقاء ربطا كامالاألو  يربط بالمعارف

شخص يستطيعون المشاركة  022فإن  ،و صورةأ ،و مشاركة مناسبة خاصة بهأبرسالة  wallعلى 
 (12،25ص ص ، 0225شادي ناصيف،.)في ما كتبه

 مع التواصل إمكانية للمستخدمين تتيح التي المزايا والخصائص من عددا بوك الفيس يتضمنو 
 :همها نجدأالبعض، ومن  بعضهم

   الحائط لوحة  " Wall:" " في مخصصة مساحة عن عبارة وهي ،"يدور في عقلك كتب ماأ 
تسمح ، و المستخدم هذا إلى المختلفة الرسائل إرسال لألصدقاء تتيح بحيث ،يالشخص الملف صفحة

 (21، ص0242ادل قايد، دليلة عيد ،ع) .نشاء مجموعةإو أضافة رابط لموقع إو أبكتابة نصوص 
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   صدقاءضافة األإ" Add Friend" :  صدقاء من خالل أوهنا يمكن للمستخدم تشكيل قائمة
وبالتالي يستطيعون مشاهدة ملف المستخدم وكل ما يعرضه في مساحته بحسب ما تسمح ، ضافتهم لهإ

 . له الخصوصيات المتاحة عبر صاحب الصفحة نفسها
 

    التطبيقات" Application":  وعند الدخول للتطبيق يشترط  ،المسابقاتوتتضمن االلعاب و
 (49ص  ،0242وائل مبارك خضر فضل اهلل ،) .لى البيانات الشخصيةإالدخول 

 

    النكزة "Pokes": بعضهم إلى االنتباه إلثارة افتراضية "نكزة" إرسال للمستخدمين تتيح والتي 
 (.به بالترحيب يقوم األصدقاء أحد بأن المستخدم يخطر إشعار عن عبارة وهي ) البعض

 

     الصور" Photos": إلى أجهزتهم من والصور األلبومات تحميل من المستخدمين تمكن التيو 
 .الموقع

 

    الحالة " Status :" به يقومون وما بأماكنهم أصدقائهم إبالغ إمكانية للمستخدمين تتيح والتي 
 (092ص ، 0240دهيمي زينب،) .الحالي الوقت في أعمال من

 

   التعليقات"Comment" :ويمكن للمستخدم ،الصفحاتوالمجموعات و  صدقاءخاصية متاحة بين األ
في نفس المساحة يمكن و  ،تعليقضافة إالضغط على زر و ، اتن يكتب تعليق في مساحة التعليقأ
 .و صورة أضافة رابط موقع إ
 

   شارة اإل "Tags ": دقاء صاأل انتباهبحيث يمكن لفت  ،الفيديوشارة متاحة في الصور و خاصية اإل
 .ي تحديث جديد في الصورةالتنبيهات ألرسال إوبالتالي  ،مقاطع الفيديوو  ،عبر االشارة لهم في الصور

 

   عجاب اإل"Like":  لألصدقاءو فيديو أو صورة أنص  أليضافة معجب إخاصية تمكن من. 

 :حصائيات متعلقة بالفيس بوكإ-2-4

والتطبيقات الخاصة به إلى أرقام هائلة لمتوسط  ،"الفيس بوك" موقع لقد وصلت استخدامات
 اإلحصائياتباإلضافة إلى نسب التحديثات اليومية التي نشرها الموقع نفسه فكانت ، المستخدميننسبة 

 :كالتالي 
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  مليون مستخدم فعال 922أكثر من. 
  صديق جديد 422متوسط األصدقاء كل مستخدم ارتبط مع. 
  بليون دقيقة على  122مجموع المستخدمين يقضون أكثر منkoivennF شهريا. 
 مليون نشاط للمستخدمين على  522 أكثر منkoivennF. 
  نشاط أو مجموعة 22متوسط المستخدم الواحد مرتبط بحوالي. 
 بليون ملف أو رابط تتم مشاركته شهريا بين األعضاء 222 أكثر من. 
  لغة عالمية مدعومة على  12أكثر منkoivennF. 

 من المستخدمين هم من خارج أمريكا  %12 حوالي. 
  مستخدم يساعدون   222.222أكثر منnnFkoive على الترجمة. 
  أكثر من مليون مطور حول العالم يقومون بالمساعدة في تطويرkoivennF. 
  مستخدمي من  %12شهريا أكثر منkoivennF  يستخدمون األدوات المساعدة من خالل

 .حواسبهم
  أداة مساعدة للفيس بوك موجودة حاليا 992.222أكثر من. 
 أكثر من مليون موقع إنترنت حول العالم مرتبط بالفيس بوك. 
  مليون مستخدم شهريا يتواصلون من خالل الفيس بوك بواسطة مواقع خارجية 492أكثر من. 
  شهريا يتواصلون مع الفيس بوك من خالل هواتفهم النقالة مليون مستخدم  492أكثر من
 .الذكية
  لدىkoivennF 0011 فضل اهلل وائل،وائل مبارك خضر ).موظف منتشرين حول العالم 

 (42،04ص  ص ،0242

 :في العالم العربي انتشار الفيس بوك-2-4-1

أوساط بين كبيرة  لها مكانة ، وقد كانتاإلنترنتعلى  الفيس بوكفي السنوات األخيرة ارتفع استخدام 
نترنت، من جميع األعمار واألعراق المراهقين، كما شملت عشرات الماليين من مستخدمي اإل

  (Carla Mooney,2009,pp7,8)   والخلفيات العرقية
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 امستخدم  27,711,503 إلى العربي العالم في اإلجمالي بوك فيسال مستخدمي عدد وصلحيث 
 قد أنه يعني ما ،(2011 يناير 5 في( امستخدم 21,377,282 أن كان بعد، 2011)أبريل 5 في(

 أبريل بداية في، و 2010) أبريل في14,791,972) 0242 عام فترة بنفس مقارنة تقريبا تضاعف
 أن بعد ، 7.5 %العربية المنطقة في دولة لكل بوك فيسال مستخدمي انتشار متوسط تجاوز ، 2011

  بنسبة العربي الوطن في بوك فيس مستخدمي عدد زادأي أنه  ،2010نهاية في 6 % من أقل كان
 بوك فيسال لمستخدمي اإلجمالي العدد ربع تمتلك صرم زالت ماو  ،2011من األول الربع في  30 %

 أكثر 2011 عام من األول الربع في الجدد المستخدمين من اعدد أضافت وقد العربية، المنطقة في
 .2011 أبريل5 و يناير 5 بين الفترة في امستخدم مليون 2 يقارب ما وهو أخرى، عربية دولة أي من

 من 70% حوالي( عاما 05و 15 بين ما أعمارهم تتراوح الذين( المراهقينو  الشباب بالنسبة لفئة 
 30 فوق المستخدمين عدد في طفيفة زيادة وجود ولوحظ العربية، المنطقة في بوك فيسال مستخدمي

 .0242عام  نهاية منذ عاما
 

  دد جمالي عإمن  %12لى إ في الجزائر يصلالمراهقين من الفيس بوك  يمستخدمأما عدد
 .0244بريل أفي  %01 تهم تصل إلىسنة نجد نسب 22عمارهم أالذين تتجاوز أما  ،المستخدمين

 :والشكل الموالي يوضح ذلك

 
 .2011في المنطقة العربية أفريل  األعمارالفيس بوك حسب  نسب مستخدمي: )01(الشكل رقم 
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نما شملت على فئة المراهقين والشباب و  االجتماعي التواصل شبكاتلم تقتصر   عالم الكبارا 
 لوحظ بوك فيسال لمستخدمي االجتماعي للنوع وفقا فاإلحصائيات، والذكور اإلناثمن بينهم  أيضا 
 إلى 2010 نهاية في 32 % من ارتفعت والتي اإلناث، المستخدمين نسبة في طفيفة زيادة وجود

 والذي العالمي، االتجاه من بكثير أقل تـزال ما النسبة هذه أن إال ،2011من األول الربع في %33.5
 .بوك فيسال مستخدمي من 61 % فيه المرأة تشكل

 

    وصلت فقد  اإلناثما نسبة أ %25لى إالفيس بوك الذكور تصل  ينسبة مستخدمفي الجزائر ما أ
 (5،42صص  ،0244رشا مرتضى، فادي سالم، .) 0244بريل أفي  %24لى إ

 :ما يوضحه الشكل التالي وهو

 

 
 .2011فريل ك حسب الجنس في المنطقة العربية أتوزيع مستخدمي الفيس بو : )02(الشكل رقم 
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 :فنجد أن  0242فيما يخص االحصائيات المتعلقة بنهاية سنة أما 

 بمعدل بوك فيسال انتشار صعيد على المنطقة بلدان تصدر في تستمر المتحدة العربية اإلمارات 
 انتشار بمعدل المتحدة العربية اإلمارات بعد الثانية المرتبة في قطر وتأتي  54 % عن يزيد انتشار
  40 % عن يزيد انتشار بمعدل أيضا متقدمة امراتب واألردن ولبنان الكويت يحتل كما . 47 % يبلغ
 باستثناء الكبير االنتشار ذات البلدان فئة إلى انضمت الخليجي التعاون مجلس دول جميع أن أي

 عالية مرتبة تحتل حيث بوك، يسالف انتشار صعيد على الصاعدة البلدان فئة إلى تنتمي التي عمان،
 البلدان فئة إلى االرتقاء في وفلسطين والبحرين الكويت ونجحت،  30 % نسبة إلى تصل لم أنها رغم
 :كما هو موضح في الشكل التالي %49، أما بالنسبة للجزائر فتحتل نسبة الكبير االنتشار ذات

 
 )السكان عدد من مئوية نسبة 2013 عام نهاية) العربية المنطقة في بوك فيسال استخدام انتشار :(03)رقم الشكل

 فيسال مستخدمي من حصة أكبر تحتكر مصر زالت ماأما بالنسبة لعدد مستخدمي الفيس بوك ف
  المتحدة العربية اإلمارات وتقتطع .والمغرب السعودية العربية المملكة تليها العربي، العالم في بوك
 مليون 4.4 من بأكثر بوك فيسال مستخدمي من كبيرة حصة المنخفض، سكانها عدد من الرغم على
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، كما نجد أن 2013  العام من الثاني النصف خالل مستخدم مليون ازدياد يمثلون البلد، في مستخدم
:ممثل في الشكل التالي هو كما  9.222.222بعدد % 2الجزائر تحتل بنسبة 

 
 (2013عام نهاية( العربية المنطقة في بوك فيسال مستخدمي نسب : (04) رقم الشكل

 :تمثلت في 0242حصائيات نهاية عام أما بالنسبة إل 

 ديسمبر في مستخدما مليون 51 من العربي العالم في بوك فيسال لمستخدمي اإلجمالي العدد ارتفع •
 .0242ديسمبر نهاية مستخدما، مليون 14إلى ليصل ، 2012

 ديسمبر في  13.4% من العربية المنطقة بلدان في بوك فيسال النتشار الوسطي المعدل ارتفع •
 . 0242رديسمب في 18.5% عن يزيد ما إلى  2012

 هذه تزال وما، 2013 ديسمبر في 32.25 إلى طفيفا انخفاضا اإلناث المستخدمين نسبة انخفضت •
 .تقريبا 50 % إلى تصل التي العالمية النسبة من بكثير أخفض النسبة
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 وبلغت ،طفيفا انخفاضا سنة فما فوق 22 الذين يتراوح أعمارهم الشباب المستخدمين نسبة انخفضت •
رشا مرتضى ).0242ديسمبر في67.5 % إلى   عاما 30 عن أعمارهم تقل الذين المستخدمين نسبة

 (44،5ص ص ،0241 ،وآخرون

س بوك هي نسبة ال الباحثة أن نسبة المراهقين في الجزائر المستخدمين للفي في األخير ترى
 "الفيس بوك" ومنهاالتواصل االجتماعي قع ايتعاملون مع مو وا صبحوأنهم أ خاصة .هايمكن التهاون ب
 واقعيحقيقي و األجيال السابقة تجتمع بأصدقائها في مجمع  كانت بينما، فعليةماكن أكما لو كانت 

 .السلوك يتم اآلن على شبكة االنترنت هذاف
أسرت التي  ،إدخال قدرات الوسائط االجتماعية المتعددةبزيادة استخدام الفيس بوك  يمكن تفسيرو 

فمع هذه  ،على الويب هاتوالفيديو  تحميل الصور، والموسيقى حيث سهولة، من المراهقين المستخدمين
  (Carla Mooney,2009,p 6) .األدوات الجديدة، يمكن للمستخدمين بشكل خالق التعبير عن أنفسهم 

  :الفيس بوكموقع تأثيرات -3

إن موقع الفيس بوك كأي تقنية تكنولوجية حديثة يحمل في طياته تأثيرات قد تكون إيجابية أو 
 :يلي استخدامها من الفرد لتمس العديد من الجوانب منها ماسلبية حسب دوافع 

 :التأثيرات االيجابية-3-1

 ويبوحون  ،ويعبرون بحرية عن مشاعرهم ،حيث يطلق األفراد العنان النفعاالتهم : التنفيس العاطفي
 .بكل ما كانوا يخفونه ويتسترون عليه

 

  كيف يظهرن في فعل اآلخرين خاصة عند اإلناث، و  رد يةبمعنى البحث عن كيف :اكتشاف الذات
هذا بفضل السرية التي يتميز بها استعمال اإلنترنت، مما يدفع المستعملين إلى الكشف ، و عيون الناس

 .دمة أو محدودة ألن عواقب هذا الكشف منع ،ذواتهمعن بعض مظاهر 
 

 بصفة خاصة عند و الشخصية على العموم، نقائص أي تجاوز الخجل و : التعويض االجتماعي
 (051ص  ،0241جمال العيفة ،. )فسياالمنطويين ناإلناث و 
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 حسب كل من : االحساس بالسعادة"Lee  & Kim "رتبط إن عدد األصدقاء في الفيس بوك م
أن لهم فائدة غير مباشرة على الصحة النفسية من خالل باإلحساس بالراحة النفسية والسعادة خاصة، و 

 . .التوتر، والحد من اإلحساس باإلجهاد و زيادة الدعم االجتماعي
(Robin L. Nabi et al ,2013 ,p 722) 

 

 ساسية للتواصل، أوظيفة  التشارك االجتماعي نه يرى فيأمن مميزات الموقع  : التشارك االجتماعي
خالل تبادل التجارب لمشكالت من النفسية لتعزيز قدرة الفرد على مواجهة او  ،جتماعيةوالمساندة اإل

كيد أوتجنب العزلة مع ت ،التنفيس عن العواطفو  ،خرين، الهروب من مشكالت الواقعالنصح من اآلو 
 (45ص ، 0240، بو العينينأحمدي حسن ) .الذات

" هامبورغ ميديا"بكلية " ليناردو راينكه"جرتها بالتعاون مع أفي دراستها التي " زابينه تربيته"تؤكد و 
حد أن من يذكر الكثير من بياناته الشخصية على أ" :في المؤتمر االوروبي للتواصلنها علنت عأو 

كبر على المصارحة أبوك تصبح لديه بعد عام قدرة نفسية  مواقع التواصل االجتماعي مثل موقع الفيس
نفسهم في صفحات أن االشخاص الذين يدلون بالمزيد من المعلومات عن أكما تؤكد الدراسة ، الذاتية

ن هذه الصداقات قلما تكون منها أ، غير كثر خالل نصف عامأصدقاء أتواصل االجتماعي يجمعون ال
ص  ،0240، زهير عابد) .نترنتما الصداقات الحقيقية فال تزال تتم بعيدا عن اإلأصداقات حميمة 

4252) 
 

 ن أولوحظ  ،مراض مستعصيةأطفال يعانون من أجريت بحوث على أ :على المستوى الصحي
 علىفهي تشجعهم  ،مزاجهميجابي على سلوكاتهم و إحسن  تأثيراستخدامهم للشبكات االجتماعية له 

 (402ص ، 0240،نحو مجتمع المعرفة)  .االفتراضيةفي المجتمع بصورته  لالنخراطالعودة 
 

  اد بشكل كبير في إن االهتمام بموقع الفيس بوك بالنسبة للطلبة ازد :للجانب الدراسيبالنسبة
، خاصة كلما كان لديهم فراغ مون يقضون وقتا طويال على الموقع، حيث أن المستخدالسنوات االخيرة

رون وي ،حتى بين الحصص في الجامعة يتوجهون إلى قاعات اإلنترنت المتواجدة على مستوى كلياتهم
ة كوسيل دامهالستخأن أغلبية المستخدمين يدعون أصدقائهم و  ،أن الموقع يلبي احتياجاتهم واشباعاتهم

ومناقشة المناهج التي  ،ميةالمحاضرات اليو والتحدث عن الدروس و  ،للتواصل معهم من أجل الدردشة
من المالحظ أيضا أن الطلبة يدخلون في و  ،التحدث في مواضيع اجتماعية أخرىو  ،يدرسونها

بداء التوقعات و ، خصوصا مع اقتراب موعد االمتحاناتالمراجعة للمذاكرة و مجموعات  مساعدة و ا 
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، ص 0240العقبي االزهر، نوال بركات،) .الدروسضاح وتقديم المعلومات و االي البعض على بعضهم
459) 

 :التأثيرات السلبية-3-2

   لى مختلف المجموعاتإ باالنضماموتغييرها  ،عادة تكوين الذاتإتعمل شبكة الفيس بوك على 
نحاء العالم، فهذه الشبكة تحمل عدة قيم أراد الثقافات من كافة يوبالتالي است ،صدقاءالتعرف على األو 

 .يجابي الداعم ومنها السلبي منها اإل

 :ثره على القيم الدينيةأ-3-2-1

 الثقافيةدة على ترسيخ القيم االجتماعية و يتواجد على الفيس بوك صفحات عدة تعمل جاه
    وتهديم قيم الفرد ،غرس الرذيلة والفاحشةلى إهدف ي االعكس هناك مب، و فرادالدينية في عقول األو 
والقمار  ةاإلباحيللممنوعات الثقافية كالمجموعات و حدود أ ،لى عدم وجود موانعإ باإلضافةالمجتمع، و 
 ...التحريضو 

الصور الفيس بوك بين الحمالت الدينية و ''  :ففي هذا السياق نجد دراسة داليا الشيمي بعنوان
رصدت وجود نسبة تزيد  21و 45شاب في المرحلة العمرية بين  021مكونة من على عينة '' الجنسية

لجمع توقيعات ضد الصفحات المسيئة  وذلك ،ألصدقائهممن الشباب يرسلون دعوات دينية  %21عن 
وبالتالي  ،وصور مثيرة ،جنسية ألمورمن نسب هؤالء يضعون روابط  %21ن أو  "ص"للرسول 

فكار والسلوكيات التي يدعون النتائج تبرز فيها ثقافة انعزال الشباب عن األن هذه أضحت الدراسة أو 
 (12، 11ص ص  ، 0240ساعد هماش ،)".هذه نقرة وهذه نقرة"مور بشعار التعامل مع األلها و 

 :الجانب النفسيثره على أ-3-2-2

يقوم ، و ن يستنزف وقت الناس بشكل ال يصدقدماإى إلسرعان ما تحول موقع الفيس بوك 
التفرج على ، و صدقائهمأ، التلصص على قوائم خرينبتشجيع عادات سيئة مثل الفضول، مراقبة حياة اآل

 (29ص ،0225شادي ناصيف،. ) صورهم



"الفيس بوك"التواصـــل االجتمـــاعي  شبكة اإلدمــــان علــى  الفصل الرابع 
 

~ 144 ~ 
 

شخصية يستخدم ، و غيير هويته للتعامل مع عدة أشخاصإلى ت يلجأ بعض المراهقينكما  -
، وبالتالي فهو الشخصية التي قدمها لهمم عن تلك رأيهو  ،، لكي يتعرف على نظرة الناسمستعارة

، فالعوالم االفتراضية تفسح ، من خالل لعب أدوار مختلفةصياتيحاول أن يكتشف مختلف الشخ
 "Thompson"، كما يسميه تومبسن تجريبيضع هويته موضع استكشاف و  المجال للفرد أن

سنا يستعلمون اإلنترنت في  إلى أن المراهقين األكبر وفي هذا االطار يشير. كشف الذات مجتمعات
يستعملون  ، بينما المراهقون األقل سناالتصال بشبكتهم الشخصية القائمةغالب األحيان من أجل ا

بمعنى أنهم قد يؤدون أدوار هويات متعددة  ،يلعبون بهوياتهمنترنت من أجل االتصال بالغرباء و اإل
 (051، ص 0241جمال العيفة ،.)أثناء التفاعل مع اآلخر

 

إن قضاء وقت طويل على موقع الفيس بوك يؤدي إلى عزل المراهقين عن واقعهم األسري  -
 .وعن مشاركتهم في فعاليات المجتمع، وفقد مهارة التواصل المباشر

 

ها الفرد عند استخدامه للفيس بوك هو مشكل الخصوصية همن بين التأثيرات السلبية التي يواج -
وقد تصل في بعض األحيان ألضرار مادية  ،النفسيةالكثير من األضرار المعنوية و  له ببمما قد يس

مشاكل وصور و  لى ما يبثه من همومإضافة إ ،شخصيةفملف المستخدم يحتوي على جميع معلوماته ال
 ( 09، ص 0242وائل مبارك خضر فضل اهلل،)  .التشهيرقد تستغل بغرض اإلساءة و 

 

نوعا من  ونيعيشتجعلهم صدقات افتراضية ومجموعات تواصلية ل همتكوينإن االشخاص جراء  -
والقلق  االكتئابي بين الحقيقي والرمزي، وهذا ما قد يخلق نوع من أ ي،بين الواقع واالفتراض االنفصال

هم أمن وهي  "ايدن بورغ نايبر"قدمت دراسة بجامعة  لألفراد، في هذا الصددزمات النفسية واأل
صدقاء لدى مستخدمي الشبكة ألامن  اكبير  ان وجود عددأثبتت أي الفيس بوك الدراسات عن الصداقة ف

من المستخدمين  %20ن أحيث  ،وفي حالة قلق دائم ،بوك قد يجعلهم متوترين ساالجتماعية الفي
هذه  تأجيللى إيعمدون  %22عند رفض طلبات الصداقة، بينما  االرتياحيشعرون بالذنب وعدم 

شخاص ن األأضافت الدراسة أو  ،خرينيكرهون الحصول على طلبات صداقة من اآل %42الطلبات و
معرضون  ،صدقاء والذين يمضون معظم وقتهم على صفحات الموقعكبيرا من األ االذين يمتلكون عدد

ن أن العديد من المستخدمين يخشون ترك صفحات الموقع خوفا من أكما ، بشكل كبير للضغط النفسي
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 .صدقائهمأنهم يهينون أن يظن بهم ألى خوفهم من إ ، باإلضافةلومات االجتماعيةهم بعض المعتتفو 
 (15 ،12ص ص ، 0240ساعد هماش ،)

 :االجتماعي الجانبعلى  هثر أ-3-2-3
 

أسهم في إفساد اإلحساس االجتماعي فأسباب تدهور العالقات األسرية،  أحديعتبر الفيس بوك 
من العزلة  حول من يستخدمها نوعا بعيد وأبعد القريب، كما فرضفقد قرب ما هو بين أفراد المجتمع، 

 . والوحدة واالنقطاع عن الحياة العامة واالجتماعية
               (post_4047.html-http://moonlly.blogspot.com/2013/04/blog)  

دوات التنشئة االجتماعية المعاصرة فتنشئة أعتبر من وي ،بمثابة مؤسسة اجتماعيةإن الفيس بوك 
لفرد ينعزل عن التفاعل ، فاسس هذا المجتمعأقد يتعارض وقيم و ، بهذه الطريقة اجتماعياالفرد 

 دينهربما تتعارض وعاداته وتقاليده وفكره و  ،افتراضية وينخرط في مجتمعات يهاويدمن عل ،االجتماعي
سرة وينشأ منعزال مكتسبا لقيم افتراضية قد تتعارض مع واقعه الحقيقي، وهذا يعود بالسلب على األ

الترابط االجتماعي، وذلك غير مباشرة في تحقيق االنسجام و  يساهم بطريقة، كما المجتمع بصفة عامةو 
تبادل ، و خبار بعضهم البعضأعلى  اإلطالعو  ،لى الشبكةصدقاء عاألفراد و من خالل تالقي األ

و الوطنية، وفي المقابل قد تنقلب بالسلب على المجتمع أو الدينية أالتهاني في المناسبات الشخصية 
كبير، حيث تصبح وسيلة من وسائل  ذا استخدمها الفرد بطريقة عشوائية غير منتظمة وبتفريطإ
ساعد ) .و على مستوى المجتمعأسرة سواء على مستوى األ ضعاف النسيج االتصالي االجتماعيإ

 (22ص ، 0240هماش ،

 :الجانب الثقافي ىعله ثر أ-3-2-4

تتميز هذه اللغة ظهور لغة جديدة بين الشباب نجد السلبية لموقع الفيس بوك من بين التأثيرات 
نترنت مصطلحات تهدد يستخدم الشباب العربي في محادثتهم عبر اإلو  ،بأنها مصطلحات خاصة

    5والقاف" 9"و الخاء" 2"والعين" 0"الهمزة " 1"مصير اللغة العربية تحولت إلى رموز وأرقام مثل الحاء 

                        ( http://moonlly.blogspot.com/2013/04/blog-post_4047.html) 
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نتاج فهو في المقابل يقلص اإل ،االطالعوك بمثابة فرصة لتوسيع الثقافة و كان الفيس ب اذإ
وانتفاء  ،يسمى بالعولمة االلكترونية نتاج العالمي خاصة في ظل ما، ويوسع اإلالثقافي المحلي

 كأداةالفرد وقد يصبح الفرد وهذا ينعكس بالسلب على المجتمع و  ،الجغرافيةة و الحدود الثقافيالحواجز و 
، وعدم المشاركة عدم تمييز النافع من الضارو  ،ميةتهديم ال بناء من خالل االطالع على الثقافات العال

 ( 20، ص0240ساعد هماش ، ) .وتوسيع الرؤية حولها ،في تنمية الثقافة المحلية

 :بوكدمان على الفيس اإل-4

ضرورة التطرق إلى إدمان ال فمن، نترنتاإلهو جزء من إدمان الفيس بوك  باعتبار أن إدمان
وبين إدمان  هنحاول التركيز على أهم النقاط المشتركة بيناالنترنت من حيث األعراض والمظاهر، ل

 .بوكالفيس 

 :نترنتعلى اإل دمان تعريف اإل-4-1

دمان مواد قد يتناولها إ فيفهناك من يحصرها فقط  "إدمان"تعريف كلمة  فييختلف العلماء 
نه عدم قدرة االنسان على أخر يعرفونه على ن البعض اآلأ إال، عنها االستغناءاالنسان ثم ال يقدر 

ى إلدمان من حاجة طالما استوفى شروط اإل ،على شيء ما بصرف النظر عن هذا الشيء االستغناء
 (11ص  ،0225محمد النوبي محمد علي ،) .ن يحرم منهايحالمزيد بشكل مستمر حتى يشبع حاجته 

 ترنتنعلى اإل واإلدمان، دمان على المخدرات، الكحول، التدخيننواع عديدة منها اإلأ ولإلدمان
 .موضوعنا وهو أساس

مقاله  "O’Neillاونيل "عندما نشر  4559نترنت عام دمان اإلإول ظهور لمصطلح كان أ
عام  " Ivan Goldbergايفان جولدبرغ "، تبعه اقتراح "على شبكة االنترنت دمان الحياةا  سحر و " بعنوان 
 االعتمادن هناك تشابه بين محك أقد رأى و  ،نترنت هو اضطراب مميز بالفعلدمان اإلإن أب 4552

 .نترنتالسلوكيات المرتبطة باإلعلى الكحول و 

 "كيميرلي يونج"القبول الفوري حتى قدمت عالمة النفس االمريكية بهذا المفهوم  ىولم يحظ
young  وبذلك ، "ظهور اضطراب اكلينيكي جديد: دمان االنترنتإ" بحثية بعنوان ورقة في السنة التالية
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طلقت عليه ألى مصطلح إثم عدلته   ،"نترنتاإلدمان إاضطراب "ول من استخدمت مصطلح أانت ك
 (022،021، ص ص 0242ليماني جميلة،س)" نترنت المرضياستخدام اإل"

 واالعتماد ،الشبكة هذه استخدام في فراطاإل:" أنهدمان على اإلنترنت يعرف بفإن اإل وعليه 
 الشاغل الشغل يصبح بحيث ،عنه منع لو فيما اله الدائم باالشتياق والشعور ، تام شبه ااعتماد اعليه
، 0240 ،أمل كاظم حمد.) " الوسيلة لهذه أسيرا بذلك فيصبح أمامه الجلوس هو المراهق وأ للطفل
 (444ص

لدى الشخص  االنترنتنحـو أو الرغبـة  ،اضطراب التحكم بالـدافع"بأنه "Prior "بريـور هيعـرف
 "والذي ال يترافق مع تناول مسكر أو مخدر

يشبه أنـواع  ،(اإلنترنت)االسـتخدام المفرط القسري ": بأنه "  Goldberg "كما عرف غولدبيرغ
وألعاب  ،واضطرابات الطعام ،والقمار ،والسلوك الجنسي ،كإدمان الكحوليات ،اإلدمـان األخـرى

 (124ص، 0241خالد العمار،.) "الفيديو

  :واإلدمان عليها تاستخدام اإلنترن الفرق بين االفراط في -4-2

إن استخدام اإلنترنت المفرط هو أقرب ما يكون إلى اإلدمان حتى لو لم يتطابق مع إدمان 
، فكالهما يعبر عن تجربة ذاتية، ويجمع بينهما تغير المزاج، واالنسحاب االجتماعي المخدرات مثال

ما تظهر أعراضها عند توقف الفرد عن  ضيق والكدر والوحدة، والتي غالباوالصراع، والشعور بال
وهنالك فرق بين من يستخدم اإلنترنت بشكل طوعي وبإفراط دون مبرر أو حاجة . استخدام اإلنترنت

لإلنترنت، فالحالة األولى هي  مفرطا ألن طبيعة عمله تحتاج استخداما موضوعية، ومن يستخدمه
، ص 0249محمد أحمد شاهين، ) .ا التصنيفإدمان اإلنترنت، أما الحالة الثانية فال تقع ضمن هذ

224) 
 :ويطلق على االفراط في االستخدام المصطلحات التالية

  نترنتاالاضطرابات إدمان  Internet Addiction Disorders. 
 نترنتالعتماد النفسي على االا Internet Dependent  . 
 نترنتألستخدام المرضي لاال  Pathological Internet Use. 
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 نترنتإلإدمان ا  Internet Addiction. 
 نترنتإلل قهريستخدام الالا  Compulsive Internet Disorder 
 سوء استخدام االنترنت  Internet Abuse . 

 (000، ص0241سامية ابريعم،.) االدمان التكنولوجي 
 :نترنتدمان على اإل عراض اإلأ-4-3

ما جعل الباحثين يقيسونه علـى أنـواع  (DSM-4) لم يرد ذكر اضطراب إدمان االنترنت في
حيث يـرى  "Fenichel فينجل "اإلدمان األخرى التي ورد ذكرها في هذا التصنيف، وهذا ما ذهب إليه 

أن أفـضل طريقـة إكلينيكيـة لتـشخيص إدمـان اإلنترنت هو مقارنته بمعايير األنواع األخـرى لإلدمـان 
القمار المرضـي هـو أقـرب ظـاهرة إلدمـان االنترنت، وقد عملت ، لقد رأى أن (DSM-4)الـواردة فـي 

على تتبع األعراض الدالة على إدمان اإلنترنت، وتوصلت إلى مجموعة من (Young,1996)  يونغ
واإلحباط والعزلة  ،المؤشرات، حيث أشارت إلى أن بعض المدمنين على اإلنترنت يشعرون باالكتئاب

الهوايات الترفيهية واالجتماعية، ومشكالت في العائلة والعمل والعالقات إضافة إلى فقدان الكثير من 
قد قامت يونغ بتعديل المعايير الخاصة بالمقامرة المرضية حتى تتناسب مع إدمان و والمدرسة، 

  :اإلنترنت، ومن هذه المعايير ما يلي

 انشغال تفكير الفرد باإلنترنت بشكل كبير.  
 ت على اإلنترنت للوصول إلى درجة الرضاالشعور بالحاجة لزيادة الوق. 
 عدم قدرة الفرد على التحكم في الوقت الذي يقضيه في استخدام اإلنترنت. 
  ترك الفرد لبعض المهام أو العالقات الهامة بسبب انشغاله باإلنترنت.  
 إخفاء الفرد عن اآلخرين الفترات الطويلة التي يقضيها على اإلنترنت. 
   انسحابية مثل االكتئاب أو العصبية عند محاولة التوقف عن استخدام شعور الفرد بأعراض

 .اإلنترنت
  قيام الفرد بمحاوالت للسيطرة على استخدامه لإلنترنت ولم ينجح. 
  استخدام الفرد لإلنترنت للهروب من مشكالت الحياة اليومية.  
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لهذه المعايير إذا أجاب المبحوث بنعم على خمسة أو أكثر منها فإنه يعاني مشكلة  وفقاو 
 (42،ص 0222مؤيد مقدادي، قاسم سمور،.)االنترنتاإلدمان على 

والتي عدها  نترنتاإلأن هنـاك ستة عوامل مكونة إلدمان "   Gackenbach 1998" يرى جكينباخو 
 :وامل هيوهذه الع ،محكات دالـة علـى هـذا اإلدمان

  البـروزSalience: أي أن يسيطر هذا السلوك على أنشطة الشخص  ،أن يكون السلوك سمة بارزة

  .ومجرى حياتـه

 تغييـر المـزاج Mood Modification  :وهو ينتج عن ممارسة النشاط المرغوب. 

 التحمل Tolerance  :وهـو زيادة النشاط للحصول على المتعة. 

 األعراض االنسحابية Withdrawal Symptoms :وهي ناتجة عن انقطاع النشاط المرغوب. 

 الصراع Conflict :أو بين  ،أو الصراع بين المدمن والمحيطين به ،وهـي الـصراعات الداخلية

 .النشاط المرغوب وغيره مـن األنشطة األخرى 

 االنتكاسRelapse  :  خالد ) .مـرارا وتكراراأي الرغبة الجامحة في العودة إلى النـشاط المرغـوب

 (142، ص0241العمار،
 

 :نجد على االنترنت عراض التي نالحظها على المدمنومن بين األ
  ن الحاجة الى ذلكو يوما واحدا د االنقطاعوعدم  ،نترنتلإلاليومي  االستخدام. 

  عدم امكانية السيطرة على الزمن الذي يقضيه المستخدم على الشبكة. 

   سوا من الذي قبلهأ، وكل يوم يكون خارج المنزلالتقليل من التحرك. 

   مام شاشة الكمبيوترأاول الوجبات في المنزل وتناولها قل في تنأقضاء وقت. 

  نكار المستخدم قضاءه وقتا طويال على الشبكةإ. 

  مام الشاشةأخرين عن كثرة جلوس المستخدم شكاوي اآل. 
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   محمد النوبي محمد . )الحاجة الى ذلكفحص البريد االلكتروني عدة مرات في اليوم دون

 (95ص  ،0242علي،
 

  بسعادة ويحس ،اإلنترنت عن الحاسوب صلنفي حين وتوتر ققل حالة في هأن اإلنترنت مدمن يحس 
ت شعر المدمن بالوقت حين يكون على االنترني وال ،استخدامه إلى يرجع حين سيةفن وراحةلغة با

  (229،ص 0244سعاد كاكل أحمد ،.)عمليةواقتصادية و دمانه مشاكل اجتماعية ويسبب إ
 

   نترنت لمدة شهر  وذلك عند التقليل من استخدام اإل ،عراض االنسحاب النفسيةأحدوث بعض
وهذا يتضمن ، و مهنيةأ ،و شخصيةأ ،فساد عالقة اجتماعيةإو العمل على أكالضيق  :عراضوهذه األ

 الالإراديةحركات األصابع اإلرادية و و  ،والقلق، االهتزازو  ،كاالرتعاشيضا االنفعال الحركي النفسي أ
 (22ص  ،0242محمد النوبي محمد علي،) .نترنتيحدث في اإل بسبب تفويته ما

 

   المتحدثة باسم مركز متابعة  "مونيك هيلفر"تقول بالنسبة لتحديد ساعات االدمان على االنترنت
سبوعيا أساعة  29ن مدمن االنترنت هو من يقضي نحو أالمسكرات بسويسرا بدمان المخدرات و إ

التفرغ للحياة ساس للراحة و ، وهو المخصص في األوقات العملأمتصفحا للشبكة العنكبوتية خارج 
 . اليومية العادية

 

  داؤه الدراسيأ فيتأثر، على قدرات االنسان خاصة التركيز االدمان على اإلنترنت ينعكس         
حيث  واالدراك الواقعي االستيعابتتوتر عالقاته االجتماعية السيما القدرة على و  ،والمهني بشكل سلبي

 (51ص ، 0225شادي ناصيف،) .مشكالت بالنظرتوتر و الداع و غلب المدمنين من صأيعاني 
 

 يجعل من و  ،لى قصر في مدى انتباه الشخصإ" نيكوالس كار"نترنت حسب يؤدي استخدام اإل
ص ، 0240نحو مجتمع المعرفة ،).التقليدي دون توقف ذهني متتابع الصعوبة عليه القراءة بالمعنى

441) 

 :مراحل اإلدمان على االنترنت-4-4

ستاذ أ "جون جرهول" يراها كما بالنسبة للمستخدمين غير المدمنين نترنتاإل استخدامن بداية إ
 :تمر بثالث مراحلعلم النفس االمريكي عملية 
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  سرافا ،ن المستخدمين الجدد عادة هم االكثر استخداماتتميز في أ :األولىالمرحلة  الستخدام وا 
 .نترنت بسبب انبهارهم بتلك الوسيلة اإل

 لى حد كبير إ قللفي ،نترنتمل من اإلأخيبة ب يشعرلمستخدم ا يحدث فيها أن :المرحلة الثانية
 .امن استخدامه له

 نترنتعملية توازن االستخدام لإل وفيها تحدث :المرحلة الثالثة. 

فيسرفون في  ولىاأل المرحلة فيحدث لهم تثبيت في ،لمدمنين على االنترنتاأما فيما يتعلق ب
ص  ،0225محمد النوبي محمد علي،.)اال يمكنهم االستغناء عنه منهو  ،ينبهرون بخدماتهااستخدامها و 

92) 

 :نترنتاإل على إلدمان لاالتجاهات النظرية المفسرة -4-5

ونستعرض لقد جاءت العديد من المحاوالت التفسيرية للسلوك المرضي في استخدام االنترنت 
 :منها ما يلي

 : االتجاه السيكودينامي -4-5-1

إن هذا االتجاه يرجع سبب االدمان إلى كل الصدمات التي عايشها الطفل في طفولته المبكرة 
" جينيفر وفيريز"يؤكد حيث  ،االستقرار النفسيوالتي ساهمت في تشكيل شخصية مضطربة تبحث عن 

(Jennifer & Ferris 1999)  من خالل  ،اإلنترنتدمان الفرد على إأن لخبرات الطفولة المبكرة دور في
ارتباط ذلك ببعض سمات الشخصية والميول والنزعات الموروثة لدى الفرد، فقد يكون لديه استعداد 

وأحداث ضاغطة في حياته وساعدت ذا توافرت ظروف إولكنه ال يقع فيه إال  اإلنترنتإلدمان نظري 
 (20ص ،0242محمد النوبى محمد علي،).اإلنترنت ه علىإدمان في

نترنت على أنه استجابة هروبيـة من اإلحباطات ورغبة في التجاه إلى إدمان اإلكما ينظر هذا ا
 (141ص ،0241خالد العمار،).نكـار الواقعالحصول على لذة بديلة لتحقيق اإلشباع والنسيان وا  
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 :االتجاه المعرفي-4-5-2

يرى االتجاه المعرفي أن المعارف التي تسبب سوء التكيف مع البيئة والمحيطين كافية للتسبب 
، فانخفاض كفاءة الذات، وتقدير تفي ظهور مجموعة من األعراض المرتبطة باضطراب إدمان اإلنترن

دراكات سلبية يتبناها األفراد الذات السلبي،  والتشوهات المعرفية حول الذات، هي تشوهات معرفية وا 
الذين يعانون من مشكالت نفسية عن ذواتهم وعن شخصيتهم، تجعلهم يفضلون اإلندماج والتفاعل في 

 .آلخرينمع امن التفاعل  ها اإلنترنت باعتباره أقل تهديدااألنشطة والخدمات التي يقدم

 :االتجاه السلوكي-4-5-3

يعتمد بشكل مباشر على اإلشراط اإلجرائي وقانون األثر، الذي يرى أن تشكيل إن هذا االتجاه 
السلوك الذي يجلب المكافأة يتم تعزيزه، ومن ثم يصبح سلوك نموذجي لكل فرد نتيجة لإلشباع النفسي 

ين األشكال المختلفة للمرح فاإلنترنت يوفر مكافآت متعددة تتراوح ما ب. الناجم عن هذه األنشطة
والسعادة بحسب حاجة الفرد، فهي بالنسبة لمن يشعر بالخجل عند تواصله مع اآلخرين من أقرانه 

لوجه، وهي بالتالي  دون الحاجة للتفاعل المباشر وجهاوأقاربه تمثل له خبرة السرور والرضا واالرتياح 
مرور وبريد إلكتروني وهمي ومستعار وغير  ومن خالل استخدام الشخص كلمة، خبرة معززة بحد ذاتها

حقيقي، يتمكن من قول أو فعل ما يريده، ويسمح له باإلفصاح عن رغباته وحاجاته وهواياته وشخصيته 
المتخفية الدفينة، وبذلك يتدعم هذا السلوك ويتعزز بإشباع الحاجة للحب واالهتمام وللتقدير واالرتياح 

 ىأد ذيال ووبحسب االتجاه السلوكي، فإن ممارسة السلوك وتكراره ه ةفي الحياة الواقعي يتحققال الذي 
وال . إلى إدمان اإلنترنت، مهما كان العمر أو الطبقة االجتماعية أو الثقافية، أو المستوى التعليمي للفرد

لالتجاه السلوكي على وجود الدافع أو الهدف، بل ال بد من  سلوك اإلدمان على اإلنترنت وفقا يقتصر
هذا السلوك لمرات عديدة، ليتم تدعيمه وتعزيزه بالشعور الداخلي الذي يتحقق للفرد بعد دخوله  ارسةمم

لإلنترنت، بحيث يتغير هذا الشعور في شدته ليصبح في درجة توقع الفرد فريسة للعديد من 
 (221، ص 0249محمد أحمد شاهين،.) االضطرابات النفسية والسلوكية واالنفعالية

المعرفية كمحاولة لبناء نموذج يجمع  -في نظريته السلوكية (Davis 2001 )" افييزد" ولقد قدم
ويقوم هذا النموذج  لإلنترنت،المرتبطة باالستخدام المفرط ( االرتقائية -السببية)بين النواتج السلوكية

( الشعور بالوحدة، واالكتئابك)ون من ضغوط أو مشكالت نفسية على افتراض أن االفراد الذين يعان
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نترنت ألنه أقل يفضلون التفاعل االجتماعي عبر اإليحملون إدراكات سلبية عن كفاءاتهم االجتماعية و 
تهديدا وأقل مخاطرة، وينتج عن ذلك استخدام قهري للكمبيوتر واالنترنت وهذا بدوره يفرز كثيرا من 

 (22ص ،0242لنوبى محمد علي،محمد ا) .المشكالت الشخصية واالجتماعية والمهنية

 : بوك الفيس على دماناإل تعريف-4-6

 هذا يميز ما أهمو  األفراد، لدى تقريبا اليومية ةالحيا من أساسيا جزءا بوك الفيس أصبح
 على السيطرة اضطراب بأنه دمانياإل السلوك فيعرف ،الموقع لهذا يدماناإل السلوك هو االستخدام
 عن لياك مختلف فهو ..اإلنترنت، القمار، ،الطعام كإدمان :االدمانات مختلف ويمس ،االنفعاالت
 مما عليه المدمن بالنشاط القيامو  االنخراط في الملحة بالرغبة ردالف يحس ففيه ،للمواد الكيميائي اإلدمان
 تغير ة،والدراس العمل كإهمال ،جتماعيةاالو  الجسديةو  العقلية الصحة على خيمةو  عواقب في يسبب
 Zeinab Zaremohzzabiehe, et al, 2014, p ,109)) ...الداخلي الصراع ،المزاج

 :على موقع الفيس بوك منها لإلدمان نجد عدة تعريفات
 

 ولف بيرد و  تعريف(Beard and wolf , 2001)" : الشكل الذي يخلق للموقع ب االستخدامهو
جتماعيةصعوبات نفسية، و   ".الحياة الشخصيةمهنية في ، مدرسية و ا 

 

 رايس ويعرفه(Rice ,2005)  الفيس بوك الستخدامالميل واالتجاه االضطراري "هو" 
 

 آخرونلي و  حسب((Lee et al,2012 د على التحكم عدم قدرة الفر : "االدمان على الفيس بوك هو
 . "مشاركته على الفيس بوكفي تحديد نشاطاته و 

 

  النفسي للمداومة على ممارسة التعامل مع موقع  االعتمادهو متالزمة (: "0224، عزاب)يعرفه
، يصعب اإلقالع عنه دون ة أو أكاديميةدون ضروريات مهنيأو متزايدة و  ،س بوك لفترات طويلةالفي

 ".معاونة عالجية للتغلب عليه
 

 هو فقدان الفرد " :دمان على الفيس بوكفي اإل "ابراهيم ، عمر ياسينبارازان صابر خالد" ويرى
يشعر و  ،مه النشاط األهم في حياة الفردبحيث يصبح استخدا ،سيطرته في استخدام موقع الفيس بوك
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بارازان صابر ) . "عدم الراحة والتهيج إذا انقطع عنهو  باالنزعاجو  ،الراحة عند استخدامه لهو بالمتعة 
 (14ص  ،0241 ،خالد، عمر ياسين ابراهيم

  بوك الفيس" االجتماعي التواصل موقع استعمال في االعتمادية هو": "عبد الكريم سعودي"تعريف" 
 االستعمال عن التوقف المدمن يستطيع ال بحيث ،اليوم في ساعات ثالثة يتجاوز عديدة لساعات
 الفيس إلدمان أعراض وجود إلى ( 2012 ،أندرسن ) وتشير ".االستمرار في الملحة بالرغبة لشعوره
االستخدام المستمر وتعرفه على أنه  ،والكحول المخدرات إدمان أعراض يركب حد إلى تشبه  بوك

 احد لمدة زمنية ليست بالقصيرة اللموقع التواصل االجتماعي الفيس بوك مرات عديدة في اليوم الو 
 (12، ص1024،عبد الكريم سعودي. )يستطيع معها المستخدم التوقف أو التخلي عن هذا االستخدام

هو إدمان يختلف كليا عن إدمان  ،الباحثة أن اإلدمان على الفيس بوكمن خالل ما سبق ترى 
لحاالت اإلدمان المرتفع إال أنه ال يختلف في أعراضه بالنسبة  ،المواد المخدرة في آلية عمله في الجسم

 هحسب الدراسة الحالية تعرفو ، الكلي في استخدام الموقع االعتماد، حيث يصل فيها الفرد على الشديدو 
الباحثة على أنه االعتماد على استخدام الموقع من أجل تلبية حاجات نفسية ملحة لدى الفرد تجعله ال 

 . يستطيع التغلب على فكرة عدم استخدامه

 :دمان على الفيس بوكعراض اإلأ-4-7

    الشباب ول واسع خاصة من قبل المراهقين و بقب ىظاهرة عالمية تحضلقد أصبح الفيس بوك 
نما هي و ، اهرة اإلدمان عليه ليست بالجديدةالستخداماتهم المفرطة لهذا الموقع أصبحت ظنتيجة و  ا 

شكل من أشكال إدمان يس بوك هو أن إدمان الف "Anderssen"جزء من إدمان اإلنترنت فترى 
 « Specific form of internet addiction »اإلنترنت 

(Ismail Sheikh Yusuf  Dhaha ,2013 ,p188) 

 :  من بين األعراض الناتجة عن إدمان موقع الفيس بوك نجد 

 كل صباح الخاص حسابه من التحقق شيء يقوم به المدمن على الفيس بوك هو أول. 

 وردت في حسابه التي الحالة وتحديثات ،التعليقات يبقى يفكر في ،عندما ال يتصل باإلنترنت. 
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 بوك الفيس على الوقت من الكثير وتضييع ساعات قضاء يمكنه. 

 جيدة ليلة للجميع متمنيا حسابه من التحقق بد من المدمن من تحديث حالته و ال في نهاية كل يوم.  

                                                                                  (Alabi, Oluwole Folaranmi ,2013 , p72) 

 02على  بوك فيساللقياس أعراض اإلدمان المرتبطة ب"  Ofir Turel"في دراسة قام بها و 
لدراسة أدمغة  (fMRI)استخدم الرنين المغناطيسي الوظيفي، والصراع ، مثل االنسحاب، والقلق،طالب

بوك، وصور  فيسالبعض شعارات  ،صورا على شاشة كومبيوتر )المشاركين، بينما كانوا يطالعون
ضغط زر ما حسب استجاباتهم  بأن يضغطوا أو يمتنعوا عنأخبر الطلبة . (لعالمات مرورية محايدة

بوك، كلما زادت سرعته في الضغط على  فيسالكلما ارتفع معدل درجة الطالب في إدمان ، لكل صورة
كذلك فإن المشاركين كانوا أكثر عرضة . بوك مقارنة برؤية الصور العادية الزر حين يرى صور الفيس

بوك مقارنة برؤية عالمة مرورية  فيسالعند رؤيتهم شعار  ألن يضغطوا الزر عن طريق الخطأ
مصدر تنبيه قوي بالنسبة ألدمغة المشاركين من تعتبر بوك  فيسالإشارة  أن وأسفرت النتائج. محايدة

دمن في الطريق بجانب سيارة شخص م ةقود سيار ي ان هناك منبمعنى آخر إذا ك .إشارات المرور
لتنبيه هاتفه  الفرد المدمن سيستجيب ": " توريل"على حد قول بوك، فإن هذا الشخص  فيسعلى ال

 ( http://ibelieveinsci.com/?p=4464) ".إلشارة المرور استجابتهالنقال أسرع من 

 :على الفيس بوك ما يلي من أهم أعراض االدمان  نأ لىإ "المحسن عبد يسري "ريشي كما

  ورسائل وألعاب وتعارف تواصل من فيه، طويلة أوقات وقضاء بوك الفيس موقع من شبعتال عدم 

 .لألعضاء بوك الفيس يتيحها مزايا من وغيرها الشخصية واالختبارات والدردشة الفيديو مقاطع ومتابعة

  خرىأالدخول إليه مرة  في بالرغبة الملحة يأتي شعور بوك الفيس المغادرة من موقع عند. 

  والوظيفية العائلية وااللتزامات االجتماعية للحياة  جزئي أو كلي إهمال. 

  المحببة والهوايات األخرى مال االهتماماتإه . 

 المفرط والتفكير والقلق مستمرة، بصورة األصابع وتحريك االرتعاش. 

 الزمن من فترة واإلنترنت الكمبيوتر عن بعيدا كوني عندما واالكتئاب بالحزن الشعور. 
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 بعيدا عندما يكون الشخص حوله يدور والحديث الهوس، حد إلى بوك الفيس حول التفكير تركيز 

 .بهم يلتقي ومن األصدقاء مع اإلنترنت عن

 بالفشل تبوءوالتي  بوك الفيس في يقضيها التي الساعات عدد لتقليل متكررة محاوالت. 

 (http://raya.com/mob/editionpages/90646d99-1f21-4a01-8bb4-17a030d214b4) 

أعراض اضطراب االدمان على الفيس بوك إلى أربعة أعراض  "Larkshmi" كشمير الويلخص 
 :بارزة تتمثل في

 .في كل صباح يوميا بعد االستقاظ من النوم بوك الفيس حسابمن  لتحققا -
 .التالي اليوم في تعب لهم يسبب مما الموقع، على كاملة ليال قضاء  -
 .بوك الفيس على موقع يوميا ساعاتقضاء  -
  .قد يستقبلها التي اتوالتعليق الحاصلة تحديثاتال يكثر التفكير في عند انقطاع االتصال باإلنترنت -

 

 ((Zeinab Zaremohzzabieh, et al, 2014, p 109  

 :الفيس بوك على إلدماناتفسيرات -4-2

على اإلدمان على المخدرات و  ،عند دراسة الفرق بين اإلدمان السلوكي الناحية الفزيولوجيةمن 
الذين يقرون برغبتهم الملحة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي تظهر أدمغتهم أنماطا  شخاصاأل

شابه ليس كامال، فالذين لكن هذا الت، المخدرات من النشاط المخي مشابهة لتلك الموجودة لدى مدمني
في  Impulsive أعلى في النظام التلقائي ابوك بشكل قهري ربما يكون لديهم نشاط فيساليستخدمون 

المخ، لكن أجزاء المخ التي يمكنها كبح تلك التصرفات تعمل كما يبدو بحالة جيدة، على عكس 
بوك يظهرون نشاطا أكبر في  فيسالمدمنو ، فالوضع في أدمغة مدمني الكوكاين على سبيل المثال

عكس  المسئوالن عن التصرف العفوي نآالجز ، وهما  striatum والجسم المخطط amygdale لوزة المخ
بوك ال يظهرون أي إبطاء أو ارتخاء في أنظمة المخ  فيسالمدمني الكوكايين، فإن مستخدمي 

                                           .في قشرة الفص الجبهي Inhibition المسؤولة عن الكبح
                                                             (http://ibelieveinsci.com/?p=4464)  

في تفسير االستخدام المتواصل " االستخداماتشباعات و لال"  Katzنظرية كاتز وبالرجوع إلى 
فهذه ، الوصول إليهاام وسائل االعالم و دوافع األفراد الستخدتشرح  مفادها أنهاالتي و للفيس بوك 
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أن  (severin et tasknard,2007)، فيرى كل من سائل االعالملنظرية تركز على طريقة استخدام و ا
تكون من أجل هذه النظرية من وجهة نظر نفسية  ترى أن استخدامات األفراد المختلفة لوسائل االعالم 

، فوجدوا أن هناك خمسة عوامل تدفع الفرد جتماعية لتحقيق رغباتهم الداخليةاتلبية حاجات نفسية و 
ي، متابعة المعلومات اقع االجتماعقضاء الوقت، الهروب من الو : ق بشبكات التواصل االجتماعيللتعل

 ((Prof Kavitha ,2013 ,p3 . االتصال، التواصل و التفاعل االجتماعيو 

إلى أن االنتقال من   Xu and Tan (2012)يرى اإلدمان على موقع الفيس بوك فيخص  ماأما في
شكل عميق في استعمال هذه استعمال شبكات التواصل االجتماعي من إطاره الطبيعي العادي إلى م

من  يا تجعل من استخدامه كآلية للتخفيفيكون نتيجة لما تعرضه الشبكات االجتماعية من مزا، المواقع
 .الشعور بالوحدة واالكتئابالضغط و 

 االستعمال المفرط لهذه المواقع في كثير من األحيان يكون عند االفراد الذين لديهم خلل في إن
 كالشعور بالرضا ،ة متطلبات نفسيةللعالم االفتراضي لتلبييلجئون و ، عالقاتهم االجتماعية الواقعية

  .ينتهي بهم األمر إلى التبعية النفسية لهذه المواقعل، الكفاءة الذاتيةو 

أن هناك ثالث نماذج تفسر حدوث إدمان شبكات التواصل  (Turel & serenko)ويرى 
 :االجتماعي وهي

 الغير العادي لشبكات  االستعمالإن هذا النموذج يؤكد أن : النموذج المعرفي السلوكي
ويتم تضخيمه من  ،دراك عواقب االمورسوء إ، و عدم القدرة على التكيف التواصل االجتماعي ينشأ من
ومن  ،هري لهذه المواقعمر يؤدي ذلك إلى االستخدام الق، وفي نهاية األطرف العوامل البيئية المختلفة

 .دمانثم إلى اإل
 

  هذا النموذج يرى أن سوء استعمال مواقع التواصل االجتماعي : االجتماعيةنموذج المهارات
   ال يفضلون التوصل المباشر وجها لوجهو ، ين يفتقرون إلى مهارات عرض الذاتينشأ لدى األفراد الذ

 .انمن ثم االدمقهري لمواقع التواصل االجتماعي و في نهاية االمر يؤدي ذلك إلى االستخدام الو 
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 يؤكد هذا النموذج أن االستعمال المفرط لشبكات التواصل  :النموذج المعرفي االجتماعي
نترنت جابية نتيجة فعالية الذات على اإلبسبب توقع الفرد أنه سيحصل على نتائج اي، االجتماعي

 .من ثم إلى اإلدماناالستعمال القهري لهذه المواقع و بالتالي يؤدي إلى و 
 (Mark D Griffiths et al ,2014 ,p122.123) 

 :النرجسية على موقع الفيس بوك مؤشرات -5

لظهور من على ا فرادفهو يساعد اال ،شهر مواقع التواصل االجتماعيأيعتبر الفيس بوك من 
صدقاء، وهذه عوامل ضافة األإمتنوعة من خالل  اجتماعيةقامة عالقات ا  خالل صفحتهم الشخصية، و 

واظهار القدرات  ،الرأيبداء إلى زيادة ظهور النرجسية عند الفرد كون الفيس بوك يمنح فرصة إتدفع 
 (Cristopher j. Carpenter, 2012,p482). .خرين من خالل تضخيمهافرض الذات على اآلو ،الشخصية

لصفات التي فيها من الذكاء عجاب بالذات من خالل تضخيم النرجسية باختصار تعني اإلاإن 
نهم أهم السمات المميزة للنرجسيين فيما يخص عالقاتهم االجتماعية أن أحيث .......، السيطرةالقوة

مما يجعلهم غير محببين جدا ، نفسهمأتحسين صورتهم االيجابية على جل تعديل و أيستخدمونها من 
المجال  هذا ما فتح ،من يرونهم ويتعاملون معهم عن بعدهم محببين ل من المقربين منهم بقدر ما

     ن العالم االفتراضي بصفة عامةأكون  لألفرادكثر في عالم الفيس بوك وزيادة النرجسية أللنرجسيين 
يوفره من خصائص  شباع نرجسيتهم من خالل ماا  يعمل على تعزيز و ، الفيس بوك بصفة خاصةو 
نهم أاقع ، ويالحظ داخل هذه المو عن شخصيتهم حة خاصة للتعبيرمميزات يقدمها الموقع ومساو 

ظهاركلم يفرطون في استعمال ضمائر المت  .التحدث عن حياتهم الشخصيةايجابياتهم، وصورهم و  وا 

 (C. Nathan Dewall et al ,2011,p 57) 

 اشاطكما أن األشخاص الذين يسجلون درجات عالية في النرجسية يميلون ألن يكونوا أكثر ن
، حيث أن هذه المواقع توفر فرصة ليقدم نفسه بطريقة مواتية مع ذاته على مواقع التواصل االجتماعي

 (Cecilie Schou Andreassen et al ,2012,p p 501,502). المثالية

 :النرجسية كما يلي  على تعزيزهذه المواقع تعمل  ليه فإنوع
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   وتساعدهم على  ،جل التواصلأن شبكات التواصل االجتماعي تجمع كما كبيرا من الناس من أبما
 نها تسمحأبما و ، برازهاا  ائرة تضخيم الذات و وهذه المواقع تعمل بشكل افتراضي مما يوسع د ،الظهور

فهي تعتبر وسيلة للظهور لدى ، من خالل المميزات التي يقدمها الموقعبالظهور الشخصي على 
واستثمارها بشكل يساعد وتعزيز نرجسيتهم  نفسهم بشتى الطرقأاظهار جل تضخيم ذاتهم و أمن  األفراد

  Keith Cambell, 2008,p1304) .(Laura E Buffardi ,W .على ابراز الذات
 

   أناني جيل بأنه جيل الشباب الحالي قامت بوصف"  توينج جين " األستاذةفي دراسة قامت بها و 
 بين ما الفترة في النرجسية الشخصية اختبار في الكليات طلبة إجابات نرجسي وذلك من خالل تحليل

 لديهم الجيل هذا أبناء نإ''  :وتقول في هذا الصدد 0222 وعام الماضي القرن من الثمانينيات بداية
 الحالية التكنولوجيا نأ : "تضيفو "،عاما 09 منذ الطالب عليه كان مما بكثير أشد بالنرجسية شعور
 " تعني التي  MySpace سبيس ماي مثل بعض المواقع تسمية إن حتى بالنرجسية، الشعور تؤجج

 على تشجع التي هي"  بنفسك أذع " تعني ويوتيوب التي   YouTubeموقع و "  الخاص فضائي
 ص،،0240حسام بيومي محمود ،: تر دون تابسكوت،.)  اآلخرين هتماما على الحصول لىإ السعي
 (22،20ص 

النرجسيين بهذه المواقع  التي تسمح بزيادة مستوى النرجسية أو اهتمام والمؤشرات ومن الدالالت
 :نرجسية فنجدالرغبات المن خدمات مبهرة تعمل على تحقيق  الموقع قدمهنجد ما ي

 عدد األصدقاء : 
 

بما أن األشخاص النرجسيون لديهم تضخم في صورة الذات هذا يجعلهم يحسون أنهم فريدون 
فقضائهم الكثير من الوقت على موقع  ،اإلعجابو ائما أن يكونوا مركزا لالهتمام ويحبون د ،من نوعهم

فيقبلون طلبات الصداقة من  ،"إضافة األصدقاء"الفيس بوك يحقق ذلك خاصة من خالل خاصية 
، فأثناء التعارف مع أي صديق جديد ألول مرة يكون أجل الحصول على الدعم االجتماعي الغرباء من

، فنجد في صفحاتهم عدد هائل ويرهتطلى االعجاب وليس تبادل التعارف و هدف النرجسي الحصول ع
 . من االصدقاء فهم يهتمون بالكمية ال النوعية
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 الصور: 
كما أنهم قد يحررون هذه  ،يضعون صورهم األكثر جاذبية إلظهار أنفسهم بالشكل الذي يريدونه

ويعتقدون أن اآلخرين مهتمين بما يضعونه من صور خاصة بهم، كما نجد  ،الصور على الفوتوشوب
توضح إظهار الذات من أجل الحفاظ على الصورة  الصورة الرئيسية الموضوعة على حائطهم أن

 .الجسمية النرجسية
 

 زر االعجاب: 
 

أن وتعظيمها خاصة و  ،مثالية للحفاظ على صورة الذاتمنصة جيدة و يعتبر الفيس بوك  
 . معجبين بهللموقع فيحس أن اآلخرين مهتمين و تحقق نرجسية المستعمل   "like "خاصية
 

 التعليقات: 
 

فمن خالل  ،إن تقدير الذات لدى الشخص النرجسي يحتاج إلى حماية دائمة لمفهوم الذات
، كما أجل تحفيز اآلخرين للتعليق عليهميبدؤون بوضع تعليقات ألنفسهم من  " comment"خاصية 

 .أنهم ال يحبون مواجهة التعليقات السلبية العتبارها مهددة لذاتهم

Keith Cambell,2008,p1304)                                           .(Laura E Buffardi ,W  

 صور السيلفي: 
 

تدى حيث تم استخدامه ألول مرة على من، 0220ظهور مصطلح السلفي إلى عام  يرجع
هذه ، وتعتبر انتشاره ع التواصل االجتماعي فيمن ثم ساهمت مواقو  ،أسترالي على شبكة االنترنت

، فيتم ويقصد بها عرض لصورة الذات ،الكلمة من الكلمات المتداولة على مواقع الشبكات االجتماعية
أو لجزء معين منه كتصوير الوجه فقط، أو تصوير العين بشرط أن يكون  ،الصور لكل الجسم لتقاطا

 .التصوير ذاتي

http://lib.oup.com.au/general/Dictionaries/WOTM/Selfie-WOTY-2013.pdf)) 

في شيكاغو إلى أن التقاط صور السلفي تؤكد  (APA) صنفت الجمعية األمريكية لعلم النفسو 
عند فئة  ويكون في العادة منتشر، نوع من التصوير أو إلى اضطراب ماعلى وجود إدمان لهذا ال
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 اللتقاطوتم تعريفه على أنه رغبة وسواسية قهرية  ،"Selfitis"، ولقد سمي هذا االضطراب بـ الشباب
 .نرجسيتهورة ذاته و الشخص لصورته بنفسه ليستعملها كوسيلة لتحسين ص

 ":Selfitis"مستويات لـ 2على وجود  (APA) و أكدت 

 Borderline selfitis :  يوميا دون نشرها على اإلنترنتو نعني به التقاط الصور. 
 Acute selfitis:  وهي التقاط الفرد لصوره بنفسه مع نشرها يوميا على اإلنترنت. 
 Chronic selfitis: نشرها على مواقع التواصل والي كل ساعة و الصور ح اللتقاطالرغبة الجامحة

 .االجتماعي
(  http://www.saintthomas.edu.do/assets/falcons-nest-april_pdf.pdf )  

 :خالصة

يعمل الموقع  ان هذأنجد  " الفيس بوك"  التواصل االجتماعي ةلى شبكإمن خالل التطرق 
من ثم مشاركة اآلخرين بتطبيقات تسمح لهم ، و التفاعل بين األشخاصى على تسهيل بالدرجة األول

التي استعرضناها في هذا المزايا التي يقدمها الفيس بوك و ومنشوراتهم، هذه  هاتهموفيديو عرض صورهم ب
ة وأنه يبحث خاص ،الفصل كانت لها أبعاد نفسية فكل خاصية بالموقع تشبع رغبات في داخل المراهق

كفرصة لخلق صورة مثالية للذات  يعتبر هذا الموقع، و اهتمام اآلخرين لهجذب انتباه و  عن ذاته ويحاول
تجعلهم كل هذه المزايا تجذب المراهقين و بالتالي و  ،مساحة شخصية للفرد من أجل اثبات وجودهو 

قدرتهم على تسجيل دخولهم من عدم  باالنزعاجيحسون وال يستطيعون االستغناء عليه و يدمنون عليه 
خاصة أنها تحتوي على السلبيات  ،، لذا ال بد من توعية المراهقين الستخدامات هذه التكنولوجياموقعبال

وكذلك لحماية نرجسيتهم ألن كل ما يوفره هذا الموقع ، وتدخلهم في مشكلة اإلدمان ،التي قد تضر بهم
 لتنعكس آثارها السلبية في الواقع ،"الذات الحقيقية"ال تنطبق مع  ،"ذات وهمية"في غالب األحيان 

وبالتالي سيؤثر على تشكيل شخصية  ،أن العالم االفتراضي أصبح عالمهم الذي يعيشون فيهخاصة و 
 .سوية لهم
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 :تمهيد

يتم عرض الخطوات أين  ،للدراسة بشقيها الكمي والكيفي الجانب الميداني يتناول هذا الفصل
 المنهجية للدراسة الكمية بما تحتويه من منهج وعينة وحساب الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة

 عرضإلى باإلضافة  ،المتحصل عليها نتائجالاإلحصائية المستخدمة في تحليل ساليب كذا األو 
 .خطوات إجراءهاصوال إلى و  فيها األدوات المستخدمةو  جراءات المنهجية للدراسة الكيفيةاإل

 .الدراسة الكمية/أوال

 :منهج الدراسة -1

اإلدمان على شبكة شف العالقة بين مستوى النرجسية و بما أن الباحثة تسعى إلى محاولة ك
الذي يهدف إلى و  ،التحليلي الرتباطيا المنهج الوصفي ، فقد اعتمدنا"بوك الفيس"  التواصل االجتماعي

ظاهرة ووصفها وصفا الكيفي للولقدرته على التحليل الكمي و  ،صد موضوع محدد بهدف فهم مضمونهر 
 :من نامكني  أهداف الدراسة الحالية و و  يتالءمنه ألو  ،دقيقا ومعمقا

 الكشف عن مدى انتشار اإلدمان على الفيس بوك لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي. 
 بوك استخدام موقع الفيس الكشف عن مستوى النرجسية عند التالميذ المدمنين على. 
 بوك لدى الجنسين لنرجسية وكذلك اإلدمان على الفيسا في الفروق الكشف عن. 
 بوك وى النرجسية واإلدمان على الفيسالكشف عن طبيعة العالقة بين مست. 

 :وهي تتلخص المراحل البحثية التي مرت بها الدراسة في ثالث مراحل أساسية

 وفيها تم جمع المعلومات الخاصة بموضوع  ،وهي مرحلة جمع التراث األدبي :المرحلة األولى
تسمح لنا باالنطالقة الجيدة للدراسة كما تعتبر هذه المرحلة متداخلة مع  ،مختلفة مراجعالدراسة من 

 .المرحلتين التاليتين
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 تم بناء مقياس مستوى  وفيها ،البناء التقنيوهي مرحلة الدراسة االستطالعية و  :المرحلة الثانية
نهما حيث لكل م ، وحساب الخصائص السيكومتريةجمة مقياس برغن إلدمان الفيس بوكتر النرجسية و 

 .ساعدت هذه المرحلة على الفهم الدقيق للدراسة
 

 تلتها  ،وفيها تم تطبيق المقياسين على عينة الدراسة ،مرحلة الدراسة األساسية :المرحلة الثالثة
تفسيرها في ظل التساؤالت المطروحة في ومناقشة النتائج و  تحليلها إحصائيا،عملية تفريغ البيانات و 

 .الدراسة

 :عينة الدراسة -2

 :االستطالعية الدراسة -2-1

التي تحيط  الباحث على استكشاف الظروف مساعدةإن الهدف من الدراسة االستطالعية 
الصعوبات التي تقف أمام الباحث أثناء تطبيقه بالظاهرة محل الدراسة، فمن خالل فهم العقبات و 

، وهذا ما سعت إليه الباحثة في األساسيةهذه العقبات في الدراسة ألدوات الدراسة يستطيع تجنب 
 :تحقيق األهداف التالية

 ظاهرة المراد دراستهابال المحيطة الظروف استطالع. 
 التطبيق ءاتاإجر  في القصور جوانب تحديد. 
 األساسية الدراسة في الباحث تواجه أن يمكن التى صعوباتال على التعرف.  
  المدمنين على موقع الفيس بوك تالميذ الفي  ةوالمتمثل العينةالتعرف على خصائص

 .ثانية ثانوي بمدينة بسكرةالسنة الالمتمدرسين ب
  حجم عينة الدراسة األساسيةنوع و تحديد. 
  مستوى النرجسية لمقياس الخصائص السيكومتريةتحديد. 
 بوك بعد ترجمته والتأكد من صدق  تحديد الخصائص السيكومترية لمقياس برغن إلدمان الفيس

  .ةترجمال
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موقع يستخدمون  السنة الثانية ثانوي تلميذا متمدرسا في( 54) االستطالعيةشملت عينة الدراسة 
حيث طبق عليهم المقياسان في صورتهما األولية من أجل ، وتم اختيارهم قصديا بإفراطالفيس بوك 

 .السيكومترية تحديد خصائصهما

 :نتائج الدراسة االستطالعية-2-1-1

 :الدراسة االستطالعية تم تحقيق ما يليمن خالل إجراءات 

 بحثيد خصائص مجتمع التوصلت الباحثة إلى تحد . 
 ى طريقة ليكرت ذو التدرج الثالثيتم بناء مقياس مستوى النرجسية عل. 
 التأكد و  ،مستوى النرجسية وبرغن إلدمان الفيس بوك تم تحديد الخصائص السيكومترية لمقياسي

 .الثباتمن الصدق و مقبول و من أنهما يتمتعان بقدر كاف 

 :الدراسة األساسية -2-2

وذلك  أمرا صعبا، دراسة جميع أفراد مجتمع الدراسةثانوية، ما يجعل من  12تضم مدينة بسكرة 
وعندما يستحيل على الباحث ذلك يلجأ إلى استخدام  .الوقت، الجهد، والتكاليف لعدة اعتبارات كعامل

 6 أين تم اختيار "sample  Purposive" قصديةالالعينة  الباحثة طريقة عتمدتوا، "العينةب"ما يسمى 
المقاييس على عدد كبير من  قمنا بتوزيعو  وذلك إلعتبارات إدارية، ثانوية 12من أصل  فقط ثانويات
 والمعنيين استخراج األفراد المستهدفينب التصحيح والتفريغ قمنا، وبعد عملية السنة الثانية ثانوي تالميذ

التالميذ على والجدول التالي يوضح توزيع  ،لدراسة وفق الشروط التي تحدد إدمانهم على الموقعبا
 .مختلف الثانويات
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 : مجاالت الدراسة-2-2-1

 :تحددت الدراسة في المجاالت التالية

 فقد تم إجرائها في ثانويات ،الجزائريبما أن الدراسة تتناول بالبحث المراهق  :المجال المكاني 
 .ثانوية للدراسة 12انويات من أصل ث 6وقد تم اختيار  ،مدينة بسكرة دون مراعاة التخصص

 

 المتمدرسين بالسنة المدمنين على الفيس بوك يتمثل المجال البشري في التالميذ  :المجال البشري
 .بمدينة بسكرة 2114-2115الدراسي  ثانويات للعام 6الثانية ثانوي لـ 

 

 وفيها تم 2114-2115لقد أجريت الدراسة الحالية خالل السنة الدراسية  :المجال الزمني ،
 .تطبيق مقاييس الدراسة

 :خصائص عينة الدراسة -2-2-2

 : تتميز عينة الدراسة األساسية بما يلي
 

  لفيس بوكعلى موقع االمدمنين تالميذ التشمل. 
 

  2114-2115ثانية ثانوي للسنة الدراسية السنة الأفراد العينة من تالميذ. 
 

  (.ذكور، إناث)أفراد العينة من جنس مختلف 

 المجموع الذكور االناث الثانويات
 330 133 191 حكيم سعدان
 265 97 168 مكي مني

 69 30 39 سعيد بن شايب
 564 194 111 قروف بن بلقاسم
 344 185 159 العربي بن مهيدي
 192 101 91 رضا العاشوري

 1464 151 425 المجموع

.على الثانويات محل الدراسةفراد يوضح توزيع األ (:01)جدول رقم   

 بسكرة
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 سنة يساهم في إظهار الظاهرة بدقة  14-11مابين  محدد عمري مجال منض العينة وجود
 .وفهمها بشكل جيد

 

 فقط وذلك لعدة اعتبارات اختيار تالميذ السنة الثانية ثانوي ترجع الباحثة أسباب: 
عدادهم ت استبعاد - الميذ السنة الثالثة ثانوي نظرا للضغوطات الدراسية التي يمرون بها وا 

 ما يقلل من فرص، ةلدروس التدعيميمخصصة ل أوقاتهم تكون جلأين  ،البكالوريا المتحان
 .موقعاستخدامهم لل

مرحلة دراسية جديدة فهم يمرون بعملية  أمام باعتبارهمولى ثانوي األسنة تالميذ الاستبعاد  -
االندماج ويحتاجون لوقت من أجل  ،توافق سواء مع نظام الثانوية أو مع نمط الدراسة

 .فهم في مرحلة البحث والكشف عن الذات واالجتماعي،المدرسي  واالستقرار

يعيش ، فهو ال للتلميذبالنسبة  اكثر استقرار ها المرحلة األلذا اخترنا تالميذ الثانية ثانوي باعتبار 
 .ضغوطات دراسية كثيرة مقارنة بالسنوات األخرى

 

   دمان على الموقع عند الشروط التالية التي من خاللها يتم تحديد اإليتوفر في أفراد العينة أن
 : والمتمثلة فيالتلميذ 

 

 .يوميا ساعات 5أكثر من  :االستخدام ساعاتعدد   -
أن يتجاوز استعمال الفرد للموقع أكثر من سنة، لتفادي : سنوات االستخدام للموقع  -

بمزايا الموقع  االنبهارأن يكونوا في مرحلة وذلك راجع إلمكانية  االشخاص ذوي االستخدام الجديد،
 .من الدراسة وبالتالي استبعدناهم ومحاولة استكشافه

المقياس  حسبو  ،ر أكثدرجة ف 36الفيس بوك على  إلدمانن يتحصل في اختبار برغن أ -
 .مدمنا كلما تحصل على أعلى الدرجات الفرد يعتبر

الفيس على  أفراد العينة التأكد الفعلي إلدمانالشروط انطالقا من رغبتنا في  هذه قد تم تحديدو 
 Jiraporn Khumsri Msc et al ,2015))  كدراسة هذه المعايير بتحديدوفقا لبعض الدراسات قمنا فبوك 

الفيس بوك من خالل عدد ساعات االستخدام في األسبوع، فاألشخاص الذين  التي صنفت إدمان
أما األشخاص  ،ساعات في االسبوع ال يصنفون ضمن المدمنين 5يستخدمون الموقع من ساعة إلى 
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ساعات أسبوعيا فلديهم إدمان منخفض، والذين  9ساعات إلى  5الذين يستعملون الموقع من 
 .ساعة فهم أشخاص لديهم إدمان مرتفع 25ساعات إلى  9يستخدمونه من 

 ((Jiraporn Khumsri Msc et al ,2015,p 852 
 الموقعاستعمال  هو بوك أن االدمان على الفيس" عبد الكريم سعودي"دراسة  ضا فييكما جاء أ

   ( 55، ص 2115 عبد الكريم سعودي،) .لساعات عديدة يتجاوز ثالثة ساعات في اليوم

 : حجم العينة تحديد -2-2-3

 :اتبعنا الخطوات التالية تحديد حجم مناسب لعينة الدراسةمن أجل الوصول إلى 

 لصعوبات والمتمثلة في رفض هذه أثناء توجهنا لثانويات محل الدراسة واجهتنا بعض ا
عطل التالميذ عن تتوزيع سالأن عملية  بحجة ،نسخ مقياسي الدراسةقدر كبير من  خيرة استالماأل

الموزعة في النسخ  عددأين توصلنا إلى تحديد ، عطاء وقت من حصصهمإاالساتذة  رفضو  ،دراستهم
وهو ، نسخة 69متقن سعيد بن شايب فلقد وزعنا  نسخة من المقياسين، باستثناء 151كل ثانوية إلى 

 111إال أن  ،169الثانوية، ليصل عدد النسخ الموزعة إلى السنة الثانية بجمالي لتالميذ العدد اإل
فرزها وبعد نسخة  649إلى  ليصل عددهالم يتم استرجاعها من طرف التالميذ،  منها نسخة

مقياس  619من بين لنجد أن ، عنهام تتم االجابة ل نسخة من المقايسين 51تصحيحها تم استبعاد و 
 :استخرجنا منهم مايلي

 

 211 ملكون ط الدراسة فهم يفيهم شرو ه ال تتوفر بوك إال أن لديهم حسابات على الفيس تلميذ
 .ساعات يوميا أربعقل من يستخدمونه ألعن سنة و  لمدة تقل الفيس بوك

  552  تلميذ مدمن على الفيس بوك توفرت فيهم جميع شروط الدراسة  241 من بينهمتلميذ
 ساعات يوميا 5يستخدمون موقع الفيس بوك لمدة تفوق بالرغم من أنهم غير مدمن تلميذ  91أما 

، ويمكن تصنيفهم اإلدمانالدرجة المطلوبة لتحديد  الم يسجلو  إال أنهم ويستخدمونه ألكثر من سنة
استخدام  علىوغير المدمنين  والجدول التالي يوضح توزيع التالميذ المدمنين ،ضمن مفرطي االستخدام

   : الفيس بوك موقع
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 .على الموقع االفراد المدمنين         

 .المدمنين غير االفراد         

 

 

 .لتالميذ المدمنين على الفيس بوك وغير المدمنينل يوضح النسب المئوية (:00)الشكل رقم 
 

في  %51قدرت بـ  على الموقع أن نسبة التالميذ المدمنين( 14)الشكل رقم خالل يتضح من        
 .%49حين بلغت نسبة التالميذ غير المدمنين بـ 

الجنس فهو موضح في الشكل  متغير حسب من التالميذ المدمنين أما بالنسبة لتوزيع أفراد العينة
 :التالي

 

التالميذ المدمنين على الفيس  الثانويات
 بوك

 في استخدام المفرطينالتالميذ 
 الفيس بوك 

التالميذ غير المدمنين على 
 الفيس بوك 

أكثر من  -سا 4أكثر من 
 .درجة 33أكبر من  -سنة

أكثر من  -سا 4أكثر من 
 .درجة 33أقل من  -سنة

 لم تتوفر فيهم شروط الدراسة

 المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث   المجموع ذكور إناث 
 51 12 24 25 5 21 44 29 26 حكيم سعدان
 64 29 56 16 5 15 42 19 55 مكي مني

 25 11 15 4 4 5 21 11 16 سعيد بن شايب
 41 11 51 4 1 5 54 11 24 قروف بن بلقاسم
 22 4 15 16 5 12 42 25 29 العربي بن مهيدي
 14 51 54 22 1 14 21 4 19 رضا العاشوري

 222 111 111 11 25 61 201 111 141 المجموع

.غير المدمنينتالميذ المدمنين على الفيس بوك و يوضح توزيع ال(: 02)جدول رقم  

.ستاق  اددالي  ديقراا  وذاا االعاق  ع  اددرج  ادلية االيوضح ) (: جدول رقم   
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 .المدمنين على الموقع نسبة الذكور        

 .المدمنين على الموقع نسبة اإلناث         

 

 

   

       .للذكور واإلناث المدمنين على استخدام موقع الفيس بوك يوضح النسب المئوية (:03)الشكل رقم

أن نسبة التالميذ الذكور المدمنين على موقع الفيس بوك قدرت بـ  (16)الشكل رقم خالل يتضح من   
 .%61، وجاءت نسبة التالميذ اإلناث المدمنين على الموقع بنسبة  51%

 :أدوات الدراسة-3

 :هما و  استخدمت الدراسة الحالية أداتان لجمع البيانات

 .مقياس مستوى النرجسية من إعداد الباحثة -
 .تم ترجمته من طرف الباحثة  2112آخرون الفيس بوك ألندرسون و إلدمان على ل مقياس برغن -

 :للمقياسينوفيما يلي وصف 

 :مقياس مستوى النرجسية-3-1

 :وصف المقياس  -3-1-1
 

 :تم إعداد مقياس مستوى النرجسية من طرف الباحثة وفقا لإلجراءات التالية
 

 الهدف من المقياس : 

بهدف التعرف على النرجسية كسمة من سمات الشخصية هو قياس مستوى النرجسية لدى الفرد 
 ، فهو مقياس غير تشخيصيفي الشخصية ال يقصد بها النرجسية كاضطرابو  أي النرجسية السوية،

 :عبارة موزعة على خمسة أبعاد هي 54ويتكون المقياس في صورته األولية من 
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يحتوي كل بعد على تسعة عبارات ورتبت هذه  ،(االستغاللية السلطة، ،، الغرور، التفوقاالستعراضية)
        ة من البعد العبارات بشكل منتظم بحيث تأتي العبارة األولى من البعد األول والعبارة الثاني

وحدد نمط . هكذا حتى استكمال ترتيب جميع بنود المقياسو  ،البعد الثالثوالعبارة الثالثة من  ،الثاني
تنطبق :) على إحدى الخيارات Xيجيب عليه المبحوث وذلك بوضع عالمة من خالل ما  االستجابة

 (.تنطبق أحيانا، ال تنطبق  ،تماما

 تحديد أبعاد المقياس: 
تحديد ل ييس النرجسية األجنبية والعربيةعدادها للمقياس على عدد من مقاإاعتمدت الباحثة في 

 :االعتماد عليهايوضح المقاييس التي تم  الجدول التاليو . أبعاد المقياس

 

 :رئيسية هيأبعاد  خمسة من خالل دراسة هذه المقاييس تم تحديد

 ين، معجب دائما آلخر ا تتمثل في رغبة الفرد في أن يكون مركز اهتمام :"االستعراضية"ول األ بعد ال
 .يستعمل مفاتن جسمه من أجل الحصول على االعجابو بذاته، يحب جسده 

 

 يتعالى عليهم خرين و اآلن الفرد بأنه متميز، وأفضل م وهو اعتقاد :"الغرور "الثاني بعدال. 
 

 خرين، لديه القدرة على القيادة وفيه يشعر الفرد بقدرته على التأثير في اآل :"السلطة"الثالث  بعدال
 .حب السلطةوالتحكم و 

 

 عباراتعدد ال األبعاد السنة المصمم اسم المقياس 
1 Narcissistic Personality 

Inventory NPI40 

Raskin& Terry 1988 7 زوج من  51 أبعاد
 .العبارات

2 The Measurement of 

Narcissism 

Emmons 1987 5 عبارة 37 ابعاد. 

3 The NPI-16 as a short measure 

of narcissism 

Daniel R. Ames, 

& all 
زوج من  16 / 2114

 .العبارات
 .عبارة41 بعدان 2114 سعفان محمد أحمد  NPSمقياس الشخصية النرجسية  4

.مقياس مستوى النرجسيةالعتماد عليها لبناء المقاييس التي تم ايوضح (: 03)جدول رقم   

 

.المقاييس التي تم االعتماد عليها لبناء أداة الدراسةيوضح ) (: جدول رقم   
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 يبالغ في  ،تحقاق في أن يكون ناجحا ومتقدماالفرد باالسونعني به شعور :" التفوق" الرابع بعدال
 .جازاتهإنين ويرى نفسه متفوق عن غيره في نجاحاته أمام اآلخر  الحديث عن

 

 دوما  اعتقادهو  ،الخاصة هآلخرين في تلبية حاجاتل الفرد استغالل وهي :"االستغاللية"الخامس بعد ال
 .من أجل الحصول على الدعم واإلعجاب له الحق في استغاللهمأن 

 :إجراءات استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس-3-1-2

 .صدق المقياس :أوال

 :صدق المحكمين - أ

قامت الباحثة بعد إعداد المقياس بعرضه على مجموعة من األساتذة المحكمين بجامعة محمد 
للحكم على صدق بنود المقياس من حيث أنها تقيس  محكمين،( 1)خيضر بسكرة والبالغ عددهم 

 :من حيث ته، وذلك بهدف التأكد من صالحيالدراسة متغيرات

 مدى مالئمة العبارات لمستوى تالميذ الثانوي. 
 التأكد مما إذا كانت البنود تقيس فعال ما أعدت لقياسه. 
 مدى سالمة البنية اللغوية والتركيبية لعبارات المقياسين. 
  المقياس على قياس مستوى النرجسيةة عبارات قدر مدى. 
 وضوح بنود المقياس ومدى ترابطها مع أبعادها. 

ت على الوظائف التي حافظأسفر عن ذلك موافقة المحكمين وأجمعوا على أن بنود المقياس 
 .مناسبة وتنتمي ألبعادهاو وأن العبارات واضحة  ،وضعت لقياسها

 :الداخلي االتساقصدق  - ب

عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل بند والدرجة  االتساققامت الباحثة بحساب 
وذلك بهدف  الكلية، وكذلك حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس،

 :ن الصدق والجدول التالي يوضح ذلكحذف واستبعاد العبارات التي ال تتمتع بقدر مناسب م
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 .لمقياس مستوى النرجسية الكلية الدرجة مع االبعاد وكذا للفقرات الداخلي االتساق يوضح(: 04) رقم جدول

 1.11دالة عند مستوى **                                                                 1.14 دالة عند مستوى*

 معامل االرتباط الفقرات االبعاد معامل االرتباط الفقرات االبعاد
 
 

 
 االستعراضية-1

1 0.41**  
 
 

 السلطة-3

3 **0.45 
6 0.42** 8 **0.55 

11 0.44** 13 **0.33 
16 0.23 18 0.19 
21 **0.38 23 **0.54 
26 *0.34 28 **0.65 
31 **0.40 33 **0.44 
36 **0.47 38 **0.39 
41 0.18 43 **0.64 

 0.79** الدرجة الكلية للبعد 0.72** الدرجة الكلية للبعد
 
 
 
 الغرور-2
 
 

2 -0.49  
 

 
 .التفوق-4
 

4 **0.36 
7 **0.41 9 **0.36 
12 **0.51 14 0.19        
17 0.14       19 **0.46 
22 **0.45 24 0.36* 
27 **0.48 29 **0.43 
32 *0.36 34 **0.50 
37 **0.57 39 **0.63 
42 0.88        44 **0.51 

 0.77** الدرجة الكلية للبعد 0.80** الدرجة الكلية للبعد
 
 
 االستغاللية-0
 
 

5 **0.42 25 **0.52 
10 **0.44 30 **0.41 
15 -0.92 35 -0.08 

40 0.29            
20 0.18 45 *0.34 

 0.99** الكلية للبعدالدرجة 
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 :ما يلييتضح من الجدول السابق 

بين  1.14و  1.11قد تراوحت معامالت االرتباط للعبارات ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى  -
 .متماسكة فيما بينهاتنتج أن عبارات كل بعد متناسقة و وعليه نس (1.55-1.64)

 1.11 ياس عند مستوى الداللة حققت معظم بنود المقياس ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمق -
 :لفقرات التاليةما عدا ا 1.14و 

 من بعد الغرور، "أنا جد راضي عن نفسي(:"12)لفقرةا. 
 من بعد التفوق، "الهزيمةال أتحمل الفشل و (:"15)الفقرة. 
 االستغالليةمن بعد ، "على اآلخرين في انجاز ما يخصني أعتمد(:"14)الفقرة. 
 االستعراضيةمن بعد ، "الموضة ما يخصاتتبع كل (:"16)الفقرة. 
 من بعد الغرور، "قوع في الخطأمن الصعب عليا الو (:"11)الفقرة. 
 من بعد السلطة ،"ال يمكنني تتبع أوامر أي أحد كان (:"14)الفقرة. 
 من بعد االستغاللية، "آلخرين أن يعترفوا بجميلي عليهمأطلب من ا" (:21)الفقرة. 
 من بعد االستغاللية، "ال أهتم لحقوق اآلخرين علي" (:54)الفقرة. 
 من بعد االستغاللية، "لحصول على حقوقي مهما كان الثمنأصر في ا (:"51)الفقرة. 
 من بعد االستعراضية، "أحب التقاط الصور لنفسي (:"51)الفقرة. 
  من بعد الغرور، "التواضع ليس من صفاتي(:"52)الفقرة. 

 

فقرة موزعة على  55من  مكونالمقياس في صورته النهائية  ليصبح حذف هذه الفقرات تموقد 
 .خمسة أبعاد

الدرجة الكلية للمقياس رتباط بين درجة كل بعد و كما قامت الباحثة بحساب معامالت اال
وبذلك  1.11، وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (1.99-1.12)وتراوحت االرتباطات بين 

 .الداخلي للمقياس االتساقتكون الباحثة قد تحققت من صدق 
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 :صدق المقارنة الطرفية -ج

تم حساب القدرة التمييزية للبنود من حيث قدرتها على التمييز بين المستوى المنخفض للنرجسية 
من الدرجات بعد أن تم ترتيب  %)21)ومرتفعي النرجسية معتمدين في تحديد المجموعتين على نسبة 

وذلك  الرباعياتتم تقسيم الدرجات إلى طرفين حسب االستطالعية  ترتيبا تنازليا، و  درجات أفراد العينة
الجدول التالي يوضح و ، ابية للمجموعتين العليا والدنيالداللة الفروق بين المتوسطات الحس( ت)بحساب 

 :ذلك

 

ائيا بين متوسط الدرجات العليا حصإوجود فروق جوهرية دالة ( 14)رقم  يتضح من الجدول
التالميذ ذوي ، وهذا يعني أن المقياس يميز بين الدنيا لمقياس مستوى النرجسيةمتوسط الدرجات و 

 .المنخفضة ما يدل على أنه يتمتع بصدق عالالدرجات المرتفعة و 

 ثبات المقياس: انيثا

 :التالية للتأكد من ثبات المقياس استخدمت الباحثة الطرق    

 :طريقة التجزئة النصفية - أ

م بنود المقياس إلى بنود المقياس بطريقة التجزئة النصفية بحيث تم تقسيتم حساب معامل ثبات 
المتواجد بين نصفي المقياس، من خالل حساب معامل  االرتباطبنود زوجية إلظهار مدى فردية و 

 (:1)المجموعة  
 ذوي الدرجات العليا

 (:2)المجموعة
 ذوي الدرجات الدنيا

 
 

 "ت"قيمة

 
 

مستوى 
 الداللة

 

سية
نرج

ى ال
ستو

س م
مقيا

 

   

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف    
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

44.08 

 

10.15 19.17 4.38 -7.80 0.05 

التمييزي للداللة  على الصدق (  ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و قيمة يوضح (: 00)جدول رقم 
.لمقياس مستوى النرجسية   

 

 المجموعة

 المقياس 

 

ذوي ( :1)المجموعة 
 الدرجات العليا

ذوي الدرجات (:2)المجموعة
 الدنيا

 

 

 

 "ت"قيمة

 

 

مستوى 
  الداللة

سية
نرج

ى ال
ستو

س م
مقيا

 

  

 

 المتوسط

 

 

االنحراف    
 المعياري

 

 المتوسط

 

االنحراف 
 المعياري

 

 

03.33 

 

 

10.30 

 

22.20 

 

0.41 

 

2.40 

 

0.01 

الصدق -للداللة  على   (ت)يوضح المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة يوضح ) (: جدول رقم  
.التمييزي لمقياس مستوى النرجسية    



جراءات المنهجية للدراسةاإل  الفصل الخامس 
 

~ 177 ~ 
 

 "سبرمان براون " ، بعدها تم تصحيح الطول بمعادلة 0.77الذي بلغت قيمته بـو " بيرسون"االرتباط 
 .هذا ما يدل على أن المقياس يتمتع بثبات قوي ، و 0.87فبلغ المعامل 

 :طريقة ألفا كرونباخ  - ب

لقد تم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ فقدرت قيمة معامل الدرجة الكلية لمقياس مستوى 
وهي معامالت تشير إلى ( 0.35،0.78) ، بينما تراوحت قيم معامالت االبعاد بين 0.88النرجسية 

 :، كما هو موضح في الجدول اآلتيجيدثبات تمتع المقياس ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثبات عالية صدق و مستوى النرجسية له مؤشرات أن مقياس  بناءا على ما سبق اتضح للباحثة
 .جيدة مما يؤكد صالحيته لالستخدام في الدراسة الحاليةو 

 :الصورة النهائية لمقياس مستوى النرجسية-3-1-3

 :إلى قسمين أصبح المقياس في شكله النهائي مقسما
 

 يخص البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة  :القسم األول. 
 عبارة ( 55)اشتمل على مقياس مستوى النرجسية مكونا من  :القسم الثاني. 
 

 

- قيمة ألفا -ثبات المحور  أبعاد المقياس

 0.58 .االستعراضية -

 0.50 .الغرور -

 0.78 .السلطة -

 0.71 .التفوق -

 0.35 .االستغاللية -

 0.88 .المقياس الكلي  

. لفا كرونباخ لمقياس مستوى النرجسيةأيوضح معامالت (: 03)جدول رقم   

 بسكرة
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 :تصحيح المقياسطريقة -3-1-4

، تنطبق أحيانا، تنطبق ال تنطبق)قياس وفقا لتدرج ثالثي يتم تصحيح االستجابات على الم
على األبعاد  ويتم حساب الدرجة الكلية بجمع درجاته( 2.1.1)لها الدرجات التالية  ،وتمنح(تماما

 .الجدول التالي يوضح توزيع فقرات المقياس على األبعادالفرعية للمقياس، و 

 

 
 سقف ، باعتبار(64-1)تتراوح بين للمقياس تصبح الدرجة الكلية  وكما هو موضح في الجدول

، وتدل 1 هي درجة أدنى توافق المقياس وأرضية 64مستوى النرجسية يوافق أعلى درجة وهي  مقياس
الدرجة المنخفضة على مستوى منخفض للنرجسية بينما الدرجة المرتفعة تدل على مستوى مرتفع 

 :يوضح كيفية تقدير مستوى النرجسيةالجدول التالي و  ،للنرجسية
 
 

 

 المجموع العباراتأرقام  محاور المقياس
 1 .24-25-19-15-11-4-1 بعد االستعراضية-1
 6 .29-24-21-14-11-6 بعد الغرور-2
 4 .52-51-26-21-16-12-1-2 بعد السلطة-5
 4 .55-51-21-22-11-15-4-5 بعد التفوق-5
 4 .55-25-14-9-5 بعد االستغاللية-4

 55 كامل المقياس

 مستوى النرجسية تقدير درجات مقياس مستوى النرجسية 
- 1 ..................23 
- 24 ............. ..46 
- 47 ................68 

 .مستوى منخفض -
 .مستوى متوسط  -
 .مستوى مرتفع -

.توزيع البنود على أبعاد مقياس مستوى النرجسية في  صورته النهائيةيوضح (: 02)جدول رقم   

.كيفية تقدير مستوى النرجسيةيوضح (:  03)جدول رقم   
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 :برغن إلدمان الفيس بوكمقياس -3-2

 : وصف المقياس في صورته األجنبية-3-2-1

 The Bergen Facebookوهي اختصار لـ BFASدمان الفيس بوك ويطلق عليه مقياس برغن إل

Addiction Scale  تم إعداده من طرفCecilie Schou Andreassen  بالنرويج وزمالئها بجامعة برغن
The University of Bergen –Norway،  فيس بوك ويحتوي هذا ال دمانإيهدف إلى التعرف على

وفيما يلي  (، الصراعاالنسحاب، المزاج، االنتكاسر التحمل، تغي البروز،) : المقياس على ستة أبعاد
 :وصف لكل بعد

 ليصبح  هو االنشغال الدائم والتفكير المتواصل في استخدام الفيس بوك :"البروز" االول بعدال
  .يسيطر على تفكيره ومشاعرهلمن أهم األنشطة وأكثرها قيمة في حياة الفرد هذا الموقع 

 

 لوقت أكبر من ونقصد به رغبة الفرد في زيادة ساعات استخدام الموقع  :" التحمل" البعد الثاني
مه حتى فالمدمن على الفيس بوك قد يضطر تدريجيا لزيادة ساعات استخدا المتعة،الحصول على  أجل

  .ى كان يحصل عليها أساسا من استخدامه لساعات قليلةتيشعر بنفس المتعة ال
 

 ويشير إلى الخبرة الذاتية التي يشعر بها الفرد كنتيجة الستخدامه  :"تغير المزاج" الثالث بعدال
والتوترات  لتجنب المشاكل وكإستراتيجية ،من أجل تغيير حالته المزاجية ليستخدمها للفيس بوك

 .والصراعات التي يعيشها
 

 مرة  عدم القدرة على االستغناء عن استخدام الموقع ليعود اليهوهو  :"االنتكاس" الرابع بعدال
 .الستخدامه بعد التوقف عنه لمدة  أخرى 

 

 بعدم  االحساسنقصد بها مجموعة من االعراض النفسية مثل  :"االنسحاب"الخامس  بعدال
والتي تظهر على الفرد بعد ... نجد االرتعاش، التعرقالجسمية االعراض و  ...الكآبة القلق، الراحة،

 . االنقطاع من استخدام الفيس بوك أو تقليله فجأة
 

 ويشير إلى الصراعات التي تدور بين المدمن على الفيس بوك  :"الصراع"السادس  بعدال
 خرى المهمة في حياته يره من النشاطات األوغ ،التضارب بين مهام الفرد وواجباته والمحيطين به نتيجة

 .، واالهتماماتسرة، الدراسة، الحياة االجتماعية، الهواياتاألك
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ح مجموع العبارات هو ويصب ،من األبعاد الستة التي ذكرناها ثالثة عبارات تحت كل بعديندرج 
تمنح لها ( ؛ دائماغالباأحيانا؛  نادرا؛ نادرا جدا؛)يصحح المقياس وفق خمس اختيارات و ، عبارة 14

درجة فأكثر على المقياس  56، والذي يسجل وفقا الستجابة المفحوص (4، 5، 5، 2، 1)درجات
 ( 15انظر الملحق رقم .) يصنف بأنه مدمن على استخدام الفيس بوك

بإعادة  لثباتا قدرو  1.45ألفا بـ ثبات مرتفع حيث قدر معامل بصدق و  هذا المقياس يتمتعو 
 .1.42أسابيع بـ  5تطبيق االختبار بعد 

 ,.Akin, A., Demirci, İ., Akin, U)إلى اللغة التركية من طرف كما تم ترجمة هذا المقياس 

Ocakci, H., Akdeniz, C., & Akbas)  عينة ، علىللمقياسوقاموا بدراسة الخصائص السيكومترية 
 :التوكيدي على النتائج التالية ي، وجاء التحليل العاملجامعيا طالبا 511 من

)χ² = 291.88, df = 118,p < 0.001, RMSEA = .061, CFI = .95, GFI = .92,IFI 
= .95, and SRMR = .040( 

 ،1.41 ،1.91 ،1.16 ،1.44 ،1.41 ،1.15 للمقياس الداخلي االتساق معامالتوجاءت  
مقياس  من التركية النسخة أن العامة النتائج أظهرتو . لدرجة المقياس ككل 1.95و ،لألبعاد الستة

 .بها وموثوق صالحة كأداة ستخدمي أن يمكن دمان الفيس بوكإ

 :جراءات استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس في صورته العربيةإ-3-2-2

 .داةالتحقق من صدق األخطوات الترجمة و : والأ

  أجل ترجمة  متمكنين في اللغة االنجليزية من قامت الباحثة بتقديم المقياس إلى أساتذة
تقديم المقياس المترجم  ة، ومن ثمغة االنجليزية إلى اللغة العربيةالمقياس من اللغة االصلية وهي الل

ابق التأكد من نسبة التطو أي من العربية إلى االنجليزية  إلى أساتذة آخرين إلخضاعه للترجمة العكسية
 .والنسخة المترجمةبين النسخة االصلية 
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  متها للبعد الذي ءمالبارة للبيئة الجزائرية من جهة، و مالئمة كل عللتحقق من صدق الترجمة و
عرضت العبارات على مجموعة من المختصين في مجال علم النفس  تنتمي إليه من جهة أخرى،

 .زيةمقابل النص األصلي باللغة االنجلي مقياسحيث وضعت الترجمة العربية للالعيادي 
 

 مالئمة العبارات للبيئة مع اتفاق كبير على سالمة الترجمة و  بعد مراجعة الترجمة كان هناك
 .تم األخذ بها في ما يخص الصياغة إيراد بعض التعديالت التي

 .صدق المقياس: ثانيا 

نظرا و  تقدير مدى صالحية قياس ما وضع ألجله، رئيسيا فييعد صدق المقياس عامال مهما و 
 :ما يليلتعدد طرق قياس الصدق فقد تم اختيار منها 

  :صدق المحكمين - أ

من أجل فحص عباراته والنظر في ( 1)المحكمين والذي بلغ عددهم  ساتذةتم تقديم المقياس لأل
باإلضافة إلى بعض المالحظات فلقد أجمع  ،أبعاده ومدى مالئمة كل عبارة وارتباطها بأبعاد المقياس

 وعلى ،المحكمون على أن العبارات حافظت على الوظائف التي وضعت لقياسها في الصورة األصلية
 .لألبعاد التي وضعت لقياسها وانتمائهامناسبة العبارات ووضوحها 

 :صدق االتساق الداخلي  - ب

فردة من مفردات المقياس مع درجـة تم حساب صدق االتساق الداخلي بتحديد مدى اتساق كل م 
ثــم حســاب معامــل ارتبـاط كــل بعــد بالدرجــة الكليــة للمقيـاس وذلــك بهــدف حــذف العبــارات  المقيـاس ككــل،

 :في الجدول التي ال تتمتع بقدر مناسب من الصدق كما هو موضح

 

 

 

 



جراءات المنهجية للدراسةاإل  الفصل الخامس 
 

~ 182 ~ 
 

 

 1.11دالة عند مستوى ** 

 :ما يلييتضح من الجدول السابق 

مع الدرجة الكلية للمقياس عند مستوى  إحصائيا ن كل فقرات المقياس حققت ارتباطات دالةأ -
 .1.11الداللة 
 1.52)بين  1.11االرتباط للعبارات ذات الداللة االحصائية عند مستوى قد تراوحت معامالت  -

 .متماسكة فيما بينهاتنتج أن عبارات كل بعد متناسقة و وعليه نس (1.45،

الدرجة الكلية للمقياس  كل بعد و كما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة 
وبذلك  1.11وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (1.44، 1.12)االرتباطات بين  وتراوحت

 .تكون الباحثة قد تحققت من صدق االتساق الداخلي للمقياس

 

 معامل االرتباط الفقرات بعاداأل معامل االرتباط الفقرات بعاداأل
 

 البروز
1 1.45**  

 االنتكاس
11 1.54** 

2 1.64** 11 1.52** 
5 1.46** 12 1.64** 

 **0.22 الدرجة الكلية للبعد **0.32 الدرجة الكلية للبعد
 

 التحمل
 

5 1.61**  
 االنسحاب

 

15 1.41** 
4 1.66** 15 1.12** 
6 1.41** 14 1.66** 

 **0.30 الدرجة الكلية للبعد **0.20 الدرجة الكلية للبعد
 

 تغيير المزاج
 

1 1.49**  
 اعالصر 

 

16 1.66** 
4 1.66** 11 1.66** 
9 1.61** 14 1.41** 

 **0.22 الدرجة الكلية للبعد **0.23 الدرجة الكلية للبعد

.لمقياس برغن إلدمان الفيس بوك تساق الداخلي للفقرات وكذا االبعاد مع الدرجة الكليةاال يوضح (: 01)جدول رقم   

 

.تساق الداخلي للفقرات وكذا االبعاد مع الدرجة الكليةاال يوضح ) (: جدول رقم   
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 (:المقارنة الطرفية)الصدق التمييزي  -ج

رتبت درجاتهم ترتيبا تنازليا  حيثتم حساب القدرة التمييزية للمقياس من حيث قدرته على التمييز 
 (سفليعلوي و )لى طرفين متساويين المرتبة إ ومن ثم تقسيم الدرجات، رجةدمن أعلى درجة إلى أقل 

ذين فالطرف العلوي يمثل التالميذ ال ،من الدرجات %21معتمدين في تحديد المجموعتين على نسبة 
أما الطرف السفلي فيمثل أولئك التالميذ  دمان من العينة االستطالعية،على مستوى مرتفع لإل اتحصلو 
وتم بعد ذلك استخراج قيمة  ،على مستوى منخفض لإلدمان من العينة االستطالعية تحصلوالذين 

المحسوبة الختبار داللة الفروق بين متوسطات إجابات المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من ( ت)
 :الجدول التالي ما يوضحهفقرات المقياس وهو 

 
 

 
منخفضي بين مرتفعي و  0.05ئية عند مستوى يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصا

عليه توجد فروق و  ،(21.96=ت)الدرجات على مقياس برغن لإلدمان على الفيس بوك فقد بلغت قيمة
في حين بلغ متوسط  4.61، بانحراف معياري11.62درجات العليا بمتوسط قدره  دالة لصالح ذوي ال

القدرة التمييزية بين ني أن المقياس لديه وهذا يع 5.64بانحراف معياري  29.25الدرجات الدنيا
 . المجموعتين

 

 
ذوي (:1)المجموعة 

 الدرجات العليا
ذوي (:2)المجموعة

 الدرجات الدنيا
 

 
 "ت"قيمة

 
 

مستوى 
 الداللة

 
غن

 بر
س

مقيا
 

مان
إلد

ل
 

 
 على

وك
س ب

الفي
 

  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف    
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
11,62 

 
4,61 
 

 
29,25 
 

 
5,64 

 
21,96 

 
0.05 

لة  على الصدق للدال (  ت)االنحرافات المعيارية وقيمة يوضح المتوسطات الحسابية و (: 10)جدول رقم 
.دمان الفيس بوكبرغن إل التمييزي لمقياس  

 

 المجموعة

 المقياس 

 

ذوي ( :1)المجموعة 
 الدرجات العليا

ذوي (:2)المجموعة
 الدرجات الدنيا

 

 

 

 "ت"قيمة

 

 

مستوى 
  الداللة

سية
نرج

ى ال
ستو

س م
مقيا

 

  

 

 المتوسط

 

 

االنحراف    
 المعياري

 

 المتوسط

 

االنحراف 
 المعياري

 

 

03.33 

 

 

10.30 

 

22.20 

 

0.41 

 

2.40 

 

0.01 

-للداللة  على (  ت)يوضح المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة يوضح ) (: جدول رقم  
.الصدق التمييزي لمقياس مستوى النرجسية    
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 :ثبات المقياس: ثالثا

دمان على الفيس بوك استخدمت صورته العربية على قياس اإلفي قياس للتأكد من قدرة الم
 :الباحثة قياس الثبات بالطرق التالية

 :طريقة التجزئة النصفية - أ

االرتباط بين مدى التماسك و  التجزئة النصفية إلظهارتم حساب معامل ثبات األداة ككل بطريقة 
البنود الزوجية وذلك باستعمال ات اإلجابة على البنود الفردية و نصفي األداة، أي االرتباط بين درج

  ،"سبرمان براون " ، بعدها تم تصحيح الطول بمعادلة 1.45والذي قدرت قيمته بـ" بيرسون"معامل
 .و هذا ما يدل على أن المقياس يتمتع بثبات قوي  ،1.91فبلغ المعامل 

 :طريقة الفا كرونباخ - ب

 مقياس برغنلقد تم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمة معامل الدرجة الكلية ل
وهي معامالت ( 1.41 ،1.62) بعاد بين ، بينما تراوحت قيم معامالت األ1.91الفيس بوك  لإلدمان

كما هو موضح في الجدول . ع المقياس بثبات عال يمكن استخدامه في هذه الدراسةدالة وبالتالي يتمت
 :اآلتي

 

يتسم بدرجة عالية  بناءا على ما سبق اتضح للباحثة أن مقياس برغن لإلدمان على الفيس بوك
دقة ياس على قياس الظاهرة المدروسة و ، وهو ما يعزز ثقة الباحثة في قدرة المقالصدق والثبات من

 .النتائج التي سيتم التوصل إليها

 أبعاد المقياس
 

عدد 
 العبارات

ثبات المحور            
- قيمة ألفا -

 محاور المقياس
 

عدد 
 العبارات

ثبات المحور            
- قيمة ألفا -

 1.62 5 بعد االنسحاب-4 1.41 5 بعد البروز-1

 1.41 5 بعد االنتكاس-0 1.14 5 التحمل بعد-2

 1.15 5 بعد الصراع -3 1.12 5 بعد تغيير المزاج-3

 1.91 كامل المقياس

. الفيس بوك إلدمان لفا كرونباخ لمقياس برغنأيوضح معامالت (: 11)جدول رقم   

 بسكرة
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 :الصورة النهائية لمقياس برغن لإلدمان على الفيس بوك-3-2-3

أصبح  ثباتهالتأكد من صدقه و بعد الضبط اإلحصائي لمقياس برغن لإلدمان على الفيس بوك، و 
 :يتكون في صورته النهائية منالمقياس جاهزا للتطبيق، و 

 .يوضح فيها كيفية اإلجابة على بنود المقياسصفحة التعليمات و  - أ

 :للتلميذالذي يضم البيانات الشخصية الجزء األول و  -ب  

 .الجنس  
 .السن  
 .سنوات استخدام الفيس بوك 
 .ك في اليوم عدد ساعات استخدام الفيس بو  

 .خمس بدائليحتوي على  منها نديتضمن بنود المقياس كل بو الجزء الثاني -ج
 

 :تصحيح المقياسطريقة -3-2-4

تمنح لها ، (دائما؛ نادرا جدا؛ نادرا؛ أحيانا؛ غالبا)يتم تصحيح هذا المقياس وفقا لتدرج خماسي 
يحدد مدى انطباق كل  أن ، وعلى التلميذتلميذعلى التوالي وفقا الستجابة ال (4،5،5،2،1)درجات

، ويتم حساب تفق مع رأيه وينقط وفقا الختيارهأمام العبارة التي ت Xذلك بوضع عالمة و عبارة عليه 
وتدل الدرجة المرتفعة ( 91-14) الدرجة الكلية بجمع درجاته على األبعاد وتتراوح الدرجة الكلية بين 

 .دمان مرتفع للفيس بوكعلى إ

 

 الفقرات االبعاد الفقرات االبعاد
 12-11-11 بعد االنسحاب 5-2-1 بعد البروز
 14-15-15 بعد االنتكاس 6-4-5 بعد التحمل

 14-11-16 بعد الصراع 9-4-1 بعد تغير المزاج

. الفيس بوك إلدمان الفقرات على أبعاد مقياس برغن يوضح توزيع(: 12)جدول رقم   

 بسكرة
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  :األساليب اإلحصائية-4

باستخدام  Spss20الحزمة االحصائية االجتماعية  استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية برنامج
 :الموالي ئية التالية والموضحة في الجدولاألساليب اإلحصا

 

 

 األسلوب اإلحصائي  .المقياس المستخدم .نص التساؤل تساؤالت ال

عام
ل ال

ساؤ
الت

 

ما طبيعة العالقة القائمة بين مستوى  -
 موقع النرجسية واإلدمان على استخدام

الفيس بوك لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي 
 بمدينة بسكرة ؟

 مقياس النرجسية  -
مقياس برغن إلدمان + 

 الفيس بوك

   بيرسون  ارتباطمعامل  -
"Pearson " 

 

ول
 اال

ؤل
تسا
ال

 

 اإلدمان على الفيس بوكانتشار  نسبةما  -
المفرطين في  تالميذ السنة الثانية ثانوي لدى

 ؟استخدام الموقع

إلدمان لمقياس برغن  -
 الفيس بوك على 

 

 التكرار -
 .النسب المئوية  -

اني
 الث
ؤل
تسا
ال

 

ما مستوى النرجسية لدى تالميذ السنة الثانية  -
 ؟ثانوي المدمنين على الفيس بوك

 .التكرار - .مقياس النرجسية -
 .النسب المئوية -

لث
الثا
ؤل 

تسا
ال

 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -

مستوى النرجسية وأبعادها بين تالميذ السنة 
-ذكر)الثانية ثانوي تبعا لمتغير الجنس

 ؟(أنثى

 T. test)) اختبار - .النرجسيةمقياس  -
لداللة الفروق لعينتين 

 .مستقلتين

رابع
ل ال

ساؤ
 الت

  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -
مستوى اإلدمان على الفيس بوك بين تالميذ 
السنة الثانية ثانوي تبعا لمتغير 

 ؟(أنثى-ذكر)الجنس

مقياس برغن   -
 .الفيس بوك على دمانإلل

 T. test)) اختبار -
لداللة الفروق لعينتين 

 .مستقلتين
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 .كيفيةالالدراسة /ثانيا

لطبيعة العالقة القائمة بين متغير  سيكولوجية إلعطاء تفسيراتكمحاولة  هذه الدراسةجاءت 
نظرا و ، بمدينة بسكرة ثانية ثانويالسنة الالمراهق المتمدرس ببوك عند  على الفيس واإلدمانالنرجسية 

 للمراهقالمعاش النفسي والمشاعر واالنفعاالت الحقيقية  معرفة من الكميةلما يتعذر في الدراسة 
 للظاهرة المدروسة تحليل أكثر عمقا الهدف منه كلينيكيإ بجانب تدعيمهاحاولنا  ،المدمن على الموقع

يساهم في  هوكيف أن ،على حياة المراهق تأثيراتهلفيس بوك و اموقع  دمانإلعن الدوافع المؤدية للكشف 
يساعدنا على االجابة عن سالحالة لعدد من المراهقين  بالتالي فإن دراسة ،وتعزيزها ةنرجسيالاستثمار 

 .التعمق فيهاو  نسعى إلى فهمها كل التساؤالت التي

 :المنهج -1

لمالئمته مع طبيعة الدراسة وهو يساعدنا على " االكلينيكيالمنهج "اعتمدنا في دراستنا هذه على 
وكيف  شخصيته،ديناميات سة المعاش النفسي للمراهق لفهم الفهم الجيد والمعمق لشخصية الفرد، ودرا
التي يعيشها المراهق والكشف عن أهم الصراعات النفسية  ،يتم استثمار وتوظيف النرجسية عنده

 .مع الواقع وكذا العالم االفتراضي الذي يعيش فيه المدمن على الفيس بوك

 :حاالت الدراسة-2

من خالل درجاتهم  تم اختيارهم (إناث 1ذكور، 2)لقد تم تطبيق هذا المنهج على ثالث حاالت        
 ودراسة كل حالة على حدة االكلينيكيةالدراسة  متجرى عليهل ،في الدراسة الكميةعلى المقاييس المطبقة 

 .بشكل مفصل

 :أدوات الدراسة-3

 :دوات التاليةلقد استخدمنا في هذه الدراسة األ
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  :المالحظة المباشرة-3-1

التحقق من السلوك  تعد المالحظة من أهم أدوات البحث العلمي فهي الوسيلة التي نحاول بها
وذلك بمشاهدتهم بينما هم يعبرون عن أنفسهم في مختلف الظروف والمواقف  ،الظاهري لألشخاص

األداة األولية لجمع :" التي اختيرت لتمثل ظروف الحياة العادية، ويعرفها محمد طلعت عيسى بأنها 
 ".المعرفة العلميةالمعلومات وهي النواة التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث للوصول إلى 

استعملنا في هذه الدراسة المالحظة المباشرة والتي يقوم فيها الباحث بمالحظة الظواهر 
واألحداث كما تحدث تلقائيا دون اخضاعها للضبط، فيالحظ الباحث سلوك معين من خالل اتصاله 

 (224، 221،ص ص2114علي معمر عبد المؤمن،.)مباشرة بالظاهرة المراد دراستها

كمن أهمية المالحظة المباشرة في هذه الدراسة من أجل الكشف عن الجانب النرجسي ت  
، والتركيز جراء المقابلةيات، واالنفعاالت المصاحبة أثناء إأهم السلوكالظاهر لدى الحاالت ومالحظة 

على التفاصيل النرجسية الخارجية من خالل المظهر الخارجي للحالة، وطريقة حديثه، وأسلوبه في 
 .الجابات عن االسئلة المطروحة لها

 :موجهةالصف العيادية  نالمقابلة -3-2

تعتبر المقابلة من األدوات األساسية المهمة في الدراسات العيادية، وذلك لما توفره من بيانات 
ي مصدر فهومعلومات حول الموضوع المراد دراسته، وتعرف بأنها وسيلة لتقصي الحقائق والمعلومات 

 والمبحوث، ويرى باحثا على التفاعل المباشر بين الالحصول على المعلومات تقوم أساسمن مصادر 
" Durand " مزودا بحوث الذي يكون في أغلب األحيان أن هذا الحوار يكون منظما بين الباحث والم

 (122،ص1999مسعودة بيطام،.)بإجراءات مبدئية تتضمن نقاط محددة تقود عملية المقابلة

محادثـة موجهـة يقـوم بهـــا شـــخص مـــع شـــخص آخـــر أو أشـــخاص " لـش بأنهـا ويعرفهـا أنج
ســتعانة بهــا آخـــرين، هـــدفها اســـتثارة أنـــواع معينـــة مـــن المعلومــات الســتغاللها فــي بحــث علمــي أو لال

المقابلة  في هذه الدراسةاستخدمنا حيث أنواع  والمقابلة العيادية ."التشــخيص والعالجفــي التوجيــه و 
ففـي هـذا النـوع يقـوم الباحـث بتحديـد مجموعـة مـن   directive interviews-semi نصف الموجهة
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ظ الباحـث بحقـه فـي طـرح أسـئلة مـن حـين آلخـر فاطرحهـا علـى المبحـوث، مـع احتاألسـئلة بغـرض 
 (94،112ص  ،ص2112نبيـل حميدشـة،).دراستهدون خروجه عن الموضوع المراد 

عطاء فرصة للحاالت في إ هو قدرتها فيلمقابلة نصف الموجهة االهدف من استخدام إن  
ى ، والحصول علسمح لنا بالتعمق في حياة المراهقكما ت ،عليهم األسئلةبأريحية أثناء طرح  اإلجابة

 به بوك وبعده، ومعرفة أهم االسباب التي أدتلفيس دمانه لموقع امعلومات تخص معاشه النفسي قبل إ
في الحياة  وطبيعة توظيفاتها ومحاولة الكشف عن االستثمارات النرجسية ،الكلي للموقع لالعتماد

  .الواقعية واالفتراضية

عن جميع التساؤالت  االجابة ة على ثالث محاور أساسية تهدف علىالمقابلهذه اعتمدنا في و 
 :كالتاليالتي تخص الدراسة وهي 

 محور النرجسية والمراهقة: 

 ونموها بشكل سوي ن تطورهافإ ،بما أن النرجسية خاصية مهمة وبارزة أثناء مرحلة المراهقة       
 تعرضه ع المراهق، ومدىطبيعة العالقات القائمة مو  يخضع لعدة عوامل منها التنشئة االجتماعية

 .نرجسية احو جر  لهالتي قد تسبب  والمواقف للصدمات

تغيرات النفسية مع بعضها مالنرجسية في هذه المرحلة من خالل اندماج العديد من التظهر و 
امتدادات  إالهي  والتماهيات ما ،فنجد أن كل من صورة الجسم والهوية ونوعية التقمصات ،البعض
قد ت تغيرامهذه ال كما أن ،سويبشكل نا استثمار األ ، فهي تساعد علىتساهم في تطويرهاو  للنرجسية
 .يحدث اختالل في توازنهاو  نا للنرجسيةتوظيفات األعمل صعب من وي   ،على شخصيتهسلبا تنعكس 

براز كل الجوانب المساهمة في البناء النفسي لحاالت الدراسة إلذا سنحاول في هذا المحور 
في المعاش من خالل معرفة مدى قدرة المراهق والكشف عن طبيعة التوظيفات النرجسية في الواقع 

 .التعامل مع تغيرات المرحلة
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 دمان على الفيس بوكمحور اإل: 

هذه باعتبار أن  ،حاالت أثناء المراهقةالنفسي لل معاشالعلى  سنتعرففي هذا المحور         
واالنفصاالت والمشكالت  ،بالتعلق بالمواضيع المرحلة تحدد طبيعة مسار النمو النفسي المرتبط

دمان والتي قد تكون من ضمن أسباب اإلفي مرحلة الطفولة،  المعاشةوكذا الجروح النرجسية  ،العالئقية
مظاهر واألسباب الكما سنتطرق في هذا المحور حول  ،الفيس بوكموقع استخدام المرضي في والتعلق 

مع البحث عن  المؤدية لإلدمان على الموقع والكشف عن الدوافع واالشباعات التي يقدمها لهم،
 .التي تظهر على حاالت الدراسة السلبية وااليجابية التأثيرات

 محور النرجسية على موقع الفيس بوك : 

الظاهرة على الصفحات الشخصية  نرجسيةحاولنا في هذا المحور إبراز بعض السلوكات ال
تتبعها ومالحظتها وتحليلها بشكل سيكولوجي  من خالل ،لحاالت الدراسة على موقع الفيس بوك

مدعمين ذلك بمحتوى المقابلة التي تكشف لنا  يساعدنا على فهم النشاط النرجسي في العالم االفتراضي
وانطالقا من نتائج الدراسات السابقة  ،اتجاه خدمات موقع الفيس بوك الحقيقية واالنفعاالت المشاعر

التي أتيحت للباحثة والتي مفادها أن بعدي االستعراضية واالستغاللية يظهران على الصفحات 
حاولنا التركيز على  الشخصية لمدمني الفيس بوك الذين تحصلوا على مستوى مرتفع من النرجسية

عية الصور التي من خالل نو المراهقين  عنداالستعراضي النرجسي  يبرز السلوكالبعدين، حيث  هذين
التي تدور حول  ممنشوراتهطبيعة و  ،، وعدد األصدقاء« selfie» صور السيلفيوكذلك ، يضيفونها

بأصدقائهم االفتراضيين  حاالتعالقة ال من خالل فيظهراالستغاللية  سلوك أماالخاصة،  محياته
وعند عدم  ،والمدح والثناء ،ياالجتماعوالسند من أجل الحصول على الدعم  استغاللهمكيفية و 

أي تعليقات سلبية حول  همعلى ذلك تنقلب االستغاللية لتأخذ طابع االنتقام لعدم تقبلحصولهم 
ليصبح كل من زر  و االعجاب بهامشاركاتهم أعلى  أصدقائهم واالنزعاج من عدم تعليق منشوراتهم

 .نفسية ته يحمل دالالتسلوك في حد ذاك" التعليق"و" أعجبني"
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  ":الروشاخ"اختبار بقع الحبر -3-3

البروفيل النفسي للمراهق المدمن  للتعرف على ،"اختبار الروشاخ" سقاطيةاالداة األاستخدمنا 
النرجسي وكيف يتم استثماره  الجانب تحديدلو ، رسم صورة اكلينيكية لهمن أجل  ،على الفيس بوك

لعالقات االنسانية والمحتويات البشرية، وقدرته على ل إدراكه طبيعةعلى  ركزناوتوظيفه عند المراهق، 
 .معاشةوجروح نرجسية كشف عن أي صراعات للالتقمص، باإلضافة إلى مدى تكيفه مع الواقع، 

 "H.Rorshach"هو من تصميم الطبيب العقلي هيرمان روشاخ " الروشاخ"إن اختبار بقع الحبر 
لتي تستخدم لغرض فحص دينامية شخصية الفرد، كما ويعتبر من أهم االختبارات ا ،1921سنة 

 (11،ص2112بوسنة عبد الوافي زهير،.)يساعد في تشخيص االضطرابات العقلية والنفسية

يتألف هذا االختبار من عشر بطاقات، تتكون كل بطاقة منها من أشكال متماثلة تثير لدى و 
وبطاقتين من اللون  ،لفة الظالليحتوي على خمس بطاقات مخت الفرد عدد من االستجابات المختلفة،

            2111ناصر الدين أبو حماد،.)سود واألحمر، أما الثالثة الباقية فتتكون من ألوان متعددةاأل
 (511، ص

اختبار يكشف الخيال الشخصي، ويوقد السيرورات االبداعية للشخص  بأنه:" Schaferيعرفه 
نحو صراعات الطفولة  مختلف المستويات لوظائف الجهاز النفسي، بهذا يبعثعن طريق مسح عام ل

 ".ويستنجد بوظائف دفاع االنا

تعرف إجابة الروشاخ بعبارة التذبذب بين المدرك والمعاش، المدرك يأتي : "Nina rauschوحسب 
إنها تلح على ضرورة الشخص أن يعطي معنى لهذا الفضاء  من الواقع والمعاش يأتي من الخيال،

الفارغ من المعنى أصال لكن مبني على محور عمودي الذي يرجع إلى اسقاط صورة الجسم على 
الفضاء، الفضاء المدرك يصبح هكذا فضاء جسدي وعالئقي أين الشخص يستثمر إسقاطه على هذه 

 (4ص ،2111صالح معاليم،".) البطاقة بمضامين ذاتية

 :االستجابة في بروتوكول الروشاخ من خالل أربع نواحي وهي" هرمان روشاخ"يحدد و 
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 إن االستجابة التي يعطيها المفحوص قد تشمل البطاقة كلها أو جزءا منها، وهذا  :التحديد المكاني
وقد دقيقا، أو أن يكون جزءا صغيرا أو الجزء إما أن يكون جزءا كبيرا عاديا يستجيب له معظم الناس، 

 .تحتوي االستجابة أيضا على مسافات بيضاء دخل البقعة
 

 وهذه تشير إلى العوامل التي تدخلت في تحديد االستجابة هل هو  :العوامل المحددة لالستجابة
وكل عامل  ،مجموعة عوامل مجتمعة مع بعضها ، أو عامل اللون، أوعامل الحركة ، أوعامل الشكل

 .الب يكون الحرف االول للكلمة يرمز له برمز معين في الغ
 

 ونعني بها محتويات االستجابة هل تأخذ شكل انساني أم حيواني أم  :المحتوى أو المضمون
 .استجابات تشريحية أو مناظر طبيعية أو غيرها من االشكال

 

 هو مألوف عند معظم الناس حيث  إن مضمون االستجابة قد يتفق مع ما: االستجابات الشائعة
         عباس فيصل).في بروتوكوالت االشخاص االسوياء نوع من االستجابات يكثر ورودهأن هذا ال

 (211ص ،2111،

  دة تلو ـات المتحصل عليها الواحولتحليل بروتوكول الروشاخ يجب الرجوع إلى االستجاب
إذ يدرس الفاحص التسلسل على ضوء الهيكل الكلي لشخصية المفحوص ويتم ذلك في كل  ،خرىاأل

بطاقة أوال ثم من بطاقة إلى أخرى، ويركز الفاحص على االماكن والعوامل المحددة والمحتوى وكذلك 
عدد االستجابات والتعليقات وزمن الرجع، الرفض، الصدمة، ليستطيع الفاحص تحديد دينامية المناطق 

 2112بوسنة عبد الوافي زهير،.)لصراعية عند المفحوص أو االضطرابات الكامنة في الشخصيةا
 (111ص،

 :والكيفي كما يلي  وعند تحليل بروتوكول الروشاخ نلجأ إلى التحليل الكمي       

وذلك من حيث ج الملمح العام من المخطط النفسي استخرا من خالل يكون التحليل الكميإن 
وحاالت الرفض لبعض  ،واالجابات االضافية ،كيفية توزيع اللوحات ،الوقت المستغرق االنتاج،حجم 

ولية على أخذ تصور لطريقة مباشرة المفحوص للوضعية إن وجدت، تساعد هذه المعطيات األ اللوحات
ساسية الثالث التي يقوم عليها تنقيط تشمل المعطيات الكمية العوامل األاالسقاطية واستثمارها، ف

 :جابات وهي اال
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 تمكننا االنماط باالضافة إلى المحدد الشكلي من معرفة مدى قدرة المفحوص  :أنماط االدراك
 .وكفائته في التنظيم الدفاعي تجاهه ،الفكرية على التالئم واالنسجام مع الواقع الخارجي

 تساعد على معرفة الواقع االدراكي الملموس والتعبير عن العالم النفسي الداخلي  :المحددات
االنطباعات الحسية العاطفية الديناميكية االسقاطية، و  للحركاتمن خالل فسح المجال 

 .واالنفعالية
 حيث مدى تكيفه مع تدل على خيال الشخص من حيث ثراءه أو فقره، ومن  :المحتويات

 .االجتماعيةو  ،الواقعية ،ةالمنبهات االدراكي

 :فيشمل قسمين التحليل الكيفيأما 

أنماط االدراك ونوعية ارتباطها  السياقات العقلية وتقوم على تفسير وتحليليشمل  :األولالقسم  
نماط االدراك ونسبة االجابات أإلى جانب  ،خاصة بالنسبة للشكل الذي يعتمد عليه ،بالمحددات
في استخراج نوعية السياقات الدفاعية العقلية والمعرفية في تناول الواقع  المألوفة واإلجاباتالحيوانية 
 .والمواضيع

يشمل الدينامية الصراعية التي تتجسد في نمط الرجع الحميم وتحليل نوعية : القسم الثاني 
 واإلنسانية والحيوانيةات البشرية ـالحركات االنسانية ووظائفها وانتشارها في سياق البروتوكول، والحرك

 2111عبد الرحمان سي موسي، محمود بن خليفة،) .ودراسة نوعية االستجابات اللونية والتضليلية
  (141، 144ص ص،

 :لكيفيةإجراءات الدراسة ا-4

والنتقاء حاالت تناولها  التي تمالجيد للظاهرة  متسمح لنا بالتعمق والفهإن الدراسة الكيفية         
 :وهي كالتاليوالشروط اتخذنا بعض الخطوات الدراسة 

  أن الحاالت الثالث هم من ضمن الدراسة الكمية وتحصلوا على درجات مرتفعة في مقياسي

 .على الفيس بوك واإلدمانالنرجسية 
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 والتي استخرجناها  ،لقد قمنا باالتصال بعدد من الحاالت من خالل حساباتهم على الفيس بوك

بمقابلة بحث حول موضوع  القيامالدراسة الكمية، وعرضنا عليهم  من المقاييس المطبقة في

ى حاالت الدراسة وتم القبول إال أن هناك من رفض المساعدة حتى توصلنا إل "الفيس بوك"

 .جراء المقابالتعلى إ

  تم التأكد من أن الحاالت يملكون حساباتهم على الفيس بوك ألكثر من سنتين ويستخدمونه

 .ساعات يوميا 5ثر من ألك

 وفيها تم  ،بعد أن تمت الموافقة بين حاالت الدراسة والباحثة قمنا بإجراء المقابالت العيادية

، ومن ثم الشروع في تفسير وتحليل نتائج المقابالت "الروشاخ" تطبيق االختبار االسقاطي

 .واالختبار

 :خالصة

العينة من المنهج المعتمد و جراءات المنهجية، ما يخص اإلكل تطرقنا في هذا الفصل إلى  
ئص الخصا قمنا بحساب وعرض، كما ساسيةاالستطالعية التي ساهمت في دقة اختيارنا للعينة األ

بمختلف  ياسينلها تأكدنا من معامالت صدق وثبات المقالتي من خالالسيكومترية ألدوات الدراسة و 
لنخلص في األخير إلى األساليب  ،اس ما وضع ألجلها على قيمقدرته الطرق من أجل التأكد من

لدراسة يدعم اكمنهج  على المنهج العيادي أيضااعتمدنا ، كما اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات
نصف  عليهم كل من المقابلة العيادية طبقناو  ،من خالل دراسة حالة لثالث مراهقينوذلك  الكمية

ساسية لشخصية الحاالت المدمنة الجوانب األ عن لكشفلسقاطي وكذا الروشاخ كاختبار إ ،الموجهة
االستثمارات النرجسية وكيف يتم توظيفها في طبيعة  الستخراجو ، "الفيس بوك"موقع على استخدام 

إلى النتائج التي  في الفصل الموالي لنصلوالتي سنعرضها عرضا وتحليال  العالم الواقعي واالفتراضي
 .لى فهم الدراسة جيدانخلص إمن خاللها 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل السادس  

.عرض ومناقشة نتائج الدراسة  
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 :تمهيد

المتحصل  عرض النتائجبفي هذا الفصل  ، سنقومجراءات المنهجية للدراسةبعد استعراض اإل
التي أفرزتها المعالجة االحصائية للبيانات بعد تطبيق أدوات الدراسة على و الكمية عليها في الدراسة 

وتحليل  من ثم عرضو المدمنين على استخدام الفيس بوك  -بمدينة بسكرة-السنة الثانية ثانويتالميذ 
النتائج المتحصل عليها عرض ومناقشة التطرق إلى كذلك  ،التساؤالتمناقشتها على ضوء النتائج و 

 .  للحاالت الثالثالكيفية فيما يخص الدراسة 

 .الكمية نتائج الدراسة/ أوال

  :الكمية عرض نتائج الدراسة -1

 :ولال الفرعي عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل  -1-1

تالميذ السنة الثانية  لدى على الفيس بوك اإلدمانانتشار  نسبةما : ألولينص التساؤل الفرعي ا
 ؟المفرطين في استخدام الموقع ثانوي

كما  التكرارات والنسب المئوية،استخدمت الباحثة  مدى إدمان أفراد العينةمن أجل الكشف عن و       
 .هو موضح في الجدول التالي

 
 
 
 

 

المتعلقة بعدد  اإلدمان معاييرتوزيع التالميذ الذين توفرت فيهم إلى ( 13)يشير الجدول رقم 
المدمنين التالميذ نسبة بلغت  ، حيثالساعات ومدة االستخدام واختلفوا فقط في درجاتهم على المقياس

تصنيفال التكرار النسبة المؤوية  
 .الفيس بوك موقع على التالميذ غير المدمنين 11 %72
 .على موقع الفيس بوك مدمنينالتالميذ ال 751 %23
 .الكلي المجموع 347 %100

 .الفيس بوكموقع على استخدام مدمنين وغير المدمنين ال توزيع التالميذيوضح (: 11)جدول رقم 
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درجة  33وهم الذين تحصلو على أقل من  %72فبلغت نسبتهم غير المدمنين التالميذ ما أ، % 23
 .ولقد تم استبعادهم من عينة الدراسةعلى المقياس 

 :ثانيالالفرعي عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل -1-2

ثانية ثانوي المدمنين على السنة الما مستوى النرجسية لدى تالميذ : لثانيينص التساؤل الفرعي ا
 ؟بمدينة بسكرة  الفيس بوك

بحساب التكرارات والنسب المئوية نا قم النرجسية نسب انتشار مستويات على التعرف لغرضو       
 .الجدول الموالي يوضح ذلكو 

 

 

 

 

 

، حيث أن نسبة راد العينة على مستويات النرجسيةفأإلى توزيع ( 14)يشير الجدول رقم 
ما أ، %51.4تمثلت في  " السوية" التوافقية نسبة النرجسيةو ، %73.2النرجسية المنخفضة قدرت بـ 

 .%13.1مستوى النرجسية المرتفعة فنسبتها قدرت بقيمة 

 :الثالث بالتساؤل الفرعيعرض النتائج المتعلقة -1-3

 مستوى فيحصائية إتوجد فروق ذات داللة هل : " لتساؤل الفرعي الثالث على ما يلينص ا
 ثانية ثانوي المدمنين على الفيس بوك تعزى لمتغير الجنسالسنة التالميذ  بين وأبعادها النرجسية

 ؟"(نثىأ،ذكر)

 المستويات التكرار النسبة المؤوية

.ةمنخفض نرجسية 32 %73.2  
.متوسطة نرجسية 141 %51.4  

.ةمرتفع نرجسية 35 %13.1  
 المجموع 251 %100

 .على مستويات النرجسيةأفراد العينة توزيع يوضح (: 14) جدول رقم 
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لمتوسطين مستقلين (T-test) ر على اختباالباحثة في اختبار هذا التساؤل  اعتمدت
(Independent simple t test)،  وقد أفرزت نتائج المعالجة اإلحصائية القيم المعبر عنها في الجدول

 : التالي

 
 

 

 

 

 
 
 

لى إ، وهذا ما يشير 5...كبر من أ (P-value) االحتمالية قيمةالنالحظ من خالل الجدول أن 
لحسابية لدرجات بعاد النرجسية حيث بلغت المتوسطات اأعدم وجود فروق بين الجنسين في جميع 

ناث على المقياس المتوسطات الحسابية لدرجات اإل، و 14.32بانحراف معياري قدر بـ 37.21الذكور 
ليه وع 5....-فقدرت قيمته بـ  (ت)، أما بالنسبة الختبار 11.12بانحراف معياري  .37.2الكلي 

تعزى  وأبعادها النرجسية مستوىذات داللة إحصائية في ال توجد فروق "نه إف االختبارحسب هذا 
 .لمتغير الجنس

 :بالتساؤل الفرعي الرابععرض النتائج المتعلقة -1-4

 اإلدمان فيحصائية إتوجد فروق ذات داللة  هل" : يلي على ما التساؤل الفرعي الرابع  ينص
 ؟("نثىأ-ذكر)ثانية ثانوي تعزى لمتغير الجنسالسنة التالميذ  بينعلى الفيس بوك 

مستوى 
 0... الداللة

القيمة 
 االحتمالية

 عينة الدراسة ..1=ذكور ن 101=إناث ن قيمة ت
 المتغيرات م ع م ع

 االستعراضية ...3 3.31 3.44 3.17 34..1 721.. غير دالة
 الغرور 5.13 2..7 3.75 7.51 275.. .41.. غير دالة
 السلطة 2.52 4.44 3.13 4.13 -1.121 733.. غير دالة
 التفوق .2.2 3.24 .1.7 3.15 212.. 321.. غير دالة
 االستغاللية 4.42 7.42 3.11 7.12 -.1.33 1.4.. غير دالة
 المقياس الكلي 32.81 14.67 32.80 11.97 -5.... 113.. غير دالة

تبعا  النرجسية مقياس في العينة أفراد لدرجات( ت)وقيمة المتوسطاتيوضح الفروق بين (: 10)جدول رقم 
 .الجنس لمتغير
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 لمجموعتين مستقلتين (T test)ت  واختبار الحسابية المتوسطات استخدام تم الفروق من للتحقق      
 .الموالي الجدول في مبين هو كما

 
 

  االحتمالية قيمةالذلك أن ، جنسحصائيا تعزى لمتغير الإيتضح من الجدول وجود فروق دالة        
(P-value) حيث بلغت المتوسطات الحسابية لدرجات وجود فروق ىلإ، وهذا ما يشير 5...من  أقل ،
ناث على مقياس المتوسطات الحسابية لدرجات اإل أما ،15.13بانحراف معياري  42.13الذكور 

وعليه  7.13بـ  "ت"قدرت قيمة و ، 42.13 قدر بانحراف معياري 54.51دمان الفيس بوك فقدرت بـ إ
تالميذ  بيندمان الفيس بوك إمستوى  فيذات داللة إحصائية توجد فروق " نه إف االختبارحسب هذا 

  ".والفروق لصالح اإلناث ثانية ثانوي تعزى لمتغير الجنسالسنة ال

 :عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل العام-1-0

على  اإلدمانبين مستوى النرجسية و ما طبيعة العالقة القائمة  " ما يلي على التساؤل العام نص
 ؟ "ثانية ثانويالسنة الالفيس بوك لدى تالميذ 

 

فراد العينة على مقياس أبيرسون بين درجات  ارتباط معامل حساب تم تساؤلالهذا  من للتحقق
 في مبين هو كما ،دمان الفيس بوكإل برغن مقياسلالكلية  ةدرجالبين و  بأبعادهمستوى النرجسية 

 :الجدول التالي
 

عند  الداللة
مستوى 
...0 

القيمة 
 االحتمالية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العينة
 

 الجنس
 

 المقياس

إدمان الفيس  ذكر ..1    42.13 15.13 741 7.13 4.... دالة
 بوك

 أنثى 151 54.51 14.43

دمان برغن إل مقياس في العينة أفراد لدرجات( ت)ة وقيم المتوسطاتيوضح الفروق بين (: 16)جدول رقم 
 .الجنس تبعا لمتغير الفيس بوك 



 الفصل السادس .عرض ومناقشة نتائج الدراسة
 

~ 200 ~ 
 

 

 :يلي ما (12)رقم  يتضح من الجدول

الكلية لمقياس مستوى  حصائيا بين الدرجةإدالة ائج وجود عالقة ارتباطية موجبة و ظهرت النتأ -
وهذا عند   175..التي قدرت بـ و دمان الفيس بوك لمقياس برغن إلالدرجة الكلية و النرجسية 

 . 5...مستوى داللة 
 

الدرجة و  بعد االستعراضية حصائيا بينإدالة ائج وجود عالقة ارتباطية موجبة و ظهرت النتأكما  -
 .1...عند مستوى داللة  391.0بـوالتي قدرت  دمان الفيس بوكالكلية إل

 

دمان الدرجة الكلية إلو  بعد الغرور حصائيا بينإدالة  ارتباطيةوجود عالقة عدم لى إباإلضافة  -
 .15...التي قدرت بـ و الفيس بوك 

 

الدرجة الكلية و  بعد السلطة حصائيا بينإوجود عالقة ارتباطية دالة عدم سفرت النتائج على أكما  -
 .47... بقيمةدمان الفيس بوك إل

 

دمان الفيس بوك الدرجة الكلية إلو  بعد التفوق حصائيا بينإوجود عالقة ارتباطية دالة عدم تبين  -
 .32...التي قدرت بـ و 

 

والدرجة الكلية لمقياس  بعد االستغالليةحصائيا بين إن هناك عالقة ارتباطية موجبة ودالة أ تضحاو  -
  .1...وهذا عند مستوى داللة   113..التي قدرت بـ دمان الفيس بوك و إلبرغن 

 

 االبعاد      
 المقياس

 النرجسية االستغاللية التفوق السلطة الغرور االستعراضية

ن 
دما
ن إل

برغ
س 

مقيا
وك
س ب

الفي
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 0.05 0.0. غير دالة غير دالة غير دالة 0.0. مستوى الداللة

 .على الفيس بوك اإلدمانو  وأبعادها النرجسية بين رتباطاال  معامالت قيم يوضح(: 11) جدول رقم 
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 :كميةالمناقشة نتائج الدراسة  -2

 :ولال الفرعي النتائج المتعلقة بالتساؤل  مناقشة-2-1

 أن نجد( 13)الجدول رقم  الموضح في التي تحصلنا عليها في التساؤل األول من خالل النسب
بالرغم من استخدامهم المفرط لموقع الفيس بوك لكنه ف، %72 التالميذ غير المدمنين قدرت نسبتهم بـ

يقضيه المراهق  تبعية واالعتمادية، هذا ما يجعلنا نتساءل عن دور الوقت الذياللم يترك فيهم أثر 
عليه، أي أن عدد الساعات التي يقضيها المراهق ومدة االستخدام قد ال يكون  اإلدمانعلى الموقع في 
ساعات يوميا إال أنهم  5فمن الممكن أن نجد أشخاص يقضون أكثر من  ،اإلدمانفي  لها دور مباشر

الموقع، ما نستنتج أن اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة دخول ن ويستطيعون التخلي عن غير مدمني
هي التي تحدد باالضافة إلى عدد ساعات االستخدام عند حرمان الشخص من استخدام الموقع 

 .بدقة عليه اإلدمان

من مجموع التالميذ المفرطين في  %23بـ على الفيس بوك تمثلت نسبة التالميذ المدمنين كما 
جذابة وسهلة أهمها  تطبيقاتمزايا و من  يقدمه الموقع أن ماهذه النسبة في تفسر الباحثة و  ،استخدامه
فراد العينة أأن ويلة أمام جهاز الكمبيوتر خاصة و ساعات ط ونيقض ميذتالتجعل ال التواصل

المراهق يجد في الموقع متنفسا لما  ذلك أن ،ساعات في اليومأربع يستخدمون الفيس بوك أكثر من 
وكذا استخدامه في الدراسة  ،فيهالتر و  ،صدقاءالتواصل مع األفيستخدمه في التفاعل االجتماعي و يعيشه 

 اآلخرينالل تكوين صداقات مع من خ ،بمساعدة المراهق على إبراز ذاته الموقعسمح ية، كما المراجعو 
باالضافة إلى ميزة المجهولية التي تساعد في بناء  ،مشكالته اآلخرينومشاركة  ،والتعبير عن نفسه

  .هوية افتراضية مختلفة كليا عن الهوية الحقيقية

حيث سنة  77قل من مشكلة شائعة بين المراهقين والشباب خاصة األ دإن إدمان الفيس بوك يع
يختلف وفقا لفترة  اإلدمان، كما أن مستوى كبر سنااأل معلديهم ميل قوي لإلدمان مقارنة يظهر 

واستخدام المراهقين  اإلدمان من بين أسبابف ،العضوية والبيئة االجتماعية التي يعيش فيها المراهق
 ـ ل ووفقا، حياتهم اليوميةو  مايعيشونه من ضغوطات ومشاكل في عالقاتهم االجتماعية للموقع هو

Harzadın ,2012)) أن مدمني الفيس بوك لديهم مشكالت مع عائالتهم وأصدقائهم، ومع يرى  فهو
صدقاء واألقارب عن طريق الفيس في قضاء وقت قليل مع األ اإلدمانفتكون بداية . بيئاتهم المدرسية
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االجتماع في  ترتيب لقاءات على صفحات الفيس بوك بدال منو ، وجها لوجهبوك بدال من االتصال 
الهروب االجتماعي والشعور باالغتراب  كا أن من أسباب إدمان الفيس بو كم، مقهى أو مكان معين

رته الذين يعيشون في نفس عالقات الفرد مع أسإلى على الموقع  اإلدمانفتصل آثار  ،داخل المجتمع
 .يصبح التواصل باستخدام الفيس بوكلالمنزل 

 (Şükrü BALCI & Abdülkadir GÖLCÜ,2013, pp259.260) 

أن االشخاص المدمنون هم أشخاص  (Schou Andreassen et al, 2012) ووفقا لنتائج دراسة
فراد وتظهر الدراسة أن األ. القلق مما يجعلهم يميلون نحو إدمان الفيس بوكو  ،يشعرون بعدم األمان

مما يجعلهم يفضلون مواقع الشبكات االجتماعية  ،وجها لوجه غير آمن االتصالن أيعتقدون المدمنين 
ة بناء هويعلى الموقع له تأثير سلبي على  النوع من التواصلإال أن هذا  .بوك للتواصل مثل الفيس

ن كيف أن هاجس وسائل التواصل االجتماعي مقلق أل ( Turkle, 2011) تاركل  وتشرح ،االفراد
يفضلون المحادثات التي تجري  فتجدهمالشباب ال يفهمون كيف يكون التفاعل والتواصل وجها لوجه، 

واجهة من التعاطف تصنع التكنولوجيا  ذلك أن، سيطرة على الموقفن لديهم من خالل التكنولوجيا أل
 (1ص  ،7.15 رضا ابراهيم محمد االشرم،) .، وفكرة لن نكون أبدا لوحدناووهم الصداقةاالهتمام و 

ليها سابقا التي تطرقنا إ دمان الفيس بوك وفقا لنظرية االستخدامات واالشباعاتإر يفسيمكن تو 
التي ترى أنه يتم تحديد استخدام وسائل االعالم بمجموعة من العناصر الرئيسية بما و في الفصل الرابع 

، وركزت هذه  النظرية ة للفردبيئة النفسية واالجتماعيفي ذلك احتياجات ودوافع الناس للتواصل، وال
االحتياجات المعرفية والوجدانية التي تنطوي على  ية استخدام وسائل االعالم لتلبيةعلى كيف

الهوية الشخصية بناء  الرغبة فيالحاجة  تشمل هذهو  ،االحتياجات الشخصية واحتياجات الترفيه
 لتقاءإ يتحقق من خاللأن االشباع " في ( (Urista, et al, 2009 وهو ما أشار إليه ،الهروب من الواقعو 

إلى حقيقة أنهم يمكن أن يولدوا محتواهم  االشباع يرجعو  ،الناس كأعضاء في المجتمعات االفتراضية
وترى هذه النظرية أن االعضاء الذين يستخدمون وسائل ، "ستخدمونه في تلبية رغباتهميو  ،الخاص

 إلشباع اآلخرينوالفعال والفوري مع  ،االنتقائيالتواصل االجتماعي يخضعون لتجربة االتصال 
 اآلخرينشخاص شخاص، وباعتباره وسيلة مستمرة للحصول على موافقة ودعم األالتواصل بين األ

ونتيجة لذلك  ،وتسمح للمستخدم أن يكون انتقائيا في اختيار من يرى ومن لن يرى مشاركاته ومعلوماته
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 7.15 رضا ابراهيم محمد االشرم،).على هذه المواقع ماناإلديواجه العديد من المستخدمين سلوك 
 (2ص ،

 ينلفيس بوك عند المراهقا موقع على اإلدمانانتشار أسباب  بين ن منفإ حثةباحسب رأي ال
من ثم اكتشاف مزايا الموقع و وسيلة للترفيه في أوقات الفراغ و في البداية ك ماستعمالهين الجزائري

 ماستخدامه، كما يخضع عنهعلى االستغناء  مليصل لدرجة عدم قدرته استخدامه بشكل غير منتظم
ذا الموقع ال يدركون كون ه وأنهمخاصة ، ونهاالتي يعيش واالجتماعية والدراسية النفسية للظروف
مشاعر الحب  كإشباعلما يولده من اشباعات نفسية  معليه في تلبية رغباته ون، فيعتمدافتراضي

التعرف على االشخاص دون الحاجة و من ضغوطات  ونهالبوح بما يعيشو التقدير، المشاركة الوجدانية، و 
آلية  على هذا الموقع كأنه اإلدمان يصبحو ، ونهغببالشكل الذي ير  ذاتالاظهار و ، منفسهألى تعريف إ

بالوحدة الشعور  ،والهروب من الفشل المدرسي، الملل، الفراغ ،سريةللهروب من المشكالت األ
 .نقص الثقة بالنفس نتيجة رض الواقعأالتردد من إقامة عالقات اجتماعية على و  ،لتخوفاو 

لفيس بوك عند ا إدمانفي مساهمة و  ،لنقاط التي تراها الباحثة مهمةلى بعض اإ باإلضافة
ير في سيأغلب العائالت الجزائرية هذا التأصبحت متوفرة لدى التي المراهق الجزائري وهي االنترنت 

نه أب، كما أن الموقع يمتاز ةة االبويخاصة في ظل غياب الرقاب، إدمانهتوفر الوسيلة يساهم في 
المراهق  بهايسمح بتشكيل الهوية التي يرغب و  ،وتقييم العالقات إلدارةيتطلب مهارات اجتماعية ال
 .العالم االفتراضي يوتجسيده ف ،تعويض كل ما ينقصه في العالم الواقعيو 

 :الثانيالفرعي مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل -2-2

الذين تحصلوا على مستوى اتضح لنا أن توزيع أفراد العينة ( 14)من خالل الجدول رقم 
احترامها  وهي تعبر عن نقص الثقة وتدني تقدير الذات و ، %73.2بنسبة منخفض من النرجسية قدر 

في حين نجد أن نسبة أفراد العينة الذين لديهم مستوى نرجسية  ،كما أن صورة الذات قد تكون مشوهة
، اهتمام مفرط بالذات حب مبالغ للذاتو أن لديهم تضخيم لألنا،  وهذا يعني %13.1قدر بـ مرتفع 

نسبة كانت لألفراد الذين لديهم  ، إال أن أكبرأفراد يملكون صفات نرجسية ظاهرةالغرور، أي أنهم و 
 .وهذا يعني أنها نرجسية طبيعية %51.4بلغت  التيسية توافقية و نرج
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،  ترجعه جيدمر أوهو " سوي" توافقيمستوى النرجسية عند أفراد العينة هو مستوى متوسط  إن      
المراهق أن  فيها يحاول التي تتميز بخاصية النرجسية و  ة المراهقةلمرحطبيعة خصائص و  إلى الباحثة

يسعى للبحث عن ذاته و يكون مركزا لالهتمام، يستعرض مزايا جسمه، يتباهى بما يملكه من قدرات، 
، يسعى لجذب لديه الرغبة في السلطة والتحكم ،اآلخرينمن طرف  يسعى ألن يكون مقبوال ،وهويته
ا هي إال نتيجة مرحلة هذه الرغبات التي تجتاح المراهق م... من أجل أن يشعر بتحقيق ذاته  اآلخرين

في  ، مما يجعل المراهق يعيشنفعالية والوجدانية والمعرفيةالمراهقة التي تحمل في طياتها التقلبات اال
تساعد الجهاز هي باألساس اشباع الرغبات النرجسية والتي ، خاصة مشكلة تحقيق رغباته وحاجاته

 . تقديرهاو  النفسي على التوازن من أجل الحفاظ على الذات

فالنرجسية كما تطرقنا لها في التراث النظري تأخذ معاني عديدة ليست بالضرورة المعنى السلبي      
نما هي أمر ايجابي وصحي، و  ،طرابلالض وى السوي يعبر عن الثقة فالمست ،نجد فيها مستويينوا 

لنرجسية والذي يتميز المستوى المرتفع ل، أما تقديرها وحبها بشكل توافقياحترام الذات و بالنفس و 
با على عالقات لدرجة أنها تؤثر سل فيه بشكل مبالغباالنغماس في حب الذات وزيادة الثقة بالنفس 

ى أنها إنجازات ، تعظيم الذات، تقديم االنجازات عللغرور، ااألنانية ظهور سلوكات ،اآلخرينالفرد مع 
 ، الغيرة منء، عدم القدرة على تقبل النقدقدير والثنا، الحاجة الدائمة لتلقي التعظيمة غير مسبوقة

 (71ص ، 7.17، طوني صغبيني.) …اآلخرينانجازات 

مؤشر مهم للثقة بالنفس على أنها للنرجسية  في طرحها مدرسة التحليل النفسيتطرقت  لقد
 مراحل من ليصف بها مرحلة Freud  "فرويد"المصطلح من طرف  استخدم، فهاالذات واحتراموتقدير 
كما  ،األنا لتطوير  الطاقويو  األصلي المصدر هي أن النرجسيةو  وهي مرحلة طبيعية ،الجنسي النمو

 (Howard Terry, Robert Raskin, 1988,p,890) .األنا المثالية لتشكيل تعمل كآلية

ظ محافظة ظافرة على النرجسية تحاف"  :وظيفة النرجسية في قوله أن Freud" فرويد"يشرح 
 وهو ما يسميها بالنرجسية األوليةمنذ والدة الطفل  ،يعتبر أن النرجسية موجودة من قبل، و "مناعة األنا

كما ،  موجودة بعد بل تنمو مع نمو الطفل، في حين أن األنا ليست أن كل الليبدو نرجسي في البدايةو 
تأمين  أن: "ويقول في هذا الصدد ،اإلشباعات النرجسية تحدث من خالل تكوين صورة مثالية لألنا أن

 (174ص  ،...7وجيه أسعد، :تر بيال غرانبرغر،) ."االشباع النرجسي يكون بواسطة األنا المثالية
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وترى الباحثة أن نتيجة هذا التساؤل ترجع لعدة أسباب منها طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه 
مراهق أثناء ال يساهم في تعزيزها مما يجعل الوينبذها و  ،ري يرفض سمات النرجسيةفالمجتمع الجزائ

ا إال أنها ، كذلك طبيعة التنشئة االجتماعية فبالرغم من تعدد أساليبهيراقب تصرفاته اآلخرينتعامله مع 
لتمييز ، كما أن التعامل مع التالميذ في المؤسسات التعليمية ال يعتمد على اال تنمي سمة النرجسية

 القات القائمة بين المراهق وأهلهالع، فسمة النرجسية تتشكل من خالل الذي يعزز نرجسية المراهق
انطالقا من مرحلة الطفولة فهذه العالقات هي التي تعززها أو تهدمها، فآلية عمل  ،اآلخرينوعالقاته ب

على ذاته تجعله يستخدم لمواقف تؤثر على مثالية األنا و  النرجسية السوية في حالة تعرض المراهق
من  استخدام اآلليات الدفاعيةباته ولتفادي تشوه ذاته، و اجتياز خيحركية التوظيف النرجسي من أجل 

، وحسب رغباته يستطيع أن ليات واالمكانيات المتوفرة لديهالمثاجل التوازن النفسي بين الرغبات و أ
لى صورته االيجابية بها يستطيع أن يحافظ عو  المثالية التي كونها،يجعل الواقع يتوافق مع الصورة 

م في اب النرجسية الضعيفة أو الهشة فمن الصعب عليهم استثمار نرجسيته، أما أصحاآلخرينأمام 
 هممار ن استثليصعب األمر على أصحاب النرجسية المرتفعة إل، مواضيع تثير فيهم حب ذواتهم

 .فقطنرجسيتهم يتمركز على الذات و ل

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الثالث-2-1

مستوى النرجسية  فيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 15)يتضح من الجدول رقم 
 (.نثىأذكر،)االختالف فيها لمتغير الجنسبين تالميذ السنة الثانية ثانوي يعزى  وأبعادها

 أظهرتالتي  (7.11 ،محمد أحمد الشدفان) دراسة ليهإتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت 
، ما تعزى لمتغير الجنسوالتي عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجة النرجسية نتائجها 
التي توجد في األفراد على حد سواء بين الذكر  الخصائص العامة للشخصية النرجسية ضوء فسر على

والتميز والجمال ولفت االنتباه واإلعجاب واالهتمام  ،واألنثى كما تعود إلى اهتمامات الجنسين بالذات
دور اإلعالم في خاصة من حيث  نرجسية،البالمظهر، كما أن للبيئة دور مهم في تنمية بعض سمات 

 .والقوة والجمال واألناقة والتجميل والمنافسة على األدوار والمهن ،البحث عن األلمعيةو  ،تقليل الفروق

نرجسية بين الجنسين كدراسة أنه ال توجد فروق في مستويات الأخرى كما أظهرت نتائج دراسات 
  (Raskin & Hall ,1981) ودراسة (4..7 ،تروشياأل ابراهيم حيدر عماد) :كل من
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لم تكشف عن التي  (Ghorbani et al,2010)آخروندراسة جورباني و وتوافقت النتائج أيضا مع 
ن تكون توافقية ألى إن النرجسية تميل أنه تبين أال إ( ناثإ –ذكور )وجود فروق تعزى لمتغير النوع 

  .ناثلدى الذكور مقارنة باإل

 حصائياداله إ فروق جدلم ت التي (,Lootens.7.1)اتفقت أيضا نتائج التساؤل مع دراسة لوتنسي
الوحيد من عوامل الشخصية الذي استطاع التنبؤ هو العامل أن عامل المجاراة  وتوصلت إلى

 .بالنرجسية

على  (7.17 ،، مثال عبد اهلل غني العزاويابتسام سعدون محمد)دراسة كذلك أسفرت نتائج 
مر طبيعي اختالف أن عدم وجود أبالنتائج  كان تفسيرو  ،ناثاإلعدم وجود فروق بين الذكور و 

 .حبب مثل هذه السماتيال  بلد إسالمي أن أفراد عينتهم تعيش فيو خصوصا 

هي " في مستوى النرجسية الذكور و ناث اإلعدم وجود فروق بين "نتيجة ن إفحسب رأي الباحثة 
، حيث ال يقتصر قفي نمو المراهإحدى أهم السمات البارزة أن النرجسية  باعتبارنتيجة منطقية 
لمرحلة يتماثل كال الجنسين نتيجة لطبيعة اسي بدرجة تفاوته على جنس دون آخر، و االستثمار النرج

نتيجة التمركز في  اآلخريناهتمام  إثبات الذات كاالعتقاد بأنهم مركز خصائصخالل من ، للذات
 "مقدمة النرجسية"في مقالته  S.Freudهو ما تدل عليه الدراسات الفرويدية حيث كتب و ، األنا
من  األولىففي السنة  ،ن النرجسية تعبر عن إحدى مراحل النمو التي يمر بها اإلنسانأب 1914 عام

 اآلخرينومع الوقت يتمركز حول  ،"النرجسية االولية "العمر نجد الطفل الصغير متمركز حول ذاته 
بالنفس  ذلك من أجل زيادة الثقة و  اآلخرينوبعدها يأتي حب  ،أي أن بداية اإلنسان هي من حب ذاته

النرجسي هو مطلب سوي نتقال ، ما يدل على أن اال(انظر الفصل الثالث للنرجسية.)تواحترام الذا
المرحلة وليس حسب اختالف الجنس  ، فالتفاوت في مستوى النرجسية يكون حسب االنتقال فيللنمو

 .  حسب الدرجة ال النوع و 

 (7.17أمال جودة ،) كما أن نتائج الدراسة الحالية اختلفت مع الكثير من الدراسات منها دراسة 
 أكثر الذكور كانو  ،جنسال لمتغير تعزى إحصائيا الةد فروق وجودنتائج مفادها  توصلت إلىحيث 
 ومفهومه لنفسه الرجل نظرة ضوء على النتيجة هذه وتفسر الكلي، المقياس على اإلناث من نرجسية
 . باالعتمادية تتسم أنها على لذاتها  المرأة بنظرة مقارنة واالستقاللية بالفردية تتسم أنها على لذاته
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وجود فروق  في (5..7، حمدأمنال عبد الخالق جب اهلل )دراسة تعارضت النتائج أيضا مع لقد 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقياس النرجسية في بعديه النرجسية 

 دراسةو ، وعدم وجود فروق على بعد النرجسية الخفية ،السوية والنرجسية الظاهرة لصالح الذكور
دها بعاأمستوى النرجسية و  فيحصائيا إوجود فروق دالة التي أثبتت ( 1..7،نضال غنام فايز نايف)

ا من الطرق المتبعة في وتم تفسير النتيجة انطالق ،لصالح الذكورالفرعية يعزى لمتغير الجنس و 
 .االنثوي الخضوع و  ،والقوة ،السيطرة كإظهارترتكز على التفوق الذكوري  التي غالبا ماالتنشئة و 

 في فروق وجود عن أسفرتالتي  (Pincus & Ansell  ,9002)وأنسل بنكوس جاءت دراسةو 
    وكامبل ميلردراسة كل من ، أما اإلناث لصالح كانت والفروق النوع، لمتغير تعزى النرجسية

(9002, Miller & Cambell)  وآخرون أميسدراسة و (9002Ames et al,) إيمان صادق عبد) دراسة، و 
 .الذكور لصالحكانت  الفروقف( 1..7،  الكريم، طالب عبد سالم

رة بين لم تجد عالقة مباش هايمكننا القول أن معظممن خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة ف
فالسمات  ،، ولكن وجدت اختالفا في طريقة التعبير عنها لدى الجنسينالنرجسية ومتغير الجنس

عي هو الذي االجتماو  السياق الثقافيأن  ترى ناث، لكن الباحثةجسية موجودة لدى الذكور واإلالنر 
، ما يدل على أن االستثمار النرجسي لدى المراهق يرتبط بالدور االجتماعي تختلف فيه أدوار الجنسين

بمستوى التنميط الجنسي ونمط النرجسية كما ترتبط الدالالت ما تم اكتسابه في عمليات التنشئة، حسب 
 . في ثقافة السياق وع الحبالعالقة مع موض

    حمل معنى سوي للرشد المبكرسي عن الذات المراهقة مؤشر جيد، ييعتبر التعبير النرجكما 
، وهو ما أكدت عليه الحقا اآلخرينعلى االلتفات حول  فااللتفات حول الذات في مراحل أولى يساعد

هناك اندفاع نرجسي يساعد حيث أن ثانوية، الولية و من حيث النرجسية األ ويدالمدرسة التحليلية لفر 
ويبدأ بالتفكير في  ،ويتخلى عن حب نفسه ،وبعدها يبدأ بالنضوج ،نسان على التطور بصورة صحيةاإل

  (7ص ،7.15سداد جواد التميمي،).اآلخرين

 ظيالح، فلم (االستغاللية  ،السلطة، التفوق ،، الغروراالستعراضية) النرجسية بعادأل بالنسبةأما 
التي هدفت  (  ,8222Tschanz ,Morf & Turner)بين األبعاد وهو ما اتفق مع دراسة  فروق وجود

القيادة، /السلطة)  Emmons,1987لتوضيح مدى الفروق في العوامل االربع التي استنتجها
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وأكدت النتائج أنه لم  ،(االستحقاق/، االستغالليةاالعجاب بالذات/ استغراق الذات  ،العجرفة/التفوق
التي تتكون منها  ةاإلناث في العوامل األربعحصائية بين الذكور و ف ذو داللة إيكن هناك اختال

 .القائمة

في بعد  الذكور أن والتي توصلت إلى( 7.17، أمال جودة) عكس ما جاء في دراسة ووه
في  تساهم الشرقية ةالثقاف على أن النتيجة هذهفسرت و  ،باإلناث مقارنة السلطة بحب يتسمون السلطة

 الذكور أن كما ،لمجتمعاو  األسرة في ومطلوب محبب كشيء إليها وتنظر ،الرجل بسلطة االعتراف
ين الجنسين في كل من بعد ولم تجد فروق ب، باإلناث مقارنة االستغاللية من أعلى بمستوى يتسمون

 (.52، ص7.17أمال جودة،).االستعراضيةبعد و  ،اآلخرينالصدارة، وبعد التعالي على 

يمكن تفسير النتائج التي تحصلنا عليها في هذه الدراسة فيما يخص أبعاد النرجسية لدى 
وذلك من وجهة  ،الجنسين من خالل التعرف أوال على طبيعة التشابه في النمو النرجسي لكال الجنسين

 :كما يليوالتي جاءت نظر مدرسة التحليل النفسي 

      يرى فرويد أن اقتناع الفتاة بفكرة الخصاء يعتبر صدمة تناسلية : النرجسي لألنثىالنمو  -1
، والذي يشعر الخيال الالشعوري المتالك القضيبوتتشكل النرجسية والتي تعادل  ،انجراح نرجسيو 

يستعاد  فإن تقدير الذات... ، القلب عمل ميكانيزمات الدفاع كاإلزاحة ساعدةموب ،الفتاة باحتقار للذات
عجابإال أن االحساس بالقصور التن حيانا ينظر إليه على أنه أو  ،اسلي يمكن أن يتحول إلى افتخار وا 

، وبها اعتبر فرويد أن الصدمة ه والجسد إال أنه قابل لإلنجراحمار نرجسي في الوجثتتوظيف واس
لكن تظل محل و  ،ة بارزةلسلبية والماسوشيوفيها تكون ا ،التناسلية هي أساس تكوين الشخصية األنثوية

 .فحص من خالل التوظيفات النرجسية
ي حالة النرجسية فف–إن قلق الخصاء يحدث أثناء المرحلة القضيبية : النمو النرجسي للذكر -7

يكون المركب االستعراضي ثر الصراعات في المرحلة القضيبية، و تكو  ،الذكور يشتد قلق الخصاء
على التأكيد والده عند الكبر يصبح االهتمام و بعد تقمصه لو  ،ظا جدا من جانب الطفل أمام أمهملحو 

 .واإلنجازات في النشاطات العقليةالمهارة في الحرف و  ،المظاهر النرجسية كالشجاعة والقوة البدنية
 (37.31،ص ص 1122حمد البحيري ،عبد الرقيب أ)
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وثقافة  ،عة الجنستختلف باختالف طبيالسية النرج ترى الباحثة أنه على الرغم من أنبالتالي 
قلق /صدمة الخصاء)جنسية  جنسي يرتبط بتظاهرة-نمط التنشئة، إال أن تطور النمو النفسالسياق و 
، من حيث قدرة المراهق وصيتها النفسية بالتوظيف الدفاعيتحتفظ هذه التظاهرة في خص، و (الخصاء

ل التمتع بنرجسية سوية تساعده تقديره لذاته من خالو  ،و أنثى إلى استرجاع ثقته بنفسهسواء كان ذكرا أ
شباع حاجاته النرجسية ،على إثبات نفسه د عدم وجود فروق بين أبعا" ، هذا ما تبرر به الباحثة وا 

، حيث أن التشابه الذي تنتمي إليه التظاهرة الجنسية يحمل دالالت "النرجسية من حيث متغير الجنس 
 . رجسية أثناء المراهقةي أبعاد الننرجسية قد تلغي الفروق بين الجنسين ف

 : عدم وجود فروق بين الجنسين إلى األسباب التالية ترجع الباحثة و 

  بالنسبة لبعد االستعراضية: 
 

وتفسر هذه ."  ق ذات داللة إحصائية في بعد االستعراضية بين الجنسيناتضح عدم وجود فرو  "     
 -عالمية عرف تحول اجتماعيالسيطرة االالجزائري نتيجة التعرض للعولمة و النتيجة في أن المجتمع 

ما ك، ألدوار االجتماعية وتكوين األسرتغيرت او  ،البنية السوسيولوجية الثقافية ثرهعلى إ، تغيرت ثقافي
كما استجاب المراهق كغيره من  ن حيث تفاعل األفراد واستجابتهم،حتى التغير السلوكي م تمسأنها 
ا غير مفهوم المراهقة في المجتمع الجزائري التقليدي إلى م ،رائح المجتمع لهذا التحول الجذريش
، حيث عزز هذا بتهم بخاصية المرحلة التي يعيشها، حيث ارتبطت استجاجتمع الجزائري المعاصرالم
فقلت سلطة  ،ائصها السيما في بعد االستعراضيةبرزت خصير السسيوثقافي نرجسية المراهقين، و التغ

ي المراهقة اتجه للتبرج الصارخ لمراهق الذكر، حتى أن النمط األنثوي فاألخالق عند امرجعية القيم و 
لدى كال الجنسين، حيث تجاوز االستعراضية ما يدل على ازدياد التمظهر و  ،خجلالوقلة الحياء و 

واتباع  ،وتسريحة الشعر ،ى طرق اللباساالستثمار في صورة الجسم ساعات الوقوف أمام المرآة إل
 .التنوع في جذب االنتباه أنماط الموضة و 

 

ذوبان الهوية و  ،اع النرجسي إلى التنوع الثقافيترجع الباحثة هذا التطلب المتزايد في اإلشبلذا  
حتى قبل أن يكتسبها  المراهق يعجز عن التماثل للهوية، ، ففي ظل هذا التغير فإنفية والدينيةالثقا

على بث عقائدي  حياة الرجل ما يدلو  ،يم حرية المرأةالجديد من مفاه نتيجة االنبهار بما يقدمه اإلعالم
 .شبكات التواصل االجتماعيمختلف في األفالم، وكذا مختلف 
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جنس ، بل يعبر كل بين الجنسيناوت ال يتففي درجة التمظهر بالتالي فإن سلوك االستعراضية 
سمة االستعراضية  أناحثة تؤكد حسب نتائج الدراسة ، ما يجعل البعن ذاته بنمط استعراضي مغاير

اضية حسب يكمن في كيفية االستعر هر والنوع، أكثر مما ترتبط بالدرجة، فاالختالف ترتبط بنمط التمظ
 . ليس من حيث درجة االستعراضية و  ،اختالف طبيعة الجنسين

 بالنسبة لبعد الغرور: 

الباحثة وتعزو ". ذات داللة إحصائية بين الجنسين في بعد الغرور اتضح عدم وجود فروق" 
التي كغيرها من أنماط التنشئة ال تعرف التمييز في التربية بين لدية، و إلى المعاملة الواهذه النتيجة 

ما حدث وتشابه التنميط الجنسي مس األسرة الجزائرية ك ،فاختالط األدوار االجتماعية ،األنثىالذكر و 
      رة االدراك األسري عندصو  ، كما أن قلة الوعي بالتربية شوهتفي كل المجتمعات المعاصرة

كلما ، و اآلخرينبأطفال مقارنة علقهم النرجسي بأطفالهم خاصة أن العديد من اآلباء يضفون ت ،اآلباء
ز التشجيع إلى مديح غير فتجاو  ،زاد هذا االنحراف النرجسي كلما أثر على صورة الذات عند المراهق

خاصة في ظل أزمة التمركز حول الذات التي يعيشها المراهق في  ،ساعد في تضخيم األناممنهج 
التفرد بالذات دون اجتياف ، ما ساهم في االستثمار السلبي للنرجسية و خراجتماعي مع اآل -نموه النفس

، كما يرى "؟ اآلخرينكيف يراني " ي النمو السوي جزء من صورة الذات، الذي يعتبر فاآلخر
" آدلر"حسب ، و اكتساب أفكار خاطئة اتجاه أنفسهم رتشويه صورة الذات إث التحليليون أنه يساهم في
ويكون معاكسا ألهداف يستند إلى األنانية الذي أسلوب الحياة الخاطئ نتيجة ينشأ الغرور النرجسي 

بيسر وسهولة هو أن السوي يحقق تفوقا حقيقيا يبلغه  ،غير السويوالفرق بين الهدف السوي و  ،المجتمع
إيمان ) .اآلخرينعلى حساب  ةأنانيو  غروراسوي الذي يعد الغير تفوق البخالف  ،واطمئنان واستقرار
 (743ص ، 7.17 ، طالب عبد سالم،صادق عبد الكريم

الذي يمس الذكر كما األنثى إلى معنى و  ،في هذه العتبة النمائية التجاوز وتفسر الباحثة هذا
 اآلخرينسلوكه تجاه )الحياة الذي يفتقد إليه المراهق نتيجة تشوه األهداف األربعة التي وضعها آدلر 

ة باستثمار ما اكتسب صورة ذات سوي اذ، حيث أن المراهق إ(، الحب، تطوير قدراتهوتحقيق طموحاته
، فإن ي تحترم الدور االجتماعي للجنسينالتماط، و والدية صحيحة األننرجسي سوي نتيجة تربية 

 .  رصان العقلي للذات يتوافق مع صورة المجتمع ما يحقق التوافق االجتماعي دون بروز بعد الغرور اإل
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والمنتهجة سواء  ،أساليب المعاملة الوالدية الخاطئةتستخلص الباحثة أن نمط التربية و في األخير 
، ما تدل عليه نتيجة الدراسة من إلى بروز سمة الغرور لدى الجنسينعلى الذكر أو األنثى تؤدي 

 . الغرور  في بعدحيث انعدام الفروق بين الجنسين 

 بالنسبة لبعد السلطة:  

وهو ماترجعه  ."ذات داللة إحصائية بين الجنسين في هذا البعد اتضح عدم وجود فروق "
جتماعي الذي يبصم األنثروبولوجي تخضع لسياق إمها في مفهو أن السلطة بين الجنسين  الباحثة إلى
أخرى مغايرة  يعطي للمرأة حقها السلطوي في أدوارنماط سلطوية تختلف عن أنماط أخرى، و الرجل بأ

 .، إال أن الفروق في السلطة بين الجنسين غير موجودةألدوار المجتمع

      اإلناث حول األدوارو ذكور وهذا حسب رأي الباحثة قد يرجع إلى التنافس الملحوظ بين ال 
، وكذلك رغبة اإلناث بالعمل في مهن كانت في السابق تحتكر على الذكور فقط  والرغبة في القيادة

تنافس بدورها وبها أصبحت منتجة و  ،تخلص من النظرة الدونية لألنثىكما أن المجتمع الجزائري 
بين الجنسين  وجود فروق في الدور لى عدمإفعدم وجود فروق في السلطة بين الجنسين يرجع  ،الرجل

الذكور داخل في المجتمع المعاصر، كذلك المساواة في التعامل والتنشئة االجتماعية بين اإلناث و 
لذكر بأن له األحقية في السلطة والتحكم وكأنها ، في حين أن المعاملة في السابق كانت تميل لالعائلة

 .رمز للرجولة

 بالنسبة لبعد التفوق : 

ج ، وحسب رأي الباحثة هذا نات'بين الجنسين في بعد التفوق توجد فروق ذات داللة إحصائيةال '
، كما أن االت النجاح من أجل تحقيق ذواتهمالبروز في جميع مجعن رغبة كال الجنسين بالنجاح و 

باإلناث  االهتمامأدت إلى  ،تعمل على بلورة شخصية المراهقين أساليب التنشئة االجتماعية تطور
، فلم تعد معاملة الوالدين تكرس الدور األنثوي أو الذكوري في والمساواة بينهم والذكور على حد سواء

 تلعمبالتالي طبيعة التنشئة االجتماعية في الوقت الحالي و ، نهماولذلك انخفضت الفروقات بي ،السلوك
الدراسية واالجتماعية م التمييز بين الذكور واإلناث، والسماح لكليهما بممارسة حقوقه تقليصعلى 

دور المؤسسات التعليمية المختلفة في عمليات التنشئة االجتماعية التي تساعد في ـ كذلك واألسرية
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دمها الثانوية من نظام تعليمي  ن الخدمات التعليمية التي تقأ، فنجد وتطوير شخصية التلميذتشكيل 
إلى  باإلضافةال يميز بين الذكور واإلناث،  المدرسية اإلدارةكذا و  ،معاملة المدرسين للتالميذومنهج و 

  .يساهم بشكل ما في تالشي الفروق نهمااالختالط الحاصل بيو  ،واالحتكاك يالتفاعل االجتماع

  االستغالليةبالنسبة لبعد: 

 هذه النتيجة في الباحثة حيث تفسر، "لمتغير الجنس عزىاالستغاللية ي عدم وجود فروق في بعد"
 فوفق ،سواء اتجاه الذكر أو األنثى إلى حد كبير بالتنشئة االجتماعية للطفل يتأثرمفهوم النرجسية  أن

بل  ،النرجسية ال تنمو لدى الفرد استجابة لتقليل الوالدين من قيمة طفلهما إنفنظرية التعلم االجتماعي 
يلقى قدرا كبيرا من و  ،ة له، حيث يعامل الطفل بخصوصيةنتيجة إلفراطهما في وضع قيمة عالي

من خاللها يتعلم الطفل بأن و  ،ويرقى إلى الكمال ،يقوده الوالدان إلى االعتقاد بأنه محبوباالهتمام و 
ما ينمي عنده صفة  اآلخرينيتوقع الحصول على الفائدة من ف ،ينظر إلى نفسه على أنه كائن مميز

مستغال  اآلخرينإلى العالقة مع  ،ع الحب، ليتعدى في استثماره النرجسي العالقة مع موضو االستغاللية
 .سلوك التعزيز في التنشئة األسريةو  ،تمركزه على األنا

يساعد في  ،التعزيز التي يقوم بها الوالدين للتمركز على الذات الذي يمارسه الطفلعملية  إن 
يساهم  اآلخرينولية إلى حب تحويل النرجسية األوعدم النجاح في  أن يستمر معه للمراحل األخرى،
 تتمو  ،ة والتدعيم خالل مراحل الطفولةواإلثاب ،التعزيز دالفر تلقى فإذا في تشكيل شخصية نرجسية، 

بالتالي سيحمل معه سمات و  ،األحقيةن له سيرى المراهق نفسه بأ ،االستغالليةاألنانية و تنشئته على 
 هذاتمبالغ لحب  إضافة إلى ،استغالليةو  ،سطحية اآلخرينعالقاته مع في أن في  شخصيته تتسم 

تمركز الموضوع األبوي في سلوك ، و استغاللهم في انجازاته وخدماتهو  ،والتعالي على من يتعامل معه
 النرجسية في هذه الدراسة كان سويمستوى متوسط ، إال أن الل من أجل بلوغ المصلحة الذاتيةاالستغ

يساهم في فالفروق في التعامل مع الطفل ، (انخداع الذات)داللة على عدم التصور الخاطئ للذات
ن العالقات الطيبة إوبشكل عام ف ،وفي تقدير الذات ،فراد في مكونات الشخصيةبين األ فروق وجود
 .تكوين مفهوم نرجسية سوي توافقيو  ،باألمن اإلحساستساهم في تكوين  األسرةداخل 
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 :بالتساؤل الفرعي الرابعمناقشة النتائج المتعلقة -2-4

 اإلدمانمستوى  فييتضح لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 13)خالل الجدول رقم من 
 .ناثوالفروق لصالح اإل (نثىأ ،رذك)فيها لمتغير الجنس االختالفيعزى  ،على الفيس بوك

 (Anna Szczegielniak & al,2013)مع دراسةالحالية لدراسة التساؤل الفرعي الرابع لنتائج اتفقت 

نتيجة هذا االستخدام المفرط على الذكور، و  أكثر استخداما لشبكات التواصل االجتماعي في أن اإلناث
 فوجدت أن (9089Emre Çam ,  ، Onur İŞbulan )دراسة أما، يكونون عرضة لإلدمان مقارنة بالذكور

وأن الذكور أكثر إدمانا من اإلناث  ،قع الفيس بوك لدى الجنسينعلى مو  اإلدمانهناك فروق في 
أدائهم الوظيفي نتيجة على كذا و  ،ر ذلك سلبا على حياتهم العمليةفقد أث ،ونتيجة إلدمانهم على الموقع

 .لعدم قدرتهم على تقليص مقدار الوقت الذي يقضونه فيه 

وهي دراسة استكشافية حول  (Sharon Thompson, Eric Lougheed,2012) ثبتت دراسةأكما 
نتائجها وجود فروق لصالح أسفرت استخدام شبكات التواصل االجتماعي، الفروق بين الجنسين في 

واالنزعاج  االكتئابأكثر شعورا بالقلق و ، و لهذه المواقع من الذكور وأنهن أكثر استخداما ،اإلناث
فتح  دان السيطرة عند عدم قدرتهن على، كما يشعرن بفقإذ لم يتمكنوا من دخول الفيس بوك ،التوترو 

  p 96),(Sharon Thompson, Eric Lougheed,2012.حساباتهم

عالقته بأعراض االكتئاب حول استخدام الفيس بوك و  (Teague E. Simoncic,2012)دراسة وفي 
  .خلصت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين لصالح االناث

 إدمان انتشارأسباب  البحث عن التي هدفت إلى (Musarrat Azher & al 2014)دراسة أما 
دمانا من الذكور،، أسفرت أن اإلناث أكثر استالطلبة وعالقته بالقلق بين اإلنترنت وجاءت في  خداما وا 

التي هدفت لمعرفة العوامل المرتبطة و  (Lawrence T. Lam, & al , 2009 ) دراسة لورنس وآخرون
بإدمان االنترنت لدى المراهقين من طلبة المدارس الثانوية اإليرانية، وكانت من بين نتائجها أن الذكور 

 .مقارنة باإلناث اإلدمانأكثر عرضة للمعاناة من 
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       (7.17 ،مريم نريمان نومار)ليه دراسة إما توصلت  معنتائج الدراسة الحالية  أيضا اتفقت
 من الشبكات هذه استخدام في كثافة أكثر اإلناث أن وجدتالتي (  7.17، رمضان الخامسة)ودراسة 
 .الذكور

دراسة ك الحالية الدراسة جنتائباإلضافة إلى بعض الدراسات التي اختلفت نتائجها مع 
(9002Lindsay H. Shaw, Larry M. Gant ,) نترنت بين التي هدفت لتقصي شيوع استخدام اإل

نه ال توجد أوأظهرت النتائج ، الجنسين، واختالف انتشار بعض المتغيرات النفسية حسب الجنس
عزة مصطفى الكحكي ) من خالل دراسةأيضا تبين و  ،ي استخدامهم لالنترنتاختالفات بين الجنسين ف

 .نترنتاإل استخدام كثافة متغير في إلناثوا رالذكو بين نه ال توجد فروق أ( 1..7

التي  (  Elen Andreou, Hionia Svoli ,2013) جاءت نتائج دراسة ايليني اندرو، وهيونيا سوفلي
وباعتبار ، دم وجود فروق ذات داللة احصائية في إدمان االنترنت تبعا لمتغير الجنسع أظهرت

        مريم مراكشي)ظهرت دراسة أ ،بإفراطالمدمنين على الفيس بوك هم مستخدمين لهذا الموقع لكن 
 .بين الجنسين الفيس بوك استخدام درجات في إحصائية داللة توجد فروق ذات نه الأب (7.14،

 حيث أسفرتنتائج الدراسة الحالية  مع( 7.14،عبد الكريم سعودي)دراسة  كما لم تتفق نتائج
فيمـا يخص تأثير إدمان الفيس بوك على التوافق  ،عدم وجود فروق بين متوسطي الذكور واإلنـاثعلى 

، كمـا أن يس بوك يكون بنفس اإلقبال والشغفن إدمان الجنسين على الفأو  ،األسري للطالب الجامعي
أصبحت مفقودة   ،ناث وأسرهمالواجبات واألشغال المنزلية التي كانت في السابق حلقة وصل بين اإل

متساوية بين  اإلدمان، وأصبحت درجة درسن من هذه األشغالاث اللواتي ينحيـث أعفيـت معظم اإل
 (51، ص7.14،عبد الكريم سعودي) .الذكور واإلناث

 (Erica Sherman ,2011)دراسة و ، ( Hosein Jafarkarimi, & al ,9082)وتوصلت دراسة كل من

 على الفرد يقضيه الذي الوقت مقدارو  ،دمان هذا الموقعإدمان الفيس بوك والعوامل المؤثرة على إحول 
 .دمان الفيس بوك تبعا لمتغير الجنسإلى عدم وجود فروق في إ تينخلصت الدراس ،وكالفيس ب

 على االعتمادية نفإ ( Andersson Schou Cecilie, 9089) أندرسون سيسيلي لدراسة ووفقا
 من يعانون ينذال األشخاص أن كما .الكبار من ثرأك السن صغار بين أكثر بشكل تحدث بوك الفيس
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 الذين أولئك من بوك للفيس استخداما األكثر هم ،االجتماعي األمن وعدم بالرهاب ويشعرون القلق
 طموحا وأعلى تنظيما أكثرا هم الذين الناس أن أندرسون وتضيف ،الصفات تلك معدل لديهم ينخفض

 الختبار وطبقا ،لإلدمان عرضة أكثر هن النساء نأو  ،بوك الفيس إدمان لخطر عرضة األقل هم
 سجلوا ينالذ فإن ،(الحالية الدراسة في استخدامه تم الذي نفسه هو) بوك الفيس إدمان لقياس ''بيرغن''

 تشبه بأعراض ويصابون واليقظة النوم نوبات انتظام في تأخر لهم يحدث ،المقياس في عالية درجات
 (45 ص ،7.14سعودي، الكريم عبد).والكحول دراتالمخ إدمان أعراض كبير حد إلى

 فيحصائية إوجود فروق ذات داللة في تفسيرها لنتيجة ترى الباحثة  من خالل ماسبق طرحه
حيث  اجتماعيتشهده العائلة الجزائرية من تغير لدى الجنسين إلى ما على الفيس بوك  اإلدمان مستوى

هاتف و أ ،محمولجهاز و أ ،يملك إما جهاز كمبيوتر ،الكبيرالصغير و  ،فراد العائلةأغلب أصبح أ
لإلدمان  عرضة ليصبحوا ،نترنت في متناول الجميع إناثا كانوا أو ذكوراوبذلك أصبح استخدام اإل، ذكي

صبح الولوج ، كما أ"الفيس بوك" المفرط لشبكة التواصل االجتماعياستخدامهم نتيجة تفاعلهم الدائم و 
في الهواتف المحمولة  3Gتوفير خدمة مرا في غاية السهولة بالنسبة للمراهقين خصوصا بعد أ للموقع
دمان المراهقين على إسهم في أفي كل مكان هذا ما و  ،نترنت في كل وقتجعلهم يستخدمون اإلوهذا ما

 . موقع ال

أن الموقع يلبي وحسب رأي الباحثة فإن إدمان الفيس بوك يرتبط بدوافع استخدامه خاصة و 
البوح امكانية ، دردشةالو  رفيهتال، و جتماعيالا تفاعلكالاجتماعية للمراهقين ويشبع لهم حاجات نفسية و 

 ةظرينوهذا ما تفسره  .....دون االدالء بالمعلومات الشخصية عن المشكالت التي تواجهه
هذه النظرية لفهم تستخدم و  ،"كاتز"لـ   Uses and Gratifications Theory االستخدامات واالشباعات

: " Katz et al" ويوضح كاتز ورفاقه ،وسائل اإلعالم الستخدام شخاصالدوافع التي تدفع األو األسباب 
وأن الجمهور  ،أن النظرية تفترض أن الجمهور يستخدم وسائل اإلعالم ولديه هدف يسعى إلشباعه"

 "تانكرد شيروي ،"ويختار وسائل اإلعالم التي تشبع هذه الحاجات ،في هذه الحال يكون واع بحاجاته
Tankrad "  النظرية تمثل منظورا نفسيا لالتصال الجماهيري، ولهذا يذكر روبينأن هذه "Rubin "  أن

يتمثل في دراسة الحاجات النفسية التي تؤثر على  ،الهدف الرئيسي لنظرية االستخدامات واالشباعات
 .(323،ص1..7، وآخرون عزام العنانزة.) سلوك الجمهور فيما يتعلق باستخدام وسائل اإلعالم
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ومن ثم  ،هي التي تجعل المراهق يستخدمه ،الحاجات التي يحققها موقع الفيس بوكالدوافع و إن 
في ( .7.1،محمد األمين فورار)دراسة  حسب الموقعالتي يحققها هذه االشباعات  وتتمثل، يدمن عليه

 .االجتماعيتوفير التفاعل أي  ،والبقاء على تواصل مع األصدقاء ،مساعدتهم على تكوين الصداقات
مكن المستخدمين من توسيع يبوك  أن الفيس( 7.17،العقبي األزهر، ونوال بركات) دراسةتؤكد و 

الحقيقين تمعات والثقافات، وحتى أصدقائهم شبكة عالقاتهم مع الكثير من األصدقاء من مختلف المج
 .بوك أكثر مما يقضونها معهم وجها لوجه  يقضون معهم أوقات طويلة على الفيس

في غاية الخطورة  امر أيوضح  ،عليه اإلدمانلى الفيس بوك و إن اللجوء أأيضا ن نستنتج أيمكن 
والتي يتم ، لتي تعتمد على االتصال وجها لوجهوا ،طبيعة العالقات األسرية للمراهقينالتأثير على  هوو 

وهو ما يتفق مع ، مما يؤثر على حياة المراهق كليا ،تعويضها بعالقات افتراضية عبر الفيس بوك
ومفادها أن العالقات األسرية تتضرر من جراء ( 7.17،فتيحة كركوش، وأمينة بن قويدر)دراسة 

ونتيجة لذلك يدخلون في  ،فراد مع أسرهم قلاستخدام الفرد لشبكات التواصل االجتماعي، وأن تفاعل األ
 .صراع مستمر مع أفراد األسرة وخاصة الوالدين

في التخفيف من خدام الموقع إال أنه يساهم حسب بعض الدراسات بالرغم من سلبيات استو 
نه أو  ،ه في مرحلة يشعر فيها بالتقلبات المزاجيةأنخاصة و ، التي يمر بها المراهق االنفعاالتالضغوط و 

التي ( 7.17، الطاهر اإلبراهيمي وآخرون) أكدته دراسةهو ما ، و يلجأ لهذا الموقعلال يوجد من يفهمه 
، وبالمقابل توصلت شباب ومشكالتهملشبكات التواصل االجتماعي دور في تناول قضايا الوجدت أن 

يستخدمون الشبكات االجتماعية خاصة الفيس الذين إلى أن الطلبة ( 7.17، الخامسة رمضان)دراسة 
كما  ،في التخلص من القلق والضغوطذلك يساعدهم ، شاركة في مناقشة القضايا الراهنةبوك في الم

والتخلص من كل أنواع الضغوط التي يتعرضون لها سواء المتعلقة بالدراسة  ،إليه بغية الترفيه ونيلجؤ 
 .أو أي شيء آخر

حصائية تعزى لمتغير فسير نتيجة وجود فروق ذات داللة إحسب رأي الباحثة يمكن تخير في األ
 يسمح هذا الموقعألن أنهن أكثر إدمانا من الذكور، نظرا  أي ،وهذه الفروق لصالح اإلناث ،الجنس
لى إفيلجأن  ،بكل حرية، في ظل مجتمع ذكوري مشاعرهنو  التعبير عن آرائهن وأفكارهنب لإلناث

 عناستخدام الفيس بوك للتنفيس من خالل نفسهن أعن  والتعبير ،ذواتهن إلثباتالبحث عن مساحة 
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ن في خانة يضعو  ،رةمستعا بأسماءن ناث يسجلغلب المستخدمين اإلأن أو  ،الضغوط المعاشة خاصة
ن يحاولو ، شخصيات يمثلن قدوة لهن قد تمثل في كثير من االحيان ،صور لمشاهيرالصور الشخصية 

ظهار إ، دون يها في الواقع من خالل الفيس بوكعل نن يكأن تشكيل الشخصية التي يرغب باستمرار
المعلومات الشخصية و  ،الحقيقي االسمظهار إغلب العائالت الجزائرية أهويتهن الحقيقية لعدم تقبل 

فيما يخص  "  Iannis Pledel"أينس بليدل يرىو ، الصور بشكل غير أخالقي خوفا من استغالل هذه
يقية الحق، حيث يجعل الهوية المعنى المزدوجستعار يتحرك على مستوى لمم االسا"أن االسماء المستعارة

يتحول  ال متخيال للذاتفتولد شك ،يستثمر في الهوية المقتبسة ،مصداقيتهاية تفقد البعض من لمخفا
 (27،ص7.17صر الدين لعياضي، ن) ."إلى مرجع

 جتماعيةورغبتها في إقامة عالقات إمن بين األسباب أيضا حسب رأي الباحثة طبيعة األنثى و 
بالتالي الذكر، و لعاطفي لدى األنثى أقوى من أي أن المكون ا ،كذلك قدرتها التعبيرية عن مشاكلهاو 

يتعلق بمسألة الجنس اآلخر عقد صداقات خصوصا فيما و  ،ثر قدرة على التواصل االجتماعيهي أك
ل أنها في مرحلة المراهقة حيث تصبح اشكالية عقد صداقات عاطفية من اهتماماتها ألجخاصة و 

 االواقع يلجأن إليهمعايشة هذه العالقات في ال يسمح بالمجتمع  وألنالتعرف أكثر عن الجنس اآلخر، 
ات وراء المعلوم يوفره من القدرة على االختباء ولما ،، وهو ما ساهم فيه الموقعراضيفي العالم االفت
 العالقة"حول ( 7.11خيرة، بغدادي، زينب زموري )دراسة لـ هذا السياق نجد وفي. غير الحقيقية

 "الحقيقي لمجتمعوا ياالفتراض المجتمع بين االلكترونية الوسائل باستخدام الجنسين بين العاطفية
 :فراد يتواجدون في العالم االفتراضي وهماوجود فئتين من األفيها استخلصت 

 وتقاليده ،المجتمع ضغوط عن لتحققها بعيدا االفتراضي عالمال في ذاتها عن تبحث مندمجة فئة 
 .قيودهو   المجتمع سلطة من هروب اإليه بالنسبةفهو  التاليبو  امشاعره جماح تكبح التي

 

 والقيم سلطة التقاليد تتحدى أن تحاول ولكنها ،االفتراضي العالم في مندمجة أخرى فئة 
 معارضة لقيت ولو حتى، االلكترونية الوسائل عبر العاطفية العالقة على باإلبقاء وتتجاوزها

 . المجتمع طرف من

بما فيه من وسائل إلكترونية خصوصا شبكات التواصل االفتراضي  المجتمع وعليه فإن      
 األفراد ويعمل ينتجها ورموز وقيم سلطةأصبح لها ، و المجتمع ضوابط اقاختر االجتماعي ساهمت في 
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نتيجة عدم القدرة  التغير فرزهاأ جديدة ثقافة إلى تتحولو   ،األسرةقيم   على قضتف إنتاجها إعادة على
 ألنه االفتراضي العالم إلى يلجؤون لذا ،بالمحرمات المحاط الحقيقي المجتمع في رغباتال تحقيق على

 العالقات إبقاء علىالفرد خاصة األنثى  إصرار ذلك على الدليلو ، عالواق من هروب بمثابةلهم  بالنسبة
     زموري ).اذاته عن للتعبير وسيلة لها بالنسبة أصبحت كونها المجتمع معارضة رغم العاطفية
 (773ص ، 7.11 ،خيرة بغدادي ،زينب

ووجود أوقات فراغ ال يتم استغاللها تجد  ،كون في المنزلكذلك نجد أن معظم أوقات اإلناث ت
أماكن للتنفيس و  ،ر الوحيد لها ويصبح كروتين يومي، كما أن عدم توفر مرافقالمراهقة الفيس بوك المف

أو يمارسون هوايات  ،فأغلب أوقاتهم خارج المنزل سواء مع أصدقائهم ،عكس ما هو عليه عند الذكور
أن النشاط الفيسبوكي الذي تقوم به المراهقة على الموقع يشمل اهتمامات عديدة مقارنة و معينة، 

، التحدث عن أفكارهن ومشاكلهن اآلخرينصل مع في التواماتهن هتمابالذكور فتتمثل أغلب ا
االفالم ، متابعة أخبار مشاهير المسلسالت و الجمال، الطبخاء و ابعة االزي، متاآلخرينمع  ومشاركتهن

حول الرياضة، أخبار مشاهير  اهتماماتهمكور التي تتمحور أغلب نشاطاتهم و عكس الذ......
 . التعبير عن ما يجول في خاطرهممشاركة االخبار أكثر من الكتابة و ، الرياضة

بير عن نفسه بالشكل الذي يريده قع يسمح للمراهق بالتعأن موقع الفيس بوك هو مو  نستخلص     
في مشاكل أخرى تمس العديد  هعليه قد يدخل اإلدمان، إال أن تمنى أن يكون عليه ليرضي به أناهيو 

، ال يستطيع التواصل مع الغير وجها ليصبح منعزال عن العالم الواقعي من الجوانب منها االجتماعية
عائالت تتواصل عن فلقد أصبحت أغلب ال ،ة لينعدم الحوار داخل األسرةيمس الجوانب األسريو  لوجه،

ع النوم، والقدرة على االنتباه ، ويمس الجوانب الجسدية الصحية ليؤثر على ايقاطريق الفيس بوك
ير الجانب لتمس في األخ ،لتوتر إن لم يستطع أن يسجل دخوله على الموقعوالكآبة وا والشعور بالقلق

دمانه على الموقعو  الدراسي نتيجة اعتماده المفرطينخفض تحصيله ل ،للمراهقالدراسي   .ا 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل العام-2-0

لة إحصائية بين ذات دال موجبة نالحظ أن هناك عالقة ارتباطية( 12) من خالل الجدول رقم 
بالنسبة أما ، " بمدينة بسكرة ثانية ثانويالسنة الوك لدى تالميذ على الفيس ب اإلدمانمستوى النرجسية و 

وجود عالقة ارتباطية  أسفرت النتائج عن فقد على الفيس بوك اإلدمانعالقتها بالنرجسية و  ألبعاد
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على  اإلدمانية لمقياس لوالدرجة الك (االستغالليةاالستعراضية و ) يحصائية بين بعدموجبة ذات داللة إ
الغرور )أبعاد النرجسية بقية بين  إحصائيا في حين لم تكن هناك عالقة ارتباطية دالة ،الفيس بوك

 . على الفيس بوك اإلدمانو ( والسلطة والتفوق

والتي  ،التي أتيحت للباحثةالنتائج المتحصل عليها بالرجوع إلى أغلب الدراسات يمكن تفسير 
يشبع  فهو، لدى الفرد وتعزيزها يد النرجسيةشبكات التواصل االجتماعي تعمل على تصع  تشير إلى أن

أنه  اعيعطي طابو  ،المراهق كالحصول على االهتمام رغبة أساسية موجودة في أعماق كل فرد خاصة
 رهأفكاو  ،إنجازاته ،عمله ،إضافة صوره، أصدقائهللفرد ب فمزايا الموقع تسمح، يدور حول الفرد نفسه

 .هتمامإ وضعتشعر الفرد أنه م تعليقات التيالوكل ذلك مدعم باإلعجاب و 

 ايجابي علىقد يكون هذا االمر و  ،للفرد موقع الفيس بوك يعمل على تعزيز التقدير الذاتيإن 
من هذه الناحية قد  فالموقع، ورغباته حاجاته ال يتفهم خاصة وأنه يعيش في واقعشخصية المراهق 

بطريقة لم تكن متاحة  ،أهميتهم الذاتيةو  قيمتهم اكتشافإذ أنه يساعد الكثيرين على ، بيةيكون أداة ايجا
ص ، 7.17طوني صغبيني، )  .وتعزيز حب الذات الطبيعي االجتماعيلهم من قبل في وسطهم 

قد يساهم في تحريف مستوى النرجسية  ،عليه اإلدمان، لكن إذ تجاوز االعتماد على هذا الموقع و (71
ليصبح استثمار  لغة في استعراض االنجازات والقدرات،بالذات، والمبالديهم نتيجة االعجاب المبالغ 

 .نرجسيتهم ال يتجاوز حدود العالم االفتراضي

تي اتفقت ال (Sadia Malik, Maheen Khan ,2015) دراسةوفي ظل نتائج الدراسة الحالية نجد 
، حيث كشفت عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين تماما مع نتيجة التساؤل

استخلصت أن انخفاض مستويات تقدير الذات الطالب، و  بوك والسلوك النرجسي عندإدمان الفيس 
يؤدي إلى قضاء الكثير من الوقت على الفيس بوك من أجل تعويض تدني الذات ويكون بطريقة 

عن طريق مشاركة ، فيتم استخدام الموقع من أجل تضخيم األنا ةالشعورية من خالل سلوكيات نرجسي
  .حياتهم الشخصية لصورهم وأفكارهم و  اآلخرين

 :آفة النرجسية"بعنوان   Jean M. Twenge" جان توينج "دراسة ذكرت في كتاب  في كما جاء
أن بنية  :the narcissism epidemic: living in the age Of entitlement "   العيش في زمن االمتياز
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الشبكات االجتماعية بحد ذاتها تكافئ مهارات النرجسي مثل الترويج للذات، اختيار الصور التي تمدح 
 (77ص ،7.17، طوني صغبيني) ".االعجابات likeامتالك العديد من االصدقاء و الذات،

راهقين تسمح بوك للمالمزايا التي يقدمها الفيس  أن ) (Eileen Y. L. Ong & alوقد أوضحت دراسة     
تتسم باالستعراض الجسدي و جذابة والتي تكون بالضرورة  ،لهم بالعرض الذاتي لصورهم الشخصية

ارنة بالمراهقين لديهم قلق إزاء مظهرهم الجسدي مق مرتفعي النرجسيةالمراهقين ف غير مألوفة،و 
 .نوع من إظهار الذات المتكررتحديث الحالة ، كذلك نجد أن كثرة منخفضي النرجسية

رد وعدد مرات تسجيل إن عمل الموقع على تعزيز النرجسية متعلق بالوقت الذي يقضيه الف
االفراد ذوي النرجسية المنخفضة الدراسات أنه ال يوجد اختالف بين قد أثبتت بعض الدخول إليه، و 

بير عنها التعو  ذلك أنه يوفر لكليهما القدرة على تنمية حب الذات ،المرتفعة في استعمالهم للموقعو 
 .اآلخريناالعجاب من لهم االهتمام و  عتقادهم أنها توفرالبالشكل الذي يريح الفرد، و 

(Elliot T.Panek , et al, 2013,p2005 )                                                        

 ، نظرا لما يقدمه الموقعة تظهر جيدا في النشاط الفيسبوكيالنرجسي أن  مظاهرترى الباحثة و 
من أهم الشكل الذي يرغب فيه المراهق، و فرصة لعرض الذات بو  ،من مميزات تعزز الجانب الذاتي

 بالكم ال النوعأنهم أصبحوا يهتمون صدقاء، خاصة و المظاهر النرجسية التي نجدها بارزة هي عدد األ
اجها تجعله يختار لنفسه األنسب واألحسن التحكم بالمعلومات التي يتم إدر  على كما أن قدرة الفرد

فراد الذين يملكون في أن األ  Ackerman et al. (2011) إليه أشار وهو ما، إلشباع حاجاته النرجسية
 معرفة ماذا يقولجل الحصول على االحترام و أدرجات مرتفعة في النرجسية يستخدمون الفيس بوك من 

 .خرون عنهم من خالل مراقبة صفحتهم الشخصية باستمراراآل
  (222,2011 ,p Christopher J. Carpenter ) 

 (Laura E. Buffardi & W. Keith Campbell,2008) نتائج الدراسة الحالية مع دراسة تفقتا كما

زداد إفكلما زاد معدل االستخدام  ،س بوكمعدل استخدام الفيأثبتت وجود عالقة بين النرجسية و التي و  
د عالقة ارتباطية بين وجو  نع ) (Soraya Mehdizadeh ,2010 أسفرت نتائج دراسة، و مستوى النرجسية

تعزيز الذي يقوده الستخدام الفيس بوك و وأن تدني الذات الذي يعيشه الفرد هو  ،الفيس بوكالنرجسية و 
 .ةيعمل كآلية لتعديل األنا التالف لموقعنرجسيته أي أن استخدام ا
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فراد مرتبطة ى األدأظهرت أن النرجسية لالتي  (Remia Mahajan ,2013)دراسة فيما جاءت  
هناك عالقة بين وأن  (الصور، الملف الشخصي، تحديثات الحالة)بالمزايا التي يقدمها الفيس بوك 

فهو يسمح له  ،حقيق الرغبات والنزعات النرجسيةالوسيلة المثلى لت باعتباره، استخدام الموقعالنرجسية و 
قيق ، مما يجعل من الموقع المكان المناسب لتحوالتحكم بعرض الذات والتعريف بها ،بالسيطرة الكاملة

في تتجلى و  ،واالعجاباالهتمام  اآلخريناهق يتوقع من فتجعل المر  الصورة الذاتية المرغوب بها،
 share » . (Remia Mahajan ,2013, p138) » و المشاركة « like »خاصية االعجاب 

خاصة مع توفر  ،صور عن أنفسهموضع منشورات وتعليقات و موقع لمستخدميه بال سماحإن 
ن أدى إلى مكافي كل في كل وقت و إلى الموقع  الهواتف المحمولة الذكية التي سهلت الوصول

 .فرادلدى األساهم أيضا في زيادة مستوى النرجسية  ، كماعليه اإلدماناالستخدام المفرط له و 

ي تناولت العالقة بين النرجسية التو  ،المتحصل عليها من طرف الباحثةتشير معظم الدراسات      
حصائية ذات داللة إوجود عالقة ارتباطية  إلى "الفيس بوك " موقع التواصل االجتماعياستخدام و 

تم  (,Buffardi & Campbell 2008)و  (Soraya Mehdizadeh, 2010)فمثال في دراسة، موجبة بينهما
صور ما يضيفه من و  ما ينشره الشخصات النرجسية تظهر عن طريق يالسلوكإلى أن التوصل 
   (  Elliot T. Panek , et al, 2013,p2005). شخصية

الناس الذين لديهم حاجة متزايدة للشعور بالرضا "أن  ".Carpenter Christopher J"كاربنتر يرى       
يعطي بوك  فيسال: "إلى أنوأضاف  ،الفيس بوك كوسيلة لتحقيق ذلك يستخدمونعن أنفسهم سوف 

والحصول على ردود الفعل التي يحتاجونها كي  ،الفرصة الستغالل هذا الموقع تلك النزعات النرجسية
                                                  ) http://www.masress.com/altabib/200638( . "يصبحوا محور االهتمام

أسفرت نتائج الدراسة  ، فقدعلى الفيس بوك اإلدمانعالقتها بألبعاد النرجسية و  النسبةأما ب
االستعراضية )بعدي النرجسية بين موجبة حصائية إوجود عالقة ارتباطية ذات داللة  على الحالية

 :ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي على استخدام موقع الفيس بوك اإلدمانو  ( االستغالليةو 

مكونين للنرجسية يبرزان على  لى وجودعالدراسات التي تحصلت عليها الباحثة لقد أسفرت 
عراضية تظهر بقوة في المنشورات ، فاالستاالستعراضية واالستغاللية ي همامواقع التواصل االجتماع
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المثال التعليق على سبيل فجتماعية الستغاللية فتنبأ عن سلوكات غير إأما ا ،الصور الخاصة بالذاتو 
الغضب من عدم التعليق االجتماعي أكثر من تقديمه و  لدعممحاولة الحصول على او  ،سلبية بعبارات

  ".Carpenter Christopher J" وهو ما يؤكده .et al, 2013,p2005) (Elliot T. Panek , .على منشوراته
نرجسية، لل في سلوكينبوك الذين يروجون ألنفسهم على الموقع يظهرون  فيسالمستخدمي  في أن

 والثاني. وهم الذين يحبون أن يكونوا في بؤرة االهتمام" االستعراضمحبي "األول يطلق عليه مصطلح 
وهم الذين يفعلون أي شيء للحصول على االهتمام الذي يعتقدون أنهم " االستغاللية"هو سلوك 
  ) (http://www.masress.com/altabib/200638  .يستحقونه

 :يمكن تفسير هذه النتيجة كالتاليمما سبق و 

 ستعراضيةبالنسبة لبعد اال: 

 

لذلك  ة في كسب الكثير من المهتمين بهماالستعراضية لديهم رغب صفةفراد الذين يمتلكون إن األ
عندما يريدون الزيادة و ، جل الحصول على االهتمامأمن  وذلك نجد أنهم يملكون الكثير من االصدقاء

فهم  ،يقومون بقبول طلبات الصداقة من االشخاص الغرباء الذين ال يعرفونهم ،في عدد المهتمين بهم
العديد من  بإدراجكما أنهم يقومون  ،اآلخرينتمام أكثر من التواصل مع يرغبون في الحصول على االه

عرض من أجل زيادة لفت االنتباه و  ذلككل و تغيير صفحتهم الشخصية و  ،ونشر صورهم ،التحديثات
 ( p Christopher J. Carpenter, 2011, 222)  .الذات

  (Kris Compiet,2013) دراسةو  (Christopher Carpenter ,2011) دراسة فقت معتاهذه النتيجة 

االستعراضية يستخدمون الفيس على مستوى مرتفع في بعد االفراد الذين تحصلوا ا أن ملتي مفادهاو 
الصور الشخصية والمعلومات و  ،الل تحديثات الحالةعرض ذواتهم من خ بهدفبوك أكثر من غيرهم 

 .التي تتسم بالجاذبية مقارنة بنظرائهم ذوي المستويات المنخفضة 

خاصية الصور كزايا يحتويه من مأن موقع الفيس بوك مع كل ما بالباحثة هذه النتيجة  تفسر      
لبوم الصور الخاص به أفيظهر على  ،دراج الفيديو تعمل على تعزيز نرجسية المراهقا  و  ،الشخصية

جسده بالشكل الذي يريد و  ،خاللها يستعرض المراهق مفاتنه والتي من ،الكثير من الصور الجذابة
شوب من و ين من يستعمل تقنية الفوتخاصة وأن هناك من المراهقبالتقاط صور السيلفي باستمرار و 
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أي أن االستعراضية على  ،اآلخرينتظهر عند  أن أجل تغيير بعض التفاصيل التي ال يرغب في
وتشبع في داخله رغبة أن يكون محل اهتمام  ،اآلخريننظار أالفيس بوك قد تجعل المراهق محط 

 .اآلخرينوانتباه 

  السلطة بالنسبة لبعد الغرور والتفوق و: 

التي أظهرت و  ،السلطةو  ،والتفوق ،والمتمثلة في الغرور األخرىأما بالنسبة ألبعاد النرجسية        
ن حدود إطالع الباحثة فإ فيعلى الفيس بوك، و  اإلدمانوبين  انهمنتائج الدراسة عدم وجود عالقة بي

فقر التراث البحثي وفي ظل ، تحصلت على نفس نتيجة هذه الدراسةمطابقة ال سابقةالدراسات جميع ال
/ الفيس بوك  خصوصية: هذه النتيجة في ضوء ثالث متغيراتلى تفسير فإن الباحثة سعت إ
ترى الباحثة أن هذه األبعاد قد ال تظهر على صفحات  ي ذلكف.  األداة البحثية/ خصوصية المراهق 
، حيث ء آخرنتيجة أن المراهق أصبح يركز على صورة جسده أكثر من أي شيالعالم االفتراضي 

شباعيستغل المراهق جدارية الفيس بوك لالستثمار النرجسي   المستخدمينغروره حتى عند المراهقين  وا 
في جدارية المستخدمين " للغرور"، حيث تبرز السمات السيكولوجية له في حجم ساعي قليل  االستخدام

 معا يتماثل بقدر م اإلدمان ى المنشور ال يتماثل معحتو غير المدمنين، فالممنين أو سواء عند المد
فالتفوق هو المتغير الذي يمكنه ، اإلدمانب تجاوز االرتباط" ق بعد التفو "، كما أن حاجات المراهق نفسه
القدرات المعرفية و  ،ير آخر في ظل تعدد قدرات الفرد وتمايزها حسب درجة الذكاءأن يرتبط بأي متغ

عند ، كما يرتبط التفوق وصية العملية التعليمية التعلميةمزاج المراهق الذي يتأثر بخصو  ،واإلنجازات
ن نربط ال يمكن أفإنه في ظل التنوع في المناخ الدراسي للمراهق دراسي، و الالمراهق في الغالب بتفوقه 
وال بظهوره على موقع الفيس بوك، وبالتالي فعدم وجود عالقة نتيجة  اإلدمانبالتفوق أو الفشل الدراسي 

تعدد أسباب الفشل مما يجعل المراهق ال يركز على انجازاته وقدراته على صفحة  محتملة في ظل
 . الفيس بوك

السلطة  على الفيس بوك  حيث يمارس المراهقين اإلدمانعد السلطة و كما انعدمت العالقة بين ب
 بطهأو يث" بالسلطة " عزز الشعورنمط التربية الذي يو  ،وأسلوب المعاملة ،في ظل التنشئة األسرية

ليس بالمحتوى ن حيث التواصل االجتماعي الواقعي، و فالسلطة ترتبط بالمحتوى الثقافي التربوي م
ن المراهقين المستخدمين حظة الباحثة فإ، فحسب مالاضي على شبكات التواصل االجتماعياالفتر 
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اتهم ضية ومن خالل تحديثلشبكات التواصل االجتماعي يبدون أكثر انفتاحا على صفحاتهم االفترا
، حيث يلجأ لغرس الشعور بالسلطة عند الشباب المجتمع الجزائري المحافظ يسعى، إال أن واقع اليومية

نثروبولوجيا ، فحسب الدراسات األمن خالل التماثل مع مفهوم الحرمةالمراهق الذكر إلى السلطة 
ت ناجحة، وبالتالي ن أن تكون سيدة بيحيث تتمكن ملألسرة الجزائرية تربى الفتاة على سلطة البيت 

وهو ، الثقافي االجتماعيبقدر ما ترتبط بالمحتوى األسري و  اإلدمانن السلطة ال ترتبط بعالقتها مع فإ
 .   وبعد السلطة اإلدمانعالقة بين  فسر عدم وجودماي

 "التفوق " ته األبعاد اه ثة في تفسير انعدام العالقة بينفي األخير يبقى ما سبق رؤية الباح
من نفس على الفيس بوك، خاصة في ظل قلة الدراسات السابقة  اإلدمانبين و " الغرور" ، "السلطة "و

ال للخصوصية تستند في تفسيرها إ، فالخصوصية السيكولوجية ال السياق الثقافي االجتماعي
يجعلنا ،ماالدراسة لم تتعدى دراسة العالقة ، فاألدوات اإلحصائية المستخدمة في هذهاالجتماعية الثقافية

ذات تعبير يا بأداة إحصائية نحتاج إلى االختبار التطبيقي من حيث فحص هذه االحتماالت تطبيق
إحصائي أبلغ سيكولوجيا ما نسعى إليه مستقبال من خالل لفت الدراسات لهذه األبعاد عند المراهقين 

 .زائريتماعية للمراهق الجالمستخدمين لشبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك حسب البيئة الثقافية االج

 بعد االستغاللية : 

فراد النرجسيين في الغالب يتوقعون أن االستغاللية لدى األ Ackerman et al. (2011)  لقد وجد 
وبالرغم من أن  ،اآلخرينتقديم االحترام من ها تفضيال خاصا فيما يخص المال والدعم االجتماعي و في

ذوي الدرجات المرتفعة في االستغاللية  فاألشخاصالمال صعب الحصول عليه على الفيس بوك 
، فهم يطلبون الدعم االجتماعي دون مقدرتهم على واالحترام من أجل تقليل التوتر لى الدعمإيحتاجون 
سى لكن ال يشعرون األبالحزن و  حسوندعمهم عندما ي اآلخرينفيشعرون أنه يجب على  للغيرتقديمه 

هانتهم إاالستغاللية المرتفعة عندما تتم ن االفراد الذين يملكون سمة أكما ، لآلخرينبوجوب فعل ذلك 
أن عدوانية النرجسي تظهر في التعليقات السلبية فإنهم يثأرون بعنف وبعدوانية، و  ،اآلخرينمن طرف 

 (p483 Christopher J. Carpenter, 2011,.)على الصفحة

فراد الذين تحصلوا على درجات مرتفعة أن االإلى  (Kris Compiet,2013)نتائج دراسة توصلت 
، كما من أجل الحصول على الدعم والمساندة في بعد االستغاللية يقبلون طلبات الصداقة من الغرباء
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أن لديهم الرغبة في االنتقام من ردود الفعل السلبية التي يواجهونها مقارنة باألفراد ذوي المستويات 
   . المنخفضة

 ندرجسي على موقع الفيس بوك تظهر عن االستغاللية في مظهرها النفإحسب رأي الباحثة و       
التعليق يتجسد في طلبه  خير، وهذا االاآلخريناالحترام من االستحقاق و طلبه في وتتمثل المراهق 

، فعندما ال يحصل على زر االعجاب أو تعليق ذلكبملزمين  اآلخرينأن كواالعجاب على منشوراته و 
، كما ترى الباحثة لتعليقات السلبية لحماية نرجسيتهلذا يسارع في الى تهديد إبه مدح تتعرض نرجسيته 

قد يشعرون بالغضب من عدم تلقيهم للفيس بوك أنهم  دمنينمالحظتها لبعض االشخاص الممن خالل 
 .ما يكتبونه على صفحتهم علىعليقات ت

 :كميةال المناقشة العامة لنتائج الدراسة -1

التي الدراسات السابقة ضوء  علىإلى جملة من النتائج تم تفسيرها  من خالل ما سبق خلصنا
يمكننا تلخيص ما توصلنا إليه التراث النظري للدراسة، االستناد إلى و  ،كنقطة انطالقةاعتمدتها الباحثة 

 :فيما يلي

  بالنسبة للتساؤل الفرعي الول : 

في حين بلغ عدد غير ، هم تالميذ مدمنين على الموقع % 23أن نسبة  والذي أسفر على
في استخدام  امفرط اتلميذ 347أي من بين  ،من مجموع التالميذ المفرطين لالستخدام %72 المدمنين

لم  اتلميذ 11و، اإلدمانتوفرت فيهم جميع شروط ومحددات  مدمن اتلميذ 751نجد  موقع الفيس بوك
 .يصنفوا ضمن المدمنين وفق درجاتهم على المقياس ما جعلنا نستثنيهم من الدراسة

تلميذا، هو عدد ال يستهان به ويجب  751إن عدد التالميذ المدمنين على الفيس بوك المقدر بـ 
ل في طياته آثارا سلبية شديدة  يحم السلوكي اإلدماننعلم أن  فكما ،أن ندرك مدى خطورة االمر

فمن  ،بالنسبة للمراهق الجزائري خاصة المتمدرس فإن بداية هذا التأثير سيكون على الجانب الدراسيف
هو ما أشارت ، و ويضطرب نومه كثير من الوقتنتيجة قضاء ال الممكن أن ينخفض تحصيله الدراسي

فقضاء  ،دمان الفيس بوك على ايقاع النومفي تأثير إ( Andersson Schou Cecilie, 9089) إليه دراسة 
بالتالي التأثير على كافة ى التاثير على الساعة البيولوجية، و الكثير من الوقت سيؤدي بالضرورة إل
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الفيس بوك جراء اعتماديته عليه فيشعر المراهق بالحزن عند عدم مقدرته من دخول  ،الجوانب النفسية
ا من عدم التحكم من خوف اآلخرينفيصبح ال يستطيع التواصل مع  ،يؤثر على العالقات االجتماعيةو 

قد دارة عالقات واقعية وجها لوجه، و ى إ، وبدوره سينتج لنا مراهق ليست له القدرة علموقف االتصال
 .(7.14،عبد الكريم سعودي)يؤثر على توافقه االسري كما جاء في دراسة 

 بالنسبة للتساؤل الفرعي الثاني : 
 

أن أفراد العينة من المدمنين على الفيس بوك لديهم مستوى متوسط من  في نتائجه تمثلت
تقدير ايجابي للذات  إلى يشير مستوى وهو ،جمالي أفراد العينةمن إ % 51.4النرجسية قدرت نسبته 

 تعمل ذاته  فالنرجسية السوية عن إيجابية صورة يحملالمراهق الجزائري  فإن هنا ومن بالنفس، ثقةو 
يتمتع و  ،وتنمية ذاته، فهي تشعره بأنه فرد مميز تنظيم على المراهق تساعد كامنة كقوة الدوافع شأن

 .اآلخرينوذلك ألجل اثبات ذاته أمام  ،اآلخرينبشخصية تختلف عن شخصيات 

يتها أشرنا في التراث النظري للدراسة أن النرجسية تشكل دفاعا للذات من أجل حماوقد سبق و 
هذا ما يجعلها سمة بارزة في المراهقة نتيجة للتغيرات التي يتعرض . من أي تهديد داخلي أو خارجي

الضرورة أن تستمر هذا ال يعني بو  ،عند المراهقنرجسية بشكل ملحوظ وبالتالي تبرز الصفات ال ،لها
 . معه هذه الصفات

من أفراد العينة هذا االرتفاع في  %13.1بالنسبة لمستوى النرجسية المرتفع فلقد قدرت نسبته      
زاز بها وطلب المثالية االعتو  ،وحب الذات ،المراهقين يدركون مشاعر العظمةالنرجسية يجعل من 

من  هأن ،في الفصل الثالث للنرجسيةإليه تطرقنا  وهو ما ،اآلخرينقدير حاجات ، مع عدم توالكمال
باء ل األبوية في التعامل حيث يسقط جالنرجسية المرضية هي األساليب األأسباب استمرار الصفات 
 على الصفات السلبية للنرجسية تترسخ فيومن خالل التعزيز المستمر  ،نرجسيتهم على أبنائهم

ضمن  وتشخيصهم ،تصنيفهمالمراهق لتجعله يشعر بالتمجيد وعظمة الذات، لكن يبقى صعوبة 
ما أن التشخيص يحتاج وك ،نظرا لطبيعة المقياس المطبق ،أمرا صعبا مضطربي الشخصية النرجسية

 .إال أنه تبقى احتمالية التنبؤ باالضطراب لدراسة أعمق،
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فهي دليل على أن المراهقين  ،جمالي أفراد العينةمن إ % 73.2 المنخفضة نرجسيةتأتي نسبة ال      
الحزن فيشعر بالخجل و  ،استثماره النرجسييقل و  ،وفيها تنقص ثقة المراهق بنفسه ،لديهم تدني الذات

 .مع عدوانية اتجاه الذات نتيجة شعوره أو تعرضه لجرح نرجسي

 بالنسبة للتساؤل الفرعي الثالث : 

تالميذ  بين أبعادهاو  النرجسية مستوى فيحصائية إفروق ذات داللة  وجود مأظهرت النتائج عد
 ."(نثىأ-ذكر)لمتغير الجنسبعا الفيس بوك ت استخدامثانية ثانوي المدمنين على السنة ال

الجنسين تجعل من التغيرات التي يمر بها المراهق من كال  هذه النتيجة إلى رجع الباحثةت
دائما في محاولته لحمايتها من أي تهديد من خالل استخدامه آلليات بالتالي يسعى و  ،نرجسيته مهددة

فبداية هذا االستثمار يبدأ بصورة الجسم حيث أن الطريقة . اول فيها استثماره لهذه النرجسيةعدة يح
التي تتجسد في و  ،الصعوبات النرجسية التي يعيشهاالتي يعامل بها المراهق جسمه تعكس مدى 

 االهتمامر لديه على شكل االهتمام بالذات، حب الذات، جذب االنتباه و هفتتمظ ،االستعراضية
بشرط وجود استثمار لبيدي تبقى سوية لم تتجاوز الحدود  اذى المراهق إ، فاالستعراضية لدواالعجاب

 . مستمر للموضوع

ذج الجسدي الذي يتقبله تساعد على بناء هوية المراهق من خالل النمو كما أن النرجسية تعمل و 
خاصة العالقات  اآلخرينع كذلك من خالل العالقات مو  ،أو يسعى لتحقيقه ،المراهق ويرضى عنه

لى النماذج الوالدية ية يرجع إوتكوين نرجسية سو  ،فقدرة المراهق على تنظيم تقدير ذات األبوية،
ن خالل أين يبرز دور الوالدين في الحفاظ على نرجسية أبنائهم م ،المستدخلة أثناء مرحلة الطفولة

قة جيدة بين الوالدين ليجعل المراهق يحافظ على عال ،مساندتهم على القدرة في االستقالل الذاتي
 .المستدخلينالحقيقين و 

ن تكوين األنثى تعتمد على قدرتهم في بناء أنا مثالي يمكنهم مالذكر و إن النرجسية السوية عند 
والمتمثلة في طلب االهتمام واالعجاب  ،سيةفعند اشباعه لرغباته النرج ،فكرة عن أناهم في الواقع
عند عدم قدرتهم على اشباع هذه الرغبات التي تكون مطابقة لالنا المثالية و  ،يشعرون بالرضا النرجسي

بالتالي يمكننا القول أن نرجسية المراهق أو المراهقة تخضع اهق بالجرح النرجسي، و يشعر المر 
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ا يخضع لطرق نما  و  ،حيث أن االختالف ال يخضع للنوع ،ماباألساس إلى طبيعة النمو النرجسي لكليه
بما أن المجتمع و  ،جع ألساليب التنشئة االجتماعية والعالقات الوالدية، كما أنها تر التعبير عن النرجسية

ال يتم تعزيز ، و تعرف تمييزاأصبحت المعاملة الوالدية ال و  ،ئري انخفض فيه التمييز الذكوريالجزا
كما أن كال الجنسين واالستغاللية،  ،والتفوق ،والسلطة ،كاالستعراضية والغرورالصفات النرجسية 

هذه إلى تقلص الفروقات بينهما، و ، هذا ما أدى ان للنجاحيسعيصبحا يتنافسان على نفس االدوار و أ
 ابراهيم حيدر عماد)ودراسة  ،(7.11،محمد أحمد الشدفان) دراسة  كل من النتيجة اتفقت مع

 دراسةو، (7.17، ، مثال عبد اهلل غني العزاويابتسام سعدون محمد)دراسة و  ،(4..7 ،تروشياأل
، و من بين الدراسات التي لم تجد (,9080Lootens)دراسة و  ،(Raskin & Hall ,1981) راسكن وهول

 (  ,8222Tschanz ,Morf & Turner)دراسة ين أبعاد النرجسية تعزى لمتغير الجنس نجد بفروقا 
 .(7.17،أمال جودة)ودراسة 

 بالنسبة التساؤل الفرعي الرابع : 

على استخدام الفيس  اإلدمانمستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسفرت النتائج عن
 .ناثتبعا لمتغير الجنس لصالح اإل بوك

صبحت عليه شبكات التواصل االجتماعي خصوصا الفيس بوك وتم تفسير هذه النتيجة إلى ما أ
، واستخدام المراهق ث بات استعماله يشغل معظم أوقاتهحي ،يحتل حيزا هاما في حياة المراهق إذ

فأصبح يلبي حاجات  ،الموقعكذا المميزات التي يسمح بها بوك يرجع أوال لسهولة استخدامه و للفيس 
لمجتمع اففي  ،عليه اإلدمانمن ثم و  ،ا أدى إلى اإلفراط في استخدامهاجتماعية للمراهق ممنفسية و 

عظم األسر ن من كال الجنسين يستعملون الفيس بوك لتوفر االنترنت عند مالجزائري أصبح المراهقو 
 وحسب الدراسة الحالية وجدنا أن ،الصغير يستخدم الموقع ألغراض معينةالجزائرية، فأصبح الكبير و 

والفروق لصالح االناث  ،ى الموقععل اإلدمانحصائية بين الجنسين في مستوى ذات داللة إ اهناك فروق
عقد و  ،تفاعل االجتماعيالورغبتها في التواصل و  ،نثىيعة األترجع هذه النتيجة حسب الباحثة إلى طبو 

يجعلها لالعاطفي  الفراغو  ،المللساعات الفراغ و لتتعرض إلى وكذلك مكوثها في المنزل  ،عالقات جديدة
 حيث أسفرت( 7.17مريم نريمان نومار، )ة دمانا من الذكور وهو ما توضحه دراسا  أكثر استخداما و 

خالل نتائج  فمن ،بسبب فراغ اجتماعي وعاطفي في الجزائر" بوك يسفلل" يلجئون  االشخاصبأن 
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بدافع الهروب من الفراغ االجتماعي والعاطفي مقارنة  للموقع اإلناث أكثر استخداماالدراسة تبين أن 
 .بالذكور

 التي أسفرت عن (9089Emre Çam ,  ، Onur İŞbulan )مع دراسة  ختلفتهذه النتيجة ا إن
باقي الذكور أكثر إدمانا من اإلناث، أما ف ،الفيس بوك لدى الجنسين على اإلدمانفروق في  وجود

       على االنترنت تعزى لمتغير اإلدمانو الموقع ل الفروق في استخدام الدراسات فتمحورت حو 
وجود فروق  هاتائجالتي بينت ن (Sharon Thompson, Eric Lougheed,2012) دراسةفنجد  ،الجنس
( 7.17 ،مريم نريمان نومار)دراسة  ، كما نجدستخداما من الذكوروأنهن أكثر ا ،ثاإلنالصالح 
التي خلصت إلى و  ،(Teague E. Simoncic,2012)دراسة و  ،( 7.17، رمضان الخامسة)ودراسة 

 Musarrat Azher & al)أما دراسة  الح االناث ،الجنسين لصوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

أسفرت  (Musarrat Azher & al 2014)دراسة و  ،(Lawrence T. Lam, & al , 2009 ) دراسةو   (2014
دمانا من الذكورستخداما و أن اإلناث أكثر ا  .ا 

 

 بالنسبة للتساؤل العام : 

على استخدام  اإلدمانالنرجسية بأبعادها و الذي حاولنا من خالله تقصي العالقة بين مستوى و 
، فقد أسفرت السنة الثانية ثانوي بمدينة بسكرة لدى تالميذ" الفيس بوك"شبكة التواصل االجتماعي 

أما بالنسبة ألبعاد  ،1...عند مستوى  عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا النتائج
ة دالة ماعدا فلم تكشف النتائج عن وجود عالقة ارتباطي ،على الفيس بوك اإلدمانعالقتها بالنرجسية و 

 .  5...كانت الداللة عند مستوى و ( االستعراضية، االستغاللية )  بعدي

دعم نرجسية و  ،ن مزايا عديدة تسمح بعرض الذاتيرجع ذلك إلى ما يوفره موقع الفيس بوك م
حساس الذات  ،متولدة عن فقدان الهويةضمن لمنتسبيه إشباعات نفسية ي الموقع إذ أصبح  ،المراهق وا 
عادة بنائو  ،ضعيف النرجسية من أجل دعم ذاته، فيتوجه للموقع كل من المراهق بالنبذ ما  تحقيقها و ا 

وبالشخصية  ،ي يرغب فيهمحاولة تحقيقه في العالم االفتراضي بالشكل الذو  ،لم يستطع اثباته في الواقع
وابراز  ،االعجابها منصة مثالية لتلقي االهتمام و المرتفعة يجدون، كما أن ذوي النرجسية التي يريد
صية جذابة وتكون ملحوظة في صفحاتهم الشخصية من خالل اختيار صور شخ ،المتضخمة ذواتهم

تظهر و  ،بأنهم أشخاص بارزين في مجتمعهمأن منشوراتهم تتميز تظهر فيها االستعراضية، و 
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 اآلخرينتلقي الدعم من والذي يدل على رغبتهم الدائمة في  ،االستغاللية في عدد أصدقائهم الكبير
 قد يعزز نرجسيتهمك فالفيس بو  بالنسبة للمراهق ذو النرجسية المتوسطةوتتميز عالقاتهم بالسطحية، و 

خاصة وأن هذا الموقع يلبي اشباعات بأنفسهم،  موزيادة ثقته ،هتماماالحترام واال للمحافظة على كسب
التحدث و  دون خوف منالمجتمع الواقعي من حب لالنتماء، التواصل  ال يلبيها حاجات للمراهق قدو 

 ةكدراس لنا عليهااتفقت عليه جميع الدراسات السابقة التي تحصماوهذا  .عن ضغوطاتهم ومشاكلهم
(Sadia Malik, Maheen Khan ,2015)  ،ودراسة (Soraya Mehdizadeh, 2010)، دراسةو         

(2008 Buffardi & Campbell,)، دراسةو  (Remia Mahajan ,2013)ودراسة (Kris Compiet,2013)  

            ةدراسو  (Elliot T. Panek , et al, 2013) ودراسة(Eileen Y. L. Ong & al) دراسة و

( ,2011 Christopher J. Carpenter   ) 

على الفيس بوك تحمل معنى االضطراب واالستخدام المرضي  اإلدمانوفي األخير تبقى ظاهرة 
للموقع، فبالرغم من االيجابيات التي يقدمها للمراهقين إال أن السلبيات قد تطغى على حياتهم، وحسب 
نتائج الدراسة الحالية فأول هذه التأثيرات مست الجانب النرجسي للمراهق ليتجاوز استثماره لنرجسيته 

 .شباع حاجاته النرجسيةا  ش لدرجة اعتماده على العالم االفتراضي لتحقيق و حدود الواقع المعا
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 .الكيفيةنتائج الدراسة  /ثانيا

 .الولىعرض نتائج الحالة -1

 : الولىتقديم الحالة  -1-1

 .ذكر: الجنس
 .سنة 12: السن

 .السنة الثانية ثانوي: مستوى التعليم
 .جيد: المستوى المعيشي

 .تاجر :عمل األب
 .متوفية :األم

 :درجات الحالة على مقاييس الدراسة
 .درجة 22:دمان الفيس بوكدرجات الحالة على مقياس إ -
 .درجة 52 :درجات الحالة على مقياس مستوى النرجسية -

 :الولىللحالة  الظروف المعيشية-1-2

سنة، يعيش في عائلة مكونة من أب وزوجة األب وثالث أخوة  12يبلغ من العمر " م"الحالة       
، هو االبن األكبر، تعرض لصدمتين على التوالي وفاة األم بسب المرض، وزواج األب (أختين وأخ)

االجتماعية تنشئته  بامرأة أخرى بعد فترة قصيرة من الوفاة، يعيش الحالة مشكالت عالئقية مع والده،
اتسمت حسب رأيه قبل فقدان األم بالتدليل وتلبية جميع رغباته، لكن بعد وفاتها تغيرت حياته كليا، له 

من أهم ، ساعات يوميا 2لفيس بوك لتتجاوز ساعات استخدامه لمدة عامين من االستخدام المتواصل 
لمعاش المليء بالضغوطات دمانه للموقع رغبته في الهروب من الواقع ااالسباب التي ساهمت في إ

والصراعات والتوترات والمشكالت العالئقية، ليتعلق بالعالم االفتراضي أين وجد االهتمام خاصة من 
 . الجنس اآلخر ليتم ترميم نرجسيته الهشة والجريحة
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 :الولى ملخص المقابلة مع الحالة-1-1

فهو من الناحية  الجسمية، الهتمام بصورتهلة مع الحالة تبين لنا أنه يسعى إلى امن خالل المقاب      
تميزت طريقة  ،بالموضةجدا مهتم بأنه مظهره الخارجي يتسم  الشكلية وسيم ذو بنية جسدية قوية،

عجاب في المتواصلة الحديث معه اتضح لنا رغبته  باللباقة فعندحديثه   .اآلخرينلفت انتباه وا 

التطرق إلى  بيرا وتقبال لإلجابة عن أي تساؤل وعندقابلة أظهر تعاونا كسئلة المعند تقديم أ      
حاول في كل مرة كان يإال أنه  ،على وجهه بدتالحظنا مشاعر الحزن والتوتر  ،فقدان أمهموضوع 

 .بطريقة ترفيهيةاالسئلة  تلك المشاعر بمحاولة االجابة عن إخفاء

وعدم وجود  شعوره بالوحدة والحزنوصدمته عند فقدانها، و  عبر الحالة عن تعلقه الشديد باألملقد      
من يتفهمه خاصة األب الذي تجمعه صراعات دائمة معه، وعن أسرته التي لم توفر له السند والدعم 
االمر الذي جعله يلجأ للعالم االفتراضي ويستخدم الفيس بوك بشكل متواصل ليوفر له كل النقائص 

من صراعاته  ستثماراته النرجسية وساهم في توظيفها بشكل خففالتي يشعر بها، كما عزز من ا
 . على الموقع  اإلدمانلينعكس في األخير ب

 :الولىتحليل محتوى المقابلة للحالة -1-4

 :يلي ات الحالة تبين لنا مايمن خالل المقابلة ومالحظة سلوك       

 بالنسبة لمحور النرجسية والمراهقة: 

تنعكس بالضرورة  الذات والهوية واستثمار النرجسية عند المراهق بصفة عامةإن سيرورة بناء       
 مع ماصورة هذه ال تتالءمن لم ا  ذاته خاصة و ب وثقته بنقص تقديرهفأحيانا قد يشعر  على صورة الجسم

، فصورة الجسد تتكون وتتشكل من خالل تطوير عمل النرجسية، فالتغيرات التي عاشها الحالة يريده
لقيت عنده التقبل والرضا، فأثناء المقابلة الحظنا على الحالة ثقة واضحة  صورة جسمه فيما يخص

فيما يخص شكله فهو شخص وسيم يتميز ببنية جسدية قوية، هذه الصفات ساهمت في تحقيق 
عجابهم بوسامته اآلخريناإلشباعات النرجسية من خالل مديح  عالقة تتأثر بالو  تتشكلصورة الجسد ف وا 

صورة ال واعية إنها ": في شرحه لصورة الجسد ويقول  "Alto"ألتووهو ما يؤكده  ط الخارجيمع المحي



 الفصل السادس .عرض ومناقشة نتائج الدراسة
 

~ 233 ~ 
 

غير بصرية، لها وظيفة شبقية تتكون لدى الطفل قبل أن يتكلم من خالل تجاربه االنفعالية ما قبل 
، 7.15 سهام بوغندوسة، سليمان بومدين، )" الرمزية، في إطار التبادل العالئقي ما بين األم والطفل

وقد نجد أن هذا الرضا ناتج عن عالقة الحالة بأمه وتنشئته منذ الطفولة والتي اتسمت . (733ص
 . بالحب واألمن والتشجيع

من خالل التركيز  ظهرت االستعراضية عند الحالة في االهتمام بمظهره وقوته البدنية وشكله      
 "ضحك" ايه جسمي سر جمالي": مع ابتسامة على التفاصيل النرجسية الجسمية فيقول بعبارة نرجسية 

شعري كي جا ارطب يعني ... " ، " les mesculesعاجبني واشيه راني ندرب برك باه نزيد نقوي
نحب الناس كل تشكرني وطلعلي المورال بصح متبلعطنيش  " ...،"ميتعبنيش ميحتاجش وقت 

، كما تميزت طريقة لباسه وتسريحة شعره بأنها متماشية مع الموضة فهو مهتم جدا بأناقته "وتنافقني
 النرجسيفالعنصر وجماله، وهذا لما يلعبه دور اللباس كغالف نفسي من أجل تحقيق الرضا النرجسي، 

ر ألي شعو  اهتمامه بمظهره ولباسه تعويضمن ية الذات ليتخذ قوم بعمل الدفاع وحماعند الحالة ي
 .بالنقص

إن تعرض الحالة لصدمتين كان لهما األثر الكبير على حياته فوفاة األم بطريقة لم يتوقعها كان       
كانت تحبني بزاف وأنا نحبها  ":سببا لشعوره بالحزن واالكتئاب وصعوبة تقبل األمر وهو كما يقوله 

" ،"مكانش علبالي بلي مريضةنها تتوفى وتروح وتخلينا ، تصدمت نهار لماتت جامي تخايلت أبزاف
جاء نهار داوها لسبيطار روحو قالولنا ماتت مصدقتش كيفاه تروح الميمة وتخلينا مقالتلناش، نهار 

لم يستطع في بادئ األمر تجاوز فترة الحداد نتيجة تعرضه لصدمة أخرى  ،"لقالولي عييت نصدق
عب عليه عملية تقبل الفقدان وهذا ما وهي رغبة األب بالزواج بعد فترة قصيرة من وفاة األم، مما ص

 بعد وفاة ماما قالي بابا الزم"عطل من عمل الحداد لفترة وهو ما يؤكده الحالة أثناء المقابلة بقوله 
مع الخدمة والدار ميقدرش تشوكيت كي  ،ة في الدار تعاونوايزوج لخاطر مقدرش وحدو الزم أمر 

موت عليها بعد متموت بشهر يطرح فكرة الزواج قالي هك مصدقتش بلي بابا لي كان يحب ماما وي
حسيت بلي خانها وتحجج بلي ميقدرش، بكيت بزاف كي قالي الهدرة هذي بصح معندي مندير كنت 

 "صغير ورايي ميفيدش لخاطر علبالي راح يزوج ضرك وال مبعد
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إن الحرمان المفاجئ من األم سبب للحالة جرح نرجسي خاصة وأن عالقته بأمه تميزت         
عطاءه قيمة ذاتية، وبوفاتها أحس بمشاعر النقص واإلحساس باالضطها واإلحباط  دبالحب والتدليل وا 

هذا ويتعبني بزاف لنو حياتي كلها  sujetمع أني منحبش نحكي في "  :وهو مايؤكده في قوله
ي راحت ماما كنت أنا الكبير المدلل المعزز كلمتي كلمة بصح ملي راحت خالص عدت تبدلت مل

انا انسان نبان اجتماعي بصح في داخلي انسان حزين نبين روحي قاوي ""، "تقولي كرسي في الدار
 "وواحد ميقدرلي بصح في الليل نقعد غير نبكي فراق ماما تعبلي حياتي

الذي يعبر عن اشتياقه لموضوع األم الذي يرمز  نرجسيالنكوص الرغبة الحالة في الحظنا        
ولما ترمز له األم كمثال أعلى لألنا والتي وفرت له السند النرجسي قبل وفاتها  ،للحب والحنان واألمن

نا نروح للمقبرة ونبكي عند قبرها ونشكيلها مي هذي الدنيا معندنا ماراح جبت أيامات وأ": فيقول 
" وماراحتش وبقينا مع بعض بت خالتنا صغار وراحت لو كان غير استنات شوينديرو، بصح تع

ماما كانت حياتي كلها قدوتي في :"فبعد فقدانها لم يجد الحالة مثال أعلى لألنا في الواقع حيث يقول
الدنيا كنت نحب كلشي فيها طريقة هدرتها تفكيرها كيفاه تحل المشاكل كانت اهلل يرحمها تعجبني 

وباعتبار أن األم مثال أعلى ألنا الحالة  ."ما ضرك بعد ماراحت ماكان حتى واحد كلهم يعيفوبزاااف أ
فإن فقدانها نتج عنه جرح نرجسي والذي سبب له الشعور بالعجز ليقوده إلى صعوبة في تأسيس مثال 

وهو ما يمهد الكتئابات الدونية، فالمثالية التي يقيس  ، ومن ثم الشعور بالدونيةأعلى لألنا من جديد
عليها الفرد أناه هي تشكيل داخلي نفسي ينمو من خالل التطور النرجسي متيحا له التأكد من حب 

، وهكذا تساهم المثالية في إقامة اآلخرينالذات فبفضل المثل األعلى لألنا يكتسب الفرد محبة وتقدير 
اسكندر جرحي : بيار ديسويانت، تر.) وع وتندرج ضمن العالقات الغيريةعالقات إيجابية مع الموض

 (.42، ص7.15معصب، 

حباط حسب إدراك الحالة أدى إلى إ متتسم بالصراع فتغير معاملته بعد وفاة األ عالقته باألب     
تافهة كي نفكر على واه نتقابضو نلقاهم غير حوايج مشاكلي مع بابا ": ويقول حاجاته النرجسية

معدتش نحمل مرت بابا لنعيطلها الشريرة لمتفهمش ومتراعيش حتى واحد االوقات لي نكون فيها 
هم سا ماالتي ال تعامله جيدا  هي بسبب زوجة أبيه فإن كل الصراعات هدراكحسب إو  "مهموم ووحدي

لقيمته  تقلياليرى في ذلك أدت إلى انعزاله والبقاء لوحده، فهو سرة في وجود توترات دائمة داخل األ
حباط وهو ما حساسه بخيبة أمل وا  تعيف نكرها ومنحبهاش ديما تعيط ديما تتقابض  :"يؤكده في قوله وا 
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الزم تتقابض وبابا ياخذلها الراي لي تقولو يمشي تلقايني باه منتقابضش معاها نروح للفيس بوك 
رجسي بحث الحالة عن وللخروج من االحباط الن ".نشاتي ونغلق باب الشامبرا ونتهنا من حسها

موضوعات أخرى تجسدت في الفيس بوك وكل ذلك للتخفيف من توتراته واستثمار نرجسيته بالشكل 
 .الذي يرضيه

 

والعدوانية  اآلخرينوالسلطة من خالل تهديد وتخويف يظهر عند الحالة الرغبة في االستغاللية 
مع الدار والو ال قيمة ال يديك ال  ،مع صحابي عندي قيمة كبيرة كل يخافو مني ":اتجاههم فيقول 

، الهدف من هذه السلوكيات إشباع حاجاته النفسية لتعويض ما ينقص الذات والحفاظ على "يجيبك
ولجوء الحالة لممارسة رياضة قتالية تماسكها من أجل اثبات ذاته التي لم يستطع إبرازها داخل أسرته، 

شخص يقلل من قيمته، ذلك أن إظهار قوته ورجولته  وتفوقه فيها واستغالل قوته البدنية لتهديد أي
 :يعيشها فيقولالنرجسية التي أناه إلشباع غروره ماهو إال دفاع نرجسي تعويضي للجروح واالعتزاز ب

 lesراني ندرب برك باه نزيد نقوي " ،"بطل في رياضتي القتالية النو واحد ميطيرهاليأنا "
mescules "،"  يخافو مني فيlycée"  التكملة الشبقية ألنانية غريزة »فحسب فرويد النرجسية هي

 .فردن تقودان غريزة البقاء لدى الفهي  الرغبة والطاقة اللتا. «الحفاظ الذاتي على النوع
( http://www.terezia.org/section.php?id=2368)  

 لفترة معينة الحداد ساهم في تعطيل عمل سيرورة حالةال لدى األمومي الحب موضوع فقدان إن      
تبحث عن مواضيع حب  أصبحت ،"باأل-األم" األبوية المواضيع في ةمستثمر  الليبيدو كانت أن فبعد

ويظهر  ،كداللة الشعورية لرفض الفقدانلتجسيد ذلك الحرمان على المستوى الهوامي  أخرى تعويضية
ح معهم وكأنهم خر واالرتيامن خالل الرغبة في التعرف على الجنس اآلاالستثمار الشبقي النرجسي 

فهمون مشاكله عكس صديقاته فهن فيرى بأن أصدقاءه الذكور ال يت ،مومةيجسدون ويعوضون األ
االوالد التقصار معاهم خالف  ،تلقايني غير نفرغ قلبي بصح مع البنات:" من والحنان فيؤكد بقولهاأل

ياو صحاباتي هما الرسمي هما ليفهموك ويحسو بيك وكي  "،"لخاطر البنات يفهموني ويحسو بيا
نرجسيته من خالل ، فسعي الحالة الدائم للتزود الغرامي بغية إشباع  "نحكي نحس بلي راهم يسمعوني

جسيته عليهن بحيث يحول نحوهن جزءا كرمز للعناية والرعاية جعله يسقط نر " نثىاأل"الجنس اآلخر 
من الشبقية النرجسية، فمن الممكن أن يكون هذا االسقاط النرجسي مجرد رغبة من الحالة السترجاع 

االظهار الديناميكي في  بأنها:"تعرف فرويد حسبالشبقية الهوامات المتعلقة بمكانة األم في السابق، ف
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، إنها موضوع خارجيخر بوصفه أن تستثمر اآل الشبقيةجنسي ويمكن لهذه اللدافع ل الحياة النفسية
اسكندر جرحي : بيار ديسويانت، تر) ."شبقية النرجسيةقد تنعكس لتصبح شبقية الموضوع وعندئذ 

 ( 15، ص7.15معصب، 

  على الفيس بوك اإلدمانبالنسبة لمحور: 

كان نتيجة الفيس بوك دمان الحالة على إن إ :بوكاالشباعات ودوافع استخدام الفيس       
ل المشكالت ، فرغبته في الهروب من الواقع المعاش ومن كالصدمات والصراعات التي عايشها الحالة

خاصة وأنه لم يستطع إدراك االنفصال عن  ،موضوع خارجيه يبحث عن توالتوترات الحاصلة له جعل
و بصح تقدري تقولي ايه م واحد ميعوضفراق ال" :فيقول م الذي سبب له جروح نرجسيةموضوع األ

ممكن راني هبلت في الدار لخاطر  "الفيس بوك"نقصلي الحزن ونحالي القلقة لو كان مجاش هو
، ولقد تزامن استخدامه لـلفيس بوك مع وفاة أمه فعدم تقبله "لقيت فيه ناس تفهمني وتفهم مشاكلي

االختيار النرجسي  لىلجأ إ نرجسيتهلترميم و  ،لزواج األب ساهم في هروب الحالة إلى العالم االفتراضي
ة تمكن الشخص من الحصول على مناورة ال شعوري"والذي يعرف على أنه " الفيس بوك" للموضوع 

فاالختيار الذي ، "من العالم الخارجي ويكون هذا الموضوع ذو قيمة عالية من الناحية الواقعية الرضا
نما قد تكون مواضيع غير بشرية  ةعناصر بشرييقع على الموضوع ليس بالضرورة أن يكون  " جامدة"وا 
 (127، ص 2..7عبد الرقيب أحمد البحيري، ) .الهدف منها التأكيد على الذات للعالم الخارجي

قرايتي :" تجسدت التأثيرات في تدني تحصيله الدراسي فيقول :على الفيس بوك اإلدمانتأثيرات      
عدت منقراش مليح وعلى رقادي كي منخدمش باالنترنت يروح الرقاد وكي نكون في  الولىبالدرجة 

بابا يظل يعيط وديما تقابيضات خطرة كسرلي ميكرو بورطابل تاعي من "، "الحصة تلقايني نثاوب
وأثر في اختالل نومه والشعور بالقلق والعصبية عند " القلقة زعم يقلي قرايتك المهم ديما مشاكل معاه

 3Gستخدام الموقع، وعند انقطاع االتصال باإلنترنت يذهب إلى مقهى االنترنت أو يشغل تقنية عدم ا
بالتأكيد ":كما أثرت على عالقاته االجتماعية فيقول .على هاتفه المحمول لإلطالع على حسابه

 ."معدتش نروحلهم غير اذا راحت االنترنت وال مناسبة كبيرة بزااف بصح منطولش وقفة رجل

وليس " أسلوب حياة"إن هروبه من العالم الواقعي إلى العالم االفتراضي جعل من الفيس بوك       
راني مع  pcفاتح :" شبكة تواصل، للهروب من الضغوطات فهو ال يستطيع االستغناء عنه ويقول 
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ذا ذا مكانش راني عندي سبور نهز روحي ندرب إ االنترنت نحط كتمان في وذني ونفيسبوكي وا 
يااختي الفيس بوك وال الدار تلقاي وقتك يفوت ليه ليه ومتفطيش نلقى صحابي "، "نكونكتي وخالص

 ونشرب وحدي نهار كل في بيتي ناكل "...،" المهم نلقى مع من نحكي  les pagesنشوف 
 معه التيشعر بأن أسرته تشجعه على االنعزال لوحده تفاديا لوقوع المشك كما ."وخالص نكونكتي
 ".عاهم راهي مهنيتهم منينت ماذابيهم تكون ديما االنترنت باه منقابضش مأ:" فيقول

 بالنسبة لمحور النرجسية على موقع الفيس بوك: 

حساسه بتخلي  أمام       إحساس الحالة بالفقدان والحرمان األمومي ومواجهته للمشكالت العالئقية وا 
 به دفع الذي األمرمع إنجراح نرجسيته،  وتدني تقدير ذاته الذاتية قيمةلل قدانف لديهنتج  ،األب عنه

وعن  األبوية المواضيع عن بعيداوترميم النرجسية  الذات تقييمعادة إل أخرى مسالك عن البحث إلى
وذلك لما قدم له الموقع من إشباعات نفسية  ،على موقع الفيس بوك اإلدمانأسرته ليلجأ إلى االنترنت و 

ماورد في المقابلة  من خاللف ،وتلبية حاجات نرجسية ليتم استثمارها وتوظيفها على جدارية الموقع
والتي حاولنا استخراج مؤشرات النرجسية  ،صفحة الفيس بوك الخاصة بالحالةوتتبع  مالحظة وكذلك
 في االستعراضية واالستغاللية تمثلت

 :في كل من" الفيس بوك"لالستعراضية النرجسية تجسدت على موقع  بالنسبة       

 مه للفيس د استخداأغلب ما ينشره الحالة يعبر عن حالته النفسية واالنفعالية فعن: المنشورات
تبعنا فعند ت، التي يعيشهااالستكشاف والتخلص من التوتر والمشكالت بوك في بادئ األمر كان بهدف 

حسابات سابقة قام  3جراء المقابلة مع العلم أن الحالة كان يملك لحالة منذ نشأتها إلى وقت إلصفحة ا
وأثناء تصفحنا لمنشوراته وصوره  ،7.13مع نهاية  الذي أنشأهبغلقها واالكتفاء بحسابه الحالي 

وتعليقاته الحظنا أن هناك تطور ملحوظ في نوعية ما يضيفه على صفحته خاصة في الجانب 
يضيف صور يظهر فيها بشكل عادي كان لم يكن يدرج منشورات خاصة به و  البدايةففي  ،رجسيالن

القتالية التي يمارسها بمشاركة المنشورات التي تخص الرياضة  اكتفىكما  ،ولم نلحظ أي صورة سيلفي
تطور في نوعية الصور حيث  الحظنا 7.14ومع بداية  ،عجابات والتعليقات كانت قليلةحتى أن اإل

وتوسعت من خاللها شبكة االصدقاء فالحظنا  ،أضفى عليها تعديالت بالفوتوشوب ولم يدرجها كما هي
في أغلبها تتحدث عن الموت فمثال نجده فهي بالنسبة للمنشورات ،أما  "أعجبني"بأس به من  عدد ال
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تذوق فيها الحلو والمر هذا هو المكتوب القبر هو المقر أما الدنيا غير ممر  ": يكتب على الحائط 
" ، "الدنيا هاذي ماتسواش كي تشوف التراب يغطي لي عزيز عليك ثم تعرف بلي"، "ماكانش مفر

عندما كنا صغار كانت "،" عاقل  قعدأماال أبيبنا ح  موت  خرتهاأ" ،"ن إليه راجعونلسنا لحد إنا هلل وا  
أحالمنا كثيرة أولها أن نكبر وأن نصبح أطباء أن نعمل ونصبح أباء وأمهات وعندما تحقق أول 
أحالمنا وكبرنا ألغينا كل االحالم الباقية واستبدلناها بحلم واحد أن نعود أطفاال كما كنا أن نعود 

ضيق والحديث قياس علبالي صعيبة   واسعة والسـباط  الــــدنيا  كـي تكــون  فـــايدة   واش مـن"، "صغار
وغيرها من الكتابات التي تدل على عدم قدرة الحالة على مواجهة ، "على بزاف ناس باش تفهمها

االنفصال عن موضوع التعلق وأن الحياة النفسية في هذه المدة اتسمت ببروز غريزة الموت على غريزة 
كتاباته ركزت على موضوع نجد أن  7.15الحياة وهو ما يدل على بداية عمل الحداد، وفي عام 

والدتي ذات يوم ماهو الحب فابتسمت وأجابت هو الذي بيني وبينك،  سألت" :م فمثالفقدان األ
 ترهق نفسها لتنجبك وتربيك وتعلمك وفي آخر المر" ، "ستبقى أمي أجمل ملكة رأتها عينيو 

اللهم "، "اللهم عوض كل من فقد أم برؤيتها في الجنة"،"تعصيها من أجل الشيء تبا لك ولرجولتك
وهو ما  "ي في قبرها أسئلك أن تفتح لها بابا تهب منه نسائم الجنةفي كل دقيقة تمر على أمي وه

جاءت التعليقات حول و  وتقبله، دراك موضوع الحرمانتطور عمل الحداد من خالل بداية إ يؤكد على
 في كبيرمر الذي ساهم بشكل وهو األ الواقعيتلقاها في منشوراته بالدعم والمساندة االجتماعية التي لم 

 .ترميم جروحه النرجسيةعمل سيرورة الحداد وتقبل الفقدان ل
 

 نالحظ من خالل بروفيل الحالة أنه يقوم بتحديث حالته في اليوم تقريبا أكثر من  :التحديثات
تحديث أضاف فيها صور ومنشورات وكلها كانت في  12قام بـ  7.15أوت  4خمس مرات فمثال يوم 

وهو ما يدل على أن الحالة يرغب في  ،أزمنة متقاربة حتى أن الفارق بين منشورين يصل لخمس دقائق
الهدف منه ابراز الذات  كان هذا التحديث المتواصل" أنا هنا"ده أمام أصدقائه وكأنه يقول تأكيد وجو 

 (2.انظر الملحق رقم) .واستعراضها طلبا لالهتمام واإلعجاب
 

 أغلبيتهم من "الفيس بوك"ـ صديق على صفحته ب .73لقد أضاف الحالة : عدد الصدقاء 
، إال أنه يضيفهم ليهم كلهمفعلى الرغم من عدم محادثتهم والتعرف إ ،الثانوية وبعض األشخاص الغرباء

صدقاء هم إناث من أجل تحقيق االشباع أغلب األعجاب والتعليقات على صفحته، من أجل كسب اإل
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م بشكل ساندة االجتماعية وتعويض غياب األولكسب الحب واألمن والم جهةالجنسي النرجسي من 
 .هوامي من جهة أخرى

 

 خذت طابع الصور التي في أنها أ لفيس بوكحساب انشاءه لتميزت صور الحالة منذ إ :الصور
وصوال  ،تم التقاطها بشكل عادي تقليدي لم يحدث فيها تعديالت وهي داللة على تقبل صورته الجسمية

الغرض منها وكان  سيلفيإلى التصوير باستخدام تقنيات الفوتوشوب وبعدها أصبحت تأخذ طابع ال
وتزيد تبهي الواحد  moderneحاجة :" ورة الجسم بالشكل الذي يرغب فيه فيقولاظهار ص
ظهار عظمته وكان دراج صور أثناء مقابالته الرياضية وكذلك إ،"وتتحفو الهدف منها استعراض ذاته وا 

سن فيها جميع يح ، فالموقع يمثل مرآة شخصيةوقوته للعالم االفتراضي من أجل اشباع نرجسيته
 (2.انظر الملحق رقم) .خفاءها أو تعويضهايريد إ النقائص التي

 :أما االستغاللية النرجسية تجسدت في كل من      

 عن طريق زر حالة على االعجاب والرضان حصول الإ :خاصية اإلعجاب "like " عمل على
من " الفيس بوك"ي غير حيوي سقاط نرجسيته على موضوع خارجتحسين حالته المزاجية، فهو يحاول إ

ة الذات وتقديرها وكسب من أجل االحساس بأهمي خاص به أو كتابة منشور له، ضافة صورةخالل إ
من أصدقائه يطلب منهم ذلك ويعبر عن "  عجابإ" تلقيوعند عدم ، يشبع غرورهل اآلخريناهتمام 

منكذبش عليك واهلل نفرح مع انو تبان حاجة تافهة بصح ": بقوله اتعجابإحساسه عند تلقي اإل
ساعات نمكر في صحابي منحطلهمش : "وعند عدم تلقيه لإلعجاب يقوم بالمثل فيقول، "بني الحاليعج

J’aime بصح في الغالب لبنات لمعايا يديرولي جماجيم". 
 ت االيجابية من طرف أصدقائه على لقد ساهم المدح والثناء واالعجاب والتعليقا :التعليقات

في االشباع النرجسي الذي لم يجده في الواقع، فعدم حصوله على التعزيز االيجابي خاصة  الفيس بوك
من طرف أسرته ساهم في استثمار ذاته داخل الموقع من أجل تقديم نفسه بالشكل الذي يناسبه، كما 

عادة مشاعر الدو  نية التي أن التعليقات السلبية والمزعجة التي يتلقاها الحالة تشعره بالقلق والنبذ وا 
يعيشها في الواقع، وهو األمر الذي ال يتقبله ليظهر الجانب السادي لديه في ممارسة العدوانية اللفضية 
والجسدية على أي شخص يشعره بتدني ذاته وحذفه من قائمة األصدقاء فأثناء المقابلة تحدث الحالة 

يدة وكبيرة عليه حذفت تعليقو ايه حطيت فوطو ليا راح كومونتا واحد بهدرة زا" :عن موقف له بقوله
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لو كان  lycéeومبعد حكيت معاه في الفيس بوك فهمتو قدرو كي مافهمش الصباح كي لحقنا 
وزيد على حساب  lycéeمينجموش علبالك يخافو مني في  "، "مفكوهش االوالد راني فلعصتو

commentaires  ذا منو بالصح إذا كان حاب يتمسخر برك راني نعرف واش نرجعلو الصرف وا 
 ."ياماتواب يلعبها راجل راهو يشوف زهرو وأوح

 : الولىاختبار الروشاخ للحالة  -1-0

 .توتر ملحوظ في بداية االختبار :الحالة االنفعالية للحالة  -

تالشائعا  البطاقات التحقيق المكان المحدد المحتوى 
 
 
 شا

 
 ج حي
 حي

 
- ش
 +ش

 
 ك
 ج

 
 .كل -
 .الجزء المركزي-
 

 ثا 11: 1البطاقة
 أرنب راس تاع -
 .خنفوسة في النص -

 ثا 71            
 
 
 
 

 
 

 شطر
 حي

 
 

 ل ش
 + ش

 
 
 ج
 ج

 
 
 .االحمر السفلي  -
 .لجانب االسود االيسر  -

 ثا 71:  7البطاقة
^ v< >  

 .بركان -
 .هامستر -

 ثا31  
 
 شا

 
 ب
 

 
 ح ب

 

 
 ك
 

 
 .الكل -
 تناظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

 ثا .7:  3البطاقة
 .زوج رجاال يطبلو -

 ثا 47
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 ثا 3:  5البطاقة
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 ثا 35: 2البطاقة 
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 االختيار االيجابي: 

 .لخاطر فيها زوج عباد يعني تقدر تشبها:  3اللوحة  -
 .فهمتهامتحوفة فيها كائنات حية هي أكثر واحدة   : .1اللوحة  -
 االختيار السلبي : 

 .معجبونيش مافيهم والو ميشبهو لحتى حاجة ماعندك ماتشوف فيهم: 2و اللوحة  4اللوحة -

 :البسيكوغرام-1-0-1

  .استجابة 12: عدد االستجابات 
.32:زمن االستجابة   

ثا 77.35= 12/.32: متوسط زمن االستجابة  

 ما شفت فيها والو - رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض     
خربيشة ـ معندهاش 

 معنى
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 +ش
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 .الجزء الوردي الجانبي  -
 .الوسط الجزء االخضر-
 .البرتقالي و الوردي المركزي-

 ثا 5: 2البطاقة 
 .حرباء  -
 .عمود فقري -
 .بركان  -

 ثا 47
  

 شطر
 

 ش ل
 
 ك
 

 
 .الكل -

 

 ثا 2:  1البطاقة 
- V بركان. 
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 .االزرق الجانبي -
 .االخضر المركزي -
 .االصفر المركزي -
 .االخضر الجانبي -
  .االصفر الجانبي -

 ثا 12: .1البطاقة
 .عنكبوت -
- V تنين. 
 .عصافير -
 .ورقة تاع شجرة -
 .فراشة -

 
 ثا .3 
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  التموقعات: 
% ( =3 ×1../ )12  =35.71 % ك                                 =3  ك 
%  ( =11×1../ )12  = 34.2.        11= ج                      ج%

ك ج : نمط المقاربة   

  المحددات : 

%  =(17×1.. / )12 =2..52 % ش                           17= ش  

 %23.33=17( /  ..1×.1)=%+ش                       .1+ = ش

                           7= -ش

 1= ش  ض

 1= ح ب 

 7=ل ش 

 1=ش ل

         7/ ل   3+ل ش  7+ ش ل  1= ل £

          =1(1 +)7(7 + )3 (./)7   =7.5 

  ..1(1.2..1عدد االستجابات )=% ل

 عدد االستجابات                 

  ل%= )5+1+3( ..1=  %57.14

                12   

  نمط الرجع الحميمT.R.I :  

  .فالنمط منبسط  % .4 أكبر من 57.14 = %ل ،  و ل £ح ب أقل من  £بما أن 
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  ياتالمحتو :  

 عدد االستجابات/ ..1( ب ج+ب)   =   %ب                                     1=ب

   %5.22=  12/ ..1 (1) = %ب                                          

 %57.14=   12/..1(1+1+2) =%حي                              2=   حي 

   1( = حي)

                                    1=ج حي

                                 1=تشر

 3=شطر

 7= نبات 

 1= شيء 

  عدد االستجابات(/ ..1×شا= )                       5= شا%عدد االستجابات 

     %  ( =5×1../ )12=71.41 %   شا                                          

 عدد االستجابات/ ..1(دم+جنس+تشر+ب ج)= معادلة القلق 

             =) .+1+.+.(  ..12/1 = 5.22      ليس له داللة لغياب مؤشرات القلق. 

 :الولىتحليل بروتوكول الروشاخ للحالة -1-0-2

 :الفكريالهيكل  - أ

بة قدر بـ متوسط زمن استجاباستجابة  12تميز بروتوكول الحالة بإنتاجية منخفضة قدرت بـ       
، كما يدل على رغبة نفعاالتهيدل على فقر خيالي وعدم القدرة على التعبير عن ا وهو ما ثا 77.35

ار من خالل االختبالحالة في التخلص من الوضعية االسقاطية إذ أظهر انزعاجا وقلقا من وضعية 
 .قلب اللوحات المستمر
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،  %35.52حيث لوحظ ارتفاع نسبة ك إذ قدرت بـ ( ك ج ) إن نمط المقاربة عند الحالة هو      
وهي عالمة معالجة الواقع بالجزئيات أكثر من الخوض في  %  .34.2في حين قدرت نسبة ج بـ 

على ذوق محسوس وملموس وعلى ذكاء تطبيقي أكثر منه نظري، وحسب دليل  %الكليات وج
Anzieu  فإن نسبة ج مرتفعة تدل على التركيز الكبير للواقع، وتثبيت مهم للواقع الملموس

 ."واالجتماعي، يستخدم في نهايات دفاعية وخاصة ضد ظهور أثار هوامية للحياة النفسية

وهو ما يدل على  %52..2= %لة بالتشكيل المفرط شتميزت المحددات في استجابات الحا      
تدل على صراع بين  رتفعةهي نسبة م %23.33=  %+نقص فعالية الرقابة الناجحة وجاءت ش

 .الرغبة في التحكم والرضوخ للمحيط الخرجي

 :الهيكل العاطفي - ب

على  ما يدلوهو  %57.14=  %أظهر نمط الرجع الحميم انبساطية الحالة حيث ل :الطبع      
قامة العالقات الجيدة مع الغير قدرة الحالة على التفريغ  .( أقل من لح ب )  وا 

على عاطفة  متمركزة حول الذات حيث يتغير  7=تدل استجابات ل ش  :مراقبة العاطفةالمزاج و      
جاءت كمواجهة نرجسية ضد العالم الداخلي  1=المزاج حسب الطاقة النزوية، وظهور استجابة ش ل 

ق  .امة الحدود مع العالم الخارجي، والمحاولة في االستثمار وبالتالي فالحالة لديه مزاجية التكيفوا 

عالمة على قلق ناشئ عن  1= ش ض إن انعدام استجابات ل محضة مع وجود استجابات         
، وقد يرجع ذلك إلى العالقة األمومية للحالة اآلخرينإحباط، وحاجة إلى الحب واالعتماد على 

تعني البحث عن اتصال جسدي ورغبة : " ض ش " Klopfer "وتعرضه لصدمة وفاة األم، وحسب 
ن االستثمار، عميل تائه مفرطة معبر عنها بطريقة غير ناضجة، الحاجة إلى ربط عاطفي يبحث ع

        (.35، ص .7.1ليم ،صالح معا")واإلشباع وعدم الوصول إلى اآلخر عدم الرضا

يدل على أن الحالة يشارك أفكاره مع  %71.41ظهور الشائعات بنسبة  :القدرة على التكيف    
يدل على اشكالية تقمصية عميقة وتجنب عالقات سطحية وعادية،  اآلخرينالغير، إال أن عالقاته مع 

واحدة التصور االنساني وعدم قدرة الحالة على تمثيل ذاته في نظام عالئقي واضح، وظهرت استجابة 
عية تظهر الجانب المرآوي طار تناظري كحركة دفافي إ 3في اللوحة  1=ب ذات محتوى بشري 
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دراك و ، للعالقة الشعور بالجرح  ضد كدفاعنرجسية الحالة  على في اللوحة جاء للحفاظ التناظرهذا ا 
وجود مشكلة يطرح إشكالية صعوبة التقمص و  قلة االستجابات البشريةف ،والفراغ الناتج عن فقدان األم

طفل نتجت بعد وفاة  -والتي يجسدها األب خاصة وأن المشكالت العالئقية أب  مع السلطة االبوية
عالمة أيضا على وجود االشكالية التقمصية مع كف عالئقي  1=األم، كما سجلنا حركة بشرية ح ب 
فالحركة البشرية تطرح االشكالية االوديبية فيما يخص السلطة  2ظهر فيما بعد في رفضه للوحة رقم 

اعدة أساسية للتقمص، وانخفاض بروز هذه االستجابات لدى الحالة يدل على دفاع نرجسي االبوية كق
 .فإن الحركة البشرية تعتبر كضرورة أو حاجة نرجسية لتمثيل الذات" دفورتكسي"ب إلخفاء عجزه، وحس

وقد تم إسقاط االستجابات البشرية على االستجابات الحيوانية من (. 41،ص .7.1صالح معاليم ،)
 .ل تخفيف القلق والكف العالئقيأج

الغياب التام للحركات الحيوانية دليل على تجميد النزوات العدوانية ذات الطابع البدائي النكوصي       
التمسك المفرط على وهو عالمة  %57.14وبنسبة  2=بالرغم من ظهور استجابات حيوانية حي

 .خنق الحياة الخياليةبالواقع الخارجي و 

 :الحساسة النقاط-1-0-1

ك نما هناه لدى الحالة وا  بالضرورة فرضية وجود ال تنفي وية لمعادلة القلقة المئإن غياب النسب        
 :نجد منها ما يلي صدميةعلى عيش الحالة وضعيات مجموعة مؤشرات تدل على القلق و 

 .عدد االستجابات منخفض -
 .غياب اللونانخفاض االستجابة البشرية و  - 

 .طفل  –يدل على صدمة فيما يخص عالقة أم  ما 2رقم  رفض اللوحة -
 .3تناظر في اللوحة رقم  -
 .4استجابة تضليلية في اللوحة  -
 .2-4-7تدوير مستمر للوحات رقم قلب و  -
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 :التفسير الدينامي-1-0-4

  استجابتين بمحتوى حيواني فيها لحالة سجل اإذ  ،ثا 11استغرق زمن الرجع  :  الولىاللوحة
لة لديه وهو ما يظهر أن الحا ،أما الثانية فهي جزئية ،كلية األولىشكل ايجابي فاالستجابة  بمحددو 

 .خوف من العالم الخارجي، وهو خوف من الدخول في الوضعيات الجديدة
 

 ذي قدر بـ اله اللوحة أطول مقارنة باللوحة األولى، و زمن الرجع لالستجابة في هذ: اللوحة الثانية
تمر للبطاقة نتيجة التوتر والتخوف، واستجاب الحالة بجزئيتين تدوير مسمالحظة قلب و ثا، مع  71
ذات محتوى حيواني  االستجابة الثانية و  ،عدوانية تمثلت في ل شلية تعكس ولى تحمل شحنة انفعااأل

 .يجابي بمحدد إ
 

  البشرية دراك الحركة ستجابة كلية ذات محتوى بشري مع إثا كانت اال .7حوالي : اللوحة الثالثة
للوضعية التناظرية دراكه لى وجود دفاعات نرجسية تمثلت في إتفضيل الحالة لهذه اللوحة دليل عو 

 . ي صراعلتفادي إظهار أ
 

 ثا مع غياب االستجابة البشرية دليل على مشكل في  17تمثل زمن الرجع في : اللوحة الرابعة
 وهي عالمةتميزت االستجابة بأنها تضليلية ة مرات، مع مالحظة تدوير للوحة عد ،العالقة االبوية

لقد صنفها الحالة ضمن اللوحات السلبية والتي ليس لها معنى على قلق طفولي حول هذه العالقة و 
جنب الصراع والقلق الذي تثيره هذه اللوحة وتجنب الوضعية يدل على رغبته الشديدة في ت ماوهذا 

 .نا االعلى للسلطة واأل ا اللوحة كرمزي تظهرهاالسقاطية الت
 

  دراك كلي ، تميز بإثا 3لوحظ انخفاض كبير في زمن الرجع حيث قدر بـ : اللوحة الخامسة
قيمة  عطاءمع الواقع وا   على قدرة الحالة على التكيف تدلبمحتوى حيواني وهي استجابة شائعة 

 .نرجسية للذات
 

  ت محتوى نبات، يعبر عن حالة كلية ذاثا مع استجابة  1سجل زمن رجع بـ : اللوحة السادسة
 .لية وجود مشاكل جنسية لدى الحالةليلية يطرح اشكاغياب االستجابة التضقلق وعدوانية و 

 

 ثا دون  52وتمثل زمن االستجابة في ثا،  35جع قدر بـرفض اللوحة مع زمن ر :  اللوحة السابعة
للوحة في جميع االتجاهات كرد فعل كما لوحظ عليه قلب مستمر  ،تقديم استجابة علىقدرة الحالة 
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قد استجاب لها الحالة بالقلق عية االسقاطية، وبما أن اللوحة ترمز لألمومة فاتجاه القلق من الوض
كما ، طفل –ولى بالموضوع أي عالقة أم ة من ايقاظ لهوامات العالقة األالصريح نظرا لما أثارته اللوح

استثارت هذه اللوحة جرحا نرجسيا للحالة تجلى في رفضه للوحة ما يدل على وجود مشكالت عالئقية 
، ماشفت فيها والو، خربيشة"ثل في تعليقهتمطفل نتيجة فقدان االم واالنفصال عنها مبكرا و  –أم 

 ".تعيف
 

  ت لة ثالث استجاباالحا اأدرك فيهحيث  ،ثا بشكل ملحوظ 5انخفض زمن الرجع : اللوحة الثامنة
ل على استثمار دراك اللون في اللوحة يدكما أن إ شطر، جزئية بمحتويات مختلفة حيوانية، تشريحية

 .االستجابة التشريحية تدل على انشغاالت جسديةو  ،في رسم صورة الذاتداخلي للجسم 
 

  ة على دالل" بركان"ظهرت استجابة ل ش في شكل ثا و  2بلغ زمن الرجع : اللوحة التاسعة
 .وعلى عاطفة غير مستقرة اندفاعية الحالة

 

 جزئية بمحددات موجبة تحمل أربع  هاستجاباتكانت  ثا حيث 12استغرق الحالة  :اللوحة العاشرة
هو ماجعلها من اللوحات المفضلة بالنسبة للحالة تعبيرا منه ، و واستجابة واحدة نبات ،محتويات حيوانية

 .يدل على سرور طفولي بانتهاء االختبارما وهو بأنها أكثر لوحة مفهومة 

 :التحليل العام للحالة الولى-1-6

 :ما يلي من خالل المقابلة واختبار الروشاخ توصلنا إلى

وهو ما ظهر في اختبار الروشاخ  يئقعالال على المستوى يةاعصر  ضعياتالحالة و  عاشلقد        
وأثارته من جروح نرجسية وايقاظ لهوامات العالقة لما عبرت عليه  2رفضه اللوحة والذي تجسد في 

 ىلعالحالة  قدرة معدنتج عنه  بفموت األم وزواج األ ،بموضوع األم نتيجة االنفصال المفاجئ عنها
الصراع كعالمة على  %23.33=  %+وهو ما أكدته نسبة ش ،أو حل أي صراع يواجهه ،الدفاع

فعدم االستقرار وعيش الحالة في ، تكيفية يعيشها لحالة وعلى صعوباتالعاطفي ل والجمود الفكري
فيه باألمن والتعلق بجدارية الفيس  أحسلى العالم االفتراضي الذي ضغوطات نفسية أدى به للهروب إ

بأي مسألة التعلق حول  "انزورثو  جون بولبي" ووفقا لـ عليه واعتباره موضوع حب، اإلدمانلدرجة  بوك
في السابق أن  عالقات تعلق قوية شخاص الذين أقاموافيؤكدان أنه من السهل على األ ،موضوع حب
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غير الحية  فاألشياء من الجماد،شياء في حالة الحرمان أو االنفصال عن أ هذه العالقات يعمموا
. الجامدة تكتسب خواصها كممثل للتعلق من خالل ارتباطها باألم أو لمالها من صلة رمزية باألم

وحسب رأي الباحثة يمكن أن نفسر  ،(131، ص1111ممدوحة محمد سالمة، : ل راتر، ترمايك)
إدمان الحالة على الفيس بوك انطالقا من نظرية التعلق فقد يكون فقدان األم والبحث عن موضوع 
آخر شبيه باألم واالستثمار فيه شرط أن يوفر له الحب والسند والدعم وهو ما قام به الموقع من خالل 

 .تفاعل مع االصدقاء خاصة الجنس اآلخرال

 حول موضوع التعلق النفسي (Gayathri Rao, Ankur Madan ,2013 )لقد جاءت دراسة لـو       
 A Study Exploring the Link between“:وعالقته باالستخدام المفرط لموقع الفيس بوك بعنوان

Attachment Styles and Social Networking Habits of Adolescents in Urban Bangalore”  

 مراهق 15بلغ عددهم  مراهقينمن ال وقد طبقت على عينة التعلق أنماط وكان هدفها الكشف عن
حيث طبق مقياس التعلق بالوالدين ومقياس . بنغالور في مدينة سنة 12و 14أعمارهم بين  تتراوح

وتمت  ،اليوم في ساعات 2-2 من ألكثر بوك الفيس يستخدمون على مراهقين التعلق بجماعة االقران
من العينة هم  % 27وكانت النتائج أن نسبة  ،يستخدمون الفيس بوك بكثرة ال بمراهقين مقارنتهم

وهم مراهقون ذوي تعلق  % 44مراهقون ذوي تعلق غير آمن يستخدمون الموقع بإفراط، في حين نسبة 
نة بدراسة الحالة من خالل إجراء مقابالت للكشف االستعا تمآمن، وللتعمق في نتائج الدراسة الوصفية 

مراهقين يستخدمونه  .1عن أسباب لجوء المراهقين لالستخدام المكثف للموقع وطبقت الدراسة على 
إلى  النتائج وأشارتذوي تعلق غير آمن،  مراهقين وخمسة ذوي تعلق آمن، مراهقين خمسة منهم بكثرة
 إلى م الذين يستعملون الموقع بشكل كبير وذلك راجع لحاجتهمذوي التعلق غير اآلمن ه المراهقين أن

وعدم شعورهم بالثقة، بالتالي يلجئون للموقع كموضوع تعلق يوفر لهم حاجاتهم  النتماءوا الحبو  الحنان
نما يعتبره  .عكس المراهقين ذوي التعلق اآلمن فالمراهق ال يستعمل الفيس بوك لتمرير الوقت فحسب وا 

الفراغ العاطفي الذي يعيشه في الواقع، كما أنه أداة للبحث عن السند الذي يحرره من وسيلة لملئ 
 غير اآلمناجتماعية بل يوفر لذوي التعلق  العزلة التي يشعر بها، ذلك أن الموقع اليحتاج إلى مهارات

 (Gayathri Rao, Ankur Madan, 2013,p10 ) .عالقات تشعرهم باألمن والحب واليكون فرصة

 يظهر من خالل المقابلة أن من بين أسباب إدمان الحالة على الفيس بوك رغبته في االبتعاد       
والده من أجل الحفاظ الصراعات التي يعيشها مع هو عاطفي مشحون باأللم خاصة مع  ن كل ماع
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اختبار ، وظهر الصراع العالئقي االبوي في كبت ذكريات الحرمانوالتخفيف من القلق و  على استقراره
غياب االستجابة البشرية مع استجابة ض ش والتي تدل على قلق في  4اللوحة  الروشاخ من خالل

حول هذه العالقة، كما أن رغبته في تجنب الصراع والقلق الذي تثيره اللوحة جعله يصنفها ضمن 
ابات قلة االستجاللوحات السلبية، وقد طرح اختبار الروشاخ اشكالية صعوبة التقمص ظهرت في 

 ، هذا الصراع االبوي أدى بالحالةمع السلطة االبوية صراعاتوجود ما يدل على  1=البشرية ب 
 .على الموقع اإلدمانلالنعزال داخل غرفته و 

عليه، واستثمار حياته النفسية على جدارية الفيس بوك يؤكد  اإلدمانإن تعلق الحالة بالموقع و        
على التأثيرات السيكولوجية التي تحدث على مستوى العالم االفتراضي، ذلك أن فقدان موضوع األم 
الذي سبب جرح نرجسي عميق، وكذا زواج األب المفاجئ عطل من سير عملية الحداد لفترة، والذي 

بالتعلق "مط التعلق لدى الحالة ، فتميز نوالتوتر واإلحباطية كالحزن تجلى في ظهور تظاهرات اكتئاب
دراكه كجزء من الذات" غير اآلمن   .فهو يرى أن موضوع األم مطلوب للبقاء النفسي وبقاء الذات وا 

نجد أن الحالة لديه محاوالت لحماية نرجسيته المهددة بالخطر من خالل  فمن خالل نتائج الروشاخ
على نرجسيته  للحفاظكحركة دفاعية  3التناظري في اللوحة بظهور المحتوى البشري  ةاستجابات الحال

المعاناة ما يؤكد على محاولته في التخفيف من حدة الجروح النرجسية و م بعد تعرضه أللم فقدان األ
 .النفسية وهو أيضا دليل على عمل الحداد بشكل جيد

لعدم تلقيه المساندة من المحيط " األم"الحب لقد تعطل عمل الحداد لفترة بعد فقدان موضوع 
االجتماعي، وفي اعتقادنا أن بداية عمل الحداد تزامن مع استعماله للموقع، إذ وجد الحالة أشخاص 
يساندونه ويتفهمونه ليساعدوه في الخروج من صدمة الفقدان بشكل تدريجي، واستثمار موضوع الفقدان 

، يعيش نشاط نفسي يكون كاستجابة لتجربة أليمة ما هو إال دالحداأن  في موضوع حب آخر، وباعتبار
 أن عمل الحداد يكون" :فرويد فقد عرفه، الكتئاب جراء فقدان موضوع محبوبفيها الشخص حالة من ا

بالقلق  المليءجراء االنسحاب إ اتخاذلى إخارجي جد مستثمر، يضطر الليبيدو بعد فقدان موضوع 
نا، أما ألااستقرار ل الحداد يسمح بالحفاظ على أمن و عمف ".سترجاع حريتهاأللم حتى يتمكن األنا من او 

ص يعيش في خضم ن ذلك يجعل الشخإف المستثمرإذا لم يتم الحداد إزاء الموضوع المرغوب و 
شرادي،  نادية. )ر على التكيف مع واقعه الداخلي والخارجي الموضوعيغير قاد ،الصراعات النفسية

 يبدو: "اد كما يلي بالحد المرتبط األلم " Melanie Klein "كالين ميالني" وصفتو ، (121، ص7.11
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 فقط وليس الضرورة، مرجعه الحداد عملية أثناء الواقع الختبار البطيئة العملية في نخبره الذي األلم أن
 قد نفسه الوقت في ولكن مستمرة،( الفقد)الخسارة خبرة تظل ثم ومن الخارجي، بالعالم الروابط تجديد
 التدهور لخطر معرضا يكون أن نتوقع والذي الداخلي، البناء إعادة على الوضع هذا يساعد

 رئيسة محاور ثالثة خالل من فيرى أن موضوع الحداد يمر " Bowlby"بوليجون  أما، "واالرتكاس
 المفقود،أما الشيء إدراك على الحث :هي األولى المرحلة أن إلى فأشار ل،واالنفصاوالفقد  التعلق وهي

 أسامة.)تكيفيتين عمليتين باعتبارهما التنظيم، إعادة ثم التنظيم، دمع فهما والثالثة الثانية نيالمرحلت
 (722 ،ص7.11 المزيني، عطية

واستثماره في استبداله  الموضوع، تمفقدان لدى الحالة جراء سيرورة الحداد النفسي  بالتالي فإن      
أو ما كان يلبيه له من حاجات أمن وحب، وهو ما وفره له  ،الفقدانيعوض موضوع  آخر موضوع
 .لحماية نرجسيتهمن األنا من خالل مميزاته، هذا االستثمار ما هو إال دفاع  " الفيس بوك"موقع 

توصلنا أثناء المقابلة ومالحظة الصفحة الشخصية للحالة، أن الفيس بوك ساهم في ترميم       
الذي ظهر في منشوراته منذ ازنه النفسي جراء صدمة الفقدان بشكل تدريجي، و نرجسيته، واستعادة تو 

مشاعره  اآلخريننشاءه لصفحته حتى وقت إجراء المقابلة، ومن خالل مزايا الموقع كمشاركة بداية إ
ومعاناته وتلقيه المساندة االجتماعية والدعم النفسي من طرف أصدقائه والدردشة معهم على الفيس 

 .بوك، وعليه فقد ساهم الموقع بطريقة قد تكون غير مباشرة في سيرورة عمل الحداد لديه

إن قدرة الحالة على التعبير عن مكنوناته والتفريغ االنفعالي يبين أن الحالة شخص اجتماعي        
فأثناء المقابلة ظهر عليه الرغبة في الحديث عن مشكالته، وهو ما يؤكده نمط الرجع الحميم للحالة في 

 الحالة على التفريغما يدل على قدرة  %57.14= %لاختبار الروشاخ والذي اتسم بالنمط االنبساطي 
ي قدرته عن مشكالته، كما أن انبساطية الحالة ظهرت من خالل عدد األصدقاء على الفيس بوك وف

 .على مشاركة الغير أخباره

بالنسبة لالستثمار النرجسي للحالة فقد تبين على جدارية الفيس بوك محاولته إبراز وعرض ذاته        
شباع الرغبة اآلخرينلجلب اهتمام  االستعراضية النرجسية لديه، ذلك أن ما يدرجه من صور خاصة  وا 

دراسة التي تعمل على زيادة مستوى النرجسية عند المراهق حسب ما جاءت به " Selfie"سيلفيصور ال
(Taylor M. Wickel) عنوانب « Narcissism and Social Networking Sites: The Act of Taking 
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Selfies »  سيلفيال"التقاط صور  بين العالقة طبيعةكشفت عن  التي selfies "السلوكيات وارتفاع 
وتوصلت إلى أن أغلب أفراد العينة يلتقطون الصور الذاتية من أجل الحصول على االهتمام  ة،نرجسيال

شباع غرورهم، ليصبح هذا النوع من التصوير الذاتي حسب الدراسة مساهما في زيادة  واإلعجاب وا 
، وتعتبر كمؤشر للسلوك النرجسي على مواقع التواصل االجتماعي، وكشفت الدراسة مستوى النرجسية

تجذب و  بشكل متكرر إلعتقادهم أنها أكثر جاذبية "selfies"عن سبب نشر المراهقين أو الشباب صور 
، وهو ما الحظناه على جدارية (Taylor M. Wickel,2015,p12)لمشاهدتها واإلعجاب بها  اآلخرين

صفحة الحالة فهو ينشر الصور التي تعبر عن قوته الجسدية وعن وسامته وحسن مظهره الخارجي لما 
تحمله صورة الجسم من عالقة وطيدة بتوظيف النرجسية لتساهم في زيادة تقدير الفرد لذاته واستعادة 

صديق كان الهدف منه جلب  .73كثر من ثقته بنفسه، إن استعراض الحالة لصورته الشخصية على أ
أكثر عدد ممكن من االعجابات والتعليقات االيجابية، ولحماية نرجسيته الحظنا بروز سمة االستغاللية 
والتي نقصد بها عدم تقبل النقد، ومواجهة النقد بطريقة غير مالئمة فعند احساسه بالتهديد اتجاه 

       .     ية سواء كانت لفضية أو جسديةنرجسيته يواجه أي تعليقات سلبية بالعدوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس .عرض ومناقشة نتائج الدراسة
 

~ 252 ~ 
 

 

 

 محتوى المقابلة االهداف النتائج المتوصل إليها
 .سنة 12الحالة  -
 .م متوفية األ -
 .مشكالت عالئقية مع األب -
 .مدمن على استخدام الفيس بوك -

 .الحالةجمع بيانات حول  -
 

الظروف المعيشية 
 .للحالة

رضا عن الصورة الجسمية واستغاللها في كسب  -
 .اآلخرينانتباه 

تقدير ذات منخفض بسبب الجرح النرجسي  -
واختالل " األم"الناتج عن فقدان موضوع الحب 

 . العالقة االبوية

معرفة مدى تقبل الحالة لتغيرات مرحلة   -
 .المراهقة 

معرفة تصورات الحالة تجاه صورة جسمه   -
 .ومفهوم ذاته

محور النرجسية 
 .والمراهقة

 اإلدمانكان سبب " األم"فقدان موضوع التعلق  -
 .واالعتمادية عليهعلى موقع الفيس بوك 

البحث عن االمن والحب والسند االجتماعي من  -
خالل مزايا الموقع واسترجاع العالقة االمومية بشكل 

 نخالل الدردشة مع االناث واعتبارههوامي من 
 .مصدر للحب والحنان

الموقع إلشباع الحاجات النرجسية مزايا استخدام  -
 .واثبات ذاته

على تحصيله الدراسي وعلى  اإلدمان ريأثت -
 .عالقاته االجتماعية

 واألسبابالكشف عن االشباعات  -
 .والدوافع المؤدية لإلدمان على الموقع

 ةحياالعلى  إدمان الفيس بوكتأثيرات  -
 . للحالة النفسية واالجتماعية

على  اإلدمانمحور 
 . موقع  الفيس بوك

ظهر السلوك االستعراضي من خالل الصور  -
ضافة العديد من االصدقاء  من وكثرة التحديثات وا 

 .االهتمام كسبأجل جذب و 
ظهرت االستغاللية من خالل البحث عن الدعم  -

ومواجهة والسند االجتماعي من طرف االصدقاء 
 .ية أو الجسديةظتعليقات السلبية بالعدوانية اللفال

السلوك  الكشف عن مؤشرات -
 .االستغالليةاالستعراضي و 

الكشف عن االشباعات النرجسية التي  -
ومعرفة ردود الفعل  ،تقدمها مزايا الموقع

اتجاه التعليقات السلبية وعدم إبداء 
 .  طرف األصدقاءمن االعجاب 

محور النرجسية 
موقع الفيس  على
 بوك

 

 

.نتائج المقابلة مع الحالة الولى يلخص (:11)رقم الجدول  
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 :عرض نتائج الحــــالة الثـانية-2

 :تقديم الحالة الثانية-2-1

 .سنة 12:السن
 .ثانية ثانوي: مستوى التعليم

 .جيد: المستوى المعيشي
 .شركة سونطراك: بعمل األ
 .ماكثة بالبيت: معمل األ

 :درجات الحالة على مقاييس الدراسة

 درجة 22:الفيس بوك درجات الحالة على مقياس برغن إلدمان. 
 درجة .3 :درجات الحالة على مقياس مستوى النرجسية. 

 :ة للحالة الثانيةيالظروف المعيش-2-2

بوين ثانوي، يعيش في أسرة مكونة من األيدرس سنة ثانية سنة  12من العمر " أ"يبلغ الحالة 
وأخ، هو االبن االصغر في الترتيب الميالدي، المستوى االقتصادي للعائلة جيد نظرا لطبيعة  وأخت

عمل األب، اتسم نمط تنشئة الحالة بالتدليل خاصة من قبل األم وعالقته باألب جيدة، بدأ استخدام 
تصل  الهتمامه الشديد بمجال قرصنة الكمبيوتر وحسابات الفيس بوك، 2011منذ عام " الفيس بوك"

ساعات أثناء الدراسة، أما في أوقات العطل فتزيد عن  2عدد ساعات استخدامه في اليوم أكثر من 
ذلك، يرى نفسه بأنه شخص انطوائي وخجول، وفر له الفيس بوك فرصة أن يكون اجتماعيا ليصبح 

خاصة ،شخصا آخرا داخل المجتمع االفتراضي، يستخدمه من أجل اثبات ذاته ووجوده وحماية نرجسيته
وأنه في السابق كان محتقرا من طرف زمالئه ويسيئون معاملته نتيجة ضعف بنيته الجسدية هذا ما 

 . جعله ينتقم منهم بقرصنة حساباتهم لمعرفة كامل أسرارهم الموجودة داخل الموقع
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 :ملخص المقابلة مع الحالة الثانية-2-1

من خالل المقابلة مع الحالة ومالحظة سلوكياته تبين لنا أنه شخص خجول وهو ماعبر عنه         
الحقا في حديثه فأثناء كالمه معنا كان تركيز عينيه إلى األسفل، وأبدى في بداية المقابلة نوعا من 

 .تلقائية التوتر فكان يضغط على يديه باستمرار لكنه فيما بعد أظهر ارتياحا وأصبحت أجوبته

أكد الحالة أنه يعيش في جو أسري مستقر تجمعهم العالقات الطيبة يرى بأن والديه يفضلونه        
عن أخوته، لم يشكل غياب األب بسبب عمله أي اشكال للحالة ألنه يقضي معظم وقته على موقع 

 .الفيس بوك

برغبته في االنطواء واالنعزال وذلك لما أثناء المقابلة تبين لنا أن االطار االجتماعي للحالة تميز       
 .السند االجتماعي يوفره العالم االفتراضي من صداقات لها نفس اهتماماته وميوالته إضافة إلى توفير

نظرة الحالة للمستقبل تفاؤلية تتسم بالطموح، فهو يرغب أن يكون أستاذ في االعالم اآللي، إال       
أن تحصيله الدراسي متدني، وال يسعى لتحسينه فهو يدرس فقط يوم االمتحان ويلجأ للغش، يعاني من 

 .اضطراب ايقاع النوم نتيجة قضاءه ساعات طويلة على الفيس بوك يوميا

النرجسية عند الحالة في اهتمامه المبالغ فيه بجسده فهو غير راضي عن صورته برز مكون 
من خالل اظهار قدراته  اآلخرينالجسمية وعن شكله، يشبع رغبته في أن يكون مركزا الهتمام 

 .من أجل خدمته مقابل عدم قرصنتهم اآلخرينالمتمركزة في القرصنة واستغالل 

 :لة الثانيةتحليل محتوى المقابلة مع الحا-2-4

 بالنسبة لمحور النرجسية والمراهقة : 

لقد اتسمت مراهقة الحالة ببعض التغيرات التي رآها مزعجة فإدراكه لصورة جسمه سلبي فهو 
هذا  ،انتقادات زمالئه له جراءغير راضي عن شكله مما جعله ينطوي على ذاته ويشعر بالخجل 

فبدل أن يستثمر نرجسيته على مواضيع أخرى مهمة  ،االدراك السلبي أثر بالضرورة على نرجسيته
فراط العنصر النرجسي عند ، وبالتالي إاستدخل المشاعر السلبية والمدركات السيئة ووجه نرجسيته لألنا

الحالة ظهر من خالل المواقف المتعلقة باالهتمام المفرط بجماله ومظهره وفي طريقة استثماره لجسده 



 الفصل السادس .عرض ومناقشة نتائج الدراسة
 

~ 255 ~ 
 

الذي عوض له النقائص التي ال يحبها في شكل و  ع خارجي الفيس بوكإلضافة إلى استثمار موضو با
جابته التفاصيل النرجسية لجسده فأثناء إجسمه، فمن خالل المقابلة اتضح أن الحالة لديه تركيز على 

منيش راضي " ،"في وجهي حب شباب منحبش يبان": عن مدى رضاه عن جسمه أكد في قوله
ت كلش بصح والو حتان قلت لصاحبتي كاش بجر " ،"يت نطوالحب الطولالحب و  وجهي فيه باالخص

نسقم شعري في  ... "،" بصح مصلح والوا أعطاتني نديره تخبي وال تنحيتاع مكياج حاجة بوماد 
الضعيفة والعمل على  بنيته الجسدية وجود حب الشباب على وجهه وكذارفض الحالة ل، إن "ساعة

تأكيد الكمال الجسدي وتحقيق لللجوء إلى مساحيق التجميل يجاد حلول من خالل البحث عن أدوية واإ
لتي سببت نقائص جسده فصورته الجسمية هي ا إلىالشعور بالرضا، فهو يستثمر ذاته باالستناد 

التوظيف النرجسي كرد  ليظهر ،يجاد تعويضات أخرى تعمل على تقويم ذاتهنرجسية فهو يعمل على إ
 ."الفيس بوك"هذا التعويض ظهر على صفحته  ،فعل عكسي النخفاض تقديره لذاته

ومن خالل تحقيق جميع متطلبات  ،كما تظهر نرجسية الحالة في عالقته مع الجنس اآلخر
صديقته أسقط نرجسيته عليها ليدرك بأنه تحصل على الكمال النرجسي من خالل اشباع نرجسيته 

يه ا ":قرب شخص له من خالل مايقولهالجنسية والعاطفية فهو يحكي مشاكله وهمومه لها باعتبارها أ
 "،"البنات متاجوتيشصحبتي قالتلي  "،"...حاجة باينة بصح نحكيهم لوحدة برك لي هي صاحبتي

 ."بعثتهالي صحبتي قالتلي هذا ولدنا ماله حطيتهاالفوطو 

دمانه  ه مجال الغوص فينترنت فتح لعلى اإل إن اهتمام الحالة بالتكنولوجيا وأجهزة الكمبوتر وا 
من جميع  "الهكرز"لى مجموعة من فهو منظم إوكاميراتهم وقرصنة المواقع،  اآلخرينقرصنة حسابات 

يتبادلون المعلومات والمعارف وينظمون أنفسهم في طريقة وكيفية  "الفيس بوك"أنحاء العالم على 
المهتم بالقرصنة وتعلم منه  القرصنة، فبداية القرصنة عند الحالة كانت نتيجة التماهي والتقمص بخاله

عندي خالي يبيراتي " :بعض االشياء البسيطة ومن ثم طور الحالة نفسه بنفسه وهو ما ورد على قوله 
نتعلم من  ، بديتقررت نتعلم وحدي لذا محبشعلمني حوايج بوخفيف منبعد ل هوالمواقع ماله 

صفحة على بديت ندير صداقات مع الهاكرز من البلدان االخرى حتان لقيت االنترنت من المواقع و 
 ."المنظمة العالمية للهكرز تعلمت منهم القرصنةالفيس بوك 
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الدفاع النرجسي من خالل استثماره لقدراته فيها ظهر  واضحة أظهر الحالة مواقف نرجسيةكما 
رفاقه يطلق عليه  إذالقدرة على التحكم يادة، و ع إلحساسه بالرجولة والقوما يقدمه من اشبا ،في القرصنة

وهو ما يشبع غروره ويرضي ذاته نتيجة شعوره بالتفوق والسلطة من خالل االنتصارات "  Boss"تسمية
 .التي يعيشها في قرصنة حسابات الفيس بوك وبعض المواقع 

مكانة مهمة  منحهوأن تمكنه في مجال القرصنة  ،أشار الحالة إلى كونه رمزا للقوة والتحكم وقد
سرة للحالة بطريقة غير مباشرة عمل على تشجيع ، فدعم األداخل وسطه المدرسي وداخل عائلته

حساسه بانجازاته بالرغم من أن سلوكاته خاطئة ويقول الحالة ،نرجسيته ديجا خطرة  علبالهم ايه :"وا 
 ."ولد عمي ولقيناه يتعشى ماتو بالضحك قعدو معايا نعتلهم كيفاه نبيراتي كام تاع

، حيث خاصة جماعة الرفاق اآلخرينجعله مركز اهتمام ومحل انتباه تمكنه من القرصنة إن 
 اآلخرينويلجأ الستغالل  ،الخاص به يقوم بتهديد أي شخص يضايقه من خالل قرصنة الفيس بوك

نتيجة بنيته الجسدية له  احتقار زمالءه ، هذا السلوك مصدرهقرصنة أجهزتهم علىمن خالل قدراته 
قصير في المدرسة كانو يحقروني شافوني صغير و قبل ، نستخدمو في االنتقام" : الهزيلة فيقول

 ."يحقروني بصح ضرك يخافو مني النو علبالهم ليغلط معايا العشية يلقى ميكروه مبيراتي ننتقم منو
ت إلى اختالل بين النرجسية والسادية والماسوشية لديه إال أن هذه االستغاللية، ورغبته في االنتقام أد

والستعادة توازنه النفسي الناتج عن رغبته في ابراز ذاته، نجد بروز سلوكيات سادية الهدف منها تحقيق 
عادة كرامتها فهذا العدوان المتجه نحو  والمتمثل في االنتقام وقرصنة  اآلخريناللذة المؤقتة للذات، وا 

الحالة بنوع من السعادة واالرتياح، وتظهر سادية الحالة في أن نرجسيته تجعل من حساباتهم يشعر 
مجاورة تكون سادية النزعة فاليتبعون أوامره خوفا من انتقامه، وظنا منه أنه االذكى واألقوى،  اآلخرين

، وذلك نتيجة للتعامل المزدوج تجاه اإلحباط معاحيث إن هاتين النزعتين تتعايشان  ،للنزعة النرجسية
 .الذي يعيشه الحالة جراء شعوره بالنقص، وبحثه عن الكمال الجسدي

رغم خطورة انضمامه إلى مجموعة الهكرز ، فارتبطت سادية الحالة بسلوك المخاطرة لديهكما 
كن أن يتعرض لها إال ومعرفته للخطورة التي من المم ،الخطرين ورغبته في تطوير قدراته في القرصنة

فلقد  ،"نعرف أخرين حكمتهم الشرطة المختصة بالجرائم االلكترونية على بالك": فيقول أنه ال يبالي
حاول منع نفسه من القرصنة لكنه لم يستطع، فمن الممكن أن تنقلب هذه السادية إلى مازوشية ليصبح 
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لمخاطر والعواقب الناجمة عن هذه العدوان متجه نحو الذات، لعدم قدرته على إدراك العقبات وا
ليلجأ للتشويق واإلثارة إلثبات ذاته بشكل نرجسي، خاصة وأنه يعرف  السلوكيات المخالفة للقانون،

 ". الفيس بوك"أشخاص تعرضوا للمسائلة القانونية في قضايا اختراق حسابات 

، واهتمامه بموقع الفيس قدراته بمجال القرصنةثبات لتوظيف النرجسي للحالة انحصر في إإن ا
عر به سواء في شكله أو في شخصيته، حيث يسعى لتعويض النقص الذي يش ه النرجسيفدفاعبوك، 
نا أ :"فيقول، ألنه يرى فيهما نقطة ضعف انطواءهعن رغبته في التخلص من خجله و  تلقائيةب عبر

حوايج لمقلقيني في حشام فوق الالزم منقدرش نحكي داخل جماعة هذم هما الشخص نحب الوحدة و 
  ."روحي

  على الفيس بوك اإلدمانبالنسبة لمحور: 

د الحالة يعكس ديناميكية سلوكية عن اإلدمانإن  :االشباعات ودوافع استخدام الفيس بوك
للفيس بوك من أجل ذاتية، ففي البداية كان استخدامه وعلى قيمته ال ،على تصرفاته تنعكسا

ي اإلدمانترات الحياة اليومية، فالسلوك لمتعة والتخفيف من تو إضافة إلى ا ،االستكشاف والفضول
    تعمل على تحفيز االستخدام  للموقعألن المشاعر التي ترافق استخدامه للحالة وصل أوجه 

نظرا  مشكالت الواقعمع رغبته في االبتعاد عن  التي يعيشها خصوصا فاألفكار واألحاسيس ،المتواصل
العمليات االدراكية والمعرفية والوجدانية ، جعل االجتماعي مع االشخاصلعدم قدرته على التواصل 

من  عنده اإلدمانوظهرت مظاهر  ه،مما ساهم في إدمان ،لديه تعمل على التفكير المتواصل في الموقع
يه، وفي حالة بالتحديثات الحاصلة ف المستمر والتفكير ،خالل عدم قدرته على االستغناء على الموقع

ايه خطرة نحاولي المودام  ":نترنت يصبح في حالة قلق وتوتر شديدين فيقولتواصل باإلانقطاع ال
والبورطابل وتقلقت مقدرتش نحمل حسيت بصماطة و قلقة عدت نعيط عليهم على مكانش معصب 
منيش حامل حتى واحد حتان عدت في النهار جيب بورطابل مرت عمي و في الليل نسرق ميكرو 

ألنه  ،نترنت عنهإال أنه يستبعد فكرة انقطاع اإل ،"ولوش حتان رجعوهوليبورطابل ماما، مي مط
هي في ":في قوله يؤكده وهو ما ،ألي شخص" الويفي"يتفاخر بقدرته على قرصنة الشبكة الالسلكية

ا راحت عندنا كاينا عند حارتنا كلها ليكود تاع الويفي مبيراتيهم يعني اذ لنوالغالب مستحيل تروح 
الو  جيرانا  "معناتها كاين حل 3Gنروح سيبار وزيد كاين  ا 
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م حول استخدام الحالة للفيس بوك على الرغم من مالحظات األهل واإلجراءات التي اتخذتها األ
فلقد حاولت منعه من استخدام  ،التخلص من إدمانه والتي باءت كلها بالفشل إال أنه لم يستطع

لجأ إلى قرصنة االرقام السرية  لكنه ،الخاص به وحرمته من استعمال جهاز الكمبيوترترنت االن
مه له اتبع طريقة حسب رأيه كانت الحل األمثل للتخلص من ازعاج أالحالة فالخاصة بجيرانه،  "للويفي"
ايه خطرة نحاولي المودام " :فتح لها حساب على الفيس بوك فأشغلها الموقع عنه إذ يقول إذ
ماما بكري ديما تعيط عليا وتقولي ... "،"حتان رجعوهولي ......البورطابل وتقلقت مقدرتش نحمل و 

 ."بوك ليها والت الصقة فيه ديما فاتحة بصح كي فتحتلها الفيس ...قرايتك 

أصبح الحالة نجد اختالل ايقاع النوم، إذ ومن بين اآلثار التي ظهرت على  :اإلدمانتأثيرات 
 :"الصباح ليال ويقول الحالةالعطل فيصبح الليل صباحا و ما في ينام ساعات قليلة في أيام الدراسة، أ

تاع العشية  4ذا روحت على إنروح للدار نفتح الفيس بوك يعني في وقت القراية الزم كل ما ...
، أما ال كثر على حساب القوسطوالليل و تاع  1نقعد فيه حتان دخل الدار نروح ديراكت للميكرو و ن

وبمجرد استيقاظه من النوم يقوم بفتح  "منفيقش بالوقتوالليل و في وقت العطلة ياو نجيب النهار 
 . حسابه ليطلع على آخر التحديثات

إال  ،بالرغم من وصفها من طرف الحالة بأنها جيدةفأما بالنسبة لعالقاته االسرية واالجتماعية 
حتى على طاولة الغداء أو  ،في نظرنا مفككة الروابط فهم ال يجتمعون مع بعضهم البعض اأنه

      يقوم بالزيارات  الو وفي ساعات متأخرة وال يتحاور معهم  ،فالحالة يأكل لوحده ،العشاء
علبالك شحال من  :"أثناء المقابلة بقوله هيؤكد وحتى اللقاءات مع االصدقاء قليلة وهو ما ،االجتماعية
ين نخرجو ال قليل و  "، "في االنترنت ال عرضة على جال الخدمةتاع عرس و  occasionمرة نراطي 

ال كل واحد في بيت كل واحد حاكم بالصة يخدم  "، "ديجا ديما مع بعض في الفيس بوك و القراية
لماكلة نتعشى على الواحدة بالميكرو وزيد انا ساعات نفرط حتى في العشاء معاهم ديما يخليولي ا

 ." عتين تاع الليلاوال س

فأثناء الحصة المدرسية يستعمل الفيس  في تدهور تحصيله الدراسي، اإلدمانكما تجلت تأثيرات 
ليضمن اتصاله الدائم بالموقع، ويدرس فقط ليلة االمتحان، ويلجأ للغش من خالل  3Gبوك من خالل 
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هاتفه المحمول، فبالرغم من محاوالته العديدة بأن يدرس إال أنه لم يستطع، وأصبح للحالة سلوك قهري 
 .تخدام المتواصل للموقع جعل من هذه الرغبة دافعا قهريا يعمل من أجل تحقيقهفي االس

 بالنسبة لمحور النرجسية على موقع الفيس بوك: 

مونها الستخراج ومحاولة تحليل مض ،من خالل متابعة صفحة الفيس بوك الخاصة بالحالة
 صفحات الفيس بوكن مؤشرات النرجسية على مؤشرات النرجسية، وكما جاءت في الدراسات السابقة فإ

 .تظهر من خالل صفتي االستعراضية واالستغاللية

ليجذب  اآلخرين يفتخر به أمام هو سلوك بصفة عامة المراهق لدىإن الميل االستعراضي 
ما ورد في المقابلة بتحليل انتباههم، ويشعرهم بالسيطرة والقدرة على التحكم، فاشباعها لدى الحالة ك

 :بعض المؤشرات على صفحته الشخصية تجسدت في مايلي

 حسب دراسة  :عدد الصدقاء(Kris Compeit,2013)  5االصدقاء أكثر من  عددإن.. 
 للنرجسية اتمؤشر مع تحديثات مستمرة للفيس بوك واضافة صور تركز على الذات هي من صديق 

(http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=502736) 

 اذا محطش:" صديق لجذب االهتمام واإلعجاب فيقول ..3فالحالة تصل قائمة أصدقائه إلى  
 األم، بنت " إناث  3فأصدقائه كلهم من جنس ذكور ماعدا  ."..يحطو جام 011واحد جام كاين 

، وعدم إضافته لصداقة االناث هو رغبة من صديقته في ذلك، فالهدف من كثرة "الصديقةالعم، 
 .هو استعراض قدراته في القرصنة ليكون محل إعجابهماالصدقاء، 

 فمعظم محتويات غلب منشوراته تدور حول انجازاته في القرصنة نجد أن أ :المنشورات
الصفحة عن منتديات قام باختراقها، وتهديدات بقرصنة أي شخص يقلل من قيمته كما يدرج ايمايالت 

جسس عليهم، وفيديوهات لكاميرات تم اختراقها وكلمات سر لصفحات أشخاص على الفيس بوك ليتم الت
 . ومراقبتها
 

  زالة حب الشباب من الوجه، وعند الجميع صور الحالة خاضعة لتقنية الفوتوشوب  :الصور
، كما  "نبيض روحيزم هذيك باه نحي الحب من وجهي و ياو ال :" سؤالنا له لماذا يعدل صوره أجابنا

الهدف منها عدم اظهار الجسد كله أو اظهار الجسم كأنه ضخم وهو ناتج عن  سيلفيجد صور الن
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نحب نصور غير هذك برك النو ينقصو الديفوات تاع الواحد  :"عدم تقبل صورة جسمه فهو يقول
، فالحالة "شكلك كيفاه تصور يعني كي شغل مرايايخليك تشوف وجهك و  سيلفيالطاي والباالخص 

صورة  ..2خفاء العيوب وهو مهووس به ونجد أكثر من ر لقدرته على إالنوع من التصوييفضل هذا 
...  :"ي صورة ليضعها على صفحته فيقوللكنه يجد صعوبة في اختيار أعلى هاتفه المحمول  سيلفي
راح ال بالذراع باه نحط حاجة في الفيس الزم نخمملها الف تخميمة اذا راح تعجب صحابي و هل أص

فوطو مي منحطش في  ..0نحب نصور بورطابلي فايت  "،" تمسخرو بيهاال ييعلقو عليها مليح و 
صعوبة اختياره للصور راجع لعدم ثقته  إن، "ميعجبونيش تصاوري منخرجش مليح افالفيس بوك بز 

فبالرغم من أنه شخص مقبول شكال إال أنه  ،واجهها حول شكلهيفي شكل جسمه جراء االنتقادات التي 
خوفا من أن يتم عرض صوره  اآلخرين، كما يرفض التصوير بأجهزة غير راضي بصورته الجسمية

صال منحبش نصور ببورطابالت الغاشي أانا  ..." :دون أن يتم تعديلها ويقول" الفيس بوك"على 
لم ندرج في الملحق )."لخاطر يحطوهم بال ميبدلو فيهم و يعني كاش عيوب كلها تبان في الفوطو

نظر لها أهمية في التحليل وذلك للحفاظ على سرية هوية الحالة، االكثير من الصور التي كانت 
 (11الملحق رقم 

إلخفاء " قناع يستعمله الهكرز"الفيس بوك أقنعة االنيموس  فيصوره  ه يضع علىالحظنا أن
ضافة العديد من التعديالت للصورة ذا أضاف شخص صورة خاصة به دون استأذناه ينتقم  ،وجهه، وا  وا 

 .رصنة حسابهمنه من خالل ق

 :أما االستغاللية فهي تبرز على صفحته الشخصية من خالل      

 دافع جيد ومهم إلشباع نرجسيته فبمجرد  يعد زر االعجاب عند الحالة :خاصية اإلعجاب
 عجاب منة أي صورة أو مشاركة له لم تلقى إيشعر بالتحسن والسعادة، ويقوم بإزال « like »رؤيته لـ 
باه المرة  j’aimeشكون لدارلي باه نشوف  notificationنقعد غير نستنى في  ":فيقولأصدقائه 

يتها عندها معنى ونفرح كي نا ثاني وزيد كي نلقى جام نحس بلي الحاجة لحطالجاية نحطلو أ
 ".لروحي و نستى مدة مدار حتى واحد نحذف من الصفحة j’aimeندير انا  "،"نلقاها

 

 لتعليقات السلبية على مشاركاته وصوره وتعليقاته ورد من عند الحالة فإن ا حسب ما :التعليقات
 هذاك نهارو لي يجرب يعلق سلبيا وزيد على حساب العبد كما خطرة حطيت ":تخضع لالنتقام لقوله 
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يعلقو عليها مليح وجات ماما و ولد عمتي يصمطو في حاجة على الفيس بوك كل عجبتهم و 
commentaire  ، ما اذا كان خارج العائلة ننتقم نبيراتيلو الفيس بوك و يجرب أتاعهم حذفتهم
غير ذا كانوا لى حذفهم من قائمة االصدقاء أما إمقربين فيعمل عان األشخاص فإن ك، "يفتحو اذا فحل

 .ومزاح نتقادن كانت التعليقات مجرد إعلى قرصنة وغلق حساباتهم، حتى وا   فيعمل ،مقربين
 

 :اختبار الروشاخ للحالة الثانية-2-0

 .الحالة االنفعالية للحالة متحمس إلجراء االختبار       

 البطاقات التحقيق المكان المحدد المحتوى الشائعات
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 االختيار االيجابي: 
 .تقدري تشبيههملخاطر واضحين و : 2اللوحة و  5اللوحة  -

 االختيار السلبي : 
 .باشعة مش زينة 4اللوحة مش متحوفين و :  4اللوحة و  7اللوحة  -

 :البسيكوغرام-2-0-1
استجابة  72: عدد االستجابات   
412:زمن االستجابة   

ثا 15.44= 412/72: متوسط زمن االستجابة  

  التموقعات : 

% ( =17 ×1../ )72  =44.44 % ك                                 =17  ك 
%  ( =15×1../ )72  = 55.55        15= ج                         ج%

ك ج : نمط المقاربة   

  المحددات : 

%  =(7.×1.. / )72 =24..2 % ش                              .7= ش   

 %25=.7( /  ..1×15)= %+ش                           15+ = ش

                          5= -ش

 3=ش فق           1 =ض ش 

 1= ح ب ساكنة            1= ح ب 

 1=ل 

 

         7/ ل   3+ل ش  7+ ش ل  1= ل £
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          =1(1 +)7(. + )3 (1/)7   =1.5 

  ..1(1.2..1عدد االستجابات )=% ل

 عدد االستجابات                 

  ل%= )3+3+3( ..1=  %33.33

                12   

  الحميمنمط الرجع T.R.I  :  

  .مائل لالنبساطالنمط تدل على أن  % 33.33 = %ل ،  و ل £ح ب أقل من  £بما أن 

  ياتالمحتو :  

 R/ ..1( ( ب+)ب ج+ب)   =   %ب          4(=ب)        7=ج ب       7=ب

   %71.37=  72/ ..1 (8) = %ب                                               

                                        7( =حي)  7=حي ج   2=حي 

 %44.44=   72/..1(17) =%حي                                              

 1= نبات 

 4= شيء 

 1=فن

 1=نار

  عدد االستجابات(/ ..1×شا= )                       3= شا%عدد االستجابات 

     %  ( =3×1../ )72=77.77 %   شا                                          

 عدد االستجابات/ ..1(دم+جنس+تشر+ب ج)= معادلة القلق 

             =) 7+.+.+.(  ..12/1 = .2.4      ليس له داللة مؤثرة لغياب مؤشرات القلق. 
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 :ل بروتوكول الروشاخ للحالة الثانيةتحلي-2-0-2

 :الهيكل الفكري - أ

استجابة واستجابات الرفض منعدمة، مما يدل  72جاءت انتاجية الحالة متوسطة حيث قدرت بـ        
على قدرة الحالة على استثمار الواقع االسقاطي، والتفاعل الجيد مع لوحات االختبار، وكذا قدرة شفهية 

ثا وهو زمن  15.44ـ وخيال واسع مع حاجته إلى التعبير، أما بالنسبة لمتوسط زمن االستجابة فقدر ب
 .أقل من المعدل يوحي بعجز الحالة عن مراقبته لألفكار

وقد  % 44.44= ، حيث ك ( ك ج) بالنسبة لطرق التناول في البروتوكول جاء نمط المقاربة        
ما يثبت قدرة الحالة  % 55.55و ج منخفضة قدرت بـ  % .7جاءت مرتفعة مقارنة بالمعدل العام 

على معالجة االمور بكلية مع تحاشي التفاصيل، كما تشير إلى مستوى معين من الدقة واالبتكار 
 . باإلضافة إلى أنها عالمة الذكاء النظري

وكما هو معروف أن الشكل عالمة على  %2..24إلى  %تميزت المحددات بارتفاع ش        
 %+ ش جاءت، و ا أصبح يدل على نقص عفوية الحالةلما كان مرتفعنوعية العالقة مع الواقع، وأنه ك

من  %.4أكبر من  %وجاءت نسبة حي  كعالمة على قدرة الحالة في التحكم بالواقع %25بنسبة 
 .نقاص القلقأجل إ

 :الهيكل العاطفي - ب

أقل )  % 33.33= %جاء نمط الرجع الحميم للحالة نمط مائل لالنبساط حيث ل : الطبع        
، بالتالي فإن الحالة بالرغم من اعتقاده أنه منطوي إال أنه قادر على ( %.3و أكبر من % .4من 

 .إقامة عالقات اجتماعية، والخروج من حالة االنطواء إلى حالة االنبساط

لم يبدي المفحوص استجابات لونية كثيرة، فكما هو معروف أن اللون  :مراقبة العاطفةالمزاج و        
وهي لحالة سجل استجابة واحدة ل محض بر على قدرة التعبير عن االنفعاالت، إال أن بروتوكول ايع

ل تعبر عن العاطفة ": "  N.Rausch"تدل عند المراهقين على تفريغ عاطفي ال تراقبه الذات، وحسب 
 كون قلق مكثفثارة وال يمكن أن يوأحيانا تعبر عن االثارة الوجدانية دون العاطفة، الحصر مرتبط باإل
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ل محض تسجل حضور لالندفاعية "  :" Anzieu"لـ ، أما بالنسبة "وربما ما هو إال تعبير عن تخوف
  (33، ص .7.1صالح معاليم، ".)وغياب للمراقبة االنفعالية

مايؤكد الحاجة للحب ليلية، وثالث استجابات فق، وهو هر في بروتوكول الحالة استجابة تضظ       
 .محاوالت الحالة الدفاع عن نفسه بضبط قلقه واالعتماد عليهم، مع  اآلخرينواالتصال ب

  %77.77تظهر قدرة الحالة على التأقلم من خالل ظهور الشائعات بنسبة  :القدرة على التكيف       
 .أنه تكيف محدود مع العالم  إال

لداخلية للفرد نوعية الحياة اعلى تدل بالرغم من أن االستجابات الحركية خاصة البشرية منها       
 .وتقبله للحوافز الداخلية ومحتوى هذه االستجابات يشير إلى قابلية الفرد للتقمصوالقوة االبتكارية 

= ، فعند مالحظة بروتوكول الحالة جاءت نسبة ب (17، ص7.17بوسنة عبد الوافي زهير،)
ة االستجابات تطرح اشكالية مرتفعة نوعا ما كبحث عن التكيف االنساني إال أن نوعي 71.37%

، حيث أسقط فيها التصورات  4(=ب)تقمصية وطابع من القلق إذ أعطى الحالة محتوى انساني خيالي
كدفاع ضد  %44.44= النزوية بشقيها العدواني والجنسي، إال أنه طغى على البروتوكول نسبة حي

لتقمصية، ووجود حركة بشرية ساكنة كما أن قلة االستجابات الحركية البشرية تدعم الصعوبة ا .القلق
دليل على انشغال الحالة بنفسه وحاجة نرجسية لتمثيل الذات والتركيز عليها، فاستجابات ب و ج ب  
تعبر عن انشغاالت نرجسية في بناء الصورة الجسدية التي يرغب فيها والتكفل بالطاقة اللبيدية لهذه 

 . الصورة

تدل على قولبة للفكر  "H.Rorchach "ات حيوانية وهي بالنسبة لـ كما تميزت االستجابات بمحتوي      
أن االسقاط في العالم الحيواني ينقص ، و "واللجوء للميكانيزمات العقلية التلقائية دون اللجوء إلى التفكير

 (33، 34، ص ص .7.1صالح معاليم، . )من القلق

 :النقاط الحساسة-2-0-1

، ويرجع ذلك لغياب مؤشرات القلق % 17جاءت معادلة القلق في اختبار الروشاخ أقل من  -
 .عن نفسه بضبط قلقه من خالل الكبتالدفاع  والذي يتمثل في محاولة الحالة
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حباط والحاجة للحب وهي تدل على وجود قلق ناشئ عن إ 3ليلية في البطاقة استجابة تض -
 .والمساندة

 .1.  2. 4اللوحات استجابات ش فق في  3 -
 .وهي عالمة على عدم الثقة والرغبة في الحماية واألمن 1استجابة نار اللوحة  -

 :التفسير الدينامي-2-0-4

  سجل فيها الحالة استجابتين  ،ثا 11زمن الرجع لالستجابة في هذه اللوحة جاء بـ  :  الولىاللوحة
صعوبة اتجاه يترجم  ماوهو  ،الشائعة الستجابةكلية أما الثانية فهي جزئية مع غياب ا األولى

 .الوضعيات الجديدة مع صعوبة في التأقلم
 

 وهو زمن أطول مقارنة باللوحة السابقة مع صعوبة في  ،ثا 72زمن الرجع في  تمثل :اللوحة الثانية
قد  ماوهو  ،ما يدل على قلق خاصة مع غياب االستجابة اللونيةوهو تقديم استجابة للوحة وقلبها 

كلية شائعة  األولى، واستجاب الحالة باستجابتين وديبي في النموذج العالئقييكشف على مشكل أ
 .كلتاهما ذات محتوى حيواني بمحدد إيجابيوالثانية جزئية و 

 

  كلية ذات محتوى حيواني  األولىاستجابات  3ثا بتقدير  2لي استغرق فيها حوا: اللوحة الثالثة
دفاع ضد  هو إال فتركيز الحالة على العالم الحيواني ما ،والثالثة جزئية حيوانية ،والثانية شبه بشرية

 .ي تهديدالقلق وحماية الذات من أ
 

 كما تميزت  ،مع مالحظة في قلب اللوحة لعدة مرات ،ثا 5تمثل زمن الرجع في : اللوحة الرابعة
الحالة لقلق مع  معايشةيدل على  ماوهو مع وجود استجابة ش فق  ،االستجابة بوجود شائعتين
 . على صراع عالئقي أبوي االحساس بالخطر كما يدل

 

  تميز باستجابتين كليتين ذات  ،ثا 12لوحظ ارتفاع في زمن الرجع قدر بـ : اللوحة الخامسة
النرجسي لقيمة الذات ومحاولة حساس اإلعالمة  ، وهيمحتويين حيوانين مع وجود استجابة شائعة

 .اليجابيذاته بالشكل اتقديم 
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  استجابات كلية ذات  3مع  ،ثا 5 لىانخفض زمن الرجع في هذه البطاقة إ: اللوحة السادسة
ظهور استجابتين جنسيتين رمزيتين و  ،كرد فعل اتجاه القلق ،مع قلب للوحة ،محتويات فن، حي، شيء

 .الجنسيةن وجود مشكالت في الحياة مر الذي قد يعبر عيدل على القضيب األ" قيثارة"،" قةمطر "
 

 حداهما بالحركة استجابتين بشريتين جزئيتين، جاءت إمع  ،ثا 1زمن رجع قدر بـ:  اللوحة السابعة
 .م وعلى عدم وجود نزاعاتما يدل على أن الحالة في عالقة مستقرة وطيبة مع األوهو 

 

  استجابات كلية وجزئيتين، هذه اللوحة تعبر  3مع تسجيل  ،ثا 1قدر زمن الرجع : اللوحة الثامنة
فظهور استجابة ش فق دليل على محاولة الحالة ضبط قلقه  ،عن القدرة على التكيف العاطفي

 .  وانفعاالته
 

  ظهرت استجابة نار مع ش فق كعالمة على انفعالية ثا،  11زمن الرجع قدر بـ : اللوحة التاسعة
 .ال مشحون غالبا ما يكون مزعجانفعوا ،وقلق مع عدوانية

 

 واالستجابات كانت جزئية مع غياب  ،ثا 14زمن الرجع في هذه اللوحة قدر بـ : اللوحة العاشرة
وقد لوحظ على الحالة ارتياح  جدانيوالو  الخيالي النشاط نقصما يدل على وهو  ،االستجابات اللونية

 .ار والتخلص من الوضعية االسقاطيةإلكمال االختب

 :التحليل العام للحالة الثانية-2-6

 :استنتجنا ما يلي  من خالل نتائج المقابلة واختبار الروشاخ 

ظهرت الدفاعات النرجسية للحالة من خالل تقديم نفسه على أنه شاب ذكي ولديه قدرات عقلية 
ويحاول " Crackers "، فهو يسعى ليصبح من القراصنة المحترفين اآلخرينمتميزة تجعله مختلفا عن 

حاليا تعلم كل شيء بخصوص قرصنة المواقع والبرامج من خالل االنضمام إلى مجموعات القراصنة 
من أجل التعلم أكثر، فالحالة يصنف ضمن القراصنة الهواة أو " الفيس بوك"المحترفين على صفحات 

اختراق  وهم أشخاص من هواة اإلنترنت ينطلقون من فكرة التسلية، يرون في "Hackers"الهكرز 
االنظمة المعلوماتية تحديا لقدراتهم الذاتية، فالفضول وحب التعمق هو دافعهم األول، ويسعون لتحقيق 

ثبات الذات "   Fantasme électronique" ما يسمى وهي المتعة والرغبة في قهر النظام المعلوماتي وا 
 (.13،1، ص ص 7.17مليكة العطوي، .)إلى جانب االنبهار بالتقنية
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بداعاته في إن  استثمار الحالة لنرجسيته ركزت على الجوانب العقلية فهو يفتخر بقدرات ذكاءه وا 
 والمبدع لذكيشخص اال أن "أسامة حامد محمد  "يرىو  القرصنة وهو ما يسمى بالنرجسية العقلية

 الذات مدح نأو  ت،الذا تعزيز آليات أهم إحدى تعد التي ذاته مدح في منها لإلفادة للنرجسية بحاجة
 الذاتي أساس اإلعجاب وأ الذات حب نأ  في "  Goanغوان" ويرى الذاتي، الفشل صدمة لتدارك مفيدة
 (735، ص.7.1أسامة حامد محمد، ) .لألذكياء الذهني النشاط

فإن الهكرز لديهم توجه نرجسي فعند تحليل صفحاتهم الشخصية  Woo et al (9009)ووفقا لـ 
على الويب وجد أنهم يميلون إلى التفاخر والتباهي بنشر انجازاتهم وقدراتهم ليكونوا محط إعجاب بين 

 .(Hyung-Jin Woo ,2003,p28 ).أصدقائهم خاصة القراصنة مثلهم

يسعى الحالة إلثبات مهاراته وقدراته باالكتشاف، والمغامرة والرغبة في التحدي، والتطلع إلى 
خبايا عالم التكنولوجيا، والتي من خاللها ظهر لديه سلوك المخاطرة وكل ذلك لتأكيد وجوده وذاته 

علي عن ويعبر سلوك المخاطرة على بحث الحالة عن هويته، وهو وسيلة للحصول على االستقالل الف
أن هذا السلوك يظهر عند الذكور من خالل : " "Le Breton"وحسب لوبروتون . الرقابة االبوية

اندماجهم بقسوة في عالم من االثارة والتحدي واالنتهاك، فيبني الشاب بطولته معارضا كل أشكال 
راء انتهاكه ، فبالرغم من إدرك الحالة للمخاطر التي قد يقع فيها ج"السلطة التي يجسدها الكبار

لخصوصيات الغير، وقرصنة حساباتهم، إال أنه ال يسعى إليقاف هذه التصرفات والتي يهدف من 
خاللها اثبات ذاته وقوته ونرجسيته العقلية، فسلوكيات المجازفة تسمح للشخص باستكشاف ذاتي 

   ثناء مواجهة لهويته، وبالتعبير عن استقالليته بالنسبة للغير، فعندما يمتحن المراهق شجاعته أ
      خالد .)الطفولة ويصبح جزءا ال يتجزأ من جماعة أقرانه الخطر، فإنه يحطم رمزيا حواجز

 (12،13، ص ص 7.13نورالدين، 

، وهو ما التعزيز غير المباشر من طرف عائلتهتخضع سلوكات المخاطرة عند الحالة للتشجيع و 
قته بقدراته على الرغم من أنها سلوكات تسيء للغير يزيد من تدعيم نرجسيته، وزيادة تقديره لذاته، وث

فيما يخص سلوك االهل اتجاه أوالدهم، وهو يعتقد بإمكانية التعرف في حنان األهل على " فرويد"ويرى 
أن حب االهل لألوالد :" انبعاث لنرجسيتهم نفسها والتي هجروها منذ وقت بعيد وفي هذا الصدد يقول

من جديد والتي على الرغم من تحولها إلى حب الموضوع، تظهر من  ليس إال نرجسيتهم التي ولدت
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، كما أن سيرورة (35، ص7.15اسكندر جرحي معصب، : بيار ديسويانت، تر ".)جديد على أبنائهم
التثمين النرجسي يكون فيها االستثمار عاطفيا، فكلما وجد دعم من طرف المحيطين خاصة العائلة 

والتسريع في نموها، وهو االمر الذي يرفع من تقديرهم لذواتهم ويشبع كلما تم تغذية الهوية 
 (723، ص 7.14فطيمة كركوش، .)نرجسيتهم

إن إدمان الحالة على الفيس بوك سببه االختيار النرجسي، فتعلق الحالة بالموقع وعدم قدرته 
ره من حاجات تلبي رغباته على االستغناء عنه، يرجع لألهمية التي يملكها الموقع بالنسبة له، ولما يوف

نما تتسع  وميوالته النرجسية، فكما نعلم أنه في نظرية التعلق ال ينحصر التعلق على األشخاص فقط، وا 
الدائرة لتشمل التعلق باالشياء، فاالختيار النرجسي للموضوع عند الحالة كان اختيارا ماديا الهدف منه 

 .تحقيق االشباع النرجسي

عليه كان نتيجة ماحققه  اإلدمانللفيس بوك والذي أدى بالحالة إلى فاالستخدام المتواصل 
الموقع من اشباعات نرجسية، ورفع قيمة الذات، والعمل على التخلص من أي توتر أو قلق قد يشعر 

ش فق وهو  3و استجابة ش ض بروتوكول الحالة ظهوربه، فمن خالل اختبار الروشاخ الحظنا في 
واالعتماد عليهم ومحاولة  اآلخرينبحث عن الحب ومحاولة االتصال مع مايؤكد سعي الحالة إلى ال

ضبط قلقه، هذا القلق قد يكون مصدره عدم الرضا الجسمي، والبحث الدائم عن الكمال النرجسي، أو 
نتيجة المعاملة السيئة ألصدقائه في السابق، والذي أنتج ذات متذبذبة، لكن إقامة عالقة نرجسية 

ساعده على الوصول إلى التقدير الذاتي المفرط واالشباع  "الفيس بوك"اته بموضوع آخر غير ذ
 .النرجسي إلثبات وتحقيق هوامات الذات المثالية

حالة نفسه أنه شخص انطوائي وخجول ويعمل على من خالل ما ورد في المقابلة وصف ال
= %روشاخ حيث ل التخلص من هاته الصفتين، وهو ما يؤكده نمط الرجع الحميم في بروتوكول ال

، وبالتالي لديه القدرة على إقامة العالقات االجتماعية، والخروج من حالة االنطواء إلى حالة 33.33%
 .االنبساط 

وظهر أثناء تحليل المقابلة أن الحالة غير راضي كليا عن صورة جسمه، وهو غير متقبل 
نما يريد تعديلها فهذه الصورة  السيئة التي تبناها عن شكله أثرت بالضرورة للتغيرات التي حدثت له، وا 

وهو ما تبينه االستجابات الحركية البشرية والساكنة في اختبار الروشاخ والتي تدل على  على نرجسيته،
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صعوبة الحالة على التقمص مع حاجة نرجسية لتمثيل الذات والتركيز عليها وانشغاالت نرجسية في 
نرجسية بالجسد نجدها عالقة متبادلة إذ يؤثران في بعضهما ، وفيما يخص عالقة البناء صورة جسمه

يرتبط اللبيدو النرجسي بصورة متالحقة مع مختلف مناطق صورة " :"Schilder"البعض ويقول شيلدر 
فطيمة ".)الجسد ومراحل تطور اللبيدو، ومن ثم فإن نموذج الجسم يتغير باستمرار ليغير في النرجسية

 ( 721، ص 7.14كركوش، 

سد عدم الرضا الجسدي للحالة في صفحته الشخصية، فهو ال يستطيع إدراج صور خاصة وتج
به إال إذا قام بتعديلها، أو وضع أقنعة على وجهه، فلقد تشكل عنده الشعور بالنقص والدونية من 

التي تفوق " سيلفيال"جسمه ليلجأ للتعويض من خالل الموقع، وترى الباحثة أن التقاط الحالة لصور 
صورة على هاتفة المحمول وصعوبة إدراجها على الموقع ما هو إال تعبير عن انشغاالت  ..2

نرجسية جسدية نابعة عن عدم الرضا، وقد تكون رغبة الشعورية قهرية للتأكد من ثبات الصورة 
 .الجسمية خوفا من تغيرها

براز نما في إة على الموقع في إدراج الصور فقط، وا  لم تنحصر االستعراضية النرجسية للحال
نقاط القوة لديه ليستعرض انجازاته ومهاراته في القرصنة، والتي يعتبرها كدفاع نرجسي إلعادة احترام 
عجاباتهم، وبالرغم من أن قائمة  ذاته وتقديرها وتلقيه لإلعجاب واالهتمام من خالل تعليقات أصدقائه وا 

ية لكسب أكبر عدد من المعجبين صديق إال أنها في الغالب عالقات سطح ..3ه تصل إلى ءأصدقا
 . ليخرج ذاته من حالة العزلة التي يعيشها في الواقع ،والمهتمين بانجازاته ومشاركاته

برزت االستغاللية على جدارية الفيس بوك من خالل عنصر السادية التي عبر عنها الحالة في 
فالذات النرجسية  النرجسي، رغبته في االنتقام من أي شخص ينتقده وذلك لحماية ذاته من االستياء

تتصف بقابليتها المرتفعة لالنزعاج واالحساس باالهانة من خالل الخسارة المهددة الفعلية أو المتخيلة 
للعالقات أو االشخاص وحتى للوظائف الجسدية، وهذا التذبذب المستمر بين الهوامات الكبيرة ومشاعر 

االستياء النرجسي فحسب بل ويستثيرها أيضا عندما النقص السيئة غير الواقعية ال يرفع من قابلية 
سامر جميل رضوان،  :، ترهلموت كوالويك .)تؤدي التوقعات المرتفعة من المواضع الممثلنة إلى الخيبة

  (32، ص5..7
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بالتجسس على حواسيبهم وحساباتهم على الفيس بوك، فهذه  اآلخرينفالحالة يلجأ إلى إيذاء 
ول الروشاخ من خالل استجابة ل محض و ش فق وهي استجابات تدل العدوانية ظهرت في بروتوك

أن النرجسية عند الهكرز ليست هي السبب في Baumeister et al (9009 )على انفعالية، وحسب 
نما هي إحدى عوامل الخطر المساهمة في زيادة االستجابة لسلوكيات االستغاللية  العدوانية وا 

ز   (Hyung-Jin Woo ,2003,p28 ) .احة أي تهديد موجه نحو االناواالستفزاز ألجل حماية الذات وا 

 

 محتوى المقابلة االهداف النتائج المتوصل إليها
 .سنة 12الحالة  -
 مهتم بعالم التكنولوجيا -
 .يتعلم القرصنة ويعتبر من الهكر الهواة -

 .جمع بيانات حول الحالة -
 

 .للحالة الظروف المعيشية

ويسعى للكمال غير راضي عن صورته الجسمية  -
 .النرجسي

احتقار أصدقائه له بسبب بنيته الجسمية الهزيلة  -
قرصنة رح نرجسي ما جعله يسعى لالنتقام بأدى إلى ج
 .حساباتهم

ـــــــــل الحالـــــــــة  - ـــــــــة مـــــــــدى تقب معرف
 .لتغيرات مرحلة المراهقة 

معرفـــــة تصـــــورات الحالـــــة تجـــــاه  -
 .صورة جسمه ومفهوم ذاته

 

 .والمراهقة النرجسيةمحور 

 .بالتكنولوجيا والقرصنةاالهتمام  -
البحث عن ابراز ذاته من خالل عرض انجازاته  -

في القرصنة لكسب االهتمام واالعجاب والخروج من 
 .دائرة الخجل واالنطواء

ترميم نرجسيته الجريحة من خالل قرصنة حسابات  -
 . الفيس بوك ألي شخص يقلل من قيمته

الكشـــــــف عـــــــن االشـــــــباعات  -
ـــــــــة  ـــــــــدوافع المؤدي واالســـــــــباب وال

 .لإلدمان على الموقع
ــــــــــع  - ــــــــــأثيرات إدمــــــــــان الموق ت

ـــــــــــــــــــه النفســـــــــــــــــــية  ـــــــــــــــــــى حيات عل
 .واالجتماعية

 موقع  على اإلدمانمحور 
 . الفيس بوك

ظهر السلوك االستعراضي للحالة من خالل  -
ضافة عدد كبير  ،استعراض انجازاته في القرصنة وا 

صديق من أجل كسب  ..3من االصدقاء أكثر من 
 .االعجاب وعرض القدرات

تجسدت االستغاللية في االنتقام من التعليقات  -
 .السلبية من خالل قرصنة الفيس بوك الخاص بهم

الكشـــــــــــف عـــــــــــن مؤشـــــــــــرات  -
ـــــــى  الســـــــلوك االستعراضـــــــي وعل
ـــــــــــد  خاصـــــــــــية االســـــــــــتغاللية عن

 .الحالة
الكشـــــــف عـــــــن االشـــــــباعات  -

ــــــا  ــــــي تقــــــدمها مزاي النرجســــــية الت
الموقــــــــع ومعرفــــــــة ردود الفعـــــــــل 
اتجــــاه التعليقــــات الســــلبية وعــــدم 

ـــــــــــــــداء االعجـــــــــــــــاب طـــــــــــــــرف إ ب
 .  األصدقاء

النرجسية على موقع محور 
 .الفيس بوك

.نتائج المقابلة مع الحالة الثانية يلخص (:.2)رقم الجدول  
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 :عرض نتائج الحـــــالة الثالثة-1

 :تقديم الحالة الثالثة-1-1

 .أنثى: الجنس
 .سنة 12: السن

 .السنة الثانية ثانوي: مستوى التعليم
 .متوسط: المستوى المعيشي

 .في سلك الشرطة :عمل األب
 .ماكثة في البيتاألم 

 :درجات الحالة على مقاييس الدراسة
 .درجة .2:دمان الفيس بوكدرجات الحالة على مقياس برغن إل -
 .درجة 53:درجات الحالة على مقياس مستوى النرجسية -

 :للحالة الثالثة الظروف المعيشية-1-2

خت صغرى مستواهم مكونة من الوالدين وأ تعيش في أسرةسنة  12من العمر " ك"تبلغ الحالة 
التي جاءت بعد انتظار  األولىاالقتصادي متوسط، تميزت تنشئتها بالتدليل المفرط باعتبارها البنت 

لفضول في البداية إلى ا" الفيس بوك"مطول للوالدين لرغبتهم في اإلنجاب، يرجع إدمان الحالة على 
ألنه للبوح عن مشاكلها  وسيلةحدة بعد استخدام الموقع ك اإلدمانوالرغبة في االستكشاف، وزاد هذا 

ثارة إعجابه يوفر وهذا ، لها نظرة دونية لمكانة ودور المرأة لها فرصة التعرف على الجنس اآلخر وا 
لتحاول ترميم جراحها النرجسية الناجمة عن كونها أنثى  ،في خلل توازن النرجسية لديهاماتسبب 

بها، تشعر الحالة بنوبات  اآلخرينباستثمار جسدها، لديها ميوالت استعراضية لكسب إعجاب واهتمام 
من القلق عند انقطاع االتصال باإلنترنت تتمثل في دخولها المستمر لصفحة الموقع، والتأكد من أن 

 .رها من السلوكات القهريةشبكة اإلنترنت موصوله وغي
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 :ملخص المقابلة مع الحالة الثالثة-1-1

وكانت جد متحمسة  ،في البداية تجاوبا فقد أبدتتمت المقابلة مع الحالة في ظروف هادئة، 
، تتميز الحالة بأنها مقبولة ها الرغبة في التحدث على موضوع الفيس بوكللتحدث معنا خاصة وأن لدي

أنيق وجيد، ترى نفسها نحيفة، مالبسها عصرية، أثناء المقابلة تميزت طريقة الجمال لديها مظهر 
كالمها بالصوت الخافت باإلضافة إلى حركات جسمها لتظهر نفسها بأنها فتاة رقيقة، فطريقة اللباس 

عجابهم  .والكالم قد تعطي انطباع بأنها غير متواضعة، تحب أن تكون مركز اهتمام الغير وا 

المقابلة اقترحنا على الحالة فكرة اغالقها هاتفها المحمول خصوصا وأنه موصول منذ بداية سير 
باالنترنت فقد كانت تلقي عليه نظرة باستمرار، لكنها رفضت بحجة أنها تنتظر رسالة مهمة على 

 . وهو ما يظهر شدة إدمانها على الموقع" الفيس بوك"

ا انبساطية إال أن عالقاتها سطحية، تجذب إلى العمق فبالرغم من أنه اآلخرينتفتقر عالقاتها ب
من خالل مظهرها االنيق وهيئتها الحسنة، تتمنى أن تعمل مستقبال في سلك الشرطة وهو ما  اآلخرين

 .عتقادهاص من نظرتها الدونية لألنثى حسب إيوفر لها السلطة والقيادة لتتخل

سلوكات المراوغة والمساومة  نرجسية الحالة جد مرتفعة فرغبتها في إظهار ذاتها جعلها تسلك
ذلك في صفحتها واالستغاللية وتشويه بعض الحقائق وصنع االكاذيب، وهو ما ظهر أثناء المقابلة وك

، والهدف من هذه السلوكيات االستعراض النرجسي وجذب االنتباه الشخصية على موقع الفيس بوك
شبا اآلخرينوكسب إعجاب   .ع حاجاتهالها واستغاللهم في تلبية رغباتها وا 

 :تحليل محتوى المقابلة للحالة الثالثة-1-4

 :من خالل ما ورد في المقابلة وتحليل محتواها نجد مايلي

 بالنسبة لمحور المراهقة والنرجسية: 

عند التحدث مع الحالة حول مراهقتها والبلوغ لديها استذكرت مشاعر الخوف والقلق والكره، ومن 
وبما أن الدورة الشهرية لديها تصاحبها األلم زاد قلقها وعدم تقبلها لهذا ثم ربطت هذه المشاعر باأللم 

متفكرينيش قلتلك " :وبلوغها المبكر فهي تؤكد بقولها التغير مع عدم علمها المسبق بهذه التغيرات
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المرأة ميزيريه هذاك النهار تصدمت خاصة معنديش معلومات مسبقة على التغيرات وزيد من الخلعة 
مقدرت نقول لحتى واحد كنت نخبي روحي على قد منقدر حتان فاقت بيا ماما صح بدات تاع الدم 

تكلميني بصح المنظر هذاك مقزز وزيد مع السطرة تاع العادة تخليك ديما تتفكري الصدمة هذيك ياو 
وقد نفسر ذلك في أن هذه المشاعر ، "خرىاتني الهم هذيك تلقايني في حالة أغير نحس بلي ج

 .دى الحالة مرتبطة بأحاسيس الخصاء واألفكار ل

العيش باستقاللية والقدرة على اتخاذ قراراتها فيما أما عن مراهقة الحالة فهي تؤكد رغبتها في 
يخص اختيار الشريك، تتميز انفعاالتها بعدم الثبات واالستقرار فبالرغم من أنها تريد الزواج من شخص 

أنها مقبولة ومرغوبة لتأكيد  أن تثبت لذاتهاأنها تريد تحبه لكنها تسعى إلى جذب الجنس اآلخر، وك
 .نرجسيتها االنثوية فالنرجسية عند الحالة استثمرت كدفاع ضد مشاعر الخصاء

المرأة "شارة إلى مكانة المرأة تطرقت الحالة إلى معاناة االنثى ولخصتها في كلمة عند اإل
يسموها الميزيرية من لتزيد وهو يستنى فيها كلمة المرأة عنوان لحاجة :" وكما ورد منها" ميزيرية

غير التعب في كلش تاعها صعوبات من نهار لتزيد في الدنيا لنهار تزوج تحس بااللم وزيد سطرة 
ن مختلف أ ترىو."تاع الوالدة لنتولي عجوزة وهي وحظها في الحياة غير االلم والمرض والتعب

التي وصفتهما باأللم، لكن " الوالدة"و" الزواج"ي مراحل حياة المرأة عبارة عن ألم وركزت على فكرت
م تاع الل": للعالقة ليصبح بعد ذلك استمتاع في قولها األولىبعدها بررت أن األلم يكون في المرة 

قريت عليه في االنترنت وزيد نسمع حكايات "  ،"النهار االول راني غير نخمم فيه مدايرلي الخلعة
، بالتالي "ى حساب مايقولو يروح االلم يبقى االستمتاع وفقطال مبعد عل" ،"من عند صحاباتي

فتركيزها على مواقف التعب والمعاناة لمكانة المرأة قد يحمل طابعا ماسوشيا فيه نوع من االحساس 
 .الزواجالمشاعر السلبية إال أنها ترغب في  وبالرغم من إدراكها واقتناعها بهذه ،باللذة والرضا بهذا األلم

تقليل قيمة الرجل بعد إدراكها لعدم أداء بعض االدوار التي تراها مخصصة للرجال وفقط  تحاول
نا مازالو متخلف الراجل مقيمينو ن كل جنس لديه دوره بصح مجتمعنعم هناك اختالف ل  :"في قولها
ضية را":لتركز على دونية المرأة في المجتمع فتقول الحالة "نو مبقاوش رجال كلهم أنانيشأكثر مع أ

عميدة شرطة  في المستقبل نو كاينة حاجة حابا نديرها ومنقدرش وهو نكونومنيش راضية خاصة وأ
ديما نقول لو كان كنت راني درت واش حابا مي كل حاجة وعندها حكمتها مي المجتمع تاعنا يميز 
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الرفض من ب لية في أن تكون عميدة في الشرطة قوبلتفرغبتها المستقب ،"بزاااف بين الراجل والمرأة
 .طرف والدها ليعيق حلمها ما أكد لها فكرة أن الرجل له مكانة عليا على المرأة

ا بمظهرها وفي تظهر الدفاعات النرجسية في المقابلة من خالل اهتمام الحالة بجسدها واهتمامه
كثيرا ثناء المقابلة اهتمت فأمرغوبة  في أنها أكدتتل ،اآلخرينأن تكون محط أنظار رغبتها الدائمة 

فتاة جميلة ورائعة عندا الطاي شابة مي تحتاج شوي تعديل ' :بالتفاصيل الجسمية النرجسية في قولها
روح الي بالصة كلهم ديجا أنا حطة ولبستي ديما هايلة وزيد كي نمشي ون"، "تعرف تلبس وتمكيج

ص الذين حتقر االشخاانسانة جميلة طيبة أ"، "وحي وشكليديما نتهلى في ر ا نيكحلو عليا وأ
يسخرون مني والحاجة لمهيش مليحة فيا عندما إنزعج اتفوه بكالم ربما غير جميل بصح نندم عليه 

 ."االوالد كلهم نعجبهم " ،"فيما بعد

  الفيس بوكموقع على  اإلدمانبالنسبة لمحور: 

 ترى الباحثة أن الموقعبالنسبة إلدمان الحالة على  :االشباعات ودوافع استخدام الفيس بوك
الفضول واستكشاف الخدمات التي يقدمها لها  إلى ية التي تعيشها، راجعة في االساسلسلوكات القهر ا

، والبحث عن التواصل لحالة خاصة العاطفيةلحاجات النفسية الليصبح مساهما رئيسا في تلبية  ،الموقع
تساعد في الحفاظ على الروابط االجتماعية كاألصدقاء وفرت لها  "الفيس بوك"ن شبكة مع اآلخر وأل

 لتجديفهمونها  فهي تحتاج ألشخاصوبما أن الحالة اجتماعية وانبساطية  ،اآلخرينحاجة التفاعل مع 
 .متطلباتها داخل الموقع

ف خل ةفضل البقاء متخفيوت ة،الواقعي يتهابيانات وهمية ال تحيل إلى شخصالحالة نفسها ب تسجل
التي أسستها وفق رغباتها ودوافعها لكن يبقى الخوف من أن يتم تصديق هذه بعض المعلومات 

نما ،للترفيه فقط الفيس بوك لجأ إلىتال وأصبحت  ،الشخصية االفتراضية لطرح مشكالتها للعالم  وا 
خاصة المشكالت العاطفية، فمن بين االسباب المؤدية إلدمانها هي إقامة عالقة عاطفية  االفتراضي

   .عن طريق الفيس بوك لتشغل جميع وقتها

الدائم بالتوتر عند  شعورهاالحالة ب على ظهرت التأثيرات :على الفيس بوك اإلدمانتأثيرات 
ياو تلقايني نتخبط نعود " :في قولها والعصبية عند عدم القدرة على استخدام الموقع ،اإلنترنتانقطاع 



 الفصل السادس .عرض ومناقشة نتائج الدراسة
 

~ 277 ~ 
 

طالعة هابطة في الدار كل دقيقة نطفي ونعاود نشعل المودام وكل مرة نطل على الميكرو علبالك كي 
نكون في حالة القلقة هذيك ومتعصبة من النت غير نفتح صفحة تاعي تاع الفيس بوك نشعر 

ذا مكانش وا   3Gحة حتى ولو هذيك الصفحة بال انترنت يعني صفحة قديمة ومبعد نكتيفي بواحد الرا
عاوني "، "طول تلقايني غير مقلقة نستنى غير وقتاه ترجع ونقعد نتفتف في الميكرو تاعي وخالص

شياء مكنتش نعرفها قبل ولكن في نفس الوقت رجعني نتعرف على أشخاص جدد والمطالعة على أ
عدم و  ،العائلي الترابط وضعف ،أسرتها عن نعزالهاإ في ساهمو  ،"لة على العائلة تاعيمنطوية ومنعز 

ماعدا مناسبات االعراس ذلك أنها تجد فيها متنفسا إلبراز نرجسيتها  للواجبات االجتماعيةهمية أعطاء إ
ايه معدتش نحب نروح لحتى مناسبة غير لعراس برك ":فتقول اآلخرينوأنوثتها وجذب اهتمام 

 .الدراسي تحصيلها على سلبي تأثير كما كان لإلدمان، "منراطيهمش

 جعلها يس بوكلى موقع الفويلة على جهاز الكمبيوتر للولوج إن قضاء الحالة ساعات طإ
 .الشخصية النوم مراقبة صفحتها قبللها كل صباح و  فعل رد أن أول إذمضطرة لتصفح صفحتها، 

    الفيس بوكبالنسبة لمحور النرجسية على موقع: 

وكذلك المشاركات باألحداث  ،لتحديثاتاضافة الصور و يظهر من خالل إ كالفيس بو إن دور 
نجازاتنا بحياتنا الخاصة مما يجعلنا نعلن إشد االرتباط ، فالمزايا التي يقدمها مرتبطة أالشخصية

فمن خالل مالحظة الصفحة الشخصية للحالة  ،ونتفاخر بأعمالنا ونحاول تقديم صورة رائعة عن حياتنا
وتحليل أهم ماجاء فيها، استثمرت الحالة نرجسيتها على الموقع من خالل بعدي االستعراضية 

 .واالستغاللية

 :في كل من عراضية النرجسية تجسدت على موقع الفيس بوكلالست بالنسبة
 

 واألحداث اليومية على ،الخاصةواألخبار  ،يعزز نشر الكثير من الصور الشخصية: المنشورات 
، فرغبة والرضا عن الصورة الجسمية ،النفس، وزيادة الثقة بالذات الرغبة في تأكيدمن  لفيس بوك"قع مو 

نا ض الصفات التي تساهم في تعزيز األجعلها تتقمص بع ،في إعطاء صورة مثالية لآلخرين الحالة
خفاء النقائص التي ال ترغب فيها فتؤكد امل معاهم بشخصيتي أما الباقي اص لنعرفهم نتعاالشخ"..:وا 

أي حاجة تبين نقاط الضعف تاعي ومابيناتنا نحب نبين روحي قالشة "، "كيد الال تتبدل العقليةأ
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عبارة عن سلوكات توكيدية للحالة إلثبات  "الفيس بوك"فكل مايتم نشره على  ،"ومنيش عصبية وحنونة
وقها إلشباع رغباتها النرجسية ا وشكلها وذحول مظهره االعحاباتو  من التعليقات لكثيروتلقيها ل، ذاتها
 .نثويةاأل

 

 على  لكنها تركزتحديثات يوميا  3قد تصل مشاركات الحالة على صفحتها ألكثر من  :التحديثات
 .الدردشة مع االصدقاء أكثر من التحديثات

 

 حسب  االصدقاء عندها يكونعايير انتقاء مف صديق، 735يفوق أصدقاء الحالة : عدد الصدقاء
ضافة االشخاص ، فهي تتحدث مع الشخص أوال قبل إضافته لكن يبقى الهدف من إأسلوب الكالم
 .وكسب أكبر عدد ممكن من االعجاباتالغرباء دعمها 

 

 أنها تعبر عن ، هذه االخيرة تتميز بضافة الصورإ أغلب نشاطات الحالة تتمحور حول نإ :الصور
تستعرض صورا ألجزاء من جسمها كتصوير ف ،اآلخرينعجاب وكذلك الرغبة في كسب إ ،اهتماماتها

فمثال  ،عن حياتهاكله دون الوجه وشعرها والمشاركة بتفاصيل العين واليدين وكذلك القدمين أو الجسم 
علم أن بعض المشتريات ليست      مع ال ،صدقائهابسة لها أو أحذية تقوم بأخذ رأي أعند شراء أل

أنها تقتني  ألصدقائها االفتراضيين وكأنها تقود سيارة، لتعطي انطباع ادراجها صور ملكها، كذلك إ
في تركيزها واهتمامها بالتفاصيل الجسدية ، فنوع من التفاخر وكسب االنتباه ووه ،الحاجيات بكثرة

 .شباع الحاجات النرجسية االنثويةالصور تعبير عن رغباتها في إ

رغبة الحالة في إضافة صورها الشخصية دون إخفاء وجهها تعتبره أمر عادي، لكن الوسط الذي 
الصراحة منقدرش نحط بحكم الوسط االجتماعي تاعنا ميحبش " : تعيش فيه يمنعها من ذلك فتقول

صال تبالي عادي أكيد نحطهم أنا أ"، "الراس باه ميعرفونيش لذا نحط صورة لشكلي كل بال منصور 
 ."نحط تصويرتي ياخي راني محجبة مي اهلل غالب ميخلوكش

يساعد و  ،أن هذا النوع من التصوير شيء عصري راجع العتبارها سيلفيتركيزها على صور ال
في إخفاء عيوب الجسم ليعطي شكل جيد، مع مالحظة أن جميع صورها تقوم بمعالجتها وتعديلها 

انظر )".وتغطيلك الديفوات وتبين الطاي شابة moderneحاجة  سيلفيال" :مؤكدة ذلك بقولها
 (14الملحق رقم 
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 :أما االستغاللية النرجسية تجسدت في كل من      

 له تأثير نفسي على " التعليق"وكذلك ” أعجبني ”  إن الضغط على  :خاصية اإلعجاب والتعليقات
عمالن على توفير السند ي، فالجانب االيجابي أنهما كما أن هاتين الخاصيتين لهما جانبين ،الحالة

وقي ويفرحو بواش يعجبهم ذ اآلخرينايه يعجبني الحال ونفرح بلي ":والدعم االجتماعي للحالة فتقول
حساسي روعه طايرة بالفرحة تلقايني غير نحمص يكون إ"،"مهتمين بيا  اآلخريننحط ونحس بلي 

اب والتعليق االيجابي من طرف بداء االعجإ والجانب السلبي ينعكس في حالة ما لم يتم ،"في أختي
نها غير مرغوبة دخل الحالة في حالة حزن وقلق في أوهو ما ي ،االصدقاء لكل ما يتم نشره من طرفها

 اوهويته االفتراضية اضيع بين هويتهت قد يجعلها ،من طرف أصدقائها ويشعرها بحالة انفعالية سيئة
تاوعي كل نديرلهم  les amies لق لخاطرمنكذبش عليك نتق": فتعبر عن ذلك في قولهاحقيقية ال

 ".نا تاني منحطلوشتجي فيا يبخلو ماله لميحطش جام أجام وكي 

مثل والمت "الفيس بوك"ول وهو داخل صفحة الشق األ ،في شقينكذلك برزت استغاللية الحالة 
نرجع الصرف إذا كان التعليق سلبي متخميش عليا نعرف "لتعليقات السلبية في عدم تقبلها للنقد وا

لرغبة وكذا ا،"وكل واحد وقيمتو لكن إذا كان كالم سافه تكون ردة فعلي أني نحذف الشخص نهائيا
فعند  االهتمامجذب لتشويه بعض الحقائق و صدقاء بأخبار كاذبة في الحصول على الدعم من األ

أنها تعرضت لصور غير حقيقية تظهر فيها  الحظنا نشرها للصفحة الشخصية الخاصة بها، ناتصفح
هتمام اذب أجابت بأنها تريد التأكد من اهدف من هذا الخبر الكوعند سؤالنا عن الحادث سيارة ل

نا وأختي قلتلها اكتبي في الفيس بوك بلي درت حادث واحد الخطرة تفاهمت أ:" ... أصدقائها بها
لبالك تشوفي ونشوفو ردة فعلهم ع ،سيارة في طريق عين توتة وراني في السبيطار رجلي مكسرة

 ."شحال من جام ولي كومنتار الغاشي كل يسقسي عليا عرفت بلي راهم مهتمين ويعسو فيا

فهي تركز على المساومة واالستغاللية من أجل  ،أما الشق الثاني ظهر في تعاملها مع أسرتها
 :التاليتكون ردة فعلها حسب ما ورد منها ك نترنتا فعند منع الحالة من استخدام اإلتلبية رغباته

نحللهم باه  الولىرة مهيش مرة وال زوج ينحولي االنترنت بصح نبدا عملية المساومة معاهم الم"
ذا مصلحتش الطريقة ومشفيتهمش نبدا الطريقة الثانية نساوم باالعمال المنزلية نقول يرجعوهالي إ

ذا مصلحتش هذي ندير الطريقة الثالثة النترنت نطيبلك نديرلك واش تحبي إلماما نسيقلك ورجعيلي ا
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نتقلق ونتعصب عليهم ونبدا نعيط ونقعد وحدي ومنحكيش معاهم حتان يرجعوهالي بصح في العموم 
 ."الطريقة الثانية هي لتصلح ديما اصال ماما تنحيها بلعاني باه نديرلها شغل الدار

 :اختبار الروشاخ للحالة الثالثة-1-0

 .الختبارقلقة بعض الشيء من االحالة االنفعالية       

 البطاقات التحقيق المكان المحدد المحتوى الشائعات
 
 

 
 حي
 

 
 +ش

 
 ك

 
 .الكل -

 ثا 8: 1البطاقة
 .فنك  -

 ثا   36            
 
  شا
 

 
 حي
 

 
 +ش
  

 
 ك
 

 
 .الكل -

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناظر

 ثا 5:  7البطاقة
  متقابلين كالبزوج  -

 ثا28  

  
 .جنس

 
 -ش

 
 ك

 
 .الكل -

 ثا 5:  3البطاقة
 مهبل يشبه لل -

 ثا 31

  
 تشر

 
 -ش

 
 ك

 
 . الكل  -

 ثا 2: 4البطاقة
 رحم تقولش  -

 ثا33   
 
 شا

 
 حي

 
 +ش

 
 ك

 
 .الكل -

 ثا 5: 5البطاقة
 فراشة  -

 ثا 73
 
 
 

 
 ج حي

 
 +ش

 
 ج

 
الجزء المركزي  -

 . العلوي

  ثا 12: 3البطاقة 
 س قطة رأ -

 
 ثا .4

  
 ج حي

 
 +ش

 
 ج

 
الثلثين العلويين  -

 .االيمن واأليسر
 رــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناظ

 ثا .1: 2البطاقة 
وجهين تاع أرنبين واحد  -

هنا ولوخر في مقابلو 
  .في الجهة لوخرى

 ثا 43
 
 

 
 .حي

 
 +ش

 
 ج

 
 .والبرتقالي الوردي  -

 ثا 5: 2البطاقة 
 .فراشة -
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الجزء الوردي  - ج +ش .حي 
  .الجانبي 

 رــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناظ     

 .زوج نمورة متقابلين -
 ثا 44

  
 .تشر
 .نار

 
 -ش

 ل ش

 
 ج
 ج

 
  .الورديالجزء  -
  .الجزء البرتقالي  -

 ثا 41:  1البطاقة 
 .رئتين  -
 .لهيب نار -

 ثا.3    
 
 شا
 

 
 حي
 
 

 حي

 
 +ش
 
 
 -ش

 
 ج
 
 
 ج

 
 .الجانبين االزرقين  -
 رـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناظ    
 

  .الجزئين الورديين -

 ثا 2: .1البطاقة
زوج عقارب واحد في  -

الجهة هذي ولوخر في 
 .ليسرى الجهة 

 البحر  حصان -
 ثا 51

 االختيار االيجابي: 

 .عجبوني شابين: .1-3:تين رقماللوح

 االختيار السلبي : 

 .صامطين يعيفويبانو مجذبونيش : 2-4:اللوحتين رقم

 :البسيكوغرام-1-0-1

استجابة  13: عدد االستجابات   
..4 :زمن االستجابة   

ثا 23..3 :متوسط زمن االستجابة  
  التموقعات: 

% = (5 ×1../ )13  =32.43 % ك                                 =5  ك 
%        2= ج                         ج% 31.53 =  13( /..1×2= ) 

ك ج : نمط المقاربة   
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  المحددات : 

%  =(17×1.. / )13 =17.3. % ش                          17= ش   

 % 33.33=17( /  ..1×2)= %+ش                         2+ = ش

                                               4= -ش

 1=ل ش 

         7/ ل   3+ل ش  7+ ش ل  1= ل £

          =1(. +)7(1 + )3 (./)7   =1 

  ..1(1.2..1عدد االستجابات )=% ل

 عدد االستجابات                 

  ل%= )7+7+7( ..1=  %43.15

                13   

  نمط الرجع الحميمT.R.I :  

  .محضفالنمط منبسط  % .4 أكبر من 43.15% = %،  و ل 1=ل £أقل من  .=ح ب £بما أن 

  ياتالمحتو :  

 عدد االستجابات/ ..1( ب ج+ب)   =   %ب                                    .=ب

   %.=  31/ ..1 (.) = %ب                                          

 %31.73=   13/..1(7+2) =%حي                              2=   حي 

                                    7=ج حي

                                 7=تشر

 1=جنس
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  عدد االستجابات(/ ..1×شا= )                      3= شا%عدد االستجابات 

     %  شا% 2..73=13( /..1×3= ) 

 عدد االستجابات/ ..1(دم+جنس+تشر+ب ج)= معادلة القلق 

 .عالمة على وجود قلق مرتفع      2..73=  31/..1 ( .+7+1+.) =            

 :الثالثةتحليل بروتوكول الروشاخ للحالة -1-0-2

 :الهيكل الفكري - أ

الكف  داللة على وهي يعني ضعف في االنتاجية ستجابة ماا 13قدرت استجابات الحالة بـ 
ذا نظرنا إلى عدد االستجابات كعالمة للتشخيص يذكر رابابورت ونوع من الرقابة ، وا 
(Rapaport ,1970)  استجابة عالمة االكتئاب عند  15استجابة إلى  11أن انخفاض االنتاجية من

 (  775،ص 2..7عبد الرقيب أحمد البحيري،. )الحالة

 %32.43تناولت الحالة التموقعات بنوعين من االستجابات الكلية ك والتي قدرت بـلقد 
ويرجع ذلك إلى دفاع الحالة لتجنب أي مجهود عقلي ، %31.53بنسبة واالستجابات الجزئية الكبيرة ج

إن ك هي طريقة لمعالجة الواقع :" "Chabert"تفصيلي لالستجابات التي قد تكشف الصراعات وحسب 
سقاط الجسد المستقر والكامل ما فهي تصر على إ" غير مجزأ"نا موحد ل بالعالم والبحث عن أواالتصا

، وظهرت المحددات في بروتوكول الحالة بالتشكيل المفرط "يشير إلى االهتمام المفرط لصورة الجسد
ميزة دفاعية لمزاج طباعي صلب في غياب :"يدل على  " Chabert "وحسب  %.17.3بنسبة  %ش

 ".احساس انفعالي وانطباع هوامي يجسد هذا بغياب تعبير عاطفي

التكيف والتعامل مع تؤكد على صعوبة وهي منخفضة  %33.33=%+لقد جاءت نسبة ش
كما يؤكد أن العالم الخارجي يبرز كدفاع ضد العالم الداخلي وعلى عدم االستقرار العاطفي الواقع 

المنخفض دليل على عدم استثمار جيد  %+شأن  Nina Rouschللحالة والتركيز على الذات، وحسب 
مع انتاجية  %ضافة إلى ارتفاع نسبة حي باإل( 31،.3ص ص  ،.7.1صالح معاليم ،.)للواقع 
 .على مستوى ذكاء أقل من المتوسط يدلضعيفة 
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 :الهيكل العاطفي - ب

ما يدل على قدرة  % 43.15=%ل للحالة انبساطية من خاللأظهر نمط الرجع الحميم  :الطبع      
 .( أقل من لح ب )إقامة عالقات مع الغير  علىالحالة 

أن تنفجر من  فيما يخص عاطفة الحالة فتنقصها الرقابة فمن الممكن  :المزاج و مراقبة العاطفة     
من خالل ل ش، والتي تدل على أن الحالة   1حين آلخر حيث ظهرت استجابة نار في البطاقة 

تغير مزاجها حسب الطاقة     متمركزة حول ذاتها مع عاطفة غير مستقرة وغير ثابتة، فالحالة ي
 .دليل على قاعدة قلق عميق % 2..73بنسبة  % 17لقلق أكبر من كما جاءت معادلة االنزوية، 

يظهر لنا وهو ما  %2..73شا بنسبة  3تصل عدد االستجابات الشائعة إلى  :القدرة على التكيف    
أن الحالة لديها تأكيد زائد لذاتها، تميل للكبت، مع إظهار نفسها بأنها إنسانة متكيفة، باإلضافة إلى 

نقاص القلق وتجنب قاطها على العالم الحيواني بهدف إفاس جاءت أكبر من المعدلنسبة حي والتي 
 . للتصور االنساني

لية النضج وهو ما يطرح اشكا ،تميز بروتوكول الحالة بانعدام الحركة سواء الحيوانية أو البشرية      
ابع تقمصي ط يكشف عن مشكل ذوغياب الحركة  ذلك أنوشك البروز  كمشكلة أساسية لصراع على

تشير إلى عجز وظائف  ، كما(33،ص.7.1صالح معاليم،.)خاصة مع غياب االستجابات البشرية
بالقدرة العقلية والعالقة باآلخر، ووجدانيات الفرد نحو " كلوبفر"نا وترتبط الحركة البشرية حسب األ

خيال والذكاء والعمق الواقع الداخلي لخبراته، فالشخص الذي يعجز عن رؤية الجنس البشري قد يفتقد ال
فغياب االستجابات البشرية يطرح ، (773، ص2..7عبد الرقيب أحمد البحيري،)إلى درجة كبيرة

شكالية التقمص وقدرة الحالة على تمثيل نفسها في نظام عالئقي واضح، وقد تظهر وجود اضطراب إ
-2-2-7اللوحات تميزت في  االستجابات كما أنعصابي لالتصال وعلى اضطراب النرجسية لديها 

دراك و ، إلظهار الجانب المرآوي للذات ،ما يعبر عن دفاع الحالة بالتناظر .1  تجاء اتالتناظر هذه ا 
 .مشاعر العجز والدونية االنثوية ضد كدفاع نرجسيتها لتوظيف

اتسمت جميع استجابات الحالة باإلسقاط على العالم الحيواني فأغلب محتويات البروتوكول 
 .ما يفسر بأنه رد فعل الشعوري من قبل الحالة إلخفاء القلق والصراعات التي تعيشهاحيوانية، وهو 
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خاصة وأن  ،ظهور االستجابات التشريحية والتي تدل على انشغال مفرط واهتمام واضح بالجسم
، وهو ما يدل على التفكير في أدوار المرأة "رحم"هناك استجابة تشريحية ذات داللة جنسية أنثوية 

االهتمام بالحياة على عالمة وهي بلية وتميز البروتوكول باستجابتين ذات محتوى جنسي المستق
 .الجنسية ومشكالتها 

 :النقاط الحساسة-1-0-1

 :تمثلت النقاط الحساسة عند الحالة في        

 .عدد االستجابات منخفض -
 .غياب االستجابات البشرية - 

 .والبشريةغياب االستجابات الحركية الحيوانية  -
 ..1-2-2-7تناظر في اللوحة رقم  -
 .ليليةغياب االستجابات التض -
 .استجابة تشريحية تدل على شحنة انفعالية وقلق-
 . %ارتفاع  ش -

 :التفسير الدينامي-1-0-4

  سجلت فيها الحالة  ، حيثثا 5بـ قدر لالستجابة في هذه اللوحة  زمن الرجع :الولىاللوحة
 .الوضعية االسقاطيةمواجهة  قلق إزاءما يعبر عن وضعية وهو استجابة كلية حيوانية غير شائعة 

 

 تثيره اللوحة  ممام تبدي الحالة استجابات لونية بالرغم فل ،ثا5استغرق زمن الرجع  :اللوحة الثانية
 .يعبر عن مشكل أوديبي ل جنسيقد يدل على وجود مشك وهو ما

 

 مهبل"سجلت فيه الحالة استجابة جنسية  ،ثا 5بـ  االستجابة قدر زمن رجع :اللوحة الثالثة" 
نما جاءت البطاقة بمحدد شكلي سالب ما ،وبالرغم مما تثيره هذه اللوحة لم تسجل فيه الحركة البشرية  وا 

 .يدل على اهتمامات الحالة بجسدها الذي قد يطرح اشكاالت على مستوى الحياة الجنسية
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 وهو رمز " الرحم"دراك تشريحي يحمل معنى جنسي ثا بتسجيل إ2جاء زمن الرجع  :اللوحة الرابعة
نه مستقبال من أدوار كاألمومة، كما ألالنوثة وهو اهتمام نرجسي يرتبط بصورة جسمها وما ينتظرها 

 .ما جعلها تصنف هذه اللوحة ضمن اللوحات السلبية يذكر بقلق الخصاء لدى المرأة
 

  تجابة الشائعة في هذه اللوحة يعكسوجود االس مع ثا5تمثل زمن الرجع في : حة الخامسةاللو 
دراك اقدرة المفح  .لواقع المعاشوصة على التكيف وا 

 

 فيها  ثا سجلت 12لى لرجع للحالة في البطاقة الجنسية إنالحظ ارتفاع زمن ا :اللوحة السادسة
 .ليلية يطرح مشكالت جنسية عندها غياب االستجابة التضاستجابة جزئية حيوانية ف

 

 وهي  تناظرية ثا استجابت الحالة بتحديد استجابة حيوانية.1سجلت زمن رجع  :اللوحة السابعة
وكما جاء التناظر كدفاع نرجسي ضد وعلى ميوالت طفولية، انعدام النضج االجتماعي على عالمة 
 .توتر العالقة مع األم القلق و 

 

 مع غياب  مع استجابتين جزئيتين حيوانيتين اث5لى زمن الرجع إانخفض :اللوحة الثامنة
 .  االستجابة اللونية الذي يدل على اشكالية عاطفية، وهو ما يؤكده التناظر كرد فعل اتجاه القلق

 

 ثا باستجابتين ذات محتوى تشريحي 41لى ل ملحوظ إارتفع زمن الرجع بشك :اللوحة التاسعة
 .اتجاه الجسمالحالة لتكشف لنا عدوانية ومحتوى نار 

 

 الحالة قابلتهاثا  2ينخفض زمن الرجع مقارنة بالبطاقة التي قبلها ليصل إلى  :اللوحة العاشرة 
ولقد اختارت  ،دليل على سرور الحالة للتخلص من الوضعية االسقاطية وهذا باستجابات حيوانية جزئية

 .ومبهجة حسب رأيها االلوان متعددةبطاقة  ألنهاهذه اللوحة من اللوحات المفضلة 

 :التحليل العام للحالة الثالثة-1-6

 :من خالل نتائج المقابلة والمالحظة واختبار الروشاخ نستخلص ما يلي

هقة وربط هذه عن البلوغ والمرا عدم تقبلها للتغيرات الناتجةيتميز المعاش النفسي للحالة ب
ساهم في جرح نرجسيتها خاصة وأن انتقالها من  وهذا ما والنفورالقلق واالشمئزاز التغيرات بمشاعر 

 إذا:"وحسب نظرة التحليل النفسي فيرى فرويد ،ما شكل صدمة لها إلى المراهقة كان مبكرا عالم الطفولة
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ليه من عدم وجود قضيب يعتبر صدمة نعت الفتاة بفكرة أنه تم خصائها وأن تقبلها لما صارت إاقت
 جنسية بةالحالة استجا سجلت، وحسب بروتوكول الروشاخ فقد "جراح النرجسيتسبب االنتناسلية 

جراء  قد يطرح اشكاالت على مستوى الحياة الجنسية وهذابجسدها  اهتمامهاعلى  عالمةوهي " مهبل"
جنسية ومخاوف يطرح مشكالت ما ليلية التض االستجاباتغياب ب قلق الخصاء، كما تميز البروتوكول

 .عندها

الدور الذي تلعبه النرجسية في النمو النفسي للجنس االنثوي من  H.DEUTCH دوتش وتوضح
إن :" خالل شرحها للصدمة التناسلية عند اكتشافها لالختالفات الجنسية وللقصور التناسلي في قولها

ساس تكوين الشخصية االنثوية والذي فيها تكون السلبية والماسوشية بارزة وظاهرة هذه الصدمة هي أ
 ص ،ص1122حمد البحيري،عبد الرقيب أ) ".توظيفات نرجسيةلكن تظل محل فحص من خالل و 

31،3.) 

إن إدراك الحالة لمكانة ودور المرأة بشكل سلبي راجع إلى الفشل في التأسيس النرجسي باعتباره 
مثل في الالشعور باإلخصاء أي القضيب المشوه وبالنسبة لألنثى بصفة عامة يبقى تجرح نرجسي سي

القضيب رمزا للكمال النرجسي وعدم المحاولة للتعويض النرجسي سيعاش كإخصاء، ليظهر في شكل 
جرح نرجسي أو حط من الشأن النرجسي بوصفه عجزا جنسيا في الالشعور في شكل قضيب ناقص 

اسكندر جرجي معصب، : بيار ديسويانت، تر)."ومضرور فالقضيب جسر يحقق الكمالية النرجسية
تشريحي  الحالة لمحتوى دراكاختبار الروشاخ في إ جاء في هو ماو ، (7.1، 1.3، ص ص 7.15

لديها يذكر بقلق الخصاء لالنوثة وهذه االستجابة تحمل رمز ا 4في اللوحة " الرحم"يحمل معنى جنسي 
 .اختيار هذه اللوحة ضمن اللوحات السلبية يؤكد ذلككما أن 

ن المحاوالت وتشرح النمو والتطور االنثوي وأر ن الصدمة التناسلية تفسفإ:" التشمان  وحسب
فهي تلعب دور مباشرا  ،ساسية بالنسبة لألنوثةعويض تلك الصدمة وحسد القضيب هي أالنرجسية لت

ب ن الموضوع االمومي وتحفز عودة األفي النمو النفسي الجنسي وعالقات الموضوع واالنفصال ع
 ".كموضوع للذات لتتماثل مع قوته وعظمته

ومقتها الشديد لها ورفضها الالشعوري لمكانتها إال أنها "للدورة الشهرية"بالرغم من كره الحالة 
واعجابهم بها من خالل أنوثتها، فالحالة تحمل في داخلها طابعا ماسوشيا  اآلخرينتحب كسب اهتمام 
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سواء الزواج أو الحمل يساهم في توازن نرجسيتها االنثوية فبالرغم من إدراكها لأللم الذي يالحق األنثى 
المعاناة المرتبطة و المعاناة المصحوبة بالجنس فإدراك الفتاة  تسعى للبحث عنه، إال أنهاأو الوالدة 

ذه الميول تقابل بواسطة بالعالقة الجنسية تشكل وتكون ميل المرأة نحو الماسوشية مثل ه
 (.32، 37ص  ،ص1122حمد البحيري،عبد الرقيب أ.)النرجسية

أن أحاسيس األلم تتوافر كغيرها من أحاسيس عدم الرغبة في مجال التهيج :"فرويدويؤكد 
الجنسي وتستدعي حالة من اللذة، وهذا هو سبب الرضا والموافقة على النفور الصادر عن األلم 

بيار ديسويانت، ) ."وبالتالي الماسوشية التي تنجم عن االكراه والمعاناة المفروضة على الذات نفسها
 (72ص 7.15كندر جرجي معصب،اس:تر

جسدها في اهتمامها ب للحالةالصدمة التناسلية  عن المحاوالت النرجسية للتعويضكما تجسدت 
ماهو الى  وتتبعها كل ماهو جديد في عالم الموضة واالزياءنتيجة نقص تقديرها الذاتي،  ومظهرها

 الحفاظ بنرجسيتها، فالمحاوالت النرجسيةخصاء أثناء المرحلة القضيبية والنضال من أجل نتيجة قلق ال
إلستعادة ضد الصدمة التناسلية " القلب واالزاحة" المتمثلة في  الدفاعية لياتلآلاستخدام عبارة عن 
عجاب للجسد القصور التناسلي واالحتقار يمكن أن يتحول إ، فاإلحساس بتقدير الذات لى فخر وا 

ائمة لكنه قابل ويعمل كسلوك تعويضي بصفة د" ه والجسدتوظيف واستثمار نرجسي في الوج:"فهو
 (.31،3 ص ص ،1122 حمد البحيري،عبد الرقيب أ)".للجرح وحساس للتقلبات والتذبذبات

فنجد الفيس بوك  األعراض النفسية التي تكشف عن شدة إدمان الحالة علىفيما يخص و 
لوكات قهرية تتميز بالعصبية شعورها الدائم بالقلق والتوتر والخوف من انقطاع اإلنترنت واتباع س
الموقع فبالرغم من على  اإلدمانوالتوتر وتفكيرها الدائم بالموقع، فالحالة تعيش حالة مرضية جراء 

إال أنها تنتكس وتظهر أعراض االنسحاب مرة أخرى وهو ماتبين في  اإلدمانلتخلص من محاوالتها ل
     الدرجة المتحصل عليها في مقياس برغن لإلدمان على الفيس بوك حيث تحصلت الحالة على

براز ذاتها، إال أنه إلعالم االفتراضي بغية إدمان مرتفع، سببه هروب الحالة إلى ا مايعني (درجة .2)
علها تعيش في قلق دائم من فقدان االتصال بالموقع، وحسب ماتوصلنا اليه من انعكس سلبا عليها ليج

دليل على وهذا  % 17أكبر من  % 2..73اختبار الروشاخ فإن معادلة القلق عند الحالة قدرت بـ 
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باالضافة إلى مشكالت الواقع  ية على موقع الفيس بوكاإلدمانإلى الوضعية  قد تعودقاعدة قلق عميق 
 . المعاش

يمكن  خصوص مراهقتها ومعايشتها إلدمان الفيس بوكومن خالل ما تطرقنا إليه مع الحالة ب
وهو السبب الرئيسي المؤدي لالعتماد الكلي  ،الذات فرصة إلعادة صياغة القول أن الموقع وفر لها

على هذه التكنولوجيا، وكذلك مساهمة الموقع في استثمار النرجسية بالشكل الذي تشبع فيه الحالة 
لها دالالت تكشف عن  صفحة الفيس بوك والضمنية علىالصريحة  سلوكاتها لتصبححاجاتها النفسية 

شخصية للحالة وتحليل محتوياتها نالحظ أن جميع مزايا ، فعند تتبعنا للصفحة الميوالتها وشخصيتها
يساهم في تعزيز ثقة الحالة بأنها مرغوبة  عدد األصدقاءف ،الموقع تعمل على توكيد الذات وابرازها

كما أن  ،عدم االستقرارالتي تتسم بنفعالية اال حالتها علىالمتكررة الحالة تحديثات وتعبر ، اجتماعيا
واالهتمام  رد فعل لجذب االنتباهماهي إال  الشخصية التي تأخذ طابع استعراضي هالصور دراجها إ
يمكن أن  اآلخرينعلى المحتوى المنشور من قبل   ”like“النقر على زر شباع نرجسيتها االنثوية، أماوا  

فالهدف  .اآلخرينعلى صفحات الدائم  هاحضور جذب االهتمام واالعجاب ولتأكيد  في رغبتهايشير إلى 
للمنشور في حد  وليس االعجاب الفعلي لذاتتعزيز ابالنسبة للحالة " عجبنيأ"من الضغط على زر 
سجل اعجابك "فهي تتعامل مع أصدقائها االفتراضيين بطريقة سلوك بحد ذاته  ذاته ليصبح هذا الزر

 . "بمنشوراتي أسجل اعجابي بمنشوراتك مهما كان محتوى هذا المنشور

درجة وهو  53أنها مرتفعة فقدرت بـنتائج مقياس مستوى النرجسية ب الحالة حسب تميزت نرجسية
جاباتها عن أسئلتنا أعطت لة فطريقة حديثها ولباسها وكذلك إماالحظناه من سلوكات الحالة أثناء المقاب

بشكل ملحوظ، واحتمالية اضطرابها في اختبار الروشاخ بأن صفات النرجسية عندها ظاهرة  انطباعا
سقاط إ ية التي تطرح اشكالية التقمص وكذا عدم قدرة الحالة علىظهرت في غياب االستجابات البشر 

ظهور ذاتها في نظام عالئقي، فغياب الحركة البشرية عالمة على اضطراب النرجسية، كما أن 
 . ل ش تدل على تمركزها حول ذاتها مع عدم استقرار عاطفي ومزاج غير ثابت استجابة

نا الجسدي حول األنا خاصة األ تمحور تفعند الحالة  على الفيس بوكالنرجسية  أما مؤشرات
 اضية واستغالليةاستعر  واندماجها في العالم االفتراضي على أنه عالم واقعي حقيقي نتج عنه سلوكات

االعتقاد و  ،كسب الدعم االجتماعيو  ،وحب الظهور، الهدف منها التعبير عن االعجاب بالذات
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فلو تطرقنا إلى شخصية  .اآلخرينهم خصية لدرجة أنها تعتبر أن أدق تفاصيل حياتها تباالهمية الش

" بيرناردو"فيرى ضمن النوع الثالث وهو النرجسي نجدها  "Bernardo Tirado"  الحالة حسب تصنيف
 :إلى أربع أنواعيمكن تقسيمهم فراد الذين يستخدمون الفيس بوك األأن 

خرون شره اآلشخاص الذي يتابعون ماينوهم األ "Voyeurs"النظرويسميه مختلسو : ولالنوع األ -
 .يشاركون بمنشورات إال نادرا جدا ويتابعون تعليقاتهم وال

 

شخاص الذين تصل مشاركاتهم وهم األ" Informers" ويسميه الناشطين أو المخبرين: النوع الثاني  -
كوسيلة للتواصل مع االصدقاء هدفهم تبادل  "الفيس بوك"منشورات في اليوم ويستعملون  3إلى 

ضافة إلى استعمال اللعب باإل م،في أوقات فراغه اآلخرينالمعلومات والخبرات من أجل التواصل مع 
 .والدردشة

 

 "الفيس بوك"بسمة نرجسية واضحة في تعامالته على  والذي يتصف" Me Mees ": الثالث النوع -
هتمام ويالحظ أن كل ما ينشره للتركيز عليه وجعله مركزا لإلمعه وينجح دائما في تغيير المحادثة 

 .يضيف صورا له لكسب االعجاب واالهتمامو ، ور حولهمتعلق به ويد
 

الوقت وهم األشخاص الذين يملكون الواعظين أو المبشرين الرقمين  "Evangelists": الرابع النوع -
والوعظ  "الفيس بوك"ال متابعة إمنشورات يوميا وال يفعلون شيئا  الكافي للنشر يشاركون بأكثر من أربع

 .عطاء النصيحةا  و 
https://www.psychologytoday.com/blog/digital-leaders/201403/facebook-personalities 
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 محتوى المقابلة االهداف النتائج المتوصل إليها
 .سنة 12الحالة  -
 .صعوبة تقبل تغيرات المراهقة والبلوغ -
 .االهتمام باللباس والمظهر الخارجي -

 .جمع بيانات حول الحالة -
 

 .للحالة الظروف المعيشية

والشعور بقلق  التناسلية جرح نرجسي جراء الصدمة -
 . الخصاء

 .عدم تقبل تغيرات البلوغ -
عنه انخفاض  األنثى نتجإدراك سلبي لدور ومكانة  -

  .في تقدير الذات
ليات اآل ستعادة تقدير الذات من خاللمحاولة ال -

ليتحول القصور التناسلي إلى استعراض  الدفاعية
 .لألنوثة

معرفة مدى تقبل الحالة   -
 .لتغيرات مرحلة المراهقة 

معرفة تصورات الحالة تجاه   -
 .صورة جسمه ومفهوم ذاته

 .والمراهقة النرجسيةمحور 

اشباع الحاجات العاطفية من خالل العالقات مع  -
 .الجنس اآلخر وجذب اهتمامهم

التأثير على التحصيل الدراسي واالمتناع عن  -
الذهاب للمناسبات االجتماعية ماعدا االعراس 
باعتبارها المناسبة الوحيدة التي يتم استعراض 

 .نرجسيتها األنثوية

الكشـــــــف عـــــــن االشـــــــباعات  -
ـــــــــدوافع  ـــــــــة واالســـــــــباب وال المؤدي
 .لإلدمان على الموقع

الموقع على  إدمانتأثيرات  -
 . حياته النفسية واالجتماعية

 موقع  على اإلدمانمحور 
 . الفيس بوك

ظهر السلوك االستعراضي للحالة من خالل  -
الصور التي تحمل طابع استعراضي كإضافة صور 
ألجزاء من جسدها وصور لمشتريات خاصة بها، 
وتشويه بعض الحقائق من أجل كسب اهتمام واعجاب 

 . اآلخرين
رغبتها في الحصول على تجسدت االستغاللية في  -

ل الدعم والسند من أصدقائها االفتراضيين من خال
 .نشر أخبار كاذبة

الكشـــــــــــف عـــــــــــن مؤشـــــــــــرات  -
ـــــــى  الســـــــلوك االستعراضـــــــي وعل
ـــــــــــد  خاصـــــــــــية االســـــــــــتغاللية عن

 .الحالة
الكشـــــــف عـــــــن االشـــــــباعات  -

ــــــا  ــــــي تقــــــدمها مزاي النرجســــــية الت
الموقــــــــع ومعرفــــــــة ردود الفعـــــــــل 
اتجــــاه التعليقــــات الســــلبية وعــــدم 
ـــــــــــــــداء االعجـــــــــــــــاب طـــــــــــــــرف  إب

 .  األصدقاء

النرجسية على موقع محور 
 .الفيس بوك

.نتائج المقابلة مع الحالة الثالثة يلخص (:21)رقم الجدول  
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 :كيفيةالدراسة اللنتائج المناقشة العامة -4

يمكن  الروشاخ واختبار للحاالت الثالث ليه من نتائج تحليل المقابالتعلى ماتم التوصل إبناءا 
الفيس  موقعالنرجسية على صفحة  استثماركيف يساهم : والذي ينص االجابة على تساؤل الدراسة

 عليه لدى حاالت الدراسة؟ اإلدمانبوك في 

 األولىسباب نفسية بالدرجة هي أ دمان على الفيس بوكسباب المؤدية لإلاأليمكننا القول أن 
 للذات، ورغبة منهم في رسم صورة خاصة فلجوء الحاالت الثالث للموقع يعد هروبا من الواقع المعاش

الصدمات إلى دمانه سبب إيعود  األولىفبالنسبة للحالة  تسمح لهم باعادة تقدير ذواتهم المنخفضة،
ليجد في الموقع بدائل تقدم له الحب والحنان والمساندة " ماأل"التي عاشها نتيجة فقدان موضوع الحب 

كيد ذاته وهويته رغبته في تأدمانه للموقع فيرجع السبب الرئيسي في إ ،الثانيةاالجتماعية، أما الحالة 
 يقللون من قيمته من االشخاص الذينيرة في االنتقام من خالل قدراته في القرصنة الستغالل هذه االخ

يجاد أشخاص رغبتها في إف أما الحالة الثالثة ،وترميم نرجسيته لذاته هتقدير ويلجأ للموقع من أجل زيادة 
من طرف  بوك الفيس مليصبح استخدا .الهشة نثويةتأكيد نرجسيتها األل كدافع عهمتتفاعل وتتواصل م
واسترجاع الثقة  ،النرجسية المتمثلة في احترام وحب الذاتالشباع الرغبات  مصدرا الحاالت الثالث

 فإن ( Sadia Malik, Maheen Khan,2015)فحسب دراسة . بالنفس من أجل الحفاظ على توازن األنا
 "بوك الفيس" على الوقت الكثير من ونقضوي الذات احترام تدني من يعانون الذين األشخاص
 .شباع نرجسيتهموا   فرصة تحسين صورتهم الذاتية لهم وفري نهأل، عليهدمان كثر عرضة لإليصبحون أ

اتحصلنا عليه في ة وم، وكذلك نتائج الدراسة الكميومن خالل ماتوفر لنا من دراسات سابقة 
مساعدة  يساهم من خالل خدماته ومزاياه في ع الفيس بوكأن موقيمكننا التأكيد ب ،الدراسة الكيفية
نتيجة االحباطات  ،عوا توظيفها في الواقعيالتي لم يستطنرجسيتهم استثمار  المراهقين على

زادت من صعوبة تعاملهم مع و والتي سببت لهم انخفاض في تقدير ذواتهم،  عاشوهاوالضغوطات التي 
شباع ، وا  الذاتبراز البحث عن طرق أخرى تساعدهم على إ تغيرات مرحلة المراهقة ليسارعوا في

والثقة  ،متنفسا على صفحاتهم الشخصية التي تمنحهم الشعور باالستقالليةحاجاتهم النرجسية، ليجدو 
السلوكي للموقع عبارة عن حالة  اإلدمانوتقديم الذات بالصورة التي يرغبونها، ولكن باعتبار  ،بالنفس

مرضية تحمل في طياتها تأثيرات سلبية جد خطيرة على حياة المراهقين أبرزها أن يعيشوا في عالم 
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وبناءهم لشخصيات افتراضية، فإسقاط  ،وبمشاعر وهمية ،يشعرهم بعظمة الذات الزائفة افتراضي
يعبر عن عجز المراهقين في تطوير نموهم النفسي  بشكل مفرط، النرجسية على الواقع االفتراضي

بالرغم ، و إلى واقعهم المعاش ةالنرجسي مكانية توسع سلوكاتهمتصبح إلو هم، تفي نرجسي ليحدث خلال
 مستقبلعليه كخطر مهدد ل اإلدمان يبقى الفيس بوك موقعثيرات االيجابية التي يقدمها تأمن ال

 . واجتماعية لما يسببه من آثار نفسية المراهقين

 :ويمكن أن نلخص أهم النقاط المشتركة بالنسبة للحاالت الثالث فيما يلي

  كانت سببا في الجرح النرجسي مشكالت عالئقية وصدميةحاالت الدراسة لقد عايشوا 
سوء المعاملة من طرف األصدقاء، الحالة الثالثة الحالة الثانية  م،فقدان األ األولىالحالة )

حياء لقلق الخصاء  .(الصدمة التناسلية وا 
  واالهتمام بالجمال والتجميل ،مفرط للجسم من خالل اللباساستثمار. 
 االفتراضي ليتم استثمارها في العالم ،الواقع شباع حاجاتهم النرجسية فيعدم قدرتهم على إ. 
 إنخفاض تقدير فهي ناتجة عن لذات حاالت المرتفعة قد تكون كرد فعل لحماية انرجسية ال

 .  وبالتالي اللجوء لتعظيم قدرات وانجازات األنا الذات لديهم
 يقاع وا   ،تحصيلهم الدراسيعلى عند الحاالت الثالث  الفيس بوك على موقع اإلدمان أثر

 .عالقاتهم االجتماعيةوكذا  نومهم
 من أجل اشباع  ظهرت االستعراضية على موقع الفيس بوك على شكل نشر الصور بكثرة

 .الرغبات النرجسية االستعراضية من خالل زر االعجاب واضافة األصدقاء والصور
  التي تصدر ظهرت االستغاللية عند الحاالت في االنتقام والعدوانية من التعليقات السلبية

من اآلخرين، وطلب الدعم اإلجتماعي بشكل متواصل من خالل الدردشة مع األصدقاء ووضع 
 .منشورات عن حياتهم الخاصة ومشكالتهم التي يعيشونها من أجل جذب اهتمام الغير

 بماذا يتميز بروفيل المراهق المدمن على موقع الفيس بوك؟: والقائل أما بالنسبة للتساؤل الثاني

 هناك أن، لحاالت الدراسة الرورشاخ بروتوكول لمعطيات تحليلنا خالل من لصنااستخ
 أجبنافلقد  ،حالة تخضع لمعاشه النفسي لكل خصائص وجود رغم بينهم، تجمع ةكمشتر  خصائص

تغطية النقائص الداخلية  في كيفيةلديهم لتوظيف النرجسي اطبيعة إبراز من خالل  هذا التساؤل نع
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النرجسي عن طريق مفهوم المراهق  الجانببراز معين، باالضافة إلى إجوء إلى نظام دفاعي لالو للذات 
والتصور المحدد  ،على التقمص القدرة الظهاروتقدير تلك العالقات بالموضوع  ،للعالقات االنسانية

 المتحصل النتائج أهم إلى هنا سنستعرض لذا ،ضافة إلى قدرته على التكيف مع الواقعللذات، باإل
 :والتي تميز البروتوكوالت الثالث وهي عليها

 

  ظهور ؤكد ي، والتي تتجه إلى الكف والرقابة والثالثه األولىعند الحالتين  االنتاجيةانخفاض
أما انتاجية الحالة الثالثة فجاءت متوسطة لكنها التدل على ثراء الفكر بل كف فكري  ،اكتئابية ميوالت

 .مرتفع %وعاطفي واالستثمار مكثف لـ  ش 
 

 ي جهد ج يدل على تجنب الحاالت الثالث ألوغياب ف و ج ،االكتفاء باالجابات الكلية والجزئية
 %كوظهرت صعوبة التكيف عند الحاالت الثالث من خالل عقلي مفصل قد يكشف عن أي صراع 

وعزله عن العالم الخارجي منعا لبروز الهوامات وكذا العالم الداخلي  المرتفعين لحماية %شو 
 3=والثانية فقدرت شا 5=شا األولىأما الحالة  3=انخفاض االستجابات الشائعة عند الحالة الثالثة شا

 .الخارجي مايعني تكيف محدود مع العالم 
 

 فشل ويرجع  :انية وانعدمها في الحالة الثالثةوالث األولىستجابات البشرية عند الحالتين قلة اال
سقاط ، وصعوبة إعلى الصعوبات التقمصية الحاالت في إدراك الجنس البشري بالشكل المطلوب

وعدم الكمال النرجسي وعدم قدرتهم على تمثيل ذواتهم في نظام  ،الصورة الجسمية الحساسهم بالنقص
بسبب اضطراب العالقة  اآلخريناالتصال بعلى انسحاب كما تعبر قلة االستجابات االنسانية  ،عالئقي

بالموضوعات الجيدة المستدخلة أي أن هناك كفا وجدانيا مع اآلخر، وضعف العالقة الوالدية بسبب 
عبد الرقيب أحمد .)وصعوبات في تقبل الذات يمنعهم من رؤية االشكال البشرية ،قلق الخصاء

 (773،ص2..7البحيري،
 

 عن االفادة من مايشير إلى عجز األنا  :والثانية األولىعند الحالتين  قلة الحركات البشرية
وقيمها الراقية  ،وتطويرها في خدمتها وخدمة دوافعها ،المصادر الداخلية للدفعات الغريزية والتخييالت
لى مستوى منخفض من إ تشير ، فالنرجسية لديهمخرسعيا وراء دور ثابت ومستقر في العالقة باآل

مما يترتب عليه ضعف العالقات  ،نا االندفاعات البدائيةالتكامل االنفعالي تتحمل فيه األ
فة عامة تفتقد فطبيعة الحركة االنسانية بص ،(141،ص1122عبد الرقيب أحمد البحيري،).بالموضوع
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 أخذت وبالرغم من قلة الحركة إال أنها، اآلخريندون  و بالذاتغلينشلالتبادلية في العالقات بين االفراد 
رفقت حيث أ األولىالحالة ، وهو ماجاء في بروتوكول اآلخريننظار الطابع االستعراضي جذبا أل
بشرية الستجابة فجاءت االالحالة الثانية أما ، "زوج رجاال يطبلو"تناظرالاالستجابة البشرية بحركة مع 
 . "امرأة تشطح" تحمل معنى استعراضي اغوائي

 

 يدل عند جميع الحاالت  ظهرت هذه االستجابات أكبر من المعدل :ظهور االستجابات الحيوانية
    حسبفهي  ،دفاع ضد بروز الصراعات والقلق الذي يعيشونه، وهذه االستجابات على مزاج انهياري

الزيادة الواضحة في االستجابات الحيوانية عند النرجسيين تشير إلى دفعات تتطلب االشباع  أن"كلوبفر"
وتعكس عدم  ،كما تشير أيضا إلى ضعف االستبصار ،العاجل دون النظر إلى االهداف البعيدة

  .النضج في النمو النفسي والعدوانية واالتجاهات التدميرية والتعبير
 

  ضليل خاصة ش الستجابات التضلحاالت فتقار بروتوكالت اإن إ :ليلالتضقلة استجابات 
تهم مع الموضوعات ويتسمون بالسلبية في عالقا ،اآلخرينشديدو االلتصاق الطفلي ب عالمة على أنهم
 (772ص ،2..7البحيري،عبد الرقيب أحمد .)شباعا معقوالالحاجة الى األمن إشباع الخارجية وعدم إ

 

  تجنب الصراع بين الرغبة والدفاع لللذات والتي تعبر عن العالقة المرآتية  :التناظراستجابات
عادة الجرح النرجسي وا   لتجميد الصراع وتضميدكدفاع  ،ناظر لدى الحاالت الثالثوبالتالي ظهر الت

 .ترميم النرجسية الهشة عندهم للحفاظ على الذات

وكذا نتائج  في بروتوكوالت الروشاخ من خالل ماتقدم من حوصلة ألهم النقاط المشتركة
، يمكننا القول أن الحاالت الثالث المدمنين على استخدام موقع الفيس بوك يحاولون ترميم المقابالت

استثمار نرجسيتهم في العالم نرجسيتهم المتصدعة نتيجة الجروح النرجسية التي عايشوها من خالل 
 في العالم الواقعي لينعكس ذلك على سلوكاتهم ،لديهم، لتجنب أي صراع يعيد إحياء الجرح االفتراضي
 بعظمة األنا متشعره والتي قعو الم خدمات ه لهمتالذي وفر  عن الكمال النرجسيبحثهم الدائم  من خالل

في العالم االفتراضي والواقعي لتبرز السلوكات النرجسية الظاهرة  وارتفاع  قيمة الذات بشكل مبالغ فيه
 افيهبالذات واالنهماك حالة االنشغال  تعبر عن، في أن النرجسية "مروف وآخرون"مايؤكده ، وهو معا

، وتؤثر على دافعيته وأنشطته واهتماماته وتجعله في حاجة مستمرة إلى والتي تحركها مشاعر التدني
 .موقع الفيس بوكما وفره وهو ( 113ص،7.15إسماعيل عيد الهلول،).الدعم الخارجي
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 :خاتمة

 وتقريب المسافات بين األفراد ،نسانيل االجتماعي قد أتاحت التواصل اإلذا كانت شبكات التواصإ
لم ف" دمان الفيس بوكاضطراب إ"بـ  أسهمت فيما يسمى في المقابل العديد من السلبيات فإنها قد أفرزت

في حياتهم  أساسيا جزءا حتلبل أصبح يفقط، تواصل ال عند المراهقين على هذا الموقعيقتصر استخدام 
 في العالم االفتراضي ما يرغبون فيه اليجدو  ،من واقعهم للهروب لتزداد ساعات استخدامهم له اليومية

 .النفسية واالجتماعية حياتهمتعمل على تحطيم التي  جدا من االمور الخطيرة دمان على الموقعليصبح اإل

 الفيس بوك على دمانباإل النرجسية وعالقتها علىهذه الدراسة في الضوء  سلطت الباحثة لقد 
لكي فيهما منهجين مختلفين  استخدمت ،في جانبها التطبيقي شقينالدراسة  احتوتوقد ، عند المراهق

يية لقياس طبيعة العالقة القائمة بين باستخدام أدوات سيكومتر  الباحثة فقامت ،تكون نتائج الدراسة شاملة
عالقة موجبة  وجود أسفرت عن ساسية في موضوعنالكمية وهي الدراسة األج الدراسة انتائالمتغيرين، ف
تالميذ السنة لدى  جسية واإلدمان على استخدام موقع الفيس بوكحصائية بين مستوى النر ذات داللة إ

 تعزى لمتغير الجنس وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى النرجسيةعدم مع  الثانية ثانوي بمدينة بسكرة،
بين تالميذ السنة الثانية ثانوي والفروق  "الفيس بوك"دمان على اإلمستوى  ووجود فروق دالة إحصائيا في

  .لصالح اإلناث

أكثر دقة لفهم طبيعة  اوأعطتنا فهما وتفسير  كميةئج الدراسة الكيفية تدعم نتائج الدراسة الجاءت نتا
براز إلى إ باإلضافة ،واالشباعات التي يوفرها لهم ،المعاش النفسي للمراهقين المدمنين على الفيس بوك

 تحديد ملمح سيكولوجي مشترك لحاالت الدراسة، ومحاولة النرجسية على صفحاتهم الشخصية مؤشرات
ية استثمارها في واقعهم وكذا عالمهم وكيف ةالنرجسي اتهمتوظيف، لتحديد من خالل اختبار الروشاخ

 .االفتراضي

الطريق إلجراء دراسات لنا هد طة تممحاولة بسيالدراسة ما هي إال  هذه يمكن القول أنفي األخير 
 :وقد نقترح منها  ،إلعطاء صورة أوضح وأشمل أخرى تطبيقية

متغيرات أخرى كالتخصص ل تبعا" الفيس بوك"على موقع  واإلدمانالعالقة بين النرجسية  دراسة   -
 .  والحالة االجتماعية والسن
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الل تقنية تحليل المضمون من أجل السلوك النرجسي على الصفحات الشخصية من خ دراسة -
 .بدقة براز مؤشرات النرجسيةإ

 .على الفيس بوك لدى المراهق باإلدمانأنماط التعلق وعالقتها  -
وتوعيتهم في  من اضطراب إدمان الفيس بوكالذين يعانون المراهقين ب بناء برامج عالجية للتكفل -

 .كيفية التعامل مع العالم االفتراضي
 .ضطراب الشخصية النرجسية عالجية الالعمل على بناء برامج ارشادية  -
والتفوق  ،كاإلبداعا بمتغيرات أخرى مدراسة عالقتهالتركيز على النرجسية السوية والمرضية و  -

 .وتقدير الذات
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 :العربية باللغة:أوال

 :الكتب/1

 األهالي ،1ط حمادي، هاشم :تر ،في اليونان القديمة األبطالو  اآللهة(:1991)أ نيهاردت.أ -1
 .دمشق النشر،للطباعة و 

 .، دار الصفاء، عمان1ط ،التطور الخلقي للمراهقين(: 2009)محمود محمد سلطان ابتسام -2
، دار 1، طالثقافيةلحديثة وتأثيراتها االجتماعية و تكنولوجيا االتصال ا(:2012)ابراهيم بعزيز -3

 .الكتاب الحديث،القاهرة
 ،الحاجة لإلرشاد النفسيأزمة الهوية في المراهقة و (: 2002)أبو بكر مرسي محمد مرسي  -1

 .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة1ط
 .عمان الحديث، ،عالم الكتب1ط ، علم نفس الشخصية(:2010)سعد أ أبوحمد عبد اللطيف أ -5
 .دمشق ، دار الحوار،1ط ،سالم خيربك: ، تر جوهر االنسان(:2011)اريش فروم  -6
، ،المؤسسة الجامعية للدراسات1ط عتريسي، طالل :تر ،التحليل النفسي أزمة(:1911)اريك فروم -7

 .بيروت
 .دمشق، دار النهج، 1، طالتربية الحديثة للمراهقين(: 2001)إسماعيل خليل إبراهيم -1
  .، القاهرةدط، دار الثقافة العربية ،الرومانيةاليونانية و  األساطير(:1911)سالمة أمين -9

، مؤسسة شباب الجامعة، 1، طاإلدمانمشاكل البطالة و (: 2001)أنوار حافظ عبد الحليم  -10
 .القاهرة

 ،"أعمالهالهوية وتشتتها في حياة إيريك اريكسون و "البحث عن الهوية (: 2010)كوزن  بتر -11
 .، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة1سامر جميل رضوان، ط: تر

 ،سيكولوجية النمو تطور النمو من االخصاب حتى المراهقة(: 2000)إبراهيم الشيباني  بدر -12
 .، الكويت التوزيع، دار الوراقين للنشر و 1ط

ديوان  ط،، دالمراهقاالضطرابات النفسية والعقلية عند الطفل و (: 2003)بدرة معتصم ميموني  -13
 .المطبوعات الجامعية، الجزائر
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 ،المراهقةسيكولوجيا النمو في الطفولة و (: 2010)بدرة معتصم ميموني، مصطفى ميموني -11
 .ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ط،د

 ، دار الهدى،ط، دعلم النفس النمو ونظريات الشخصية(: 2012)بوسنة عبد الوافي زهير -15
 .الجزائر

، مجد المؤسسة الجامعية 1اسكندر جرجي معصب،ط: تر النرجسية،(:2015)بيار ديسويانت -16
 .للدراسات والنشر، بيروت

، وزارة الثقافةوجيه أسعد، دط، منشورات : ، ترالنرجسية دراسة نفسية( :2000) بيال غرانبير -17
 .دمشق

 . ، د ط، دار الخلدونية، الجزائراإلبداع في تربية األوالد(: 2006)توفيق الواعي  -11
ية النمو اإلنساني بين الطفولة سيكولوج(: 2009)ثائر أحمد غباري، خالد أبو شعيرة  -19

 . ، مكتبة المجتمع العربي، عمان1، طالمراهقةو 
مصطفى  :تر ،النفسي مصطلحات التحليل معجم(:1915)بونتاليس. ب.جان البالنش، ج -20

 .الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ،1ط ،حجازي
التشخيصية من الدليل  مرجع سريع الى المعايير(:2001) األمريكيجمعية الطب النفسي  -21

 .،دمشق دط، ،حسون تيسير:تر ،-4- العقلية لألمراضالمعدل  اإلحصائيالتشخيصي و 
 .، عالم الكتب، القاهرة1، طالعالج النفسيالصحة النفسية و (:2005)زهرانحامد عبد السالم  -22
، المجلس 1، ط أبحاث مؤتمر التربية في مجتمع المعرفة(: 2006)حامد عبد السالم زهران -23

 .األعلى للثقافة، القاهرة
عاقة التنميةالتدخين واإلدمان و (: 2006)حسن أحمد شحاته  -21  .، دار المعرفة، القاهرة1، ط ا 
، دار 1، ط المراهقة بين الفقه اإلسالمي والدراسات المعاصرة(: 2006)خالد أحمد العلمان -25

 .  بيروت ،المعرفة
حسام بيومي : تر ،كيف يغير جيل االنترنت عالمنا:جيل االنترنت(:2013)دون تابسكوت -26

 .القاهرة النشر،، كلمات عربية للترجمة و 1محمود، ط
، د ط، منشورات 2ناظم الطحان، ج : ، ترنمو الطفل(: 1996)ديفيد الكايند ايرفينع ب واينر -27

 . وزارة الثقافة، دمشق
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 .، دار المسيرة، عمان1،طسيكولوجية المراهقة(: 2009)رغدة شريم  -21
داليا محمد : رت ،المراهقسيكولوجية الطفل و (: 2001)روبرت واطسن، هنري كالي ليند جرين  -29

 .، مكتبة مدبولي، القاهرة1ط عزت مؤمن،
، المجلد 1فؤاد شهين ط: تر ،موسوعة علم النفس(: 1997) فرنسوا بارو ،روالن دورون -30

 .بيروت ،الثاني، منشورات عويدات
، دار الفكر للطباعة 1،طعلم النفس النمو دورة حياة اإلنسان(: 2001)سامي محمد ملحم -31

 .النشر، عمانو 
، 1مجموعة من الخبراء، ط :، ترسيكولوجيا المراهقةمشكالت الطفولة و  (:2009)ستيفن هارد  -32

 .جوتير للخدمات األكاديمية، القاهرة
التوزيع، جداول للنشر و ، 1، طاالعالم الجديد في السعودية(:2011)سعد بن محارب المحارب -33

 .بيروت
جهينة للنشر ، د ط، المراهقةأساسيات علم نفس الطفولة و (: 2007)سعيد رشيد األعظمي  -31

 .التوزيع، عمانو 
 ،1،ط "اإلكلينيكي دراسة في علم النفس "األطفالالشخصية لدى (:2001)سناء نصر حجازي -35

 .دار الفكر العربي، القاهرة
 .، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاهرة2، طمدخل إلى علم النفس(: 2002)سهير كامل أحمد  -36
 .عمان دار صفاء، ،1ط ،،قياسهاأنماطهااضطرابات الشخصية (:2001)سوسن شاكر مجيد -37
 .بيروت ، دار الشروق،1ط محمد عثمان نجاتي، :تر ،الهوو  األنا(:1912)سيجموند فرويد  -31
، دار 2رابيشي، طجورج ط: ، ترثالثة مباحث في نظرية الجنس(: 1913)سيجموند فرويد  -39

 .التوزيع، بيروتالطليعة للنشر و 
 .بيروت الطليعة،دار  ،3ط ،جورج طرابيشي:تر ،الحياة الجنسية(:1999)سيجموند فرويد -10
 دط، عزت راجح،:تر ،محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي(:د سنة)سيجموند فرويد -11

 .القاهرة دار مصر للطباعة،
المكتبة ، دط علي السيد حضارة،:رة ،الكبت تحليل نفسي(:د سنة)وليم شتكيل سيجموند فرويد، -12

 .الشعبية، القاهرة
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 .، دار المعرفة الجامعية2، طتطبيقاتهإلنساني أسسه و النمو ا (:1995)ود الطواب سيد محم -13
 .، القاهرة، دار الكتاب العربي1ط ،facebook فضائح:(2009)شادي ناصيف -11
 ،النشر االلكتروني على االنترنتمداخالت في االعالم البديل و (:2011)شريف درويش اللبان -15

 .، القاهرةدار العالم العربي ،1ط
، دار 2، طسيكولوجيا التطور اإلنساني من الطفولة إلى الرشد(: 2001)شفيق فالح عالونة  -16

 .المسيرة، عمان
، دار 1، طالعالجالوقاية و .ميول المراهقين المظاهر واألسباب(: 2000)شهاب الدين الحسيني  -17

 .الهدى، بيروت
، جامعة 1، طالنفسيةالصحة التدين و (: 2000)صالح بن إبراهيم بن عبد اللطيف الصنيع  -11

 . اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض
 ،2، جبعض االختبارات في علم النفس الروشاخ والرسم عند الطفل(: 2010)صالح معاليم -19

 .الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية،
دط،دار  ،علم النفسبين الحقيقة و "اإلنسانيةالشخصية (:2002)طارق ابراهيم الدسوقي عطية -50

 .القاهرة الجامعة الجديدة،
، د ط، دار الجامعة المدرسيسيكولوجيا العنف العائلي و  (:2007)طه عبد العظيم حسين -51

 .القاهرةالجديدة، 
منشورات  ،دط،كيف يجعلنا الفايسبوك أكثر تعاسة: العيش كصورة (:2012)طوني صغبيني -52

 .مدونة نينار، بيروت
الطفولة، المراهقة، ) المدخل إلى علم نفس النمو(: 1999)عباس محمود معوض -53

 .القاهرةط، دار المعرفة الجامعية، د،(الشيخوخة
دار  ،1ط ،التطبيقاتالمفاهيم والوسائل و االعالم الجديد، (:2001)عباس مصطفى صادق -51

 .، عمانالشروق
، علم النفس المرضي التحليلي واالسقاطي(:2010)عبد الرحمان سي موسي، محمود بن خليفة -55

 .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1ط ،1ج
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، دط، دار بغدادي جمهورية الفايس بوك السلطة االفتراضية(: 2011)عبد الرحمان عمار -56
 .والطباعة والتوزيع، الجزائرلنشر 

، ،دار وائل1، طالصحافة االلكترونيةاالعالم الجديد و (:2011)عبد الرزاق محمد الدليمي -57
 .عمان

مكتبة  ،1ط ،الديناميات الوظيفية للشخصية النرجسية(:2007)حمد البحيري أعبد الرقيب  -51
 .القاهرة االنجلو المصرية،

 ،دراسة في ضوء التحليل النفسي النرجسية الشخصية(:1917)البحيريأحمد عبد الرقيب  -59
 .القاهرة دار المعارف، ،1ط

 .عمان ،أسامةدار  ،1ط ،موسوعة الطب النفسي(:2001)عبد الكريم الحجاوي -60
ط، دار غريب للطباعة ، دسيكولوجيا العدوانية وترويضها(: 2001)عصام عبد اللطيف العقاد  -61

 .والنشر، القاهرة
دار  ،1ط ،االرتقاء،النمو،التنوع :الشخصية نظريات(:2010)آخرون عالء الدين كفافي و  -62

 .عمان الفكر،
 .القاهرةط، دار المعرفة الجامعية، ، داالرتقاء النفسي للمراهق(: 2006)عالء الدين كفافي -63
، دار 1، ط علم النفس االرتقائي سيكولوجيا الطفولة والمراهقة(: 2009)عالء الدين كفافي -61

 .الفكر، عمان
للتدريب المجموعة العربية  ،1ط ،البحث في العلوم االجتماعية(:2001)عبد المؤمن علي معمر -65

 .والنشر، القاهرة
، 1ط ،وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوك(:2011)فتحي حسين عامر -66

 .التوزيع، القاهرةالعربي للنشر و 
دار  ،1، طتكنولوجياته الحديثةتاريخ وسائل االتصال و (:2012)فؤاد شعبان،عبيدة صبطي -67

 .، الجزائرالخلدونية للنشر
 .بيروت دار الفكر اللبناني، ،1ط ،التحليل النفسي للشخصية(:1911)عباس فيصل -61
 .بيروت، دار المنهل اللبناني، 1،طاالختبارات االسقاطية(:2001)فيصل عباس -69
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، دار 2، طالعربيالشباب في الوطن مشكالت المراهقة و  (:2001)فيصل محمد خير الزراد -70
 .النفائس، بيروت

 .بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط ،علم النفس النمو(: 1996)كامل محمد محمد عويضة  -71
 .، دار الثقافة، القاهرة2ط ،المشاكل النفسية للمراهق(: سنة د) كلير فهيم  -72
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عية للشباب بين دردشة العالقات االجتما(:2011)محمد السيد حالوة، رجاء علي عبد العاطي  -71

 .الجامعية ،القاهرة، دار المعرفة  1، طالفيس بوكاالنترنت و 
، مكتبة 1، طمشكالتعلم النفس النمو قضايا و (: 2000)محمد السيد عبد الرحيم عدس  -79
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 .، عمان، دار صفاء1ط،إدمان االنترنت في عصر العولمة(:2010)محمد النوبى محمد علي  -10
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 .ةالقاهر  المصرية، المكتبة دط، ،التحليل النفسيالشخصية و  أنماط(:2005)محمد حسن غانم -12
 .، دار المسيرة، عمان2، طالمراهقةعلم نفس النمو الطفولة و (: 2001)محمد عودة الريماوي -13
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 ، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة1، طاضطراب صورة الجسم(:2006)محمد مجدي الدسوقي -15
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، دط، التعبير في فلسطينقة االعالم الجديد بحرية الرأي و عال(:2011)محمود الفطافطة -16
 .الحريات االعالمية، فلسطينللتنمية و المركز الفلسطيني 

 .بيروت، دار النهضة العربية، 1، طعلم النفس النمو(: 2002)مريم سليم -17
مهووسون في السلطة تحليل نفسي لزعماء استهدفتهم ثورات (:2012)ميراك فايسباخ مولاير -11

 .بيروت ، شركة المطبوعات للنشر،1ط محمد زينو شومان،: ، تر1111
، عالم الكتب 1، طاختبارات الذكاء ومقاييس الشخصية(:2007)حمادناصر الدين أبو  -19

 . الحديث، بيروت
الصحة  منظمة ،المرشد في الطب النفسي(:1999)الجامعات في العالم العربي أساتذةنخبة من  -90

 .األوسطللشرق  اإلقليميالمكتب  العالمية،
، مكتبة 1، ط"التحليل النفسيقراءات في "من النرجسية إلى مرحلة المرآة (:2000)نيفين زيور -91

 .القاهرة االنجلو مصرية،
 .القاهرة مكتبة االنجلو المصرية، ،1ط ،في التحليل النفسي:(2006)نيفين زيور -92
مدونة شمس  ،1ط ،أثر الفيس بوك على المجتمع(:2010)وائل مبارك خضر فضل اهلل -39

 .، الخرطومالسودان النهضة،
 

 :المجالت/1
 

قياس مستوى الشخصية النرجسية  (:2013)يمثال عبد اهلل غني العزاو  ،ابتسام سعدون محمد  -91
 .،العراق1العدد، 16مجلة القادسية للعلوم االنسانية، المجلد ،طلبة كلية التربيةلدى 

ثر برنامج ارشادي للتخفيف من نرجسية الطالب الشعراء أ(:2012)حمد يونس محمد البجاريأ -39
 .بغداد ،11عدد، ال1المجلد ،االساسيةبحاث كلية التربية أ، مجلة في كلية التربية 

،مجلة التربية والتعليم، قلق الذكاء لدى طلبة مدرسة الموهوبين(:2010)أسامة حامد محمد -96
 .، العراق1، العدد17المجلد

في  1112المعاناة النفسية لدى زوجات شهداء حرب غزة (:2011)أسامة عطية المزييني -97
 .جامعة فلسطين ،2العدد ،19المجلد ، مجلة الجامعة االسالمية،ضوء بعض المتغيرات

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها االبناء في النرجسية (:2015)الهلولاسماعيل عيد  -91
 .، فلسطين1، العدد19المجلد ،، مجلة جامعة األقصىالعصابية وعالقتها بمستوى تقدير الذات
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 ،2 عالقتها بالعصابية لدى عينة من طلبة جامعة األقصىالنرجسية و (: 2012)مال جودة أ -33
 .فلسطين ،2،  العدد20المجلد  ،النفسيةدراسات التربوية و ة اإلسالمية للمجلة الجامع

عوامل الشخصية الخمس الكبرى كمنبئات (: 2011)حمدي أبو جراد ،أمال عبد القادر جودة -011
، 6، العدد2 المجلد ،ةوالنفسي التربوية والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة ،للنرجسية
 .فلسطين

مجلة  ،باالنحراف وعالقته االنترنت على والمراهقين األطفال إدمان (:2012)مل كاظم حمدأ -010
 .العراق ،19العدد ، كلية التربية،العلوم النفسية

عالقتها بالسلوك الشخصية النرجسية و (:2012)طالب عبد سالم إيمان صادق عبد الكريم، -011
، 23للبنات، المجلد مجلة كلية التربية ، االيثاري لدى الطلبة المتميزين في ثانويات المتميزين

 .، العراق2 العدد

عالج االدمان أثر برنامج ارشادي عالجي ل (:1102)، عمر ياسين ابراهيمبارازان صابر خالد -103
، جامعة ، مجلة العلوم االنسانيةلدى طلبة المرحلة االعدادية بمركز مدينة أربيل على الفيسبوك

 .، العراق5، العدد 11المجلد  ،صالح الدين بأربيل
عالقتها بأزمة الهوية لدى أبعاد السلوك العدواني و (: 2001)بشير معمرية، إبراهيم ماحي -012

 .1العدد ،، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية الشباب الجامعي

سس المنهج في علم أنوعية التقمصات عند المراهقات يتيمات االب،(:2009)بلعباس حنان -019
 .2التحليلية وعلم النفس المرضي ، جامعة الجزائرمخبر االنثروبولوجيا مجلة ،  النفس

االتصال الشخصي في عصر شبكات التواصل اإلجتماعي ضرورة (:2011)جمال العيفة -011
 .، بسكرة 10المجتمع، العدد ، مجلة علوم االنسان و إجتماعية في عالم متغير

غير الجانحين و لدى عينة من األحداث  تشكل هوية األنا(: سنة. د) حسين عبد الفتاح الغامدي -011
مجلة العربية للدراسات األمنية ،ال الجانحين بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية

 . ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية30، العدد5المجلد  ،التدريبو 

عالقة تشكل هوية األنا بنمو التفكير األخالقي لدى (: 2001)حسين عبد الفتاح الغامدي  -011
 . ، القاهرة 29، المجلة المصرية للدراسات، العدد الشبابفي مرحلة المراهقة و ة من الذكور عين
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دوات التواصل االجتماعي في أالدليل االرشادي الستخدام (:2011)االلكترونية حكومة االمارات -013
 .االمارات العربية المتحدة ،االصدار األول ،الجهات الحكومية لدولة االمارات

عالم االسالمي اشكالية الثقافة االعالم الجديد في ال(:2012)العينينبو أحمدي حسن  -001
، دورية 1العدد ،1مية القيمية المعاصرة، المجلدمجلة الدراسات االعالاالستخدام، والتكنولوجيا و 

 .دار الورسم ، الجزائر اكاديمية حضرية محكمة،

وعالقته ببعض المتغيرات لدى ( االنترنت)دمان الشبكة المعلوماتيةإ(: 2011)خالد العمار -111
 .، دمشق1، العدد30، مجلة جامعة دمشق، المجلدطلبة جامعة دمشق

العدد  ،مجلة العلوم االنسانية ،"الفيس بوك"التواصل االجتماعي موقع  : (2012)دهيمي زينب -001
 .، جامعة محمد خيضر، بسكرة 26

 ،1114العالم العربينظرة على االعالم االجتماعي في ( : 2011)آخرونمرتضى و  رشا -113
 .الحكومية لإلدارةكلية دبي  ،االبتكاربرنامج الحكومة و 

االعالم االجتماعي :تقرير االعالم االجتماعي العربي:(2011) سالم رشا مرتضى، فادي -002
 لإلدارةبرنامج الحكومة واالبتكار، كلية دبي  ،الفيس بوك و تويتر تأثير:الحراك المدنيو 

 .الحكومية

العالقة العاطفية باستخدام الوسائل االلكترونية بين (: 2011)زموري زينب، بغدادي خيرة -009
 اإلجتماعية والمجاالت حول الهوية األول الدولي الملتقى ،المجتمع االفتراضي والمجتمع الحقيقي

مجلة العلوم ، فيفري 21-27الجزائري يومي  المجتمع في السوسيوثقافية التحوالت ظل في
 .، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح 5االنسانية واالجتماعية، العدد 

، مجلة دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الراي العام الفلسطيني(:2012)زهير عابد -001
 .،االردن6، العدد 26مجلد  جامعة النجاح لالبحاث،

منظور قيمي المجتمع من الشبكات االجتماعية وآثارها على الفرد و (:2012)ساعد هماش  -001
، دورية 2،العدد 1عالمية القيمية المعاصرة ،المجلد، مجلة الدراسات االشبكة الفيس بوك نموذجا

 . الجزائر ،دار الورسم كاديمية حضرية محكمة،أ
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شبكات التواصل االجتماعي (:2012)محمد ناصر علي الصقري ،سالم سعيد علي الكندي -001
-1، العددان 13المجلد  ،لة العراقية للمعلوماتالمج، تسويقية في مؤسسات المعلومات كأدوات

 .، العراق2

بإدمان االنترنت لدى طلبة جامعة  تهالشعور بالوحدة النفسية وعالقا(: 2011)سامية ابريعم  -119
 (.10)21، المجلد (نسانيةإلالعلوم ا)بحاث ألمجلة جامعة النجاح ل، أم البواقي في الجزائر

ــة النرجسيــة (:2015)سداد جواد التميمي -011 ــ ،مجلة بصائر نفسية نرجــــس واضطـــراب الشخصي
 .11ملحق المجلة العربية للعلوم النفسية، العدد 

، مجلة  الجامعي الطالب على االنترنت على اإلدمان تأثير مدى (:2011)حمد أسعاد كاكل  -010
 .العراق ،5العدد ،11المجلد ،جامعة تكريت للعلوم

، المرأة العقيم بين مفهوم الذات وتصورات الجسد(: 2015)سهام بوغندوسة، سليمان بومدين -122
 .، جامعة سكيكدة10مجلة البحوث والدراسات االنسانية، العدد

 اليقظة وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية، أحالم (:2011)سهام كاظم نمر -019
 .جامعة بغداد ،19العدد  ،العلوم النفسية مجلة 

شبكة التواصل (:2011)السيد عبد المولى السيد أبو خطوة، أحمد نصحي أنيس الشربيني الباز -121
، المجلة من الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكة البحرينجتماعي وآثارها على األاال

 .البحرين ،15، العدد 7المجلد  العربية لضمان جودة التعليم العالي،
تأثير استخدام الشباب الجامعي في الجامعات  (:2011)عبد الصادق حسن عبد الصادق -125

المجلة ،االجتماعي على استخدامهم وسائل االتصال التقليديةالخاصة البحرينية لمواقع التواصل 
 .، االردن1، العدد7االجتماعية، المجلد  االردنية للعلوم

للطالب الجامعي  األسري بالتوافق وعالقته الفيس بوك دمانإ (:2011)الكريم سعوديعبد  -011
الممارسات ير مخبر تطو  ،دراسات نفسية وتربوية، دراسة على عينة من طلبة جامعة بشار

  .جامعة بشار ،13العدد ،النفسية والتربوية

دور شبكات التواصل (: 2013) زهير ياسين طاهات ،الطاهات عبد الكريم علي الدبيسي -011
، مجلة العلوم اإلنسانية االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنية

 .االردن ،11، العدد 10واالجتماعية المجلد 



 المراجع 

 

~ 309 ~ 
 

مجلة شبكة  ،النرجسية في التحليل النفسي إعادة قراءة األسطورة(:2009)عبد اهلل عسكر -011
 . 23، العدد5المجلد  العلوم النفسية العربية

أنماط ودوافع تعـرض طلبـة كليـة اإلعـالم بجامعـة اليرمـوك  (:2009)وآخرون عزام العنانزة -013
، العربية مقارنة بمواقعها على اإلنترنتللـصحف اليوميـة األردنية المطبوعة الصادرة باللغة 

 .االردن ،1، العدد 25المجلد  ،"سـلـسـلـة الـعـلـوم اإلنسانية واالجـتـمـاعـية" بحاث اليرموكأ

شكالية الهويةيو ثقافية في المجتمع الجزائري و التحوالت السوس(: 2011) العماري الطيب  -091 ، ا 
االجتماعية في ظل التحوالت السوسيو ثقافية في المجاالت ملتقى الدولي األول حول الهوية و ال

 .  ، ورقلة5العدد االجتماعية،مجلة العلوم اإلنسانية و  فيفري ، 21-27، يومي المجتمع الجزائري

، مجلة العلوم االنسانية اشكالية بناء الهوية النفسية واالجتماعية(:2011)فطيمة كركوش -131
 .، جامعة ورقلة16واالجتماعية، العدد

سلوكي في خفض إدمان  -فاعلية برنامج إرشادي معرفي(: 2015)أحمد شاهين  محمد -132
، (لسلة العلوم اإلنسانية س) مجلة جامعة األقصى اإلنترنت لدى عينة من الطلبة الجامعيين، 

 .، فلسطين2، العدد19المجلد
 انعكاسه علىاستخدام تكنولوجيا االتصال واالعالم الحديثة و (:2012)محمد الفاتح حمدي -133

دار  ،1العدد ،1عالمية القيمية المعاصرة، المجلد،مجلة الدراسات االسلوكيات الشباب الجزائري
 .، الجزائرالورسم للنشر

العلوم النفسية ، مجلة شبكة التنشئة االجتماعية في األسرة الجزائرية(: 2009)مزوز بركو  -092
  .22 -21، العدد العربية

لة العلوم االنسانية، مج ،في البحث السوسيولوجيالمالحظة والمقابلة (:1999)مسعودة بيطام -135
 .جامعة منتوري قسنطينة ،11العدد

 .،الجزائر21حوليات جامعة الجزائر،العدد ،الجريمة االلكترونية(:2012)مليكة عطوي -136
اإلدمان على اإلنترنت وعالقته باالستجابات العصابية (: 2001)مؤيد مقدادي، قاسم سمور -137

في العلوم المجلة األردنية  ،اإلنترنت، في ضوء بعض المتغيرات لدى عينة من مرتادي مقاهي
 .، االردن1، عدد1التربوية، مجلد 
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، الحداد النفسي إزاء موضوع الحب االولي وعالقته بالتوافق الزواجي(:2011)نادية شرادي -131
 .، جامعة ورقلة7مجلة دراسات نفسية وتربوية، العدد

 مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، ،لبحـث االجتمـاعيالمقابلــة في ا(: 2012)نبيـل حميدشـة -139
 .، جامعة ورقلة1العدد

االصدار  ،المعرفة وشبكات التواصل االجتماعي االلكترونية(:2012)نحو مجتمع المعرفة -021
 .الثالثون، مركز الدراسات االستراتيجية، جامعة الملك عبد العزيزالتاسع و 

 ،بناء الذات وسردها واستراتيجياتالفضاء التدويني العربي :(2012)نصر الدين لعياضي -020
 .بغداد ،11العدد  ،الباحث االعالميمجلة 

سامر جميل : تر ،الديناميكـي قصيـر األمـد النفسـي العـالج (:2005) هلموت كوالويك -112
 .، اصدارات شبكة العلوم النفسية العربية2رضوان، سلسلة الكتاب االلكتروني، عدد

 

 :الملتقيات/3
 

انعكاسات الدردشة االلكترونية على نمو الذات (:2012)، وسيلة بن عامرأحمد فريجة  -113
التواصـل االجتمــاعي والتغير  شبكات"الدولي السادس  الملتقى ،االجتماعية والقيم لدى الشباب

 .كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة ،ديسمبر10-9يومـي "االجتمــاعي
العالقة بين شبكات التواصل االجتماعي واالغتراب (:2012)أحمد مسعودان، العيد وارم -111

 ،برج بوعريريج–الثقافي للشباب دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة البشير االبراهيمي 
 ديسمبر10-9يومـي "التواصـل االجتمــاعي والتغير االجتمــاعي شبكات"الدولي السادس  الملتقى
 .العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة،كلية 

 ،الثقافي والتغير االجتماعي التواصل شبكات(: 2013)حورية بلعويداتبن سباع صليحة،  -115
 المجتمع في الشباب على النفسية وانعكاساتها االجتماعية التحوالت :حول الوطني عمال الملتقىأ

 .2االنسانية واالجتماعية، جامعة بوزريعة الجزائركلية العلوم  ،ماي 06 و 05 يومي ،الجزائري
 الوعي تنوير في ودورها االجتماعي التواصل مواقع "(:2013)بوتيقار سارة، بوقيداح نعمان -116

 االقتصادية والعلوم االجتماع علم طلبة من لعينة ميدانية دراسة الراهنة باألوضاع المجتمعي
 على النفسية وانعكاساتها االجتماعية التحوالت :حول الوطني عمال الملتقىأ ،جيجل بجامعة
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جامعة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،  ،ماي06 و05 يومي ،الجزائري المجتمعي ف الشباب
 .2بوزريعة الجزائر

دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق  :(2012)نصور رشيد منصور متحسين  -117
 لإلعالمورقة مقدمة للمنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية  احتياجات الشباب األردني،

 .الرياض ،جامعة الملك سعود ،التحديات النظرية والتطبيقية ،االعالم الجديد"واالتصال
شبكات التواصل االجتماعي من منظور نفسي (:2012)بوعمر سهيلة ،جابر نصر الدين -111

-9يومـي "االجتمــاعي والتغير االجتمــاعي التواصـل شبكات"الدولي السادس  الملتقى ،اجتماعي
 .كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة ،ديسمبر10

 الملتقى، تأثير شبكات التواصل االجتماعي على االسرة (:2012)مالكي حنان حمدي سامية، -119
كلية  ،ديسمبر 10-9يومـي "التواصـل االجتمــاعي والتغير االجتمــاعي شبكات"الدولي السادس 

 .العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة
عمال أ، مراهقون حراقة المغامرة بالحياة كمخرج وحيد لتحقيق الذات(: 2013)خالد نورالدين -150

 المجتمع في الشباب على النفسية وانعكاساتها االجتماعية التحوالت :حول الوطني الملتقى
 .2العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة بوزريعة الجزائركلية  ، ماي 06و 05 الجزائري، يومي

التأثير االجتماعي لوسائل التواصل االجتاعي لدى (:2015)رضا ابراهيم محمد االشرم  -151
يومي  المنهجية واإلشكاالتمؤتمر وسائل التواصل االجتماعي التطبيقات  ،الشباب الجامعي

 .المملكة العربية السعودية ،مارس 9،10
 الصحة وانعكاساتها على الجديدة االجتماعي التواصل مواقع(: 2013)جميلة سليماني -152

 على النفسية وانعكاساتها االجتماعية التحوالت :حول الوطني عمال الملتقىأ، للشباب النفسية
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة  ماي، 06و 05 الجزائري، يومي المجتمع في الشباب

 .2بوزريعة الجزائر
وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين  (:2013)عادل يوسف، طاوس وازي -153

االتصال : الملتقى الوطني الثاني حول ،(االنترنيت و الهاتف النقال نموذجا) واألبناءاالباء 
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي  ،أفريل10-9يومي وجودة الحياة في األسرة 

 .مرباح، ورقلة
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شبكات التواصل االجتماعي والتغير في العالقات  (:2012)بركاتنوال ، االزهر العقبي -156
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االلكتروني مؤتمر االول للتعلم ،ورقة عمل مشاركة في ال الشبكات االجتماعية نموذجا:الويب
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 .قائمة االساتذة المحكمين(: 10)الملحق رقم

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
 جامعة بسكرة نصر الدين جابر

2 
 جامعة بسكرة عيسى قبقوب 

3 
 جامعة بسكرة بوسنة عبد الوافي زهير

4 
 جامعة بسكرة عائشة نحوي

5 
 جامعة بسكرة اسماعيل رابحي 

6 
 جامعة بسكرة خالد خياط

7 
 جامعة بسكرة ساعد صباح



.في صورته األوليةمقياس مستوى النرجسية (: 20)رقم  الملحق  

 
 جـــــــــــــــــــــــــــامعة محمد خيــــــــــــــــــــضر بســــــــــــــــــــــــــــــــكرة

 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية
 قسم علم النفس

 
 ..………:  الى الدكتور

 
 الموضوع : طلب تحكيم مقياسين

         
  ال للحصول على شهادة الدكتوراه بإجراء دراسة استكما "بن جديدي سعاد" تقوم الطالبة الباحثة

عالقة مستوى النرجسية باإلدمان على شبكة التواصل :"ل م د  تخصص علم النفس العيادي بعنوان  
السنة الثانية انية على عينة من تالميذ ميددراسة " ."لدى المراهق الجزائري' الفيس بوك'االجتماعي 

 .تحت اشراف االستاذ بوسنة عبد الوافي زهير  ."مدينة بسكرةثانوي ب
،وكذا ترجمة مقياس االدمان على الفيس  بناء مقياس لقياس مستوى النرجسيةوقد تطلبت الدراسة منا 

 .بوك

 :مالحظاتكم حولو  رائكمأبداء ا  و  ينمن سيادتكم االطالع على المقياسولذلك نرجو 
 .ينوضوح تعليمات المقياس -1
 .مدى مالئمة العبارات لمستوى تالميذ الثانوي -2
 .ينمدى سالمة البنية اللغوية والتركيبية لعبارات المقياس -3
  . االدمان على الفيس بوكو  النرجسية مستوى لقياس ينالمقياسقدرة عبارات مدى  -4
 
 
 
 

ومساعدتكمع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم   



 مالحظات ال تقيس تقيس العبارات

    االستعراضية: البعد االول 

 .ن اكون مركزا لالهتمامأحب أ-1
 .حب النظر في المرآة ألتمعن محاسن جسميأ-0
 .مر يريحنيأن أكون محط أنظار اآلخرين أ -3
 .االزياءأتتبع كل ما يخص الموضة و -4
 .شعر بمتعة عندما يعجب بي االخرونأ-5
 .حب التباهي على االخرينأ-6
 .تميز بصفات جمالية نادرةأ-7
 .عتبر شكل جسمي جميل مقارنة بأجسام االخرينأ-8
 .حب التقاط الصور لنفسيأ-9

   

    الغرور:البعد الثاني 

 نا جد راضي عن نفسي أ -12
خرين يخبرونني متأكد من أنني شخص رائع ألن اآل -11
 .بذلك
 .نا شخص استثنائيأ -10
 .من الصعب علي الوقوع في الخطأ-13
طريقتي في الحديث تجعلني أستطيع الخروج من -14

 .ي موقف بسهولةأ
 .خرين بسهولةأستطيع التعرف على أفكار اآل-15
 .التعالييصفني اآلخرون بالتكبر و -16
 .كل االشخاص يحبون االستماع لقصصي-17
 .التواضع ليس من صفاتي-18

   

    السلطة: البعد الثالث

 .قائدا ألكونولدت -19
 .ن تكون لي سلطة على االخرينأحب أ-02
 .السيطرة من االفكار التي تشغلنيفكرة التحكم و -01
 .حد كانال يمكنني تتبع أوامر أي أ-00
 .كون قائدا مهما كانت االحوالأفضل أن أ-03

   



 

 .رى نفسي قائدا بارعاأ-04
 .عظيمةكشخصية قوية و صف نفسي أحب أن أ-05
أقبل أن يرفض طلبي ألنني أعرف دائما ما الذي  ال-06

 .فعلهأ
 .لدي رغبة كبيرة في السلطة-07

    التفوق:البعد الرابع 

 .نا شخص ناجحأ-08
 .ون االول في كل شيءأحب أن أك-09
 .الهزيمةال أتحمل الفشل و -32
 .، ناجحستثبت االيام أنني شخص مميز، عظيم-31
 .نزعج من تفوق االخرينأ-30
 .عبقري بأننيشعر أ-33
 .شياء كثيرة منييمكن للناس أن يتعلموا أ-34
 .لدي قدرات تفوق قدرات االخرين-35
 .مميزا ألكونسعى دائما أ-36

   

    االستغاللية: البعد الخامس 

من السهل استغالل االخرين من أجل تحقيق ما -37
 .ريدأ

 .من السهل علي التالعب باآلخرين-38
 .خرين النجاز ما يخصنياآلأعتمد على -39
 .ن يعترفوا بجميلي عليهمأطلب من االخرين أ-42
 .ريدال أقتنع حتى أحصل على ما أ-41
بقدراتي استطيع أن أجعل أي شخص يصدق أي -40

 .قولهشيء أ
 .خرين عليال أهتم لحقوق اآل-43
 .صر في الحصول على حقوقي مهما كان الثمنأ-44
 .خرينأميل إلنتقاد اآل-45

 

   



 .برغن إلدمان الفيس بوك في صورته األوليةمقياس (: 23)الملحق رقم 
 

 مالحظات ال تقيس تقيس العبارات

    :البروز: البعد االول 

 و تخطط الستعماله؟أثير من الوقت تفكر في الفيس بوك مضيت الكأ-1
 فكرت حول كيف يمكنك تحرير المزيد من الوقت لتقضيه على الفيس بوك؟-0
 كثيرا حول ما حدث مؤخرا في الفيس بوك؟ فكرت-3
 

   

    :التحمل :البعد الثاني 

 كثر على الفيس بوك في البداية قاصدا؟أمضيت وقتا أ-4
 ؟فأكثركثر أرغبة ملحة في استعمال الفيس بوك شعرت ب-5
جل الحصول أمن  فأكثركثر أن تستعمل الفيس بوك أعليك  بأنهشعرت -6

 على نفس المتعة؟

   

    : تغيير المزاج: البعد الثالث

 جل نسيان المشاكل الشخصية؟أاستعملت الفيس بوك من -7
 استعملت الفيس بوك للتقليل من الشعور بالذنب،القلق، العجز، االكتئاب؟-8
 استعملت الفيس بوك للتقليل من التعب؟-9

   

    :االنتكاس البعد الرابع 

من استعمال الفيس بوك لكن لم  ن تقللأخرون عن تجربة بنصحك  اآل-12
 تستمع لهم؟

 حاولت التقليل من استعمال الفيس بوك بدون نجاح؟-11
 قل لكن لم تتمكن من القيام بذلك؟أقررت استخدام الفيس بوك بدرجة -10

   

    :االنسحاب: البعد الخامس 

 ذا حرمت من استعمال الفيس بوك؟إو مضطربا أصبحت قلقا أ-13
  ذ حرمت من استعمال الفيس بوك؟إصبحت سريع الغضب أ-14
ذ لم تتمكن من تسجيل دخولك للفيس إشعرت بالسوء وألسباب مختلفة -15

 بوك لبعض الوقت؟

   

    :الصراع : البعد السادس 

 ؟ على دراستك اسلبي اثر أنه كان له أكثيرا لدرجة  استعملت الفيس بوك-16
التمارين الترفيهية بسبب النشاطات و  قل للهوايات،أولوية أعطيت أ-17

 الفيس بوك؟
 صدقائك بسبب الفيس بوك؟أو أفراد عائلتك،أهملت شريكك،أ-18

   

 



.برغن لإلدمان على الفيس بوك نسخة االصلية لمقياسلا (:24)الملحق رقم   

 
The Bergen facebook addiction scale 

 

 

 

Salience:    

1-Spent a lot of time thinking about Facebook or planned use of Facebook? 

2- Thought about how you could free more time to spend on Facebook? 

3- Thought a lot about what has happened on Facebook recently? 

Tolerance:  

4- Spent more time on Facebook than initially intended? 

5- Felt an urge to use Facebook more and more? 

6- Felt that you had to use Facebook more and more in order to get the same pleasure from 

it?   

Mood modification:  

7- Used Facebook in order to forget about personal problems? 

8- Used Facebook to reduce feelings of guilt, anxiety, helplessness, and depression? 

9- Used Facebook in order to reduce restlessness? 

Relapse:  

10- Experienced that others have told you to reduce your use of Facebook but not listened to 

them? 

11- Tried to cut down on the use of Facebook without success?    

12- Decided to use Facebook less frequently, but not managed to do so? 

Withdrawal: 

13- Become restless or troubled if you have been prohibited from using  Facebook? 

14- Become irritable if you have been prohibited from using Facebook? 

 15- Felt bad if you, for different reasons, could not log on to Facebook  for some time? 

Conflict:  

16- Used Facebook so much that it has had a negative impact on your job/studies? 

17- Given less priority to hobbies, leisure activities, and exercise because of Facebook? 

18- Ignored your partner, family members, or friends because of Facebook? 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

All items are scored on the following scale: 

1:very rarely.2:rarely.3:sometimes.4:often.5:very often. 

 

 

 

 

 

 



 .الدراسةمقياسي لالنهائية  الصورة (:25)الملحق رقم 

 كرةـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــامعة محمد خيضر بس
 االجتماعيةو  كلية العلوم االنسانية 

نادرا جدا ؛ نادرا ؛   )بوك وأمام كل عبارة هناك خمس خياراتالعبارات التالية تشير الى مدى استخدامك للفيس 
 :المطلوب منك ( دائماأحيانا ؛  غالبا ؛ 

 .أمام العبارة تحت أحد االختيارات ( × ) أن تقرأ كل عبارة بإمعان وتضع اشارة   -1
 .في عبارة واحدة، إذا أن انطباعك األول يعتبر أدق انطباع  ال تستغرق وقتا طويال -2
 .أكثر من اشارة أمام العبارة الواحدة ال تضع  -3
 

 

     



 

 



 .المقابلة كما وردت مع الحالة األولى(: 26)الملحق رقم 

 حبيت نسقسيك شوي على استخدامك لموقع الفيس بوك؟ -
 .تفضلي رانا في الخدمة -
 وقتاه بديت تستخدم الفيس بوك؟ -
 .عندي تقريبا مدة عاميين -
 كيفاه حتان تعرفت على الموقع؟ -
 compteوصغير ماله قلت الزم نعرفو ودخلت االنترنت وفتحت  الناس كل تحكي عليه كبير -

 .في االول معجبنيش ملقيتش في حاجة بصح مبعد عجبني وعدت الزم ندخلو كل اليوم
 في النهار؟ connecteشحال من ساعة  -
وال  12حتان  9نخدم بيه بزاااف وزيد على حساب كما في القراية مش بزاف تقريبا قولي من  -

ليل هذم السوايع متواصلين أما باقي النهار نضرب طلة برك وديما يكون مفتوح الواحدة تاع ال
أما في الصيف والعطلة نهاري كل وأنا فيه ديجا  ،في البورطابل باه كاش جديد كل نعرفو
 .منالقاش واش ندير ماله الفيس بوك خير 

 معندكش هوايات ديرهم وال تخرج مع صحابك؟ -
الليل كل مع ، صحابي رانا نتالقاو في الفيس بوكة أما نلعب سبور مي يومين في السمان -

 .بعضنا البعض
 واش يقولولك والديك كي يلقاوك تكونكتي ونهار كل على الفيس بوك؟ -
بابا يظل يعيط وديما تقابيضات خطرة كسرلي ميكرو بورطابل تاعي من القلقة زعم يقلي  -

 .قرايتك المهم ديما مشاكل معاه 
 وماماك؟ -
 .عندها عامين ملي ماتتماما توفات  -
 احكيلي كيفاه توفات وكيفاه أثرت عليك الوفاة؟ -
حياتي كلها تبدلت ملي راحت ماما  ألنوهذا ويتعبني بزاف  sujetمع أني منحبش نحكي في  -

كنت أنا الكبير المدلل المعزز كلمتي كلمة بصح ملي راحت خالص عدت تقولي كرسي في 
نها تتوفى أ، تصدمت نهار لماتت جامي تخايلت زافنحبها ب وأناالدار كانت تحبني بزاف 



جاء نهار داوها لسبيطار روحو قالولنا ماتت  ،وتروح وتخلينا مكانش علبالي بلي مريضة
 وأنامصدقتش كيفاه تروح الميمة وتخلينا مقالتلناش، نهار لقالولي عييت نصدق، جبت أيامات 

نيا معندنا ماراح نديرو، بصح تعبت نروح للمقبرة ونبكي عند قبرها ونشكيلها مي هذي الد
 .خالتنا صغار وراحت لو كان غير استنات شوي وماراحتش وبقينا مع بعض

 بعد وفاة ماماك كيفاش درتو عند من قعدتو ؟ -
في الدار تعاونوا مع الخدمة  امرأةبعد وفاة ماما قالي بابا الزم يزوج لخاطر مقدرش وحدو الزم  -

هك مصدقتش بلي بابا لي كان يحب ماما ويموت عليها  تشوكيت كي قالي ،والدار ميقدرش
بعد متموت بشهر يطرح فكرة الزواج حسيت بلي خانها وتحجج بلي ميقدرش، بكيت بزاف كي 
قالي الهدرة هذي بصح معندي مندير كنت صغير ورايي ميفيدش لخاطر علبالي راح يزوج 

 .ضرك وال مبعد
 عالقتك مع مرت باباك ؟ -
الزم تتقابض وبابا ياخذلها الراي لي تقولو  ،ش ديما تعيط ديما تتقابضتعيف نكرها ومنحبها -

يمشي تلقايني باه منتقابضش معاها نروح للفيس بوك نشاتي ونغلق باب الشامبرا ونتهنا من 
 .حسها

 وخوتك مع مرت باباك؟ -
 .عادي متأقلمين معاها ديجا هما صغار وزيد مليحة معاهم تحب تقلقني أنا برك -
 مع بعض كي يكون باباك يعني تتجملو كل مع بعض؟ تقعدو تحكيو -
 .ال ال هو يروح متوخر في الليل وأنا ناكل ونشرب وحدي نهار كل في بيتي وخالص -
 احكيلي كي تكون وحدك في بيتك واش دير كل؟ -
راني مع االنترنت نحط كتمان في وذني ونفيسبوكي واذا عندي سبور نهز روحي  pcفاتح  -

 .ندرب اذا مكانش راني نكونكتي وخالص
 واش عجبك في الفيس بوك؟ -
 lesيااختي الفيس بوك وال الدار تلقاي وقتك يفوت ليه ليه ومتفطيش نلقى صحابي نشوف  -

pages  المهم نلقى مع من نحكي. 
 وضغوطاتك مع اصحابك في الفيس بوك؟هل تحكي على مشاكلك  -



تلقايني غير نفرغ قلبي بصح مع البنات االوالد التقصار معاهم خالف لخاطر البنات يفهموني  -
 .ويحسو بيا 

 هل شخصيتك في الفيس بوك نفسها لي راهي في الواقع؟ -
ها تاوعي يعرفوني وزيد عاله نبدل les amiesايه نفسها مسجل باسمي ومعلوماتي الحقيقية و -

 .عاجبتني شخصيتي
 أي حاجة تحطها على الموقع هل بالضرورة تعبر على شخصيتك؟ -
 .ايه الزم مي ساعات نقعد نبارطاجي برك يعني من أجل الترفيه برك -
 على واش حطيت؟  Jaimeواش تحس كي تلقى  -
 .منكذبش عليك واهلل نفرح مع انو تبان حاجة تافهة بصح يعجبني الحال  -
 واذا محطولكش اعجاب؟ -
بصح في الغالب لبنات لمعايا يديرولي  Jaimeساعات نمكر في صحابي منحطلهمش  -

 .جماجيم
 واذا علقولك صحابك على واش تحط بتعليق سلبي واش تكون ردة فعلك؟ -
اذا كان حاب  commentaireوزيد على حساب  lycéeمينجموش علبالك يخافو مني في  -

و بالصح وحاب يلعبها راجل راهو يتمسخر برك راني نعرف واش نرجعلو الصرف واذا من
 .يشوف زهرو واياماتو

 صراتلك خطرة وين تقابضت مع واحد على جال فيس بوك؟ -
ايه حطيت فوطو ليا راح كومونتا بهدرة زايدة وكبيرة عليه حذفت تعليقو ومبعد حكيت معاه في  -

د راني لو كان مفكوهش االوال lycéeالفيس بوك فهمتو قدرو كي مافهمش الصباح كي لحقنا 
 .فلعصتو

 ؟ les amiesشحال عندك  -
 .واحد 353فايت  -
 تعرفهم كل؟ -
 .الال نقبل برك  -
 كيفاه دير؟ connexionكي تروحلك  -
 .آه الزم نكوناكتي 3Gنروح سيبار ونخدم و اال نروح سيبار ونخدم و اال  -



 كاش خطرة نحاولك داركم االنترنت باه تنقص الخدمة بيها؟ -
 .االنترنت باه منقابضش معاهم راهي مهنيتهم مني االنترنتانت ماذابيهم تكون ديما  -
 تحب تحط تصاورك على الفيس بوك؟ -
 .بوك حالوتو كل في لي فوطو ايه الفيس -
 دير تصاور تاع سلفي؟ -
 .ايه -
 واش يعجبك في السلفي؟ -
 .وتزيد تبهي الواحد وتتحفو moderneحاجة  -
 تعدل في فوطوك قبل ال تحطها؟ -
 .بدل االضاءةالزم بصح مش كل تقريبا ن -
 احكيلي كيفاه أثر عليك الفيس بوك على حياتك؟ -
قرايتي بالدرجة االولى عدت منقراش مليح وعلى رقادي كي منخدمش باالنترنت يروح الرقاد  -

 .وكي نكون في الحصة تلقايني نثاوب 
 هل أثر على زياراتك لالقارب؟ -
كبيرة بزااف بصح منطولش وقفة بالتاكيد معدتش نروحلهم غير اذا راحت االنترنت وال مناسبة  -

 .رجل
 احكيلي على روحك واصفلي نفسك؟ -
انا انسان نبان اجتماعي بصح في داخلي انسان حزين نبين روحي قاوي وواحد ميقدرلي بصح  -

 .في الليل نقعد غير نبكي فراق ماما تعبلي حياتي
 هل نقدرو نقولو بلي الفيس بوك خفف من فراق ماماك؟ -
و بصح تقدري تقولي ايه نقصلي الحزن ونحالي القلقة لو كان مجاش فراق االم واحد ميعوض -

 .هو ممكن راني هبلت في الدار لخاطر لقيت فيه ناس تفهمني وتفهم مشاكلي
 تحب تكون محط انظار واعجاب االخرين؟ -
 .شكون لميحبش نحب الناس كل تشكرني وطلعلي المورال بصح متبلعطنيش وتنافقني -
 راك راضي على نفسك؟ -
 .اضي جد ر  -



 راضي على شكل جسمك؟ -
 lesعاجبني واشيه راني ندرب برك باه نزيد نقوي  (ضحك)ايه جسمي سر جمالي  -

mescules  
 تدي وقت في المراية قبل ال تخرج؟ -
مش بزاف لخاطر منطلعش بزااف شعري وشعري كي جا ارطب يعني ميتعبنيش ميحتاجش  -

 .وقت
 نفسك؟لو كان نجيبلك مرايا واش تقدر تشوف فيها على  -
 .بطل في رياضتي القتالية النو واحد ميطيرهالي في نفس الوقت شخص يعاني من الحياة -
 حددلي المعاناة تاعك؟ -
مشاكلي مع بابا لـ كي نفكر على واه نتقابضو نلقاهم غير حوايج تافهة معدتش نحمل مرت   -

 .موم ووحدي بابا لنعيطلها الشريرة لمتفهمش ومتراعيش حتى واحد االوقات لي نكون فيها مه
 وكي تعود حاب تحكي لمن تحكي همومك؟ -
ياو صحاباتي البنات هما الرسمي هما ليفهموك ويحسو بيك وكي نحكي نحس بلي راهم  -

 .يسمعوني 
 وين تحكيو ؟ -
 .viberفي الفيس بوك و اال الفايبر  -
 هل تعتبر نفسك ذو قيمة؟ -
 .مة ال يديك ال يجيبكمع صحابي عندي قيمة كبيرة كل يخافو مني مع الدار والو ال قي -
 واش حاب تكون في المستقبل؟ -
القراية معنديش فيها النفحة بزااف راح نقراها برك المهم ندزها وخالص بصح في السبور ماذا  -

 .بيا نشارك في البطولة الوطنية ونزيد نطلع في المستوى
 شكون قدوتك في الحياة؟ -
فيها طريقة هدرتها تفكيرها كيفاه  ماما كانت حياتي كلها قدوتي في الدنيا كنت نحب كلشي" -

تحل المشاكل كانت اهلل يرحمها تعجبني بزاااف أما ضرك بعد ماراحت ماكان حتى واحد كلهم 
 ."يعيفو

 



 .للحالة األولىبعض الصور المدرجة على الصفحة الشخصية لموقع الفيس بوك (:27)الملحق رقم 

 

 

 

 



 .األولى الحالةعدد مرات التحديثات لدى (: 28)ملحق رقمال

 

 



 .على مقياسي الدراسة األولى إجابات الحالة(: 29)الملحق رقم 

 كرةـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــامعة محمد خيضر بس
 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

نادرا جدا ؛ نادرا ؛   )خياراتالعبارات التالية تشير الى مدى استخدامك للفيس بوك وأمام كل عبارة هناك خمس 
 :المطلوب منك ( دائماأحيانا ؛  غالبا ؛ 

 .أمام العبارة تحت أحد االختيارات ( × ) أن تقرأ كل عبارة بإمعان وتضع اشارة   -1
 .في عبارة واحدة، إذا أن انطباعك األول يعتبر أدق انطباع  ال تستغرق وقتا طويال -2
 .لواحدة ال تضع أكثر من اشارة أمام العبارة ا -3
 

 

X

     



 



 .المقابلة كما وردت مع الحالة الثانية(:12)الملحق رقم

 وقتاه بديت تستخدم الفيس بوك؟ -
 .تقريبا 2011عندي من  -
 شكون لنعتهولك؟ -
 نا نحب نخدم في الميكرو من صغريأنو أما بي كان ديما يحكي على الفيس بوك و ولد عمت -

 .نحب نخربش في بزاف حوايج فيه حتان سجلت في الفيس بوكو 
 شحال ساعة تخدم في النهار؟ -
نروح للدار نفتح ، في وقت القراية الزم كل ماعلى حساب كاين وقت القراية ووقت العطلة -

نقعد فيه دخل الدار نروح ديراكت للميكرو و تاع العشية ن 4ذا روحت على إالفيس بوك يعني 
في وقت العطلة ياو نجيب النهار والليل ، أما وال كثر على حساب القوسطو لليلتاع ا 1حتان 

 .منفيقش بالوقتو 
 واش يقولولك والديك كي يلقاوك تكونكتي على الفيس بوك؟ -
أما  ،خدم في الصحراء يعني مش في الداربالنسبة لبابا ال عالقة ميعرفش الفيس بوك وزيد ي -

راكي تعرفي باقي الهدرة بصح ك وبزاف على صحتك و قولي قرايتتماما بكري ديما تعيط عليا و 
 .بوك ليها والت الصقة فيه ديما فاتحة كي فتحتلها الفيس

 كثر حاجة عجباتك في الفيس بوك؟أواشيه  -
 . piratageااللعاب و زيد لصحاب و الشات مع  -
 شكون لعلمك فيها ؟احكيلي شوي على القرصنة وكيفاه تعلمتها و  -
، قررت نتعلم وحدي لذامحبش علمني حوايج بوخفيف منبعد ل هو المواقععندي خالي يبيراتي  -

بديت ندير صداقات مع الهاكرز من البلدان االخرى نتعلم من االنترنت من المواقع و  بديت
 .المنظمة العالمية للهكرز تعلمت منهم القرصنةصفحة على الفيس بوك حتان لقيت 

 واش تقرصن بالضبط؟ -
، نخترق الكاميرات تاع الميكروات ، وايتي المفضلة، والمواقع وااللعابراتي الفيس بوكات هنبي -

 .كلش نقرصنو
 ؟ شكون لتقرصنهم -



في المدرسة وديما  ،قصيركانو يحقروني شافوني صغير و  قبل ،في االنتقام القرصنة نستخدم -
علبالهم ليغلط معايا العشية يلقى ميكروه مبيراتي ننتقم  ألنويحقروني بصح ضرك يخافو مني 

 .منو
 ة لقيتها في الميكرو تهدو بيها؟حاجي أو ال  ه الشخصيةنك تستخدم صور أولي تبيراتيهم ممكن  -
نكلمو ال جامي ، نتفرج برك ومبعد نغلقلو الفيس بوك تاعو ونخليه وال نفتح الكام نتفرج فيه و  -

 .وهو يخاف وحدو كاننقلو واش راهو يدير هذا ما
 وبالنسبة للبنات؟ -
 .جامي  -
 والحوايج لتقلك مع صحابك على كتكالو شوي على الفيس بوك؟ هل تحكي مشنحكي نرجعو -

 الفيس بوك؟
هي لنقدر  ديما نحكيو على الفيس ح نحكيهم لوحدة برك لي هي صاحبتيايه حاجة باينة بص -

 .نحكيلها سري
نك تحب تخبي تفاصيل من حياتك أو أالواقع؟  هل شخصيتك في الفيس بوك هي نفسها على -

 شخصيتك؟و 
حتى واحد  يعرفهامي شخصيتي الحقيقية ماالزمش  فيها كلش صحيحو هي نفسها المعلومات  -

 .الزم نخبي نقاط ضعفي ونبان ديما شخصية قوية
 ي حاجة تحطها على الفيس بوك هل من الضرورة تعبر عليك؟أ -
ذا راح تعجب إلف تخميمة أنحط حاجة في الفيس الزم نخمملها صال بالذراع باه أنا أكيد أ -

 .ال يتمسخرو بيهاابي و هل راح يعلقو عليها مليح و صح
 على صورك و ال منشوراتك؟ j’aimeواش تحس كي تلقى دارولك  -
باه المرة الجاية نحطلو  j’aimeشكون لدارلي باه نشوف  notificationنقعد غير نستنى في  -

 .وزيد كي نلقى جام نحس بلي الحاجة لحطيتها عندها معنى ونفرح كي نلقاها
 ال تعليق واش تكون ردة فعلك؟و كي تنشر حاجة ومتلقاش ال اعجاب و  -
من  هامدار حتى واحد نحذفإذا ما لروحي و نستى مدة  j’aimeنا أندير نعطيك الصراحة  -

 .الصفحة
 تعليق على المنشورات تاعك بتعليق سلبي واش تكون ردة الفعل؟وفي حالة لو تم ال -



حاجة على الفيس  هذاك نهارو لي يجرب يعلق سلبيا وزيد على حساب العبد كما خطرة حطيت -
 commentaireولد عمتي يصمطو في و عليها مليح وجات ماما و يعلقبوك كل عجبتهم و 

 .ذا فحلإئلة ننتقم نبيراتيلو الفيس بوك ويجرب يفتحو ذا كان خارج العاإما أتاعهم حذفتهم، 
 ؟amies lesشحال عندك  -
 .صديق 033، كاين لبيراتاوهملي بصح لي نخدم بيه ديما فايت فيسبوكات 13عندي قريب  -
 ؟  invitationي شخص يبعثلك أهل تضيف  -
 . exactنضيف بصح حتان نعرف واش باغي -
 كاش خطرة رفضت دعوة صداقة؟ -
 .الفي الغالب  -
 ال كيفاه؟ا  وهذم تحكي معاهم كل و  -
 .ال  -
 ناث؟إو أكثرهم ذكور أتاوعك  les amiesهل  -
 .كلهم ذكور منقبلش البنات -
 وعاله؟ -
 .البنات متاجوتيشصحبتي قالتلي  -
 واشيه هو الهدف من هذا العدد الهائل؟ -
 .ول حاجة كاين لنتعلم منهم البيراتاج وكاين لناجوتيهم باه يديرولي جامأ -
 تحط في الفيس بوك؟و  تحب تتصور -
ميعجبونيش  فوطو مي منحطش في الفيس بوك بزاااف 033نحب نصور بورطابلي فايت  -

 .تصاوري منخرجش مليح
 وعاله؟ -
 .في وجهي حب شباب منحبش يبان -
 دير تصاور تاع سيلفي؟ -
الطاي والسلفي يخليك  باألخصالديفوات تاع الواحد  ينقص ألنونحب نصور غير هذك برك  -

 .شكلك كيفاه تصور يعني كي شغل مراياتشوف وجهك و 
 بالنسبة للصور تاع بروفيلك كيفاه درتهم؟ -



 .فوطو غير هذي لعجبتني 15صل أذراع لحطيتهم من  -
 ج تعديل الصور؟موتستخدم الفوطوشوب وال برا -
 .نبيض روحيزم هذيك باه نحي الحب من وجهي و ياو ال -
 تكون معجبتكش ؟لو كان يحطلك صاحبك صورة تاعك و  -
لخاطر يحطوهم بال ميبدلو فيهم  صال منحبش نصور ببورطابالت الغاشيأنا أنتقابض معاه  -

 .يعني كاش عيوب كلها تبان في الفوطوو 
بالنسبة للفوطو تاع بروفيلك راك حاط فوطو تاع طفل صغير كيفاه حتان حطيتها واش تعني  -

 ليك؟
 .بعثتهالي صحبتي قالتلي هذا ولدنا ماله حطيتهاالفوطو  -
 ثر على حياتك؟ألي ضرك شوي على الفيس بوك وكيفاه احكي -
 ثرلي على قرايتي معودتش نقرا خالص نقرا ليلة االمتحان والبورطابل في يدي حال الفيس بوكأ -

 .نشاتي 3Gوزيد حتى في الحصة تلقايني فاتح الفيس بوك بـ 
 ثر على زيارتك القاربك؟أهل  -
ال عرضة على جال الخدمة في تاع عرس و  occasionعلبالك شحال من مرة نراطي  -

 .االنترنت
 تتالقى مع صحابك البرا ؟ -
 .القراية ديجا ديما مع بعض في الفيس بوك و ال قليل و ين نخرجو  -
 عندك هوايات دير فيهم؟ -
 .الميكرو وخالص -
 تتحاورو ؟ع داركم هل تقعدو مع بعض تحكيو و كي تكون م -
نا ساعات نفرط حتى في أحاكم بالصة يخدم بالميكرو وزيد  كل واحد ،ال كل واحد في بيت -

 .ال ساعتين تاع الليلولي الماكلة نتعشى على الواحدة و العشاء معاهم ديما يخلي
 كيفاه دير؟ connexionsكي تروحلك  -
ا راحت ذإيكود تاع الويفي مبيراتيهم يعني حارتنا كلها ل ألنوهي في الغالب مستحيل تروح  -

الو .د جيراناعندنا كاينا عن  .معناتها كاين حل 3Gنروح سيبار وزيد كاين  ا 
 البورطابل؟اولك كاش خطرة والديك االنترنت و نح -



قلقة عدت نعيط تقلقت مقدرتش نحمل حسيت بصماطة و البورطابل و ايه خطرة نحاولي المودام و  -
في حتان عدت نكسرلهم في الحوايج عليهم على مكانش معصب منيش حامل حتى واحد 

في الليل نسرق ميكرو بورطابل ماما، مي مطولوش حتان ر جيب بورطابل مرت عمي و النها
 .رجعوهولي

 داركم علبالهم بلي تبيراتي؟ -
ديجا خطرة قعدو معايا نعتلهم كيفاه نبيراتي كام تاع ولد عمي ولقيناه يتعشى ماتو علبالهم ايه  -

 .بالضحك
 معيطوش عليك؟ -
 .تجيبلنا البوليسللدار و ياولدي مديرلناش المشاكل ال يقولولي  -
 وعاله خايفين من البوليس؟ -
 . نعرف أخرين حكمتهم الشرطة المختصة بالجرائم االلكترونية على بالك -
 ماكش خايف؟  -
 .نكذب عليك قررت نحبس بصح مقدرتش -
 سلبيات الفيس بوك؟في رايك في واش تتمثل ايجابيات و  -
 .ك قرايتكلأما السلبيات دمر الحشمة االيجابيات التواصل واللعب وتنحيلك الوحدة و  -
 صفلي نفسك؟و احكيلي شوي على روحك يعني ا -
حشام فوق الالزم منقدرش نحكي داخل جماعة هذم هما الحوايج نا شخص نحب الوحدة و أ -

 .لمقلقيني في روحي
 مميزات تتميز بها عن االخرين؟هل عندك قدرات و  -
ن جيت نقرا برك راني االول مي كالو و  ،االعالم االلي خير منهم كل ، فيالقرصنة هي االولى -

 .اهلل غالب
 مكانتك داخل االسرة؟ -
 .القاوي في خوتي خصوصا الفهامة تاع الميكروو مدلل  -
 عجاب االخرين؟ا  نظار و أتحب تكون محط  -
 .يطلعولي الموراليه نحب وماذا بيا يشكروني بزاف و إ -
 هل تعتبر روحك راضي على جسمك؟ -



 .حبيت نطوال الطولو  ،الحب وجهي فيه باألخصمنيش راضي  -
 محاولتش تعالج الحبوب؟ -
 ال تنحيتخبي و تاع مكياج ت كلش بصح والو حتان قلت لصاحبتي كاش حاجة بوماد بجر  -

 .بصح مصلح والوا أعطاتني نديره
 نت في المراية؟أتدي وقت و  -
 .باينا هذي نسقم شعري في ساعة -
 لو كان نجيبلك مرايا واش تقدر تشوف فيها؟ -
 .نشوف هاكرز كبير -
 اش حاب تخرج في المستقبل ؟و  -
 .ليآعالم إ ستاذأ -
 قدراتك؟هل هناك من يفتخر بانجازاتك و  -
 .Bossباسم Lycéeصحابي يعيطولي في ايه والديا بصح زعم ميبينوليش، و  -
 هل تعتبر نفسك شخص ذو قيمة ؟ -
 .كيد وراح نكون حاجة كبيرة في المستقبل خاصة في البيراتاجأ -

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 .للحالة الثانيةبعض الصور المدرجة على الصفحة الشخصية لموقع الفيس بوك (: 11)الملحق رقم

 

 



 .إجابات الحالة الثانية على مقياسي الدراسة(: 10)الملحق رقم

 كرةـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــامعة محمد خيضر بس
 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

نادرا جدا ؛ نادرا ؛   )للفيس بوك وأمام كل عبارة هناك خمس خياراتالعبارات التالية تشير الى مدى استخدامك 
 :المطلوب منك ( دائماأحيانا ؛  غالبا ؛ 

 .أمام العبارة تحت أحد االختيارات ( × ) أن تقرأ كل عبارة بإمعان وتضع اشارة   -1
 .في عبارة واحدة، إذا أن انطباعك األول يعتبر أدق انطباع  ال تستغرق وقتا طويال -2
 . تضع أكثر من اشارة أمام العبارة الواحدة ال -3
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 .المقابلة كما وردت مع الحالة الثالثة(: 13)الملحق رقم 

 صباح الخير؟ -
 .صباح النور -
 الفيس بوك؟ يتستخدم يوقتاه بديت -
 .سنين بصح في االول مكنتش نخدم بزاف يعني قيس قيس 3عندي  -
 على الموقع؟ يكيفاه حتان تعرفت -
الجديد لذا  هنك تتواصل مع التكنولوجيا وتكوني ديما متبعالوسط االجتماعي يفرض عليك أ -

 .عرفتو من خالل االخرين وبديت بتجربتو واستكشافو
  ؟"يام العطلأيام الدراسة وأ" في النهار connecteشحال من ساعة  -
 12وقات الدراسة تلقايني من وقت للفراغ نفتح الفيس بوك، وضرك أرى كنت كلما أسابقا  -

تاع الليل وطلع حتان يجيني رقاد أما  11تاع الليل ومن  9تاع العشية حتان  0ومن  1 حتان
 .في العطل حدث وال حرج الصقة فيه تقريبا نهار وليل

 واشيه هو السبب لخالكي تعودي تكونكتي بزاااف؟ -
 .والتواصل حاليا الرغبة في الدردشةفي البداية كان الفراغ والرغبة في التسلية واالستكشاف و  -
 واش يقولولك والديك كي يلقاوك تكونكتي ونهار كل على الفيس بوك؟ -
ينتاقدوني بزاااف في هذي النقطة وديما يقولولي الصقة في الفيس حبسي شوي من االنترنت  -

 ،عينيك ضرك ينقصو ،روحي قفطي ،روحي اقضي ،قرايويبداو في الهدرة تاع روحي 
 .وغيرها من االنتقادات

 كيفاه عالقتك مع والديك؟  -
حاجة نطلبها يحقوهالي  وأيجيدة والحمد اهلل نعتبر روحي مدللة باباها وماماها يحبوني بزاف  -

علبالك أنا الطفلة االولى وماجات ماما تهز بيا حتان عالجت عند االطباء ونهار ليجيت فرحو 
 . بيا بزااااف

 خوتك؟عالقتك مع أ -
 .نواشات واختالفات يعني كأي أخوةديما م -
 كي تكونو في الدار هل تقعدو مع بعض وتتحاورو وتحكيو مع بعض؟ -



نا وخاوتي مهم لكن في الغالب نتالقاو غير أوقات الغداء والعشاء ونتالقاو أ كي يكون موضوع -
 (.ابتسامة)على الفيس بوك أكثر من الدار 

 كل؟ يواش دير  ي في الداراحكيلي كي تكون -
 .ني نكرهواالنترنت وشوي شغل تاع الدار مع أس بوك و الفي -
 واش عجبك في الفيس بوك؟ -
شياء مثل بعض صل يجعلك دائما متفطنة لما يجري أو التطلع على أوسيلة توا ألنه -

 . المعلومات لكن الحاجة لنحبها بزاااااااف هي الستايل تاع اللبسة وتتبع الموضة والمكياج
 الفيس بوك؟ أصدقائك علىك مع هل تحكي على مشاكلك وضغوطات -
 .صال ثم نفرغ قلبيأ بالتأكيدنعم  -
 هل شخصيتك في الفيس بوك نفسها لي راهي في الواقع؟ -
كيد ، أما الباقي أمهيش مع الناس كل ضرك االشخاص لتعرفيهم نتعامل معاهم بشخصيتي -

 .الال تتبدل العقلية 
 الفيس بوك؟واشيه هي الحاجة لتحبي تخفيها من شخصيتك على موقع  -
ومابيناتنا نحب نبين روحي قالشة ومنيش عصبية  ،أي حاجة تبين نقاط الضعف تاعي -

 .وحنونة
 على الموقع هل بالضرورة تعبر على شخصيتك؟ يهاأي حاجة تحط -
 .وفي بعض االحيان أضع اشياء للتسلية أو إليصال رسالة ما بطريقة غير مباشرة بالطبع ايه -
 على واش حطيت؟  Jaime اي مدايرينلكواش تحس كي تلق -
 .  ختيرة بالفرحة تلقايني غير نحمص في أيكون احساسي روعه طاي -
ذا - وال معلقوش على منشوراتك واشيه هو احساسك وكيفاه تكون ردة  Jaimeمحطولكش  وا 

 ؟فعلك
يبخلو ماله  تاوعي كل نديرلهم جام وكي تجي فيا les amies منكذبش عليك نتقلق لخاطر -

 .تاني منحطلوشنا لميحطش جام أ
واش التعليق يكون سلبي يعني مش عاجبك، وهذا  commentaireكي تلقاي على منشوراتك  -

 تكون ردة فعلك؟



إذا كان التعليق سلبي متخميش عليا نعرف نرجع الصرف وكل واحد وقيمتو لكن إذا كان كالم  -
 .سافه تكون ردة فعلي أني نحذف الشخص نهائيا

 ؟ les amiesشحال عندك  -
 ديقص 205 -
 هم كل؟يتعرف -
 ال -
 ي شخص يطلب منك دعوة صداقة تضيفيه؟أصدقائك تخيريهم أو تضيفيهم برك يعني أهل  -
اجعة بروفيله وكذلك نشوف لطريقة قوم بتنقيتهم قبل ما أضيف أي شخص اقوم بمر نعم أ -

 سلوبه وكالمهأ
 و تتواصلي معاهم كل بشكل سطحي؟أصدقاء تفضيلينهم هل هناك أ -
 .ألنهم أشخاص أعرفهم والبعض بشكل سطحي  نعم هناك من أفضله -
 ناث وشكون هما االكثر؟هل أصدقائك ذكور أو إ -
 إناث وذكور لكن األكثر االناث -
اضافة الصور، الفيديو،النشر في الحائط، ) كثر ميزة في الفيس بوك تعجبك اكثرماهي أ -

 ؟(المشاركة، التعليق ـ االعجاب ، اضافة االصدقاء
 .الصور والدردشة -
 ؟يكيفاه دير  connexionوحلك كي تر  -
ياو تلقايني نتخبط نعود طالعة هابطة في الدار كل دقيقة نطفي ونعاود نشعل المودام وكل مرة  -

نطل على الميكرو علبالك كي نكون في حالة القلقة هذيك ومتعصبة من النت غير نفتح 
نترنت يعني صفحة تاعي تاع الفيس بوك نشعر بواحد الراحة حتى ولو هذيك الصفحة بال ا

واذا مكانش طول تلقايني غير مقلقة نستنى غير وقتاه ترجع  3Gصفحة قديمة ومبعد نكتيفي 
 .ونقعد نتفتف في الميكرو تاعي وخالص

 ؟وكيفاه ديريالخدمة بيها حبسيكاش خطرة نحاولك داركم االنترنت باه ت -
مهيش مرة وال زوج ينحولي االنترنت بصح نبدا عملية المساومة معاهم المرة االولى نحللهم باه  -

يرجعوهالي اذا مصلحتش الطريقة ومشفيتهمش نبدا الطريقة الثانية نساوم باالعمال المنزلية 
نقول لماما نسيقلك ورجعيلي االنترنت نطيبلك نديرلك واش تحبي اذا مصلحتش هذي ندير 



الثالثة نتقلق ونتعصب عليهم ونبدا نعيط ونقعد وحدي ومنحكيش معاهم حتان  الطريقة
صال ماما تنحيها بلعاني باه الطريقة الثانية هي لتصلح ديما، أ يرجعوهالي بصح في العموم

 .نديرلها شغل الدار
 على الفيس بوك؟ رصو ال يتحط يتحب -
 .ايه نحب نحط -
من جسمك يعني تصوري يديك  زاءألجكي اطلعت على صفحتك لقيتك حاطا صور بصح  -

 رجليك لبستك الماكلة لطيبيها وعاله متحطيش الصورة تاعك كامل؟
الصراحة منقدرش نحط بحكم الوسط االجتماعي تاعنا ميحبش لذا نحط صورة لشكلي كل بال  -

نا نصور ونحطها بلي نسبة للماكلة ماما واختي يطيبو وأمنصور الراس باه ميعرفونيش أما بال
 (.ضحك)بتها انا لطي

 لو كان جاو يخليوك داركم تحطي صورك كاملة تحطيهم وال ال؟ ولماذا؟ -
نا اصال تبالي عادي نحط تصويرتي ياخي راني محجبة مي اهلل غالب أأكيد نحطهم  -

 .ميخلوكش
 لفي؟يس تصوري -
 ايه بزاف -
 لفي؟يواش يعجبك في الس -
 .وتغطيلك الديفوات وتبين الطاي شابة  moderneديجا حاجة  -
 ؟يهم في الفيسقبل ال تحط اتكفي فوطو  يتعدل -
 .ايه حاجة باينة الزم شوي تكالح للغاشي نضويو رواحنا -
للصورة ويعلقولك عليها تعليقات مليحة  ألصدقائككي تحطي صورة ليك وتلقاي مشاركات  -

 واش هو احساسك؟
االخرين ايه يعجبني الحال ونفرح بلي االخرين يعجبهم ذوقي ويفرحو بواش نحط ونحس بلي  -

ختي قلتلها اكتبي في الفيس بوك بلي درت تفاهمت أنا وأ مهتمين بيا ماله نحكيلك واحد الخطرة
حادث سيارة في طريق عين توتة وراني في السبيطار رجلي مكسرة ونشوفو ردة فعلهم علبالك 
تشوفي شحال من جام ولي كومنتار الغاشي كل يسقسي عليا عرفت بلي راهم مهتمين ويعسو 

 .فيا



 ومبعد شرحتولهم بلي هاذي مزحة والال؟ -
 .الال خليناهم هك -
 واش وفرلك موقع الفيس بوك مقارنة بالواقع؟ -
 .التعرف على بعض االصدقاء الجدد -
 حكيلي كيفاه أثر عليك الفيس بوك على حياتك؟إ -
شياء مكنتش نعرفها قبل ولكن في نفس عاوني نتعرف على أشخاص جدد والمطالعة على أ -

 .منطوية ومنعزلة على العائلة تاعي الوقت رجعني
 ثر على دراستك؟ هل أ -
 .خر لحظة محتمة نقلق نروح نكونكتي والقراية تاع آأكيد معدتش نقدر نقرا غير  -
 ؟ومزاولة حياتك االجتماعية لألقاربهل أثر على زياراتك  -
 .ايه معدتش نحب نروح لحتى مناسبة غير لعراس برك منراطيهمش -
 نفسك؟ فيليأوصاحكيلي على روحك و  -
حتقر االشخاص الذين يسخرون مني والحاجة لمهيش مليحة فيا عندما انسانة جميلة طيبة أ -

 .إنزعج اتفوه بكالم ربما غير جميل بصح نندم عليه فيما بعد
عجابنظار أمحط  عوديتحب ت -   االخرين؟ وا 
 .مع االوالد كلهم نعجبهم باألخص( ضحك)بالطبع  -
 كيفاه عرفتي بلي تعجبيهم؟ -
بالصة كلهم يكحلو عليا وأن  أليديجا أنا حطة ولبستي ديما هايلة وزيد كي نمشي ونروح  -

 .ديما نتهلى في روحي وشكلي
 على نفسك؟ ةراضي يراك -
 .الحمد اهلل نوعا ما -
 على شكل جسمك؟ ةراضي -
 .إال من ناحية الوزن حابا نكون سمينة يعني زايدة في الوزن شوي( ضحك) -
 ال تخرج؟تدي وقت في المراية قبل  -
باينة هذي وتلقايني منجي نخرج من الدار حتان يعيط عليا بابا وبالطبع مرايتي الصغيرة ديما  -

 .في صاكي



 تشوف فيها على نفسك؟ يلو كان نجيبلك مرايا واش تقدر  -
 .الطاي شابة مي تحتاج شوي تعديل تعرف تلبس وتمكيج فتاة جميلة ورائعة عندي -
 ؟رتك وداخل محيطكسداخل أ نفسك ذو قيمة ينهل تعتبر  -
 .نا هي المدللةيه قيمته حسب سنه لذا أنعم الني بشوشة وكل شخص نعط -
 هل تعاني مشكالت عاطفية أو مشكالت أخرى تحسي بلي راهي مدايرتلك عائق في حياتك؟ -
 .نعم عائق كبير -
 كيفاه راكي تواجهي هذي المشكالت؟ -
 .بصعوبة  -
 هم مشكل في حياتك؟ممكن نعرف أ -
هو  ،على واحد عن طريق الفيس بوك ويحبني ونحبو نموتو على بعضاناالصراحة تعرفت  -

ا عييت كيفاه حب يزوج بيا خطبني من دارنا بصح بابا محبش وأنا حاب ،كبير عليا ويخدم
نحكيو غير على الفيس بوك راني ديما متحيرة ومقلقة  اخرى مهوش منندير، وهو من والية أ

بكي في الليل هو قالي نزيد نصبرو عام ونزيد من الموضوع هذا عييت نلقالو حل نضل ن
 .خرى ربي يفرج ان شاء اهللي ديما خايفة ال يرفضو بابا مرة أنجي نخطبك م

 بماذا يصفك االخرين؟ -
نني متكبرة أني خجولة وطيبة وهناك من يرى أني عصبية وهناك من يرى هناك من يصفني أ -

 .يعني خالوطة
 ؟ هي نظرتك للمستقبلواش  -
 .ريد تحقيق بعض االهداف كمساعدة االخرين مكانة في المجتمع أ أن أكون ذو -
 هل ترين اختالف بين الرجل والمرأة في االدوار ؟ -
متخلف الراجل مقيمينو أكثر  مازالوان كل جنس لديه دوره بصح مجتمعنا نعم هناك اختالف أل -

 .نانيشمع أنو مبقاوش رجال كلهم أ
 هل راضية بأنك أنثى ؟ -
ني نكون عميدة هو أو  ،نو كاينة حاجة حابا نديرها ومنقدرشية خاصة وأراضية ومنيش راض -

راني درت واش حابا مي كل حاجة وعندها حكمتها مي  راجل شرطة ديما نقول لو كان كنت
 .المجتمع تاعنا يميز بزاااف بين الراجل والمرأة



 ماذا تعني لك كلمة امرأة؟ -
كلمة المرأة عنوان لحاجة يسموها الميزيرية من لتزيد وهو يستنى فيها غير التعب في كلش  -

وزيد سطرة تاع الوالدة لنتولي  باأللمتاعها صعوبات من نهار لتزيد في الدنيا لنهار تزوج تحس 
 .عجوزة وهي وحظها في الحياة غير االلم والمرض والتعب

 وعاله الزواج فيه ألم؟ -
 .ر االول راني غير نخمم فيه مدايرلي الخلعة ايه تاع النها -
 شكون لقالك بلي كاين ألم؟ -
 .قريت عليه في االنترنت وزيد نسمع حكايات من عند صحاباتي -
 وبعد النهار االول كاين ألم والال؟ -
 .ال مبعد على حساب مايقولو يروح االلم يبقى االستمتاع وفقط -
 نسقسيك كيف راهي مرحلة المراهقة معاك؟  -
 .عادية جدا منيش عايشتها كما ينبغي -
 كيفاه حابا تعيشيها؟ -
 .حبيت نعيش نخرج واحد مايقلي عاله خالص كبرنا ضرك ونعرفو صالحنا -
 مرحلة البلوغ عندك كيف توصفيها؟ وكيفاه كان تقبلك للتغيرات؟ -
متفكرينيش قلتلك المرأة ميزيريه هذاك النهار تصدمت خاصة معنديش معلومات مسبقة على  -

غيرات وزيد من الخلعة تاع الدم مقدرت نقول لحتى واحد كنت نخبي روحي على قد منقدر الت
حتان فاقت بيا ماما صح بدات تكلميني بصح المنظر هذاك مقزز وزيد مع السطرة تاع العادة 

اتني الهم هذيك تلقايني في حالة تخليك ديما تتفكري الصدمة هذيك ياو غير نحس بلي ج
 .ههاخرى نعود نبكي نكر أ

 ؟شكون قدوتك في الحياة -
 .عندو شخصية قوية ربي يحفظهولي أبي نموت عليه نحس -

 

 

 



 .للحالة الثالثةبعض الصور المدرجة على الصفحة الشخصية لموقع الفيس بوك (:14)الملحق رقم 

 

 



 

 

 



 .على مقياسي الدراسة الثالثة إجابات الحالة(: 15)الملحق رقم 

 كرةـــــــــــــــــــــمحمد خيضر بسجـــــــــــــــــــامعة 
 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

نادرا جدا ؛ نادرا ؛   )العبارات التالية تشير الى مدى استخدامك للفيس بوك وأمام كل عبارة هناك خمس خيارات
 :المطلوب منك ( دائماأحيانا ؛  غالبا ؛ 

 .أمام العبارة تحت أحد االختيارات ( × ) أن تقرأ كل عبارة بإمعان وتضع اشارة   -1
 .في عبارة واحدة، إذا أن انطباعك األول يعتبر أدق انطباع  ال تستغرق وقتا طويال -2
 .ال تضع أكثر من اشارة أمام العبارة الواحدة  -3

 

 



 

 



 .اختبار الروشاخلوحات  (:16)ملحق رقم

 

 



 



 



 



 



 



 


