
 
 
 
 
 
 

نتيجة للتطور والتغير أن معظم األسر وبصفة عامة أصبحت تعرف العديد من المشاكل 
االجتماعي الحاصل في المجتمعات، إذ يعتبر االبتعاد األسري أحد أهم المشاكل التي تعاني منها جميع 
المجتمعات خاصة المجتمع العراقي، وربما هذا راجع إلى ما يعرفه هذا األخير من تغير اجتماعي 

ول الى العالم االفتراضي عبر شاشة وثقافي سريع وقفزات تكنلوجية سريعة خاصة بعد ما اصبح الدخ
صغيرة ومجموعة من اللمسات، فقد أدى هذا التغير إلى اختالل في البناء والوظيفة وهو األمر الذي 

  ترتب عليه حدوث التوتر والصراع وظهور احتماالت التفكك داخل العديد من األسر
Abstract 
Some families know several problems in general as a result of the ongoing 

development and social changes in societies, where family dissociation is 
considered to be the most important problem that the all societies suffer from 
especially the Iraqi society, perhaps, this is caused by certain matters known by 
the latter because of quick cultural, social changes and fast pace of technology 
following getting access to the virtual world happened by the use of small 
screen and some clicks. So, this change led to imbalance in building and the 
functions of society. Therefore, there were some consequences like tension, 
conflict and the appearances of dissociation possibilities in a number of 
families.  
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ة المجتمع تعتبر األسرة نظام اجتماعي متكامل ومتساند وظيفيا مع باقي أنظم
كما أنها الوسط االجتماعي الذي ينشأ فيه الفرد ويتلقى ، األخرى التعليمية واالقتصادية

المبادئ والقيم االجتماعية التي توجه سلوكه في المجتمع "فهي مصدر األخالق 
والدعامة األولى واإلطار الذي يتلقى فيه اإلنسان أوال دروس الحياة االجتماعية ولكن 

هو أن معظم األسر وبصفة عامة أصبحت تعرف العديد من المشاكل  المالحظ اليوم
إذ يعتبر االبتعاد األسري ، نتيجة للتطور والتغير االجتماعي الحاصل في المجتمعات

وربما ، أحد أهم المشاكل التي تعاني منها جميع المجتمعات خاصة المجتمع العراقي
عي وثقافي سريع وقفزات تكنلوجية هذا راجع إلى ما يعرفه هذا األخير من تغير اجتما

سريعة خاصة بعد ما اصبح الدخول الى العالم االفتراضي عبر شاشة صغيرة 
فقد أدى هذا التغير إلى اختالل في البناء والوظيفة وهو األمر ، ومجموعة من اللمسات

الذي ترتب عليه حدوث التوتر والصراع وظهور احتماالت التفكك داخل العديد من 
ن األسرة التي كانت تعتمد في تكاملها على تحديد واضح لألدوار وذلك في أ، األسر

ظل نسق قيمي معين تتفكك إذا ما حدث تعديل جوهري في هذه األدوار ويكون ذلك 
نتيجة اختالف األبعاد والمسؤوليات وتغير النسق القيمي فيمكن اإلشارة هنا إلى التغير 

  ترنت األوسط االفتراضي . الثقافي في المجتمع خاصة بعد دخول االن
 

احدث ظهور (االنترنيت) على انه وسيط اتصالي ثورة كبيرة وجدالً بين 
الباحثين حول تأثير هذه الوسيلة التفاعلية الجديدة على نمط العالقات الشخصية بين 

 فالثابت لدى الجميع ان (االنترنيت) قد احدث بالفعل مجتمعاً جديداً بكل، االفراد
ولكنه واقعي ، وهو مجتمع تخيلي او افتراضي من حيث نشأته وتأسيسه، المقاييس

ولما كان الشباب هم اكثر ، وحقيقي من حيث ابعاده وآثاره على االطراف المشاركة فيه
فان هذا المجتمع بالنسبة ، فئات المجتمع استعماالً (لالنترنت) على انه وسيط اتصالي

وهو جزء من نمط حياتهم اليومي وهو ، االستغناء عنها لهم حياة واقعية ال يستطيعون
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والخطأ الذي ، قادر ان يمدهم بانفعاالت وآراء ومواقف ووجهات نظر لكل شيء حولهم
وقع فيه الباحثون عند دراسة هذا المجتمع هو وضع حدود بينه وبين المجتمع الواقعي 

حيث ان العالقات ، المجتمعينبالرغم من ان هناك تداخالً كبيراً بين هذين ، الذي نحياه
االجتماعية في المجتمع الواقعي تحدد الى حد كبير طبيعة العالقات بين االفراد عبر 

  )١((االنترنيت).
إن جلوس الفرد أمام جهاز الحاسوب لمدة طويلة سيؤدي إلى عزل الفرد عن 
مجتمعه الحقيقي وعلى وجه الخصوص االبتعاد عن االسرة. فقد أشارت بعض 

اسات إلى إن االستعمال المكثف (لالنترنيت) والحضور المستمر من خالله سيؤدي الدر
الفرد عن مجتمعه الحقيقي وعن اسرته ويبدأ بتدني التفاعل االجتماعي مع  ابتعادإلى 

وبتقليص عدد األصدقاء و انشغال كل فرد بعالمه االفتراضي الخاص ، أفراد األسرة
دار المشاركة في الحياة االجتماعية وعدم امتالك وبانح، بعيدا عن كل القيم االسرية

و إن االستعمال المستمر واالشباعات التي ، مهارات االتصال اإليجابي مع اآلخرين
، االنسحاب االجتماعي التدريجي يحصل عليها الفرد من خالل (االنترنيت) سيؤدي إلى

واالبتعاد  د االسريوالبناء العاطفي غير السوي الذي سيؤدي إلى االبتعا، واالكتئاب
عن المجتمع الحقيقي واالكتفاء باالشباع الذي يحصل عليه من داخل مجتمع 

  )٢(الشبكات.
تشكيل  لقد عمل (اإلنترنيت) والذي يعد أحد منجزات الثورة االتصالية على

فضاء جديد وهو الفضاء الرمزي الذي يعد إطارا جديدا لعالقات اجتماعية عابرة 
و (اإلنترنيت) اسهم في تشكيل عالقات تتجاوز اإلطار المكاني للقوميات واألماكن 

وتفاعل الوجه بالوجه وشكل مستعملوه وخاصة الذين يجمع بينهم اهتمامات مشتركة 
وهي شكل ) Virtual Communityجماعات يطلق عليها الجماعات االفتراضية (

  . )٣(جديد من أشكال التفاعل اإلنساني
يراً من الطلبة مستعملي (االنترنيت) وفي الوقت ذاته تضم جامعة بغداد عدداً كب

وتعد شبكة (االنترنيت) ، بشكل كبير ومتزايد يوم بعد يومالشبكة  هيزداد مستعملو هذ
كما انها تشكل ، و مفاجى من اهم التطورات التي دخلت المجتمعات بشكل سريع
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لمي و االقتصادي مصدراً ممتازاً للتغلب على مشكلة احتكار المعرفة و التقدم الع
وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة (لالنترنيت) اال انها في الوقت ذاته ، واالجتماعي

تحتوي على مخاطر كبيرة فهي تنذر باحداث تغيرات جذرية في العالقات و القيم 
وغيرها . ومن خالل التفاعل مع الطلبة في الجامعة فقد لوحظ ان معظمهم  االجتماعية

الثمينة وراء الحاسوب و االبحار في المواقع (االلكترونية) واالنتقال يقضون أوقاتهم 
 من موقع الى اخر مما يقلل تفاعلهم االجتماعي مع بعضهم و حتى مع اسرهم

اخرى فان  ةومن جه، واصدقائهم و يودي بالتالي الى تقلص العالقات االجتماعية
ر حقيقين و يطلع على امور مستعمل (االنترنيت) يتفاعل مع عالم افتراضي و اناس غي

في  وسوف يجد نفسه كثيرة تختلف عما هو موجود في واقعه و بيئته و عالمه الحقيقي
  للعودة الى الواقع المختلف عما هو عليه . االنهاية مضطر

 
لمتحققة االنتشار الهائل والسريع الستعمال (االنترنيت) واالشباعات اهل ان   - ١

السبب في  عبر مواقع (االنترنيت) واالستعماالت الواسعة واالشباعات المتاحة
 االبتعاد االسري؟

هل استطاعت نظرية انتشار المبتكرات ان تفسر االشباعات المتحققة من  - ٢
 خالل االنترنيت و االبتعاد االسري؟

رد كذلك طرح الباحث تساؤل اخر عن نوع االشباعات التي يحصل عليها الف - ٣
عن اهله واصدقائه و التي تجعله يستغني عن واقعه الحقيقي و تشمل االبتعاد 
 .؟ومجتمعه من حيث التواصل والتفاعل في المجتمع الحقيقي 

 
تعد شبكة (اإلنترنيت) إحدى وسائل االتصال الحديثة التي ظهرت بصفة 

ز بمزايا وخصائص اتصالية وهي تمتا، جماهيرية في العقد األخير من القرن العشرين
وقد استحوذت على حيز كبير من اهتمام ، يندر وجود مثيل لها في أية وسيلة أخرى

واالعتماد عليها في ، واستعمالها بشكل متزايد، بمختلف مستوياتهم االجتماعية الطلبة
حياتهم اليومية مما ادى الى ظهور سلبيات منها من االبتعاد االسري و بالتالي و التفكك 
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، . وعلى الرغم من التأثير المتنامي الستعمال (اإلنترنيت) على المجتمع االجتماعي
 وتأثيراته المختلفة على، ومن اإلقبال غير المحدود من الشباب الجامعي على استعماله

وخصوصاً في مدى تأثيره على ، ال زالت دراسة تأثيراته محدودة، البناء االجتماعي
  )٤(. أكثر الفئات االجتماعية استعماالً له

وبهذا اصبحت عملية التحول المجتمعي بفعل التقنية الحديثة عموماً و تقنية 
 التي، طعسلسلة من القفزات النوعية الحادة ذات الطابع المتق، المعلومات بصفة خاصة

يصعب التنبؤ بها ففي بداية القرن العشرين كان البريد والهاتف هما وسيلتا االتصال 
في  الرئيسة حتى ظهرت الحواسيب التي غيرت مسار االتصال اذ سهلت مهمة االفراد

عصر تقنية المعلومات فاصبح من السهل الحصول على المعلومات بشكل منظم 
   .)٥(الشخصية وسريع من خالل الحواسيب

وبرزت شبكة (االنترنيت) لتصبح في مقدمة انجازات الثورة المعلوماتية دون 
في جميع انحاء العالم  منافس يذكر، اذ ربطت تلك الشبكة االفراد ببعضهم البعض

لتجعل من العالم قرية صغيرة فقد حوت تلك التقنية كماً هائالً من المعلومات تشمل 
و صحيفة اعمال ، و العلوم االنسانية، علوم التقنية االنسانية من كافة مناحي المعرفة

وغيرها ، ةالدينية و.... الخ) و سائل ترفيهي، ومدونات (السياسية و اإلعالمية، تجارية
وقد تميزت شبكة (االنترنيت) من بين وسائل االتصال في سهولة االستعماالت و سعة 

  .)٦(ها بسهولة ويسراذا يستطيع الفرد العادي ان يبحر بين مواقع، انتشارها
والشك ان التقدم الهائل في تقنية المعلومات واالتصاالت الذي يميز العصر 

يجعلنا نطلق على هذا العصر . العصر الرقمي ،مما يشير الى اتساع نطاق ، الحالي
، (فاالنترنيت) يستعمله االطفال، بعدة السمة المميزة لهذا العصر استعمال (االنترنيت)

، اي كافة فئات المجتمع حتى المحدودة الدخل، لمتقدمون في السنو الراشدون وا
فاصبح (االنترنيت) يغزو مجاالت الحياة االجتماعية على انه وسيلة لالتصال و تبادل 

  )٧(االفكار و المعلومات وايضاً المجاالت االقتصادية و السياسية و غيرها 
(االنترنيت) في كافة مجاالت على الرغم من الفائدة العظيمة التي تحققها شبكة 

اذ ان ، الحياة اال انه في الوقت ذاته قد تشكل خطر على العالقات االجتماعية لمستعمليه
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هناك جدل متواصل حول مدى مساهمة (االنترنيت) في خفض العالقات االجتماعية فقد 
وجد بعض الباحثين ان قضاء الفرد وقته امام شاشات الحاسوب سيغير من العالقات 

فكثير من االفراد يرتبطون في ، االنسانية التي تربط االفراد في المجتمعات الحقيقية
الحاسوب لمدة طويلة لما يوافره لهم من التعليم والتسلية و التشويق و الدردشة وتبادل 

وقراءة الكتب وما يتبقى من يوم الفرد يكاد يقتصر على النوم  الحوار ومشاهدة االفالم
  .)٨(و الطعام

فتح (االنترنيت) الباب امام تدفق المعلومات و تحول العالم الى قرية  لقد
وهكذا راح مستعملوا ، صغيرة يستطيع ان يدخلها من يشاء ويجد بها ما يشاء

(االنترنيت) يبتعدون شيئاً فشيئاً عن محيطهم االجتماعي فاصبحت كل عالقاتهم و 
الى االحتكاك المباشر في صداقاتهم نتحصر خلف شاشة الحاسوب واصبحوا يفتقرون 

عامة الناس نتيجة لعالقاتهم المنتقاة في عالم يسمح لهم بدمج الخيال مع الحقيقة فبات 
من الواضح ان شبكة (االنترنيت) العالمية بدات تكشف عن امور خطيرة حيث تودي 

  . )٩(الى تأثير سلبية تكاد تكون مدمرة
سعينات في القرن العشرين فيما وهناك جدل قائم بين الباحثين منذ أوائل الت 

(االنترنيت) واالشباعات. حيث يرى العديد من الباحثين أن  يتعلق بمعرفة العالقة بين
(االنترنيت) كونه تقنية حديثة صممت خصيصاً لتسهيل االستعمال واالشباعات 

او علمية وغيرها من ، الشخصية سواء كانت دينية او ثقافية او اجتماعية او سياسية
 بينما يرى البعض األخر أنها وسيلة منافسه للتفاعل و االتصال الشخصي، شباعاتاال

البعض يرى أنه بقدر ما تمتلك هذه التقنية الهائلة ويمكن أن تحل محله بالتدريج . و
القدرة على توسيع نطاق عالمنا فهي تمتلك أيضاً القدرة على تقليص مجتمعنا وحياتنا 

جتمع الحقيقي من خالل عزل الفرد لنفسه عن اهله االجتماعية ووجودنا داخل الم
  .)١٠(واسرته واصدقائه و االكتفاء بما يحصل عليه من مجتمع الشبكات

يها وهناك رأي أخر يرى أن االستعمال المستمر واالشباعات التي يحصل عل
سيعمل هذا المجتمع ، وجوده داخل مجتمع افتراضيالفرد من خالل (االنترنيت) و
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إلى عزل الفرد عن أسرته رغم إقامته في نفس البيت وعزله عن مجتمعه االفتراضي 
  .)١١(والتواصل مع أفراد من مجتمعات أخرى وديانات أخرى وقوميات أخرى

ان اعظم ما يميز (االنترنيت) انه يقرب بين الناس اذ نجد ان المستعمل لشبكة 
كبير في المجتمع  (االنترنيت) بنقرات قليلة على لوحة المفاتيح قد يتصل بجمهور

االفتراضي من الناس وفي بلدان ومناطق مختلفة ولكن بالرغم من ذلك فانه سيبقى 
فكلما استعمل الناس شبكة ، وحيداً النه بعيد عن الناس الحقيقيين في المجتمع الواقعي

(االنترنيت) مالوا اكثر للشعور ببعدهم عن اسرهم وعن عوائلهم و االنسحاب 
  .)١٢(التدريجي

التطور و التقدم التقني لشبكة (االنترنيت) مصدراً للشعور بالعزلة  ويعد
االجتماعية و هذا يرجع الى االشباعات التي يحصل عليها الفرد التي تغنيه عن 

فطبيعة التفاعل في المجتمع التقني الحديث و ضعف الروابط ، التواصل الحقيقي
قها و افقد الفرد الكثير من االجتماعية قلل من اهمية و ظيفة االسرة وقضى على نس

  .)١٣(مقومات بناء الشخصية السوية و جعل الفرد يكتسب قيماً قد تخالف عادات اسرته
و العصر الذي نعيش فيه قد تميز بالتغيرات السياسية و االقتصادية وخاصة 
ثورة التقنية التي نعيشها اليوم والثقافات المتباينة التي ادت الى تعقيد اساليب التوافق 

عرض  الذي، واصبح هذا التغير من العالمات الجوهرية التي تميز سمات هذا العصر
، والعصبية، والتوتر، الفرد الى انماط من مواقف الحياة التي تتضمن عناصر الضغط

والنفسية ، ونتيجة لذلك اصبح الفرد فريسة لضروب شتى من االضطربات االنفعالية
دفعه الى االنزواء و االنشغال بقضايا بعيده كل والعقلية فت، التي تصيب صحته النفسية

  .)١٤(البعد عن مشاكل اسرته واحتياجاته اسرته الخاصة
 

  يستهدف البحث الحالي:
 االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيت) لدى طلبة الجامعة . على تعرفال -١
اناث) و -الفروق في االشباعات المتحققة تبعاً لمتغير الجنس (ذكو  على تعرفال -٢

  انساني). -التحصيل الدراسي (علمي 
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 االسري لدى طلبة الجامعة . على مديات االبتعادتعرف ال -٣
اناث) و  - الفروق في االبتعاد االسري تبعاً لمتغير النوع (ذكور على تعرف ال -٤

 .انساني) -التحصيل الدراسي (علمي 
العالقة بين االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيت) و االبتعاد  على عرفتال -٥

اناث) و التحصيل الدراسي  -االسري لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغير الجنس(ذكور
 .انساني) - (علمي

وللوصول إلى هذه األهداف، يتعين تحديد نوع الدراسة ومنهجها وأداة البحث 
ه دراسة استطالعية، استكشافية يحاول الباحث من خاللها وكذلك المتغيرات. وبداية فهذ

معالجة قضية تتعلق برصد العالقة بين اشباعات مواقع االنترنت و االبتعاد االسري . 
لذا، سيتم استخدام منهج المسح اإلعالمي لعينة عمدية من الجمهور المستخدم لإلنترنت 

قنن لوصف وتحليل خصائص وفى ضوء ذلك سيقوم الباحث باستخدام االستبيان الم
  اشباعات المواقع االنترنيت و االبتعاد االسري .

 
انها إرضاء رغبة لبلوغ هدف ما أو  :المتغير االول االشباعات المتحققة

فاإلشباع يعني خفض التنبيه والتخلص من التوتر. فالتراكم والتنبيه ، خفض دافع ما
  يدفع بالفرد الى اشباع يدرك فيه خفض التنبيه كأنه لذة.يولدان احساساً باأللم 

هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس  التعريف االجرائي:
االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيت) الذي بني على وفق نظرية انتشار 

  . المبتكرات
افراد االسرة و عن  باالبتعاد عن هو توجه يميل فيه الفرد :التفكك االسري

ويكون فيه الفرد مياالً ، التواصل معهم ومشاركتهم في عملياتهم االجتماعية المختلفة
  الى تجنب أية نشاط أجتماعي يقربه منهم سواء كانوا أفراداً أو جماعات.
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هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس  التعريف االجرائي:
  .١٩٧٠بني على وفق نظرية انتشار المبتكرات لروجرز االبتعاد االسري الذي 
Diffusion of Znnovations 

ذهب عدد من المنظرين الى ، خالل السنوات االخيرة من الخمسينات والستينات
وقد اخذ بهذا الراي كثير من دارسي ، األخذ بفرضية تدفق االتصال على مراحل

وهذا االنموذج قريب الشبه بنظرية انتقال المعلومات على ، أنموذج المبتكرات
اذا انه يرى ، غير انه يسمح بالمزيد من االحتماالت المعقدة لتدفق االتصال، مرحلتين

  .)١٥(ان تدفق المعلومات ينساب عبر افراد و مراحل عديدة .
هذه النظرية وهو متخصص في مجال  مؤسس Rogers 1970ويعد روجرز 

، وكان اهتمامه منصباً انذاك على تحديث المجتمع الريفي األمريكي علم االجتماع
وجعله مواكباً للتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي جعلت من الواليات المتحدة 

على  Rogers فقد ركز روجرز، االمريكية قوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية
  .)١٦(كيفية تبني المستحدثات او االبتكارات الجديدة 

 Rogers and Shoamakerقدم لنا روجرز و شوميكر  ١٩٧٠وفي عام 
انموذجهما على انه وجهة نظر مركبة النتشار المبتكرات في النظام االجتماعي . وتعد 

ويتم انتشار المبتكرات حين ، إسهاما كبيراً لفهمنا النتشار الرسائل االتصالية و تأثيرها
االصل الى المناطق الجغرافية المحيطة بها او من تنتشر فكرة او شي معين من نقطة 
  . )١٧(شخص الى اخر خالل منطقة واحدة

   :ويعتمد أنموذج انتشار المبتكرات على اربعة عناصر وهي
المبتكر واالبتكار: و هو اي فكرة جديدة تدخل النظام االجتماعي مثل استخدام  .١

 (االنترنيت) .
 عبر قنوات االتصال او االتصال الشخصي . :االتصال .٢
ويعني ان انتشار المبتكرات سيتم عبر مرور الزمن فالوقت ضروري  :الوقت .٣

 النتشار المبتكرات وفي تبني الناس لها .
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فالمبتكرات موجهه الى افراد في مجتمع ما  :االعضاء في القطاع االجتماعي .٤
 . )١٨(تربطهم مجموعة من العالقات 

اهمية  ١٩٧١في عام  Rogers and Shoamakerشوميكر روجرز و  قدم
عنصر الوقت على انه عامل ضروري النتشار المبتكرات وقدما أنموذجاً لعملية انتشار 

  :المبتكرات ويضم اربعة مراحل وهي
اذ تم تعرف نوعية االبتكار و الحصول على نوعية المعلو مات حول  :المعرفة .١

 وظائفه.
 وقفاً مؤيداً او معارضاً لالبتكار .اذ يحدد الفرد م :االقناع .٢
 اذ يمارس الفرد أنشطة تدفعه اما الى تبني االبتكار او رفضه . :القرار .٣
يسعى الفرد الى تدعيم قراره حول االبتكار ولكنه قد يتخلى  :التدعيم او التثبيت .٤

عن احد وسائل االتصال السابقة اذا تعرض لوسائل تعرض جديدة . ويكون 
  )١٩(عنصر الوقت ضروري في كل مرحلة من المراحل السابقة . 

  :يمر االبتكار الجديد بخمسة مراحل وهي Rogersوحسب راي روجرز 
وفي هذه المرحلة يسمع الفرد او  Awareness Stage:مرحلة الوعي بالفكرة .١

يعلم بالفكرة الجديدة الول مرة و ال يستطيع احد الجزم بما اذا كان هذا الوعي 
بالشي عفوياً او مقصوداً ويتفق العلماء على أهمية هذه المرحلة بانها مفتاح 

 كاي سلسلة تمر بالمراحل الالحقة في عملية التبني . الطريق
وفي هذه المرحلة تتولد لدى االفراد الرغبة  Interest stage: ماممرحلة االهت .٢

في تعرف وقائع الفكرة والسعي الى المزيد من المعلومات بشأنها ويصبح الفرد 
 اكثر ارتباطاً من الناحية النفسية بالفكرة او االبتكار الجديد كما كان عليه في

 المرحلة السابقة لذلك فان سلوكه سيصبح هادفاً .
في هذه المرحلة يزن للفرد ماتجمع لديه  Evaluation stage :حلة التقويممر .٣

من معرفة و معلومات عن الفكرة المستحدثة او االبتكار في ضوء سلوكه و 
األحوال السائدة و ما يتوقعه مستقبالً و ينتهي به االمر الى ان يقرر اما رفض 

 الفكرة او إخضاعها للتجريب العلمي .
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يستخدم الفرد الفكرة المستحدثة على نطاق  stage Trial :مرحلة التجريب .٤
ضيق كلما كان ذلك ممكننا و على سبيل التجربة لكي يحدد فائدتها في نطاق 
ظروفه الخاصة فاذا اقتنع بفائدتها فانه يقرر ان يتبناها و يطبقها على نطاق 

 اما اذا لم يقتنع بجذورها فانه يقرر رفضها .، واسع
تتميز هذه المرحلة بالثبات النسبي فالفرد قد  stage Adoption :مرحلة التبني .٥

فالفرد ، انتهى الى قرار يتبنى الفكرة المستحدثة بعد ان قنع بجذورها و فوائدها
يجب ان يتذكر انه في بعض األحيان ينكص على عقبيه تاركاً الفكرة المستحدثة 

 .)٢٠(السباب عديدة و مختلفة 
على اساس الوقت الذي يتم فيه تبنيهم للفكرة وقد قسم الباحثون االفراد 

  :المستحدثة الى خمس فئات هي
 .Inventorsالمبتكرون  .١
 Early Adoptersالمتبنون االوئل  .٢
 Early Majorityالغالبية المتقدمة  .٣
 Lote Majorityالغالبية المتاخرة  .٤
 .)٢١( Laggardeالمتلكئون   .٥

 
الدراسات السابقة والتي تناولت االبتعاد االسري أطلع الباحث على عدد من 

  :في ظل تاثيرات االنترنت ومنها
التي تتعلق باستعمال (االنترنيت) و  )Krout 2000 روبرت دراسة (كورت .١

سرية و و التفاعل االجتماعي و الجوانب اال سريةاثارها على العالقات اال
مستعملي (االنترنيت) من من  ٢٥٦للتفاعل االجتماعي و كانت العينة  الجماعية

وتم جمع  pitsburghاحياء مختلفة في مدينة بتسبرج  ٨اسرة في  ١٩٣
البيانات عن طريق االستبيانات و المقابالت الشخصية و اظهرت نتائج الدراسة 
الشباب اكثر استعماالً (لالنترنيت) من الكبار، التختلف الذكور عن االناث في 

ت، كان اغلب الشباب يبحثون عن اقامة معدل االستعماالت وفي التخصصا
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العالقات االجتماعية والعالقات العاطفية ،ان زيادة االستعماالت (لالنترنيت) في 
االسرة الواحدة يودي الى تقليل العالقات االجتماعية داخل االسرة وبالتالي 

االناث اكثر احساساً بالعزلة عند استعمالهم لالنترنيت من ، داخل المجتمع
يرتبط االفراد في استعمال (االنترنيت) بالزيادة في الضغوط النفسية ، الذكور

 )٢٢( .الدى و البعد عن الحياة الواقعية
الكيفية التي يؤثر بها أستعمال  تي اوضح فيهاإل، )(Keith 2001كيث  دراسة .٢

فقد توصلت الدراسة إلى إنه على ، (اإلنترنيت) على حياة الطالب االسرية
دقيقة يومياً  ١٠٠الطالب المتوسط يستعمل شبكة اإلنترنت لمدة  الرغم من ان

فقد وجد إن نسبة صغيرة منهم تستعمل (اإلنترنيت) بدرجة تتعارض مع 
وأغلب هؤالء من الذكور المتخصصين في العلوم ، في حياتهم اآلخرالجوانب 

دقيقة  ١٠٠التطبيقية على الرغم من إن الطلبة يستعملون (اإلنترنيت) أكثر من 
في اليوم نجد إن عدداً قليالً منهم أظهروا إن ذلك االستعمال يؤثر في أنشطتهم 

 األخرى 
شبكة  المضامين االجتماعية و االسرية عبر(عن ، )(Reid 2001دراسة ريد  .٣

اذ تُعد هذه الدراسة من أكثر الدراسات التي تعمقت في المضامين ، اإلنترنت)
واالسرية (لإلنترنيت) والتي مولت من خالل مركز بحثي بفيالديفيا  االجتماعية

و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ، من خالل االف المكالمات التليفونية
من أهمها إن المرأة مستعملة كثيفة  النتائج التي تعد مؤشرات مهمة للباحثين ؛

(لإلنترنت) مثل الرجل تماماً كما أنها تؤدي الكثير من االلعاب المتاحة على 
الشبكة أكثر من الرجل و بما يدفع إلى التفاعل االجتماعي من جانب و االبتعاد 
عن االسرة من جانب اخر و توصلت الدراسة إلى أن االفراد المتدينين بعيدون 

ف من (اإلنترنيت) كما إنه يدعم الحياة الروحانية و أثبتت نتائج عن الخو
%) من الناس ال يمتلكون (اإلنترنيت) وليس لديهم نية في ٥٧الدراسة إن (

 )٢٣(الحصول عليه.
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ان  عن (األثار االسرية و استعماالت اإلنترنيت) )(Bemy2001ميیب دراسة .٤
واالتصالية عبر حجرات الدردشة هذه الدراسة كشفت تأثير العالقات الشخصية 

مبحوثاً من  ١١٤على توجه األفراد نحو (اإلنترنيت) . وطبقت الدراسة على 
الطلبة حديثي التخرج أو مازالوا طلبة في جامعة ميتشجان في أبريل عام 

) وتم استعمال chat-roomsوأختبرت العينة عمدياً ممن يستعملون ( ١٩٩٨
داً لقياس العوامل المصاحبة لعملية أستعمال بن ١٠٤استمارة أستبانة تضمنت 

حجرات الدردشة من خالل (اإلنترنيت) و توصلت إلى مجموعة من النتائج 
منها وجود اشكال أخرى لعالقات أفرزتها البيئة االتصالية الجديدة و ان االدمان 
سوف يصبح الشكل المستقبلي إلستعمال (اإلنترنيت) ومن جانب اخر إشارة 

 ى ان مستعملوا االنترنت بكثرة غالبا مايعانون من التفكك االسريالدراسة ال
   )٢٤( لما له من اثار سلبية على االسرة والمجتمع واالبتعاد عن افراد االسرة

 
وإقامة ، وأصبحت وسائل التكنولوجيا مدعاةً للهروب من التعامل المباشر

وإن ضعفَ هذه العالقات وندرة القيام ، االنشغال بهابادعاء ، العالقات االجتماعية
وتُستَبدل الرسائل ، وتبادل الخبرات والمشاعر، يضعف التحاور، بالزيارات االجتماعية

الشباب وجعلتْهم منعزلين؛ ِلما تعرضه هذه  قد أثَّرت شبكةُ اإلنترنت على ،القصيرة بها
ويقضي ساعات ، أو الشاب يبتعد عن والديهالشبكة من برامج تجعل الطفل أو المراهق 

ومن مخاطر هذا ، اإلنترنت) اشباعات(ـوظهر ما يعرف ب، طويلة أمام هذه الشبكة
ونتيجة قضاء ، وترك الحياة االجتماعية لهذا المدمن العزلة االجتماعية: االشباعاتا

خْتَلق ال يأو المراه ط بالناس وال ساعات طويلة أمام شبكة اإلنترنت فسنجد الشاب
على الرغم من أنه كان ، وسيصيح منعزالً متعودا على االنعزال االجتماعي، يعاشرهم

  .)٢٥(يحب العشْرة والمعاشَرة االجتماعية قبل اإلدمان
ويجد ضالته في ، الجيل الجديد يمضي الساعات الطوال أمام أجهزة الكمبيوتر

فيجلس الشباب ألوقات غير ، عيالتواصل مع غيره عبر مواقع التواصل االجتما
وفي ، ويستفيدون من تكنولوجيا التواصل والمعلومات، محدودة أمام أجهزة التواصل
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وتعني الخمول ، المقابل فإن هذه الساعات تعني العزلة االجتماعية عن اُألسرة
عليهم نتيجة فضالً عن التأثيرات السلبية ، وتعني الضغط والتوتُّر النَّفسي، الجسماني

  )٢٦(.الدخول إلى المواقع غير البريئة والال أخالقية
 

 ٤٠٠تم استخدام عينة عمدية من الجمهور المستخدم لشبكة اإلنترنت قوامها
  طالب وطالبة من مستخدمي االنترنت .

Tools of Research 
االول في هذا البحث فقد قام الباحث لعدم توافر أدوات جاهزة لقياس المتغير 

  . ببناء االداة األولى والثانية
١ -  

قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة استطالعية من طلبة جامعة بغداد كلية 
) طالباً وطالبة ٤٠االعالم قسم الصحافة احدى شعب المرحلة الثالثة والبالغ عددها (

) ذكورا لمعرفة مدى االستجابة لفقرات المقياس من حيث ٢٠إناثاَ و( )٢٠(بواقع 
وضوحها ومدى مالئمة صياغتها فضالً عن معرفة فاعلية بدائله وقد قام الباحث 

إذ لم يستفسر عنها احد من ، بمناقشة أفراد العينة من حيث وضوح التعليمات والفقرات
الخاصة بالمقياس ال يتسم بالوضوح و  كما وجد انه ليس هناك بديل من البدائل، الطلبة

  .) دقيقة١٥ -١٢( جرى حساب الوقت المناسب لإلجابة على المقياس و الذي بلغ مداه
٢ - Items Analysis 

و أن ، تعد عملية تحليل الفقرات خطوة مهمة وأساسية في بناء أي مقياس
المميزة وهي الفقرات الجيدة في الهدف من هذا التحليل هو اإلبقاء على الفقرات 

.ويعد أسلوبا المجموعتين المتطرفتين وعالقة درجة  )Ebel ،1972 ،P.392المقياس (
الفقرة بالدرجة الكلية (معامل االتساق الداخلي) إجرائين مناسبين في تحليل الفقرات لجأ 

  أليهم الباحث.
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  )١(الجدول 
متحققة عبر مواقع (االنترنيت) باستعمال القوة التمييزية لفقرات مقياس االشباعات ال

  اسلوب المجموعتين المتطرفتين

  الفقرة
   المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 القيمة التائية المحسوبة
 االنحراف المعياري الوسط االنحراف المعياري الوسط

٦،٩٢٠ ١،٠٦٦١٧ ٣،١٤٨١ ٠،٥٦٤٣ ٤،١٠١٩  .١ 

٤،١٢٦ ١،١٩٤٧٧ ٣،٥٩٣ ٠،٨٩٤٥٨ ٣،٨٥١٩  .٢ 

٣،٥٥٥ ١،١١٧٦٩ ٣،٠٥٥٦ ١،١٠٢٥٦ ٣،٥٩٢٦  .٣ 

٣،٦٧٥ ١،٢٩٨٠٨ ٣،١٨٥٢ ٠،٩٧٥١١ ٣،٧٥٩٣  .٤ 

٥،٥٥٥ ١،٢٠٨١٧ ٢،٨٧٠٤ ١،١٤٢٨٠ ٣،٧٥٩٣  .٥ 

٤،٦٦٣ ١،٣٨٠٧٨ ٣،٣٣٣٣ ١،١٤٧٦٠ ٤،١٣٨٩  .٦ 

٠،٣٩٠ ١،٢٨٣٦٠ ٣،١٨٥٢ ١،٤٩٩٩٧ ٣،٢٥٩٣  .٧ 

١٠٧ ١،٢١٧٧٣ ٣،٥٥٥٦ ١،٣١٤٣٨ ٣،٥٣٧٠  .٨- 
٤،٦٣٥ ١،٠٨٣٠٨ ٣،٢٠٣٧ ١،١١٨٥٨ ٣،٨٩٨١  .٩ 

٤،٠٨٣ ١،٢٢٢٢٧ ٢،٩٦٣٠ ١،٢١١٠٠ ٣،٦٣٨٩  .١٠ 

٥،١٨٢ ١،٠٧٣٤٥ ٢،٣١٤٨ ١،١٣١٨٤ ٣،٠٩٢٦  .١١ 

٤،١٧٩ ١،٠٥٧٨٦ ٢،٧٥٩٣ ١،٢٧٦٧١ ٣،٤٢٥٩  .١٢ 

٧،٠٥٠ ١،٠٢٧٩٩ ٢،٩٠٧٤ ١،١١٢٩٩ ٣،٩٣٥٢   .١٣ 

٩،٠٩٥ ١،٢٤٩١٦ ٢،٤٨١٥ ١،٠٤٦٠٢ ٣،٩٠٧٤  .١٤ 

١،٤٧٨ ١،١٢٠٧٨ ٣،٥٧٤١ ١،١٧٩٧٢ ٣،٨٠٥٦  .١٥ 

٥،٩٢٦ ١،٠٢١٩١ ٢،٧٥٩٣ ١،١٥٥٧١ ٣،٦٣٨٩  .١٦ 

٢،٧١٦ ١،٢٥٣٧٢ ٣،١٢٩٦ ١،٢٠٠٦٦ ٣،٥٨٣٣  .١٧ 

٤،٨٨١ ١،٢٥٨٢ ٣،٠٧٤١ ١،٢٠٢٢٨ ٣،٨٨٨٩  .١٨ 

١١،٠١٥ ١،٠٦١٧٨ ٢،٦٤٨١ ٠،٩٤٨٨٠ ٤،١٥٧٤  .١٩ 

١١،٢٠١ ٠،٩٤٣٧٣ ٢،٦٨٥٢ ٠،٩٨٧٤٢ ٤،١٥٧٤  .٢٠ 

٥،٧٤٤ ١،١٥٥٤٥ ٣،٤٦٣٠ ٠،٩١٥٤٣ ٤،٢٧٧٨  .٢١ 

١١،٩٣٩ ٠،٨٧٨١٨ ٢،٢٩٦٣ ١،٢١٥٠٣ ٤،٠١٨٥  .٢٢ 

٤،٥٣١ ١،٢١٣٣٢ ٣،٢٠٣٧ ١،٠٣١٦٥ ٣،٨٩٨١  .٢٣ 

١٠،١٨٩ ١،٠٠١٣٨ ٢،٦٨٥٢ ١،٠٠١٩٠ ٤،٠٧٤١  .٢٤ 
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٥،٧٠٤ ١،٠٣٠٠١ ٣،٢٠٣٧ ١،٠٤٥٦٤ ٤،٠٠٩٣  .٢٥ 

٥،٨١٤ ١،٢٢٢٢٧ ٢،٩٦٣٠ ١،١٦٤٤٠ ٣،٩٠٧٤  .٢٦ 

٤،٥٨٦ ١،١٧٧٢٦ ٢،٨١٤٨ ١،٢٨٣٤٣ ٣،٥٨٣٣  .٢٧ 

٨،٨٦٠ ١،٠٧٩٢٤ ٢،٦٤٨١ ١،٠٧٩٢٤ ٢،٦٤٨١  .٢٨ 

٦،٢٢٩ ١،١٧٢١١ ٣،١٦٦٧ ١،٠٥٣١١ ٤،١١١١  .٢٩ 

٢،٥٩٦ ١،٤٢٨٧٠ ٣،٤٢٥٩ ١،٢٣٧٥٧ ٣،٨٩٨١  .٣٠ 

١،٦٠٦ ١،١٨٤٣٠ ٣،٥٩٢٦ ١،٢٧١٢٤ ٣،٨٦١١  .٣١ 

٦،٥٧٠ ١،٠٦٤٢٢ ٣،٦٢٩٦ ٠،٧٠٠٧٨ ٤،٤٣٥٢   .٣٢ 

٦،١٧٢ ٠،٩٨٥٨٨ ٣،٠٠٠٠ ١،٣٨٤١٢ ٤،٠٠٩٣   .٣٣ 

٣،٠٣٣ ١،١٥٠٠٤ ٣،٢٠٣٧ ١،٢٢٦٣٣ ٣،٦٩٤٤   .٣٤ 

١،٨٣٩ ٠،٩٥٩٠١ ٣،٤٢٥٩ ١،٣٧٢٨٦ ٣،٧٢٢٢   .٣٥ 

٥،٢٦٧ ١،٢٢٩١٩ ٣،٣٨٨٩ ٠،٨٨٧٧٤ ٤،١٥٦٤   .٣٦ 

٥،٨٥٥ ١،٠١٣٧٥ ٢،٩٨١٥ ١،٢٩٣٦٧ ٣،٩٠٧٤   .٣٧ 

٢،٥٩٠ ١،١٠٥٠٧ ٣،٤٤٤٤ ١،١٥٣٣١ ٣،٨٤٢٦   .٣٨ 

٤،٨٠٥ ١،٢٢١٤٢ ٣،٨٥١٩ ١،٢٢١٤٢ ٣،٨٥١٩   .٣٩ 

٦،٠١٠ ١،١٦٢٦٢ ٣،٣٥١٩ ١،١٠٠٨٤ ٤،٢٧٧٨   .٤٠ 

٨،١٤٧ ١،١٧٠٧٨ ٣،١١١١ ٠،٩٣٧٧٩ ٤،٢٨٧٠   .٤١ 

٩،٠٠٤ ١،١٨٩١١ ٢،٦٨٥٢ ١،١٠٦٧٩ ٤،٠٩٢٦   .٤٢ 

١٠،٨٦٩ ١،١٥٥٩٠ ٢،٤٨١٥ ١،٠٣١٦٥ ٤،١٠١٩   .٤٣ 

٦،٩٧٧ ١،١٣٤٢٩ ٢،٩٤٤٤ ١،١٤٧٦٠ ٤،٠٢٧٨   .٤٤ 

٤،٨٠٩ ١،١٩٠٨٦ ٣،٧٥٩٣ ٠،٨٤٥٨٠ ٤،٤٣٥٢   .٤٥ 

٥،٣٥١ ١،٠٣٠٦٨ ٣،٢٧٧٨ ١،١٧٧٠٨ ٤،٠٨٣٣   .٤٦ 

٩،٢٢٢ ١،١٧٠١٨ ٢،٢٩٦٣ ١،٤٠١٧٧ ٣،٩١٦٧   .٤٧ 

١٠،٩٠٧ ٠،٩٣٩٨٧ ٢،٢٩٦٣ ١،١٦٨٨٥ ٣،٨٧٠٤   .٤٨ 

٨،٣١٤ ١،١٥٠٦٥ ٢،٩٤٤٤ ٠،٩٨٧٤٢ ٤،١٥٧٤   .٤٩ 

) وكانت ٠,٠٥) ومستوى داللة (٢١٤) فقرة مميزة عند درجة حرية (٤٤كانت ( 
-٣١- ١٥- ٨-٧) و الفقرات غير مميزة هي (٥) و (١،٩٦القيمة التائية الجدولية (

٣٥. (  
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  )٢(الجدول 
  االسري باستعمال اسلوب المجموعتين المتطرفتين االبتعادالقوة التمييزية لفقرات مقياس 

  الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 القيمة التائية المحسوبة
 االنحراف المعياري الوسط االنحراف المعياري الوسط

٤،٦٣١ ١،٤٠٥٧١ ٣،١٢٠٤ ١،٢٣٣٣٧ ٣،٩٥٣٧ ١ 

٥،٩٧١ ١،٣٢٤٣١ ٣،١٧٥٩ ٠،٩٧٣٦٥ ٤،١٢٠٤ ٢ 

٢،٨٩٦ ٠،٩٢٦٦٥ ٣،٣٩٨١ ٠،٩٠٥٥٤ ٣،٧٥٩٣ ٣ 

٣،١٥٨ ١،٠٣٨٦٧ ٣،٦٢٠٤ ٠،٩٤١١١ ٤،٠٤٦٣ ٤ 

٥،٥٧٢ ٠،٩٦٣٨٧ ٣،٠٧٤١ ١،٢١٩٢٩ ٣،٩٠٧٤ ٥ 

٣،٢١٧ ٠،٨١٨٤٠ ٣،٣٨٨٩ ٠،٩١٣١١ ٣،٧٦٨٥ ٦ 

٧،٥٨١ ٠،٩٤٤٨٣ ٣،٢٠٣٧ ٠،٨٢٨٤٤ ٤،١٢٠٤ ٧ 

٧،٨٨٤ ١٠،٤٥٣١ ٢،٨٦١١ ٠،٩١٨٤٠ ٣،٩١٦٧ ٨ 

٧،٦٤٢ ١،١٥٥١١ ٢،٥٤٦٣ ١،١٢٤١٣ ٣،٧٣١٥ ٩ 

٦،٥٠٩ ١،٢٤٧٦٠ ٣،٠٦٤٨ ٠،٨٢٠٣٠ ٤،٠٠٠٠ ١٠ 

١١،١٥٨ ١،١٠٦٣٢ ٢،٥١٨٥ ١،٠٥١٥٩ ٤،١٥٧٤ ١١ 

٩،٥١٦ ١،٢٤١٤٨ ٢،٦٩٤٤ ٠،٩٠٦٢٦ ٤،١٠١٩ ١٢ 

١٠،٥٨٣ ١،٢٤٤١٦ ٢،٨٥١٩ ٠،٦٠١٧٢ ٤،٢٥٩٣  ١٣ 
      ٦،٦٥٨ ١،٢٥٢٥٨ ٣،٣٩٨١ ٠،٥٩٦٧٣ ٤،٢٨٧٠ ١٤ 

١٠،٠٨٦ ١،٠٣٨٦٧ ٢،٠٨٧٩٦ ٠،٧٤٥٣٠ ٤،١٢٠٤ ١٥ 

٥،٦٣٧ ١،٣٠٣٠٠ ٣،٢٧٧٨ ١،٠٢١٥٣ ٤،١٧٥٩ ١٦ 

١٠،٨٤٠ ١،٢١١٠٠ ٢،٦٩٤٤ ٠،٩٧٢٩٨ ٤،٣١٤٨ ١٧ 

٩،٧٣١ ١،٠٦٧١٥ ٣،٠٣٧٠ ٠،٧٦٨٦٢ ٤،٢٦٨٥ ١٨ 

١٠،٢٢٧ ١،٢١٩٨٢ ٢،٧٦٨٥ ٠،٧٤٦٦٩ ٤،١٧٥٩ ١٩ 

١١،٥٤٢ ١،٠١٩٨٨ ٢،٣١٤٨ ٠،٩٣٥٤٤ ٣،٨٥١٩ ٢٠ 

) ٠،٠٥) ومستوى داللة (٢١٤( الفقرات مميزة عند درجة حرية كانت جميع
  ).١،٩٦وكانت القيمة التائية الجدولية (
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 Validity 
وهو من أهم ، يشير الصدق إلى خاصية األداة في قياس ما تستهدف قياسه

  الشروط التي يجب توافرها في بناء المقاييس واالختبارات النفسية 
  :الصدق هماوقد عمد الباحث الى استعمال نوعين من 

Face Validity 
إلى إن أفضل وسيلة الستخدام الصدق الظاهري هي قيام  )Ebelأشار ايبل (

عدد من الحكام والمختصين بتقدير مدى تمثيل فقرات المقياس للصفة المراد قياسها وقد 
س قام الباحث بإستخراج هذا النوع من انواع الصدق من خالل عرض فقرات المقيا

على مجموعة من المحكمين واألخذ بآرائهم حول صالحية كل فقرة من فقرات 
  .)٢٧(فقد تمت موافقتهم عليه وعلى بدائله ، المقياس

 Reliability 
واالستقرار في النتائج عبر ، يقصد بالثبات الدقة واالتساق في اداء األفراد

نفسها تقريباً اذا طبق على المجموعة نفسها من فاالختبار الثابت يعطي النتائج  الزمن
  وقد قام الباحث بإستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار: )٢٨(، األفراد مرة ثانية

 
وذلك من خالل تطبيق ، تم استخراج الثبات لالختبار بطريقة إعادة االختبار 

) فرداً من ٤٠قياس االول التي بلغت (االختبار على العينة نفسها التي طبق ثبات الم
ثم أعيد تطبيق االختبار على المجموعة بعد مرور مدة ، مستعملي (االنترنيت)

وقد تم حساب درجات األفراد على كال التطبيقين باستخدام معامل ارتباط ، أسبوعين
إذ بلغ معامل االرتباط مقياس االشباعات عبر مواقع االنترنت ، بيرسون للدرجات

) ويعد مثل ٠،٩٢االسري فقد بلغ ( بتعاد) اما بالنسبة للثبات بالنسبة لمقياس اال٩٦,٠(
  هذا المعامل مؤشراً لثبات جيد يمكن الركون إليه مقايسته بالدراسات السابقة .
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المتحققة عبر مواقع ظهرت نتائج البحث أن متوسط درجات االشباعات أ
، درجة )١٥١,٧٨٥٠(لدى أفراد عينة البحث من طلبة الجامعة هو (االنترنيت) 

 وعند مقايسته هذا المتوسط بالمتوسط ، )١٧,٦٦٢٣٥(وبانحراف معياري قدره
المتوسطين باستعمال واختبار الفرق بين ، درجة )١٣٢(الفرضي للمقياس البالغ 

 )٢٢،٤٠٤(تبين إن القيمة التائية المحسوبة كانت ، لعينة واحدة )t-testاالختبار التائي(
وبدرجة حرية  )٠،٠٥(مما يشير إلى إن هناك فرقاً دال إحصائيا عند مستوى داللة 

   )٣(وكما هو موضح بالجدول  )٣٩٩(
  )٣( جدول
المتحقق لدرجات االشباعات المتحققة عبر قيمة االختبار التائي للفرق بين المتوسط 

  .والمتوسط الفرضي للمقياس لدى طلبة الجامعه )(مواقع االنترنيت
  المتغير
  

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد
  المعياري

  المتوسط
  الفرضي

  الداللة  القيمة التائية
  الجدولية*  المحسوبة  )٠,٠٥(

 االشباعات المتحققةعبر
  (االنترنيت)

  دالة  ١،٩٦  ٢٢،٤٠٤  ١٣٢  ١٧،٦٦٢٣٥  ١٥١،٧٨٥٠  ٤٠٠

وبدرجة حرية  )٠،٠٥() عند مستوى داللة ١،٩٦*القيمة التائية الجدولية تساوي (
)٣٩٩.(  

من خالل هذه النتيجة يتضح بأن متوسط درجات االشباعات المتحققة عبر 
 والفرق بينهما دال، مواقع (االنترنيت) هو أعلى من المتوسط الفرضي للمقياس

إحصائيا مما يعني بأن عينة البحث الحالي لديهم اشباعات متحققة من مواقع 
وهذا ما يشير على ان (االنترنيت) يسهم في تكوين االشباعات السطحية ، (االنترنيت)

ومع ذلك فأن هذه االشباعات السطحية ، والتي تفتقر إلى الشعور العاطفي وااللتزام
من قوة العالقات االجتماعية بين المجتمع الواقعي  تأخذ الفرد من محيطه الحقيقي وتقلل

المستمر في واقع افتراضي وتؤدي بالتالي إلى الشعور بعدم الراحة  وتزيد وجود الفرد
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و استعمال الفرد المتزايد (لالنترنيت) قد يكون نتيجة ، إلى تفكك أواصر المجتمع
او البحث عن ، لوماتاو الحصول على المع لضغوطات الحياة اليومية و الهروب منها

او ، او الحصول على العمل، او التصفح، او الترفيه، العالقات االجتماعية او العاطفية
  او غير ذلك .، الحصول على البرامج

 
عينة لدى  )حققة عبر (مواقع االنترنيتاالشباعات المتبلغ متوسط درجات 

 )٢٠،٨٣٤٩٦(وبانحراف معياري قدره  )١٤٩،٤٣٠٠(طالباً  )٢٠٠الذكور البالغة (
لعينة اإلناث و البالغة  )االشباعات المتحققة عبر (مواقع االنترنيتومتوسط درجات 

و بلغ متوسط  )١٣،٤٢٥٤١وبانحراف معياري قدره ( )١٥٤،١٤٠٠() طالبة ٢٠٠(
لعينة التخصص العلمي لدى  )االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيتات درج

 )١١،٠٢٢٦٦(وبانحراف معياري قدره  )١٤٤،٧٨٠٠(طالباً وطالبة  )٢٠٠البالغة (
لعينة التخصص ) االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيتومتوسط درجات 

وبانحراف معياري قدره  )١٥٨،٧٩٠٠() طالباً ٢٠٠البالغة (االنساني و
و باستعمال اختبار تحليل التباين تبين ان هناك فروقاً دالة تبعاً لمتغير  )٢٠،١٣٣٣٧(

التفاعل بين متغيري الجنس او، الجنس و فروقاً دالة ايضاً لمتغير التخصص
  ) يوضح ذلك:٤التخصص الدراسي .والجدول (و

   )٤(جدول 
االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيت) على مقياس االشباعت لدرجات  نتائج تحليل التباين الثنائي

  انساني) -الدراسي (علمي المتحققة عبر مواقع (االنترنيت) وفق متغيري الجنس و التخصص
مجموعات   مصدر التباين

  المربعات
  الداللة  النسبة الفائية  متوسط المربعات  درجة الحرية

  دالة  ٨،٥٦٣  ٢٢١٨،٤١٠  ١  ٢٢١٨،٤١٠  الجنس
  دالة  ٧٥،٧٥٩  ١٩٦٢٨،٠١٠  ١  ١٩٦٢٨،٠١٠  التخصص

  غير دالة  ٠،١٠٨  ٢٨،٠٩٠  ١  ٢٨،٠٩٠  الجنس* التخصص
    ٢٥٩،٠٨٣  ٣٩٦  ١٠٢٥٩٧،٠٠  الخطاء
    ٣٩٩  ٩٣٣٩٩٤٦  الكلي

  ) .٣٦٩) وبدرجة حرية (٠،٠٥) عند مستوى داللة (٣،٨٤* القيمة الفائية الجدولية تساوي (
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   :إلى ما يأتيوتشير نتائج تحليل التباين 
كان  إذ، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث  . أ

، )١٤٩،٤٣٠٠(وهو اكبر من متوسط الذكور البالغ  )١٥٤،١٤٠٠(المتوسط 
وهي دالة عند مستوى  )٨،٥٦٣(كذلك بلغت القيمة الفائية المحسوبة للفرق

وقد تعود هذه النتيجة الى ان الذكور اكثر  .)٠،٠٥داللة عند مستوى داللة (
اختالطاً باالخرين واكثر حرية تتمثل في قضاء معظم الوقت خارج المنزل 
ومع االصدقاء او في العمل مما يجعله اكثر تنفيساً عن انفعاالته و بالتالي يقل 
استعمالهم واشباعهم من (االنترنيت) على عكس االناث اللواتي قد يقضين 

اتهن في المنزل مما يؤدي بهن الى قضاء هذا الوقت على معظم اوق
 (االنترنيت) مما يقلل تواصلهن االجتماعي. 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخصص العلمي و االنساني ولصالح   . ب
وهو  )١٥٨،٧٩٠٠(كان المتوسط التخصص االنساني  إذ، التخصص االنساني

كذلك بلغت القيمة ، )١٤٤،٧٨٠٠(التخصص العلمي و البالغ  اكبر من متوسط
وقد  .)٠،٠٥وهي دالة عند مستوى داللة ( )٧٥،٧٥٩( الفائية المحسوبة للفرق

تعود هذه النتيجة الى ان التخصصات االنسانية قد التحتاج وقتاً وجهداً 
دراسياً كما تحتاجه االختصاصات العلمية مما يجعل الطلبة في التخصصات 

بدافع اشباع الفراغ والترفيه .وتتفق هذه النتيجة مع االنسانية اكثر استعماالً 
ان االفراد الذين يشعرون ، حيث اسفرت النتائج الدراسات السابقة النتيجة في

بتعاد وان الذكور يعانون من اال، هم ذوي التخصصات العلمية البتعادبا
 وقد يعود هذا االختالف في النتائج الى، اكثر من االناث بصورة عامة االسري

 االختالف في المجتمعات الشرقية والغربية و االنفتاح الغربي.
ذكور / اناث) ومتغير التخصص (ال يوجد تأثير للتفاعل بين متغير الجنس    . ت

وهي  )٠،١٠٨(إذ بلغت القيمة الفائية المحسوبة للفرق ، (العلمي / االنساني)
النتيجة  ). وهذه النتيجة جاءت متفقة مع٠،٠٥غير دالة عند مستوى داللة (
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وتتسق نتائج هذا البحث اذ ظهرت  اليها الدراسات السابقةالتي توصلت اليها 
 . )الجنس والتخصص الدراسي(فروق دالة احصائياً لكال المتغيرين 

 
أظهرت نتائج البحث أن متوسط درجات االبتعاد االسري لدى أفراد عينة 

وبانحراف معياري قدره ، درجة )٧٠،٤١٥٠(البحث من طلبة الجامعة هو 
 )٦٠(وعند مقايسة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس البالغ ، )٨،٦٣١٨٦(

، لعينة واحدة) t-test( واختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال االختبار التائي، درجة
مما يشير إلى إن هناك فرقاً داالً  )٢٤،١٣٢(تبين إن القيمة التائية المحسوبة كانت 

وكما هو موضح  )٣٩٩(وبدرجة حرية  )٠،٠٥(إحصائيا عند مستوى داللة 
  ) .٥(بالجدول

  )٥( جدول
و  االبتعاد االسريقيمة االختبار التائي للفرق بين المتوسط المتحقق لدرجات 

  .المتوسط الفرضي للمقياس لدى طلبة الجامعه

  المتغير
  المتوسط  العدد  

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الفرضي

  الداللة  القيمة التائية
  الجدولية*  المحسوبة  )٠,٠٥(

  دالة  ١،٩٦  ٢٤،١٣٢  ٦٠  ٨،٦٣١٨٦  ٧٠،٤١٥٠  ٤٠٠  االبتعاد االسري

  ).٣٩٩) وبدرجة حرية (٠،٠٥) عند مستوى داللة (١،٩٦(*القيمة التائية الجدولية تساوي 
من خالل هذه النتيجة يتضح بأن متوسط درجات االبتعاد االسري لدى طلبة 

والفرق بينهما دال إحصائيا مما ، هو أعلى من المتوسط الفرضي للمقياس ةالجامع
ا ارتفع شعور يعني بأن عينة البحث الحالي لديهم ابتعاد اسري . وهذا يدل على انه كلم

، الفرد باالبتعاد االسري ونخفضت لديه إحساس االنتماء االسري و الشعور بالتواصل
نشأ نتيجة الظروف السيئة التي يمر بها  ذيال و تمثل االبتعاد االسري الجانب السلبي

البلد وعدم قدرة الفرد على انشاء عالقات ودية ناجحة سواء كانت عالقات عاطفية او 
ما يسبب عدم رضا الفرد عن عالقاته الشخصية التي تؤدي بدورها الى ان م، اجتماعية

  واالنسحاب سبيال لمواجهه المواقف االجتماعية التي يمر بها . بتعاديتخذ الفرد اال
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طالباً و  )٢٠٠الذكور البالغة (لعينة االبتعاد االسري لدى بلغ متوسط درجات 

االبتعاد ومتوسط درجات  )٦،١٢٥٠٩(وبانحراف معياري قدره  )٦٧،٥٣٠٠(طالبة 
وبانحراف معياري قدره  )٧٣،٣٠٠٠() طالبة ٢٠٠لعينة اإلناث و البالغة ( االسري

)٩،٧٥٤٢٧( .  
لعينة التخصص العلمي البالغة لدى  االبتعاد االسريوبلغ متوسط درجات 

ومتوسط  )٩،١٠٧٩٥(وبانحراف معياري قدره  )٧٠،٨٠٠٠( طالبةوطالباً  )٢٠٠(
) طالباً وطالبة ٢٠٠لعينة التخصص االنساني و البالغة (االبتعاد االسري درجات 

)٧٠،٠٣٠٠(  وبانحراف معياري قدره)وباستعمال تحليل التباين  )٨،١٣٢٦٤ .
) في متغير الجنس و ٠،٠٥(الثنائي تبين ان هناك فرقاً داالً احصائياً عند مستوى داللة 

الفرق ذو داللة احصائياً في متغير التخصص الدراسي و ال فرق ذو داللة احصائية 
) في ادناه يوضح ٦للتفاعل بين متغيري الجنس و التخصص الدراسي و الجدول (

  ذلك:
  نتائج تحليل التباين الثنائي )٦(جدول 

   لدرجات االبتعاد االسري على المقياس وفق متغيري الجنس و التخصص
  الداللة  النسبة الفائية  متوسط المربعات  درجة لحرية  مجموعات المربعات  مصدر التباين
  دالة  ٥٠،١٤٨  ٣٣٢٩،٢٩٠  ١  ٣٣٢٩،٢٩٠  الجنس

  غير دالة  ٠،٨٩٣  ٥٩،٢٩٠  ١  ٥٩،٢٩٠  التخصص
الجنس * 
  غير دالة  ٠،٧٥٩  ٥٠،٤١٠  ١  ٥٠،٤١٠  التخصص

    ٦٦،٣٨٩  ٣٩٦  ٢٦٢٩٠،١٢٠  الخطاء
    ٤٠٠  ٢٠١٣٠٣٨،٠٠٠  الكلي

) وبدرجة حرية ٠،٠٥) عند مستوى داللة (٣،٨٤* القيمة الفائية الجدولية تساوي (
)٣٦٩. (  
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   :وتشير نتائج تحليل التباين إلى ما يأتي
كان  إذ، بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث توجد فروق ذات داللة إحصائية  . أ

وهو اكبر من المتوسط الحسابي  )٧٣،٣٠٠٠(المتوسط الحسابي لالناث 
 )٥٠،١٤٨(و بلغت القيمة الفائية المحسوبة للفرق، )٦٧،٥٣٠٠(للذكور البالغ 

 .)٠،٠٥وهي دالة عند مستوى داللة عند مستوى داللة (
بلغ  إذ، التخصص العلمي و االنساني  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  . ب

وهو قريب من المتوسط  )٧٠،٠٣٠٠(المتوسط الحسابي للتخصص االنساني 
 ) و بلغت القيمة الفائية المحسوبة للفرق٧٠،٨٠٠٠الحسابي العلمي و البالغ (

  .)٠،٠٥غير دالة عند مستوى داللة ( وهي )٠،٨٩٣(
 ور / اناث) ومتغيري التخصصذك(ال يوجد تاثير للتفاعل بين متغيري الجنس   . ت

وهي  )٠،٧٥٩(إذ بلغت القيمة الفائية المحسوبة للفرق )، العلمي / االنساني(
  ).٠،٠٥غير دالة عند مستوى داللة (

البحث الحالي تكشف عن زيادة مشاعر االبتعاد االسري  وبشكل عام فأن نتيجة
ويرجع الباحث هذه ، الحاليلدى االناث مقايسةً  بالذكور بالنسبة إلفراد مجتمع البحث 

النتيجة الى الظروف النفسية واألجتماعية المحدده لهوية الدور الجنسي وكذلك الى نمط 
التنشئة األجتماعية واآلسرية في المجتمعات الشرقية والتي تختلف نوعًآ ما لدى األناث 
على إعتبار أن المجتمعات الشرقية هي مجتمعات (ذكورية) اكثر وضوحاً وتعطي 
الفرصة الكبيرة للرجل للتفاعل األجتماعي واألختالط بشكل أكبر من االنثى وهذا مما 
يجعل االناث في هذه المجتمعات أكثر عرضةً  لالنتكاسات واألحباط في حياتهن البيئية 

  التي بدورها سوف تؤدي الى زيادة مشاعر االبتعاد لديهن قياسًآ بالذكور.


 
و  )بين االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيتلمعرفة العالقة االرتباطية 

تم استعمال معامل ارتباط بيرسون بين متغيري االبتعاد االسري لدى طلبة الجامعه . 
) وهو معامل ايجابي و واضح و يشير الى ٠،٦٧٣ط (البحث و قد بلغ معامل االرتبا
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ان العينة التي تحققت لديها االشباعات عبر مواقع (االنترنيت) قد اظهرت ابتعاد اسري 
واضح ايضاً و ولمعرفة داللة معامالت االرتباط تم استعمال االختبار التائي لمعامالت 

  ) يوضح ذلك.٨والجدول (، االرتباط
  )٨(جدول 

و االبتعاد  )معامالت االرتباط بين االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيتيوضح 
  لدى طلبة الجامعه. االسري

  
  العينة

  
  العدد

قيمة معامل االرتباط االشباعات المتحققة 
عبر (مواقع االنترنيت) والعزلة 

  االجتماعية

  الداللة  القيمة التائية
  الجدولية  المحسوبة  )٠,٠٥(

  دالة  ٠،٠٩٨  ١٨،١٤  ٠،٦٧٣  ٤٠٠  كلها

) وبدرجة حرية ٠،٠٥) عند مستوى (١،٩٨((*) القيمة التائية الجدولية تساوي 
)٣٩٨.(  

وجود عالقة ارتباطيه  وقد اكدت القيمة التائية لمعامالت االرتباطية داللة
االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيت) و بين متغيري البحث  طردية موجبة

، )٣٩٨) ودرجة حرية (٠،٠٥عند مستوى داللة ( االسري لدى طلبة الجامعهاالبتعاد 
وهذا يعني انه كلما زادت االشباعات المتحققة عبر مواقع (االنترنيت) زاد االبتعاد 

وهذا يشير الى ان ارتفاع استعمال (االنترنيت) يرتبط االسري لدى طلبة الجامعه و 
تماعية و كذلك كلما ارتفع مستوى االشباع و الروابط االجاالسرية  بضعف العالقات

المجتمع الحقيقي و االسرة  الفرد بعيداً عن من (االنترنيت) كلما زاد ذلك من انسحاب
  االكتئاب و االبتعاد االسري. االصدقاء والزمالء وحتى االهل مما يؤدي الى
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  فيما يأتي أهم النتائج التي توصل اليها البحث .

  أفراد العينة من طلبة الجامعة يتمتعون بمستوى عاٍل من االشباعات إن
  المتحققة عبر (مواقع األنترنت) .

 ين الذكور واإلناث ولصالح توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -أ
  .اإلناث

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخصص العلمي و االنساني ولصالح  - ب
  التخصص االنساني .

   ذكور / اناث) ومتغير التخصص( يوجد تأثير للتفاعل بين متغير الجنس ال - ت
  . )العلمي / االنساني(

 بتعاد االسريإن أفراد العينة من طلبة الجامعة يتصفون باال.  
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث-أ .  

  ائية بين التخصص العلمي و االنساني .ال توجد فروق ذات داللة إحص  -  ب
 ذكور / اناث) ومتغير التخصص(ال يوجد تأثير للتفاعل بين متغير الجنس   -  ت

   .)العلمي / االنساني(
 بين متغيري البحث . أشارت النتائج إلى وجود عالقة إرتباطية طردية موجبة  

 
  :منها االسري االبتعاد ازدياد من للحد التوصيات من عدد الى الباحث توصل

 بمخاطر الوعي زيادة في دورها ممارسة على االعالم وسائل مراكز البحوث حث - ١
  .المجتمعي التماسك الى والدعوة االسري االبتعاد

 ومنها المواطن صحافة تطبيقات وخاصة االلكترونية االعالم وسائل توظيف - ٢
  . العمس وليس المجتمع داخل لالندماج االجتماعي التواصل ومواقع المدونات

 عن بالبحث العلمية مناهجها خالل من بمسؤولياتها االكاديمية المؤسسات قيام - ٣
  . خارجها او الجامعات سواء داخل لالنترنت الحسن للتوظيف الكفيلة الوسائل
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  الملحق األول 
  بصورته النهائية مواقع االنترنيتمقياس االشباعات المتحققة عبر 

  
 جامعة بغداد

  الصحافة قسم  -العالمكلية ا
  

  :عزيزتي الطالبة –عزيزي الطالب 
 - :تحية طيبة

بين يديك مجموعة من العبارات التي تعكس مواقف تمر بها أو تشعر بها ارجو تعاونك 
بر عن رأيك في أجابتك عن جميع هذه العبارات باختيارك البديل الذي يع مع الباحث

علما ان أجابتك لن يطلع عليها احد سوى الباحث وسوف تستعمل ، بشكل صريح
رجاء التأكد من اإلجابة عن  ولذلك الدعي لذكر االسم .، ألغراض البحث العلمي فقط

  كل الفقرات قبل تسليم االستمارة .
   الجنس:

   انثى                   ذكر 
  

  :التخصص
  

  االنساني                         العلمي 
  

  هل تستعمل االنترنيت:
  ال                     نعم
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  ت

  
  الفقرة
 

تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادرا

ال 
تنطبق 
 علي أبدا

            استعمل االنترنيت
            النه موجود و متاح لي استعماله   ١
            للتخلص من الملل و ملء وقت الفراغ   ٢
            للتسلية ومتابعة المستجدات  ٣
            للمؤانسة والتخلص من العزلة  ٤
            لتجاوز ضغوط الحياة اليومية  ٥
لمشاركة االصدقاء في امور كثيرة (االخبار ،الصور، التعارف،   ٦

  التعليقات) 
          

              المجاالتألحصل على المعلومات في مختلف   ٧
            الستخدام البريد االلكتروني في االتصال والمراسالت  ٨
            للبحث عن بعض الكتب والبرامج  ٩
            ألجراء االتصاالت الهاتفية   ١٠
            لمعرفه اخر األخبار واألحداث في العالم  ١١
            للتواصل مع االخرين وتبادل الخبرات معهم  ١٢
            التقدم الثقافي والمعلوماتيلمجاورة   ١٣
            القامة صداقات جديدة مع االخرين  ١٤
            لمتابعه احداث وتطورات المجتمع المحلي  ١٥
            للتواصل مع األهل واألقارب المقيمين في خارج الوطن  ١٦
            لتوسيع دائرة عالقاتي الشخصية  ١٧
            األسرة والمجتمعالمارس حرية التعبير بعيداً عن قيود   ١٨
            ألجد المتعة من خالل مشاركة اآلخرين مشكالتهم  ١٩
            ألؤكد ثقتي بنفسي عندما اتحدث مع االخرين  ٢٠
            لشعوري بالرضا التام عندما أقدم نصائحي لالخرين  ٢١
            ألحاول ان اظهر في اجمل صورة  ٢٢
            التحدث بطريقة واضحة وصريحة  ٢٣
            التخلص من بعض السلبيات الموجودة في شخصيتي  ٢٤
            لتقليل التوتر الشخصي  ٢٥
            الجد من يدعم قيمي الفردية  ٢٦
            لتنمية المهارات الشخصية في التعامل مع وسائل االتصال الحديثة  ٢٧
            الجد المعلومات التي ابحث عنها  ٢٨
            اناقش بها االخرينللحصول على مواضيع و ومصطلحات   ٢٩
            الكتساب معلومات جديدة لم اعرفها  ٣٠
            لشعوري بان هناك من يهتم المري ويتابع اخباري  ٣١
            لشعوري بالسعادة عندما اجد مجموعة من الرسائل بانتظاري  ٣٢
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  (مقياس االبتعاد االسري بصورته النهائية) الملحق الثاني

  
  الفقرة

تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
لي ع

 نادرا

ال تنطبق 
 علي أبدا

            أشعر بفراغ كبير في حياتي   ١
            أفضل البقاء لوحدي على البقاء مع االخرين   ٢
            ال أجد ما هو مثير لألهتمام في حياتي   ٣

            أجد صعوبة في التواصل مع االخرين   ٤

            أشعر بالوحدة حتى عندما أكون مع األخرين   ٥
أفضل األبتعاد عن األماكن التي يتوجد فيها األشخاص الذين أعرفهم   ٦

  ويعرفونني 
          

            أعتذر عن أية مشاركة أجتماعية يدعوني أليها االخرين   ٧
            أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري عندما أكون مع األخرين   ٨
            أشعر بعدم أهتمامي بشؤون األخرين من حولي   ٩
            أجد صعوبة في أقامة عالقات صداقة جديدة مع األخرين   ١٠
ال أشارك في أحاديث األخرين أو في تعليقاتهم عما يدور حولي من   ١١

  قضايا وأمور متنوعة 
          

            أشعر بحساسية أكبر لتلميحات االخرين أو لتعليقاتهم عني   ١٢
            أصبحت أكثر تشاؤماً  حول مستقبلي   ١٣
            أشعر باألنهزام عند كل موقف يمر بي   ١٤
            ال أرغب في مجاملة االخرين والتودد لهم   ١٥
أفضل الذهاب الى األسواق او الى األماكن األخرى في األوقات التي   ١٦

  ال تكون مزدحمة بالناس 
          

            لشعوري باني شخصية محبوبة ومتميزة  ٣٣
            االخرينالكتساب معلومات جديدة عن   ٣٤
            لمراقبه االحداث البيئية  ٣٥
            لمواكبة التقنيات المعاصرة التي تجتاح العالم  ٣٦
            الثبات قدراتي العلمية والمهنية  ٣٧
            لتطوير معلوماتي في تخصصي العلمي  ٣٨
            لمتابعة المؤتمرات العلمية وحلقات النقاش   ٣٩
            الترفيهللبحث عن المواقع   ٤٠
            للبحث عن االفكار الجديدة لتكوين وجهات نظر  ٤١
            للبحث عن المواقع الثقافية المتنوعة  ٤٢
            االجتماعيوللبحث عن مواقع الخيال العلمي   ٤٣
            للبحث عما يدعم ذاتي و يقوي شخصيتي  ٤٤
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            حياتي وغير محظوظأشعر بأني تعيس في   ١٧
            أصبحت عالقاتي مع األخرين سطحية وهامشية   ١٨
            شعوري بالغربة يالزمني طوال الوقت   ١٩
أصبحت مهتم بأحداث الماضي (الذكريات) بدرجة أكبر من أحداث   ٢٠

  الحاضر أو حتى المستقبل 
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