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  المستخلص:
 بمخاطر التوعیة في المتعددة الوسائط فاعلیة عنوان تحت الدراسة هذه جاءت

 من الیوم المجتمعات تعیشه الذي الواقع على الدراسة هذه حیث بنیت اإللكتروني، اإلدمان

 من لها ولما لها فعال الغیر والتوظیف للتكنولوجیا الحدیثة مناسب الغیر االستخدام خالل

 العصر مع لتواكبها واألطفال نسبة الشباب شریحة وخاصة المستخدمین على قوي تأثیر

 . وتداوالً  إقباالً  عنده وجدت والتي الحدیثة التقنیات هذه مولد شهد الذي

 اإلدمان بمخاطر التوعیة في المتعددة الوسائط فاعلیة كیفیة معرفة إلى الدراسة وتهدف

 المستخدمین على ومخاطره اإللكتروني اإلدمان مفهوم على عرفوالت في السودان اإللكتروني

 عالمواإل االتصال لبحوث األنسب ألنه التحلیلي المنهج الوصفي الباحثة متوٕاستخد

 . اإلدمان اإللكتروني ظاهرة تطور لتتبع التاریخي والمنهج

  بمخاطر التوعیة في المتعددة الوسائط لیةفاع
 اإللكتروني اإلدمان

 النفس وعلم االجتماع وعلم اإلعالم في ءراخب من عینة على تحلیلیة وصفیة سةراد(

 )2021دیسمبر  1الى  2020دیسمبر 1في الفترة من 

The effectiveness of multimedia in raising 
the awareness of electronic addiction 

(Descriptive and analytical study of the mirror of media in the field 

of information. Social sciences and sociology in the period from 1 

December 2020 to 3 December 2021) 

 ھارون حسن نسیبةأ.                                د.إسراء عمر إبراهیم
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 وأداة  ةوالمقابل المالحظة منها ،العلمي البحث أدوات من العدید الباحثة واستخدمت

 اإلعالم في والمختصین الخبراء من )30من ( تكونت والتي البحث لجمع عینة االستبیان

 أسئلة على لإلجابة عمدیاً  اختیارهم وتم ،بوالیة الخرطوم االجتماع وعلم النفس وعلم

 .االستبانة

 اإلطار األول الفصل تناول نظریة: حیث فصول ثالث على الدراسة ملتتشا وقد

 وفصالً  اإللكتروني اإلدمان الثالث والفصل المتعددة، الثاني الوسائط الفصلو  المنهجي،

 النفس وعلم اإلعالم في خبراء من عینة التطبیقیة على الدراسة فیه أجریت تطبیقیًا رابعاً 

 . والمالحق والتوصیات النتائج كذلك واشتمل ،االجتماع وعلم

 :أهمها نتائج عدة إلى الدراسة خلصت وقد

 اإلنترنت أن ویعتبر اإللكتروني لإلدمان أصالً  مشكلة لوجود إنكار الةح هنالك

 التواصل مواقع أصبحت الجدید، العصر میزات من میزة والتقنیات الحدیثة واإللكترونیات

 عالقة جودو  و المجتمع، مشكالت من الشباب هروباً  من لكثیر وملجًأ مالذاً   االجتماعي

 غیاب و أن شاشة األلعاب على یراها التي العنف ومشاهد للطفل العنیف السلوك بین

على  اإللكتروني اإلدمان مخاطر من زاد الذاتیة الرقابة وضعف واإلرشاد التوعیة

 . المستخدمین

 األبناء تنشئة الوالدین على یجب :یلى بما الباحثة توصي الدراسة هذه ضوء وعلى

 وعلى ،والجامعات المدارس داخل شبابلل والمستمرة الكاملة سلیمة، التوعیة اجتماعیة تنشئة

اهتمام  و ،اإللكتروني اإلدمان عن المعلومات بكل االبناء یلم حتى فیها كبیراً  دوراً  األسرة

 مشاكل حل على تساعد برامج توعیة اإللكتروني وبث اإلدمان بظاهرة اإلعالم أكثر لوسائل

 اإللكترونیة مع األجهزة التعامل أو اإلنترنت أمام طویلة لساعات الجلوس وعدم الظاهرة هذه

 .معینة دخول فترة أو زمن وتحدید طویلة لساعات

 :المفتاحیة الكلمات
 .اإللكتروني اإلدمان – المتعددة الوسائط – الفاعلیة
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Abstract 

This study came under the title The Effectiveness of Multimedia 
in Awareness of the Risks of Electronic Addiction, as this study was 
built on the reality experienced by societies today through the 
inappropriate use of modern technology and ineffective employment  
 
of it and because of its strong impact on users, especially the youth 
and children segment in proportion to keep pace with the times Who 
witnessed the birth of these modern technologies, which found 
popularity and circulation in him. 

The study aims to find out how the effectiveness of multimedia 
in raising awareness of the dangers of electronic addiction in Sudan 
and to identify the concept of electronic addiction and its risks to 
users. 

The researcher used many scientific research tools, including 
observation, interview and questionnaire performance to collect the 
research sample, which consisted of (30) experts and specialists in 
media, psychology and sociology in the state of Khartoum, who were 
deliberately chosen to answer the questions of the questionnaire. 

The study included three theoretical chapters (where the first 
chapter dealt with the methodological framework, the second chapter 
is multimedia, and the third chapter deals with electronic addiction 
and a fourth applied chapter in which the applied study was 
conducted on a sample of experts in media, psychology and 
sociology, and it also included results, recommendations and 
supplements. 

The study concluded several results, the most important of 
which are: 

There is a state of denial that there is already a problem of 
electronic addiction and considers that the Internet, electronics and 
modern technologies are a feature of the new era. Social networking 
sites have become a haven and refuge for many young people to 
escape from the problems of society. There is a relationship between 
the violent behavior of the child and the scenes of violence that he 
sees on the games screen and that the lack of awareness Counseling  
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and weak self-censorship increased the risks of electronic addiction to 
users. 

In the light of this study, the researcher recommends the 
following: Parents should bring up their children in a sound social 
upbringing, full and continuous awareness of young people in schools 
and universities, and the family has a major role in it so that the  
children become aware of all the information about electronic 
addiction and more attention to the media about the phenomenon of 
electronic addiction and broadcasting awareness programs that help 
To solve the problems of this phenomenon and not to sit for long 
hours in front of the Internet or deal with electronic devices for long 
hours, and to specify a specific time or period of entry. 

 : المقدمة
 االتصال عالم في حقیقة وثورة نوعیة نقلة الحدیثة التكنولوجیة التطورات أحدثت

على أكثر  سیطر إفتراضي ومجتمع تقني عالم في المجتمع یعیشون أفراد جعل الذي األمر

 وتحولت مستخدمیها على خطراً  لالتقنیات تشك تلك أضحت أوقاتهم، من والكثیر اهتمامتهم

 نتج ونفسیة مشكالت صحیة إلى أدت وترفیه لهو إلى وتواصل اتصال أداة كانت أن بعد

 كثیرة، سلبیة نتائج إلى تؤدي قد والتي والذكیة اإللكترونیة اإلجهزة على اإلدمان حاالت عنها

 وكان المجتمع، في والتطور التغیر إحداث في ساهمت االتصال تكنولوجیا ثورة أن شك وال

 والثقافیة، االجتماعیة األوضاع تدهور إلى أدت التي األسباب أهم اإللكتروني احد اإلدمان

 في عمیقاً  سلبیاً  یراً ثتأ أثر حیث والهویة للغةاواألخالق او  والسلوك أالنماط حیث من

 .المجتمع

 على تاإلنترن مستخدمي تساعد متمیزة بیئة بتوفیر المتعددة الوسائط وأسهمت

 النصوص مع للتفاعل الجمهور ساعدت كما والمعرفة، المهارات والخبرات اكتساب

 في المتعددة الوسائط تطبیقات فنرى كاریكاتوریة، ورسوماً  وصوراً ) مرئیة أو مسموعة(

 الوسائط عملیة بواسطة أو علمیة مادة تألیف عملیة أن من الرغم وعلى عدیدة، مجاالت

 . ممیزة تكون المنتج كفاءة أن إالَ  نسبیاً  طویل وقت إلى تحتاج المتعددة
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 بكافة مدعوماً  إلكترونیاً  المحتوى إخراج Multimedia المتعددة الوسائط وتتیح

 استخدام متحركة وتحول ورسوم وصورة وصوت نص المحتوى من تحقق التى الوسائط

دورها  لها كظاهرة ادراسته إلى الباحثة دفع مما اجتماعیة، ظاهرة إلى االجتماعیة الشبكات

 العزلة أو الشباب سلوك تفكیر أنماط في التغیرات هذه كانت سواء االجتماعي التغیر في

 . اإللكتروني االدمان تؤدي إلى التي االجتماعیة

 مسیرة في وتبدالً  تحوال تحدث الحدیثة الرقمیة والتقنیات اإللكترونیات أضحت

 إلى اإلشارة من البد لكنه واالجتماعیة، سیاسیةوال الثقافیة كافة األصعدة على المجتمعات

 مع والحداثة التقنیة إتساق لضمان التكنولوجیا والمجتمعات بین العالقة طبیعة رسم ضرورة

 مخاطر ندرك أن بنا األولى بینهما، فإن الواعي التكیف من حالة إلى والوصول المجتمع قیم

 إلى حده انقلب عن زاد فما ،االستخدام وقت بتحدید بل كلیاً  باإلبتعاد لیس اإلدمان هذا

 .ضده

 دوراً  أدى الذي اإللكتروني الفكري اإلستالب من حالة الیوم نعیش باننا القول ویمكن

 في نعیش یجعلنا ما والسلوك واللغة والتقالید والعادات واإلفكار على العقول التأثیر في بارزاً 

 متوازنة، غیر بطریقة والقلب العقل بین وما العاطفة والموضوعیة، بین ما تأرجح من حالة

 نتساءل یجعلنا االتصال أجهزة تطور في وسرعة هائل تكنولوجي تطور من الیوم نشهده فما

 بشكل علینا أثرَ  وهل التكنولوجي ؟ التطور هذا من استفدنا مدى أيَ  وٕالى ؟ وصلنا إلى أین

 ظل هذا في المستقبلیة الواألجی األجیال هذه مستقبل وما هو ؟ إیجابي سلبي أكثر منه

 في المساهمة في المتعددة الوسائط دور عن الدراسة هذه وستبحث ؟ التكنولوجي التطور

 التوعیة في المتعددة الوسائط وتطبیقات عناصر استخدام خالل من وتثقیف الناس توعیة

 . اإللكتروني اإلدمان ظاهرة ومعالجة

 : الدراسة اختیار أسباب

 : موضوعیة / دواعي1

االتصال  تكنولوجیا أدوات من العدید على تركز التي العلمیة البحوث من البحث هذا یعتبر

  كثیر تؤكد حیث اإللكتروني، باإلدمان التوعیة في المتعددة الوسائط فاعلیة ومعرفة الحدیثة،
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 في به تقوم الذى الدور وفاعلیة األدوات هذه استخدام أهمیة على العلمیة من الدراسات

 الوسائط تقدمها التي فالخدمات البحث هذا أهمیة تنبعث هنا ومن ض بالمجتمعات،النهو 

 تم إذا تكون أكثر فاعلیة أن یمكنها ومتطورة جدیدة أسالیب من وما أفرزته المتعددة

 . لها والمادیة البشریة اإلمكانیات كافة وتسخیر العلمیة الصحیحة بالطرق استخدامها

 :شخصیة / دواعي2

 األخیرة اآلونة فى انتشرت الظاهرة هذه أن ترى ألنها الموضوع بهذا حثةالبا إهتمت

 كما بها، یشعر ال والمدمن للعیان ظاهرة غیر المعضلة هذه تعتبر واضحة وأیضاً  بسرعة

 وخاصة المجتمع فئات من العدید إلقبال مالحظتها خالل من الباحثة بالمشكلة إحساس جاء

 تأر  ذلك وفي طویلة، لساعات علیه والجلوس إلنترنتا واألطفال الستخدام الشباب فئة

 . المشكلة هذه ومعالجة الظاهرة بهذه التوعیة في الوسائط المتعددة توظیف كیفیة الباحثة

 : الدراسة ُمشِكلة

 بشكل المعلومات لثورة المعاصرة المجتمعات تعاطي أن في الدراسة مشكلة تكمن

 تكنولوجیا مجال في والسریع الهائل للتطور نتیجة حتمیة مباشر بصورة غیر أو مباشر

 انعكس على حیاة مما العصر لهذا ممیزة أصبح سمة التطور وهذا، واالتصاالت المعلومات

 واألطفال، الشباب فئة ونخص بالذكر فیه یعیش الذي الوضع حسب وٕایجابیاً  سلبیاً  األفراد

 وكبیرة على العقول سریعة ةبطریق یسیطر أصبح اإلعالم من الجدید النوع نأ القول ویمكن

 إال ایجابیاته ورغم اإلعالم هذا بان القول یستدعي مما وسلوكیاتها تفكیرها حیث من البشریة

 أخطر ومن الجدید، اإلعالم من النوع هذا حقیقیًا على مستخدمین خطراً  یشكل أن أنه یمكن

 الحقیقي المجتمع عن الواالنعز  استخدامه في اإلدمان الجدید اإلعالم النوع من هذا سلبیات

 .الشباب بین خاصة

 من الكثیر مسبباً  ونفسیة سلوكیة إضطرابات إلى یؤدي اإللكترونیات تلك وٕادمان

 مواقع وٕادمان ،األفراد بین الفعلي التواصل تقلیل إلى ویؤدي الصحیة واالجتماعیة المشكالت

  نسب وزیادة بداعیةاإل القدرات وحبس على اإلتكال اإلنسان تعوید إلى أدى اإلنترنت
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 كانت سواء بین األفراد العنف تعرض مواد وفرض أیضًا انتشار التكنولوجیا البطالة،

 . وغیرها إنترنت مواقع أو ألعاب أو مسلسالت

 االجتماعي، التواصل ومواقع اإلنترنت شبكة حول یتواجدون ن أكثر الذینأ والشك

 عن الشباب عزل إلي یؤدي الذي اإلدمان إلي األمر بهم وقتهم وینتهي من قدر أكبر تأخذ

 ة،الحقیقی والقیمة القدسیة مسلوب الوقت إن اأشده، ویبدو  على الطاقات في فالهدر المجتمع،

 في األمل وفقدان واإلحباط والعجز والبطالة الفراغ یواجه ركَ تُ  الذي الشباب ىلد خصوصاً 

 بوك، وفیس واتساب، من الجدید االجتماعي اإلعالم في وقته تقضیة عن فیبحث ،المستقبل

الخالص  یمكن ال المخدرات بإدمان أشبه إلدمان الوقت مع یتحول الذي وغیرها، وتوتیر

 بالفكر سواء یومي بشكل فینا یؤثر مفروضاً  واقعاً  صار إنه الجدید، العالم هذا ومیزة منه،

 الوسائل هذه بدت اكم مغایرة، وقیم بثقافات التاثیر سهلة فریسة الفرد فیصبح بالشكل، أو

 في والغش اإلشاعات وترویج الحقائق وتشویه تدنیس النفوس في لضعاف خصبة بیئة

 في واقعاً  تمثل وأصبحت العصر سمات هذا من سمة المتعددة الوسائط وتعتبر المجتمع،

 الباحثة لجأت الفرد، لذلك حیاة في مهماً  دوراً  لها وأصبح الیومیة، حیاتنا مناحي جمیع

 .اإللكتروني باإلدمان التوعیة في المتعددة الوسائط تؤدیها أن یمكن التي الوظیفة لمعرفة

 المتعددة الوسائط فاعلیة مدى ما :التالي السؤال في البحث مشكلة تلخیص ویمكن

 ؟ اإللكتروني بمخاطر اإلدمان التوعیة في

 :الدراسة أهمیة
 باإلدمان التوعیة في المتعددة الوسائط فاعلیة معرفة في الدراسة أهمیة ترجع

 تتزاید أصبحت والتي خاصة، بصفة والشباب عامة المستخدمین بصفة لدى اإللكتروني

 أو الصحي أو األكادیمي المستوى على الفئة، سواء هذه لدى األخیرة اآلونة في ملح بشكل

 جدید نوع في والمتمثلة االنتشار في  الظاهرة هذه وبدأت واألخالقیات، االجتماعیة العالقات

 خالل ومن اإلدمان اإللكتروني، هو ذلك من أخطر هو بل وغیرها كالمخدرات اإلدمان من

  التي تناولت القلیلة الدراسات من تعتبر سیما ال الدراسة أهمیة تظهر الدراسة موضوع أهمیة
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 مخاطره ومعرفة المجتمع على وطرحه وأشمل أوسع بصورة اإللكتروني اإلدمان موضوع

 .المستخدمین على واألكادیمیة واالجتماعیة والصحیة بیة والنفسیةالسل وأثاره

 البحث: أهداف
 .المتعددة الوسائط مفهوم على التعرف .1

 .اإللكتروني اإلدمان مفهوم على التعرف .2

 .المتعددة الوسائط باستخدام اإللكتروني اإلدمان بمخاطر التوعیة في المساهمة .3

 تلك باستخدام التوعیة في تساهم لتيا المناسبة الحلول بعض على الضوء تسلیط .4

 المحافظة على هویة وبالتالي والقیم والدین المجتمع بشكل یخدم اإللكترونیات

 مجتمعنا.

 التساؤالت:

 ؟ اإللكتروني اإلدمان بمخاطر التوعیة في المتعددة الوسائط فاعلیة هي ما .1

 ؟ المتعددة الوسائط ماهیة .2

 ؟ اإللكتروني باإلدمان المقصود ما .3

 ؟ اإللكتروني اإلدمان بمخاطر التوعیة في المتعددة الوسائط فاعلیة مدى ما .4

 وتقلیل اإللكترونیات تلك باستخدام الرقي في تساهم التي المناسبة الحلول بعض ماهي .5

 ؟ اإلدمان علیها درجة

 : الدراسة منهج
 االتصال لبحوث األنسب ألنه التحلیلي الوصفي، المنهج كذلك الباحثة استخدمت

 طریقة وخاصة المختلفة بطرقه اإللكتروني، اإلدمان ظاهرة تطور والتاریخي لتتبع عالم،واإل

 صحیفة واستخدام اإلحصائي المنهج إلى إضافة والمقارنة والتحلیل السببیة والعالقات المسح

 نتكو  مسیرة لتتبع التاریخي المنهج المسحي استخدام تم وكذلك وتحكیمها، االستبانة

 تشخیص ثم اإللكتروني، ومن اإلدمان لمرحلة وصوالً  اإلنترنت وشبكة قمیةالر  التكنولوجیا

 جمعها،  أسالیب تحدید إلى باإلضافة هذا للدراسة، الضروریة والمعلومات البیانات أنواع
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 والصدق الثبات ِاعتماد على الشدید والحرص واإلستقصاء والمقابلة المالحظة وتشمل

 . ستبانةاال تصمیم وتطبیقاتهما في للفروض

 :البحث أدوات
 :المالحظة /1

 كما والمجتمعات، األفراد سلوك تدرك التي البحوث في البیانات لجمع فعالة ةادآ هي

 التي البحوث تلك خاصة المقابلة أو اإلستقصاء استخدام ال یجدي حینما ستخدمتُ  أنها

 الحساسة األمور وبعض الحیاتیة عن المواقف أسِئلة عن المبحوثون اإلجابة یرفض

 مستهدفاً  الباحث بها یقوم التي المنهجیة المالحظة وهي ،)193ص ، 2011إسماعیل،(

 أو عناصرها بین توجد أن التي یحتمل الخفیة والعالقات الظواهر تفاصیل عن الكشف

 .األخرى الظواهر وبین بینهما

 تم ثم ومن البحث، بمشكلة اإلحساس بدایة منذ األداة هذه الباحثة وٕاستخدمت

 إلى للوصول المرتبة والخطوات العلمي، البحث لمنهج العلمیة الصحیحة باألسالیب توجیهها

  ة.المرجو  النتائج

 :/المقابلة2

 حالة في وهذا العلمي، البحث في البیانات لجمع الباحث یستخدمها التي داةاأل هي

 یدور نقاش يف المقابلة تتمثل حیث النظري، اإلطار طبیعتها في بیانات تتخطى إلى حاجته

 أفراد آراء على النقاش للحصول هذا بتوجیه الباحث الدراسة، ویقوم عینة وأفراد الباحث بین

 مجرد توفر ال أنها في المقابالت لقیاسها، وتتمیز یسعى التي المتغیرات في الدراسة عینة

 بالراس، إیماءات العینة من ألفراد كاملة االستجابات كذلك له توفر بل فقط، للباحث إجابة

 الدراسة، عینة أفراد استجابات عن أكبر بدقة التعبیر شأنها من بالجسد، حركات أو

 مجتمع في المبحوثین مع المقابلة أداة الباحثة أتبعت )، 39 ص ،م 2018 عطوان،(

 المبحوثین عن غائبة تكون قد التي المعلومة ومعرفة إلیهم من الوصول البد والذین ثحالب

  بإجراء المعلومة أخذ هي أو الباحثة، لدي الصورة المطلوبة إلكتمال ةاإلستبان طریق عن
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 تغطیة من الباحثة توٕاستفادالبحث،  مجتمع في وعاملین خبراء مع لوجه وجهاً  مقابلة

 . المقابلة إالَ  تغطیها لن التي البحث من األخرى الجوانب

 :/االستبانة3

 أداة اإلستبیان یعتبر، و البحث فى یسیةرئ كأداة اإلستبیان استخدام على الدراسة امتق

 أداة بأنه ویعرف معین، بواقع مرتبطة وحقائق وبیانات معلومات للحصول على مالئمة

 ِقبل من تعبئتها يیجر  استمارة طریق عن محدد بموضوع بحث المتعلقة البیانات لجمع

 وزیعهات تم مةمحكَ  إستبانة صممت الباحثة وقد ،) 286ص ، 2002ملحم،(  المستجیب

 . منها للمطلوب الباحثة وتوصلت ،تحلیلها تم ثم ومن الدراسة عینة على

  :الدراسة مجتمع
 النفس وعلم اإلعالم خبراء من عینة وهم محدد، مجتمع في الدراسة مجتمع یتمثل

 . وعلم االجتماع

  :البحث عینة
 ،قیاسه وأ دراسته بهدف الكل من اختیاره یتم الذي الجزء هي بأنها العینة رفتعَ 

 العمدیة العینة على الدراسة هذه إعتمدت الكل،على   نتائج من علیه ما نحصل وتعمیم

 التحكمي أو العمدي االختیار طریق عن تتم العینة التي بأنها رفتعَ  والتي )القصدیة(

 النفس وعلم اإلعالم في من خبراء محددة عینة اختیار وتم )، 251 ص ، 2002ملحم،(

 . االجتماع وعلم

 :الدراسة حدود
 :زمانیة / حدود1

 م،2021 /31/12 إلى م 1/12/2020من  الفترة في للبحث الزماني اإلطار یتمثل

 في المتعددة الوسائط فاعلیة وهو البحث لموضوع التطبیقیة الدراسة الفترة ستشهد هذه حیث

 من عینة على توزیعها یتم خبراء استمارة طریق عن اإلدمان اإللكتروني بمخاطر التوعیة

 .واإلعالم االجتماع وعلم النفس علم خبراء
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 :مكانیة / حدود2

 المبحوث العینة مجتمع وجود إلعتبار الخرطوم، والیة في للبحث المكاني اإلطار أما

 اإلدمان بمخاطر للتوعیة االجتماع وعلم النفس وعلم اإلعالم مجال في وهم الخبراء فیها

 . ومعالجته اإللكتروني

 :ضوعیةمو  / حدود3

 .االتصال وتكنولوجیا اإللكتروني اإلدمان وظاهرة المتعددة الوسائط

  :بشریة / حدود4

 . الخرطوم بوالیة واإلعالم االجتماع وعلم النفس علم من خبراء

 :المفتاحیة الكلمات

 فاعل، هو ما لكل وصف( هي الفاعلیة بأن  )الوسیط المعجم ( في جاء :لغة : فاعلیة

 .)155ص ، 1975،نافع (و العامل)وه "المفاعل" ومن

 وآخرون، النمر ( سلفاً  محددة معاییر وفق األهداف تحقیق على القدرة هي :اصطالحا

 .)4ص ، 1986

 في یكون نأ دون المرجوة األهداف تحقیق على المنظمة القدرة بأنها كذلك وتعرف

 ، 1985اهللا، وضع(  افرادها طاقات أو القدرات اجهاد أو ومواردها إضافة لوسائلها ذلك

 .)5ص

 بها ویقصد ) media( اإلنجلیزیة الكلمة هى لغة وسائط كلمة ة:لغ :المتعددة الوسائط

 او تذاع معلومات من ینطوي ما كل على ایضاً  وتطلق عام، بشكل اإلعالم والصحافة

 ،رَ او كثُ  زاد أي یتعدد، تعدد، من (Multi) الكلمة اإلنجلیزیةي تعن متعددة كلمةهي و  ،تنشر

 ).45، ص 2004واحدًا. (حسنین، كانت أن بعد عدد ذات وصارت

 الفیدیو ولقطات والنص والصورة الصوت هي التي المواد من مزیج هي :اصطالحاً 

 ، 2004وآخرون، بصبوص(  محددة رسالة إیصال أجل من الثابتة والمتحركة والرسومیات

 .)15ص
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 الفقیه الكیس، الحافظ : "الوعي "ياألزهر  قال وأفهم، أحفظ أي فالن من أوعي وفالنٌ 

 ).15 ص ، 396منظور، إبن ( استوعبه إذا واستوعاه ،جدعه أوعي :یقال

 بین علیه تفقم تعریف الیوجد ه،ب المحیطة وللبیئة لنفسه الفرد إدراك هو: اصطالحاً 

 هو أو كاإلدرا هو وعيالال أن ىیر  من فهنالك ) الوعي ( االكادیمیة لمصطلح األوساط

 .)2ص ، 185الطائفي،(الفكر أو العقل ةلصحو 

 أي ، Rescassالالتیني المصطلح من مستوحاة هي خطر كلمة إن: لغة: مخاطر

Risque  منتظراً  كان ما مع مقارنة ما تغییر وحدوث التوازن في االرتفاع على والذي یدل 

 )15ص ،2007حماد،  ( المتوقع واالنحراف

 وقوع باحتمال المرافقین التأكد وعدم ةیبالر  جوانبه في لیحم الذي االلتزام ذلك هو :اصطالحاً 

 ).15ص ، 7200حماد،(  خسارة أو تدهور إما األخیر هذا یكون الضرر حیث أو النفع

 ).163 ص ، 2020خلیل، ( علیه االعتماد أو الشئ على المدوامة هو: لغة: اإلدمان

 أدمن وواظب علیه داوم عنه، یقْلع ولم والزمه فعْله أدام الشيء على أدمن/ الشيء دمن

  .م)pm .10/11/2021 11:40( مثال المسكرات

)(https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

 هذا عن النظر بصرف ما، شيء عن االستغناء على اإلنسان قدرة عدم هو ًا:اصطالح

 بشكل الشيء هذا من المزید إلى حاجة من اإلدمان شروط استوفى بقیة طالما الشيء

 ).47 ، ص 2010علي،(یحرم منه  حین حاجته یشبع حتى مرمست

 ینتشر وبدأ اإللكترون، إلى وبةسومن الكترونیات الجمع:  لغة Electronic :إلكتروني

 إلجراء اإللكترون مادة على تعتمد الحاسوب الة أن اذ المكاتب، كل في العقل اإللكتروني

 2021/11/10/ . .كمبیوتر ضاً أی ویسمي ممكن وقت الحسابیة وبأسرع العملیات أدق

11:55 pm)  https//: www.almaany.com )( 

 تطلق صفة وهو م 1902 عام إلى المصطلح هذا استخدام بدایة تاریخ یرجع : اصطالحا

 عملیات أو األنشطة تلك أو اإللكترونات، على معتمدة أجهزة یعمل من ما كل على

 .)24 ص ،2011حمدي، (یليا استخدام الحاسب خالل من تتم التي المعالجة
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 :اإللكتروني اإلدمان

 من حالة على الدخول بقصد طویلة، لمدة معین بنشاط القیام على عادة المدوامة هو

 .)20 ص ، 1994حنفي، ( واألكتئاب عن الحزن واالبتعاد النشوة

 : السابقة الدراسات

 ووقائع ورةالمنش وغیر المنشورة العلمیة األوراق من كثیر على الباحثة اطلعت

 لتدعیم السابقة والدراسات المحكمة، العلمیة والمجالت بموضوع الدراسة المتعلقة المؤتمرات

 في أسئلة من تطرحه بما ةمقارن الموضوع في هذا قبل من الباحثین هإلی توصل بما البحث

 الدراسات مضمون وتناولت الباحثة الدراسة، من ةمرجو ال األهداف ولتحقیق الدراسة، هذه

 وهي: المقارنة، من بشي ةواحد دراسة تناولت وهنا البحث في وردت التي السابقة

 إدمان معالجة في ودورها المتعددة الوسائط: بعنوان ) 2014وآخرون (أحمد: دراسة

 . الشباب االتصال لدى تكنولوجیا

لمعالجة  المتعددة الوسائط دور معرفة إلى للتعرف أساسي وبشكل الدراسة هذه هدفت

 العالقات على وتأثیره التكنولوجي اإلدمان أبعاد وتوضیح للتكنولوجیا السلبیة ستخداماتاال

 وتوضیح األكادیمي التحصیل على وتأثیره اإللكتروني اإلدمان معرفة باإلضافة إلى ،األسریة

 التحلیلي، الوصفي المنهج الباحثون واستخدم ،ةیوالثقافیة واالجتماع الصحیة األبعاد

 عدد أن الدراسة بیانات تؤكد منها ،من النتائج بعدد الدراسة هذه خرجت وقد .يواالجتماع

 ام تتراوح المبحوثین أغلبیة أعمار أن الدراسة توضح كذلك اإلناث، عدد من أكبر الذكور

 أغلبیة أن الدراسة بیانات توضح كذلك ،% 61 مثلت نسبتهم إذ ) 20 - 18 ( بین

 بیانات تؤكد اإلنسانیة، العلوم بمتخصصین قارنةم تطبیقیة علوم متخصصون المبحوثین

 الدراسة تؤكد كذلك دائمة، بصفة األنترنت یستخدمون المبحوثة العینة أن أفراد أیضاً  الدراسة

 یجدون البعض أن كما ،تقالو  إضاعة في سببتی أن اإلنترنت على یوافقون أغلبهم أن

 أن على یوافقون ومعظمهم ،التعب وٕان أصابهم حتى اإلنترنت عن التوقف على صعوبة

 عن ویبعدهم واإلكتئاب النفسي بالعزلة إصابتهم في یتسبب لإلنترنت الزائد االستخدام

 العینة  أفراد الفقري، ومعظم والعمود المفاصل آالم إلى ویؤدي والصلوات الدینیة الشعائر
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 من أغلبهم أن ااإلنترنت، كم استخدام أجل من الالزم أمواًال أكثر من یخسرون أو ینفقون

 .ممتعة وغیر وفارغة مملة اإلنترنت بدون الحیاة على أن وبشدة یوافقون

 : بالحالیة الدراسة مقارنة

 إدمان معالجة في ودورها المتعددة الوسائط السابقة الدراسة توظف الهدف حیث من

 التوعیة في ةالمتعدد الوسائط فاعلیة لمعرفة الحالیة الدراسة تهدف االتصال، بینما تكنولوجیا

 الوصفي المنهج السابقة الدراسة سلكت ،المنهج من حیث اإللكتروني اإلدمان بمخاطر

 المنهج استخدمت الحالیة كذلك الدراسة رها،یوتفس وتحلیلها اتالبیان ومعالجة التحلیلي

 في كبیر دور للوسائط المتعددة : التالیة بالنتیجة السابقة الدراسة وخلصت التحلیلي الوصفي

 أن هذه الدراسة بها خلصت التي النتائج بعض من وهي االتصال كنولوجیات  إدمان معالجة

 . اإللكتروني اإلدمان معالجة في كبیر دور المتعددة للوسائط

 :للدراسة الداعمة النظریات

 جمهور األساس فى يتعن والتي واإلشباعات ماتااإلستخد نظریة الباحثة استخدمت

 أن ذلك ومعنى داخله، فى الكامنة حاجته وتلبي رغباته تشبع ياإلعالنیة الت الوسیلة

 من محددة غایة یمتلك بل اإلعالم، وسائل تعرضه علیه ما كل یقبل سلبیاً  لیس الجمهور

 عن نشطون ما باحثون بدرجة هنا الجمهور فأعضاء ، تحقیقها إلى یسعى تعرضه

تلبیة  على قادراً  نكا  معین ونالمضم كان وكلما لهم، یبدو أكثر إشباعاً  الذى المضمون

 . 187) ، ص 2012المزاهرة،(  اختیارهم، نسبة كلما زادت األفراد احتیاجات

 النظري اإلطار :أوالً 

 الناحیة من الدراسة محاور لبعض مختصر توضیح اإلطار هذا في الباحثة تتناول

 وحدوثه الفعل حثةالبا بها تقصد الفعالیة فكلمة الكلمات، التفسیر لبعض من بشي النظریة

 ىبمعن الدراسة هذه خالل من ویأتي نشطة وفعاله، بطریقة أى الكلمة، في الكامنه بصفته

 هذه بنیت حیث اإلدمان اإللكتروني، بمخاطر التوعیة في المتعددة الوسائط فاعلیة قیاس

 الغیر مناسب االستخدام خالل من الیوم المجتمعات تعیشه الذي الواقع على الدراسة

  المستخدمین على قوي تأثیر من لها ولما لها فعال الغیر والتوظیف الحدیثة كنولوجیاللت
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 التقنیات هذه مولد شهد الذي العصر مع لتواكبها نسبة واألطفال الشباب وخاصة شریحة

 . وتداوالً  عنده إقباالً  وجدت والتي الحدیثة

 : المتعددة الوسائط مفهوم

 البرامج من جدیدة موجة ظهور الى أدى سباتالحا مجال في المستمر التطور إن

 وخصائصه تهزاممی له لالتصال وسیط فكل ،ةالمتعدد ببرامج الوسائط سمیت واألجهزة

 على قاصرة الكمبیوتر أجهزة تعد ولم وٕاثارة الحواس، االتصال في الخاصة وأسالیبه المنفردة

 وتقنیتها إمكانیاتها زدادتإ البسیطة بل الهندسیة الرسومات من مجموعة أو النصوص تقدیم

 المتحركة الثابتة والصور الصور من كل وعرض ونقل وتصمیم تخزین على قادرة وأصبحت

 .)20 ص ، 2017الشورى،(  والموسیقي والنصوص الفیدیو ولقطات المتحركة والرسوم

 الكلمة فهو األول الشق: جزئین من تتألف  Multimedia )ملتمیدیا ( كلمة إن

 الوسائط إلى وتشیر الثاني الشق هي Media وكلمة أي التعدد، Multi المعروفة اإلنجلیزیة

 تشیر Multimedia كاملة والعبارة أو الورق، األشرطة مثل للمعلومات الحاملة الفیزیائیة

 مثل مختلفة بأشكال فیزیائیة المعلومات یوفر والذي الكمبیوتر برمجیات من صنف إلى

 ..)إلخ...الحركةو  والفیدیو والصورة، النص،(

 من الحیة واللقطات بالصوت مصحوباً  النص على المتعددة الوسائط مفهوم ویركز

 أقل و تكلفة بأقل المتلقي وخبرة ضالعر  قوة من یزید مما وتأثیرات خاصة وصورة فیدیو

 الشخصي الحاسب استخدام البعض على أنها وعرفها. ) 227 ص ، 2009شفیق،(وقت. 

 المستخدم تجعل وأدوات وبوصالت ولقطات الفیدیو والصوت والرسوم النص ودمج تقدیم في

 للوسائط أساسیة أربعة مكونات على یحتوي التعریف وهذا ویتواصل، یتفاعل، یبحر،

 : وهي المتعددة

 نراه ما توحد على یعمل لكي شخصي حاسب وجود ضرورة في یتمثل : األول المكون

 .معه ونتفاعل ونسمعه

 وتتمثل المعلومات توصل التي " Link " أوراوبط وصالت وجود من بدال : الثاني المكون

 . الفیدیو ولقطات ، والصوت ، والصور ، ، والرسوم النصوص في
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 المستخدم تجعل " التي Navigation Tools " اإلبحار أدوات في یتمثل : الثالث المكون

 . یریدها التي للمعلومات یبحر على الشبكة لیصل

 وتوصیل ومعالجة جمع من تمكنك طرق توافر ضرورة في یتمثل : عالراب المكون

 . وأفكارك معلوماتك

 ، متعددة  وسائط وجود عدم إلى یؤدي فهذا ، مكملة األربعةْ  المكِونات هذه تتوافر لم وٕاذا

 وسائل لدیك فأن ، بالتفاعلیة كِمبیوتر) یمدك ( حاسب یوجد لم المثاأل إذا سبیل فعْلى

 فأن بالمعْلومات، تمدك وصالت هناك یكنِ  لم ، وٕاذا متعددة  وسائط ولیس مختلفة إعالمیة

 وسائط لدیك فلیس ، اإلبحار تتوافر أدوا لم وٕاذا ، متعْددة وسائط ولیس كتِب  أرفف لدیك

 وسائط ولیس لدیك تلیفَیون فإن ، الخاصة أفكِار توصل أو تبدع أن تستط لم وٕاذا ، متعْددة

 ) 16 ص ، 2016 شفیق،( متعددة 

 :المتعددة الوسائط تطور عوامل

 نطاق على وانتشارها التقنیة هذه صنع في وشاركت أدت التي العوامل من العدید هناك

 )230 ص ، 2009 شفیق،( : منها واسع

 أداء بفاعلیة أكثر في العملیات وتسریع الحجم، تصغیر نحو الكمبیوتر أجهزة اتجاه •

 . إمكانیاتها في أكبر وظائفها، وقدرات

 ربط یمكن وبالتالي Analog التناظریة اإلشارات من بدالً  الرقمیة النظم استخدام •

 . تكلفة ورخص عمل ودقة أداء، جودة بالكمبیوتر مع المعدات

 بمهام القیام تتولى واحدة آلة ویجعل المعدات مع التعامل نمط في التغییر دعم •

 . معها التعامل بسهولة إذا إمتازت خاصة متعددة

 تقنیة مجاالت في تحققت التي واإلنجازات اإلصطناعي الذكاء أبحاث من فادةاالست •

 وأبحاث الحروف على والتعرف الكمبیوتر، في والرؤیة ت المبرمجة،لیاا حركة

 . السیطرة وحروب التجارة م،الكال

 . اإلنترنت نمو •
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 الوسائط تطور إلى تؤدى التي والعوامل األسباب من مجموعة هنالك أن الباحثة وتعتقد

 الحواسیب وقدرة سرعة مثل آخر إلى عصر من واألسباب العوامل وتختلف هذه المتعددة

 وأیضاً  رفاهیته، وتحقیق اإلنسان حیاة تسهیل إلى والتي تؤدي منها جدیدة أجیال وظهور

 الواقع ظهور مع خاصة المتعددة الوسائط تغیر مسار أن یمكن التي الحدیثة التقنیات ظهور

 هو كما الفعلي الواقع على تعزیز یقوم الذي المعزز الواقع بعده جاء الذي االفتراضى

 المتعددة تطور الوسائط عوامل من أیضاً  الباحثة وترى رقمیًا، مصممة طبقات بواسطة

جمیع  وأصبحت  )األشیاء إنترنت ( ظهر حیث االقتصادیة السیطرة وحروب التجارة

 اإلنترنت خالل من تتم صفقات عقد أو شراء وأ بیع من التجاریة و الحیاتیة المعامالت

 إلیه توصلت ما أحدث المتعددة الوسائط تشمل وحالیاً  المتعددة، عناصر الوسائط باستخدام

 تقنیة استخدمت إذ االنترنت وباألخص الشبكات خالل تكنولوجیا من الحدیثة التكنولوجیا

 تبادل عالم في ثورة تأحدث يوالت " HTML إلیها اختصارًا " یشار والتي المترابط النص

 . االنترنت شبكة في المعلومات

 : المتعددة للوسائط األساسیة المكونات

 للوسائط أساسیة مكونات أربع هناك بأن جتنستن السابقة والمفاهیم التعریفات كل من

 : وهي المتعددة

 نراه ما دیتوح على یعمل لكي شخصي حاسب وجود ضرورة في یتمثل: األول المكون

 .ونتفاعل معه ونسمعه

 في وتتمثل المعلومات لتوصل Links روابط أو وصالت وجود من البد :الثاني المكون

  الفیدیو. ولقطات ،والصوت ،والصور ،والرسوم ،لنصوصا

 المستخدم تجعل التي "، Navigation Tools " اإلبحار أدوات في یتمثل: الثالث المكون

 . یریدها لتيا للمعلومات لیصل على الشبكة یبحر

 المعلومات وتوصیل ومعالجة جمع من تمكن طرق توافر ضرورة في یتمثل: بعراال المكون

 عدم إلى یؤدي فهذا مكتملة األربعة المكونات هذه تتوافر لم وٕاذا واألفكار،

  لیمدك لكمبیوترا یتوفر لم إذا: المثال سبیل فعلى متعددة، وسائط وجود
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 لم وٕاذا متعددة، وسائط ولیست مختلفة یةإعالم وسائل لدیك فأنت بالتفاعلیة،

 وسائط ولیست كتب رفوف لدیك فأنت بالمعلومات تمدك وصالت هناك یكن

 لم وٕاذا متعددة، وسائط لدیك فلیس اإلبحار أدوات تتوافر لم وٕاذا متعددة،

 وسائط ولیست تلفزیون لدیك فإن الخاصة أفكارك توصل أو تبدع أن تستطیع

 .) 17 ص ، 2020 ،الزعبي(  متعددة

 : المتعددة الوسائط عناصر

 حیة ولقطات بالصوت مصحوباً  النص ضعر  على المتعددة الوسائط مفهوم یرتكز

 تكلفة بأقل المتلقي وخبرة ضالعر  قوة من یزید مما ،خاصة تراوتأثی ،وصور ،فیدیو من

 : وهي معاً  عناصر عدة إندماج هي المتعددة الوسائط أن أي ،وقت وأقل

 : ( Voice Or Audio ) صوتال/1

 تطبیق سیعطي الوسائط بقیة مع الصوت اجتمع إذا ألنه Media الوسائط أحد هو

 من الصورة بتشفیر وذلك الكمبیوتر إلى الصوت إدخال یتم هذال فائدة، رأكث ممیز

 Vocoder بواسطة تشفیره ویتم الصوت مصادر من غیرها أو TV ـال أو المیكروفون

 تختلف الصوت ودرجة Bits ، Bytes مواضع فى صراأق في ویخزن ) 0.1 ( إلى ویحول

 ،Bits16أو 8bits في إما الصوت تخزین ویتم KHZ11.02 و KHZ 22.05 ـبال وتقاس

 الصوت حركة مجال لتوصیف متساویة وحدة 256 فیها یخزن أن یمكن Bits 8 أن حیث

 الصوت، حركة مجال ینلتخز  متساویة وحدة  65536 في یخزن Bits 16 ـال فى اً وأیض

 الصوت من ثانیة ) (11تسجیل حیث البصریة صرااألق في الصوت ترافق أما

. الضغط من المساحة هذه (1/8) إلى وتصل ضغط بدون الذاكرة من  (MB1)تحتاج

 .) 17 ص ، 2004وأخرون، بصبوص(

 : ( Text) النصوص /2

 وهنا للنصوص، محرر خالل من وتتم المتعددة الوسائط فى العناصر أهم ومن

 مع تتناسب والتي المناسبة بالطریقة عرضه یتم وأن ولونه وحجمه الخط لنوع االنتباه یجدر

 . المستخدم

                 242                               
 



 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

. نسيبة حسن هارون -لكـتروني، د. إسراء عمر ابراهيمالوسائط المتعددة في التوعية بمخاطر اإلدمان اإل فاعلية 
ٔ
ا  

 

 تخزینها ثم كتابتها یتم ورموز حروف من مكونة البیانات من مجموعة هو النص

 ثانوي باسم وتخزن ASCII وتسمى Text File مثل ءتهراق الحاسوب یستطع بشكل وذلك

TXT  أو ASC صیغة إلى وتحویلها تشفیرها یتم الحاسوب في البیانات هذه تخزین وعند 

 الماسح طریق عن أو المفاتیح لوحة بواسطة النصوص وتدخل  BITS في تخزن  ( 0.1)

 كصورة إدخالها أو تشاء، كما النص تعدل منها والتي ، OCRبرمجیة خالل من الضوئي

Image  )،م83،2017ص الشورى(. 

 : ( Graphics ) رسوماتال/ 3

 أو خطیة بیانیة رسوم صورة في تظهر واألشكال بالخطوط تكوینیة تراتعبی وهى

 أو توضیحیة، رسوم أو تتبعیه، مساریة ئطراخ تكون وقد بالصور، أو باألعمدة أو دائریة،

 إلى إدخالها ویمكن بالحاسب منتجة رسوماً  تكون وقد كاریكاتوریة، رسوم أو زمنیة، لوحات

 الشورى، ( وتعدیلها، إسترجاعها یمكن بحیث وتخزن الملحقة، الوحدات بواسطة لحاسبا

 .)م83،2017ص

 : ( Image ) الصور /4

 تكون قد والتي وغیرها ئطراوالخ والرسومات فیةراالفوتوغ والصور ئطراالخ وتشمل

 مونالرسا یستخدمها التي مثل مناسبة رسوم مجراب تستخدم وقد وأسود، أبیض أو ملونة

 .مثالً  الضوئي الماسح مثل أخرى مالحق من تضیفها التي الصور طریق عن أو ذلك لعمل

 : (Animation) المتحركة الرسوم/5

 شكالوأ مواقع في بالتغییر وذلك یحدث أنه حیث بسیط أمر تتحرك الصور جعل

 أو حركة وكأنها بسرعة الصور في تراالتغی هذه نشاهد لذلك كافیة بسرعة المتتالیة الصور

 وهو الصور في التغیر لمعدل معیار هناك المتحركة الصور صناعة وفي متحركة صور

 والتغیر للثانیة، صورة (30) تكون NTSC التلفزیون أجهزة وفي ،ثانیة لكل صور (4)

 بعض مع متشابهة تكون أن یجب فالصور وبالطبع ،حركة أنها نعتقد یجعلنا السریع

  وتتحكم التوالي، على الكافیة بالسرعة عرضها وعند ألخرى رصو  من یدةزاالمت االختالفات
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 بصبوص،(. صحیح والعكس سریعة حركة تعني السرعة وزیادة ،تشاء كما بالسرعة

 .)19 – 17ص م، 2004 وآخرون،
 : (Virtual Reality) / الواقع االفتراضي6 

 يونعن واقع، إنه معها لنا یخیل درجة إلى یناظره أو الواقع یحاكي ما كل به ونعني

 ویتعامل الواقعي، مأخذ یؤخذ تجاوزه من الرغم وعلى لكن الواقع هذا یتجاوز ما أیضاً  به

 في وكأنها والمتحركة الثابتة األشیاء إظهار في ذلك ویتمثل القائم، الفعلي الحكم في معه

 طیارینال لتدریب هاماً  راً ام ذلك ویعد بها، واإلحساس تجسیدها حیث من الحقیقي عالمها

 .)م142،2017ص الشورى، ( ین،حراوالج والمهندسین

 ظهور الى أدت العلمیة تراوالتطو  الحدیث العصر تكنولوجیا أن الباحثة يأر  وفي

 وعند المتعددة الوسائط فاعلیة في وشكلیة نوعیة نقلة أحدث بدوره والذي ضيرااإلفت الواقع

 نتائج ومن واضحة، مرئیة سالةر  بعض مع شكلتُ  العناصر تلك من اثنین منأكثر  مزج

 الجامعات إحدى إلى إنتسابك بمجرد أنه وهو ) ضيرااإلفت التعلیم ( أیضاً  الحدیثة تراالتطو 

 ممن الطالب من عدد هناك وسیكون ضي،راإفت صف في طالباً  ستصبح ضیةرااإلفت

 مواعید على یحتوي ترامحاض برنامج لدیك وسیكون إختصاصك، نفس یدرسون

 بعض حضور عن تخلفك وٕان اإلنترنت على مباشر بشكل حضورها لیكع ترالمحاض

 تراومحاض نقاشات المادة أستاذ وبین بینك وستدور درجاتك، على سیؤثر تراالمحاض

 مواضیع أحد عن ذهنك في یخطر سؤال أي تسأل أن یمكن مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة

 .الطالب معك ویتفاعل األستاذ وسیجیبك معینة مادة
 اإللكتروني: باإلدمان المتعلقة اھیمالمف

 :اإلدمان
 الشيء هذا عن النظر بصرف ما، شيء عن ستغناءاال على اإلنسان قدرة عدم هو

 حتى مستمر بشكل الشيء هذا من المزید إلى حاجة من اإلدمان شروط بقیة ستوفىا طالما

 الصحة منظمة عرفت ولقد ،) 47ص ، 2010علي،( منه، یحرم حین حاجته یشبع

 المادة، أو العقار مع الحي الكائن تفاعل عن تنتج عضویة، وأحیاناً  نفسیة حالة بأنه العالمیة

  التعاطي على الملحة الرغبة دائماً  تشمل مختلفة، سلوك وأنماط استجابات خصائصها ومن
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 التي المزعجة آثاره لتجنب أو النفسیة ثارهآ للشعور دوریة أو متصلة بصورة الممارسة أو

 ، 2004المعطي، عبد ( مادة، منأكثر  على الشخص یدمن وقد توفره، عدم عن تنتج

 أمام المتمثل الواقع من وهمي هروب أنه على فیعرفه النابلسي أحمد محمد أما ،) 146ص

 یزیله أن اإلنسان یود الذي الواقع تحمل على الشخص قدرة عدم عن ناشئ أنه إذ أنظارنا،

 ). 137 ص ،2004، نابلسي( ، اإلدمان طریق عن

 : اإلدمان حدوث كیفیة

 یحاول فإنه لإلدمان، المسبب الشئ أو المادة نحو الفرد یتجه عندما البدایة في

 أن دون ..... الذات إثبات أو التقلید أو اإلستطالع حب أو الفضول بهدف وذلك تجربتها

 هي التجربة ةمرحل أن أي بعد، فیما مشاكل ستسبب بأنها علمه ودون علیها اإلدمان یقصد

 تجربته سیواصل الفرد كان إذا ما سیتحدد أنه بذلك ونقصد اإلدمان، حدوث الحتمال البدایة

 كانت افإذ ،العصبي الجهاز على وآثارها األولى التجربة نتیجة خالل من المادة لهذه

 فإنه إیجابي أنه على النشاط هذا المجرب وفسر حراواالنش السعادة له أحدثت قد التجربة

 إذا أما علیها، مدمناً  یصبح وبعدها علیها یعتاد حتي وهكذا .... أخري مرة التجربة یكررس

 تقدم ومع آخر، نوع مع یكررها قد لكن التجربة هذه من سینفد فإنه سیئ فعل رد له أحدثت

 فحص خالل من .... ویدمن ویتألم یفكر وهو المخ تصویر من العلماء تمكن الحدیثة العلوم

 "PET  " )23ص ، 2004صباح،م(. 

 هذه في وبامینلساللد دور إلى الدماغ على اإلدمان یدرسون الذین العلماء وتوصل

 أن العلماء ویعتقد واالبتهاج بالمتعة ترتبط بالمخ موجودة مادة هي وبامینوالد العلمیة،

 من أیضاً  بل تراالمخد تعاطي أو الكحول شرب من لیس یرتفع قد الدوبامین مستوى

 فإنه الفرد، لدى الدوبامین مستوى لرفع ما شيء یؤدي وعندما ... التسوق المدیح، ،امرةغالم

 عن یتوقف عندما الفرد حالة یفسر ما وهذا المزید، على للحصول طبیعیة برغبة دائماً  یشعر

 اإلدمان طبیعة باختالف تختلف مرضیةأعراض  وربما حاد اختالل من یعاني فنجده إدمانه

 .)26 ص ، 2004مصباح،(
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 : اإلنترنت إدمان

 هي ،" Internet Addiction " اإلنترنت إدمان مصطلح وضع من أول أن یذكر

 على عكفوا الذین النفس أطباء أول من تعد التي یونغ كیمبیرلي األمریكیة النفس عالمة

 اإلنترنت إلدمان یونغ فیعر وت 1994 عام منذ المتحدة الوالیات في  الظاهرة هذه سةراد

 .أسبوعیاً  ساعة 38 منأكثر  اإلنترنت ستخداما بأنه

 على القدرة وعدم لإلنترنت، المكثف ستخداماال بأنه شوماخر مارتن مورهان ویعرفه

 . الفرد حیاة على جدي ضرر إلى یؤدي ستخداماال هذا في التحكم

 المدمر ستخدامواال السیطرة إنعدام بحالة اإلنترنت شبكة إدمان وولفل لبیرد ووصف

 المرضیة ضراباألع له المصاحبة المرضیة ضرااألع وتتشابه التقنیة، الوسیلة لهذه

 .المرضیة امرةغللم المصاحبة

 الذي الشخص هو بأنه اإلنترنت مدمن ) 562 ص، ، 2003( ربیع هبة فتهعرَ  كما

 بیةراإضطض  راأع علیه وتظهر  اإلنترنت، بشبكة تصالاال في رغبته مقاومة الیستطیع

 .)53 ص ،2010 على،(. اإلنترنت شبكة استخدام من التقلیل أو قفالتو  حالة في

 یؤدي مما علیها السیطرة یمكن ال بطریقة العنكبوتیة الشبكة استخدام أنه أیضاً  وهو

 للطب األمریكیة الجمعیة وأقرت واكادیمیة، ونفیسة ومهنیة یةاجتماعو  فردیة مشكالت إلى

 وعرفته األخرى اإلدمان عناصر ضمن نترنتاإل على اإلدمان وضع على " APA " النفسي

 اإلنترنت استخدام من اإلشباع عدم نتیجة قسریة سیكولوجیة حاجة یظهر براضطا أنه على

 .  عدیدة ضراأع من یعاني برااالضط بهذا والمصاب

)mp59  :11  /15 .12 .2021 /https://www.addiction-wiki.com  ( 

 اإللكتروني: اإلدمان أنواع
 : اإلنترنت إدمان : أوال

 المؤكد ومن الباحثین، قبل من لتجاهله مجال ال واقعیاً  أمراً  أصبح اإلنترنت إدمان

  المجتمع وطبقات فئات لجمیع المتعددة فوائدها من برغمبال  )اإلنترنت(المعلومات  شبكة أن
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 المجتمع قیم مع تتوافق ال التي السلبیات من بعض ایخلو  ال أنه إال المعرفة مجاالت في

 لالتواص وٕادمان التفكیر السطحي ألصحاب وخصوصاً  الفكري الغزو مثل المسلم

استغراق  أن شك فال للمستخدم خراآل الجنس من وخصوصاً  خرینآ مع كترونياإلل

 أو األلعاب، مواقع أو اإلنترنت، عبر والتحاور المحادثة مواقع مع التعامل في المراهقین

 األهداف مجهولة جماعة عضویة براثن بین الوقوع أو األخالقیة، المواقع غیر على الدخول

 وعزلة نفسیة إلضطرابات المراهقین ضیعر  والجهد، كما للوقت إستنزافاً  یعد الحقیقیة

 2).ص ، 2007سراج،(  اجتماعیة

 المدمر واالستخدام السیطرة امإنعد بحالة اإلنترنت شبكة إدمان وولفل لبیرد ووصف

 المرضیة باألعراض له المصاحبة المرضیة األعراض التقنیة، وتتشابه الوسیلة لهذه

 . المرضیة امرةغللم المصاحبة

 : االجتماعي التواصل مواقع إدمان : ثانیا

 فضاء في البشر بین االجتماعي التواصل من نوعاً  األخیرة السنوات في العالم شهد

 وسمي الثقافات، بین وزاوج الحدود وألغى الشعوب بین المسافات إفتراضي، قرب إلكتروني

 الشبكات هذه وتعددت االجتماعي، التواصل الناس شبكات بین التواصل من النوع هذا

 دوراً  العالم في والطبیعیة األحداث السیاسیة ولعبت المتلقین، من واسع بجمهور واستأثرت

 إیصال في لهذه الشبكات أیضاً  الفضل كان وبالمقابل ،تبكاالش بهذه التعریف في بارزا ً 

 ساعد في الذي األمر األحداث، تلك عن الفیدیو ومقاطع النصیة والرسائل السریعة األخبار

 .)161 – 160 ص ،م 2015(عفیفى،: وأهمها الشبكات هذه وانتشار شهرة

 : األخالقیة غیر السلوكیات مواقع إدمان : ثالثا

 كیان وتدمیر األخالقي اإلنحالل إلى شك بال یقود حقیقي تهدید واقعالم هذه تمثل

 اإلعالم وسائل وٕاسهام المواقع هذه تداعیات في تتمثل فهي المخاطر األخالقیة أما األسرة،

 . اإلعالم بذلك التأثر من كنوع ،جدیدة خاطئة سلوكیات ضفر  في الجدید

 من حالة إلى یؤدي اإلباحیة المشاهد على االعتیاد أن نفسیون وأطباء الباحثون وأكد

  وهي كبیرة، وجسدیة نفسیة اضطرابات إلى یؤدي وقد الكوكایین، من إدمان أخطر اإلدمان

                 247                               
 



 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

. نسيبة حسن هارون -لكـتروني، د. إسراء عمر ابراهيمالوسائط المتعددة في التوعية بمخاطر اإلدمان اإل فاعلية 
ٔ
ا  

 

 ثم ومن ومجانیة دائمة بصورة متاحة وهي الیوم لدینا النفسیة المعروف للصحة مهدد أخطر

 قیود ال ألنه أكثر خطورة األول أن لوجد بإدمان الكوكایین اإلدمان من النوع هذا قورن إذا

 المصابین أدمغة من وهمح یمكن أثره ال أن كما یتعاطاه، من على التعرف یمكن وال علیه،

 أن یمكن آثار الكوكایین بینما شاهدها، من بمخیلة عالقة اإلباحیة المشاهد لظت إذ به،

 الشمایلة ( الوقت بعض مضي بعد المدمن جسم من تقریباً  نهائیة بصورة ىتمح

 .)229 ص ،م 2015وأخرون،

 :اإللكترونیة األلعاب إدمان : رابعا

 كانت سواء رقمیة هیئة على المتوفرة األلعاب من مجموعة على الالعبون إدمان هو

 بشكل واستخدامها األنترنت ألعاب أو الكمبیوتر، ألعاب أو الهواتف أو ألعاب فیدیو ألعاب

 یكاد ال إذ واألجنبیة العربیة المجتمعات من ركثی في األلعاب اإللكترونیة انتشرت و، مفرط

 انتشرت حیث والمغامرة، والخیال واأللوان األطفال بالرسوم تجذب متجر، وال بیت منها یخلو

 إلى ودخلت منها مختلفة األسواق بأنواع وأغرقت ملحوظاً  نمواً  ونمت وكبیراً  واسعاً  انتشاراً 

 عقولهم أنها استحوذت على حیث لیوما ألطفال الشاغل الشغل وأصبحت المنازل معظم

 الكثیر هوس صارت بل الصغار على حكراً  تعد لم اإللكترونیة األلعاب أن كما واهتماماتهم،

 10-16 ). ص ،م 2010الهدلق، (للكبار ذلك وتعدى من الشباب

 ): المحمولة الهواتف(  الذكیة األجهزة إدمان: خامسا

 یجعلنا االتصال أجهزة تطور في وسرعة هائل تكنولوجي تطور من الیوم نشهده ما

 علینا رأثَ  وهل التكنولوجي؟ التطور هذا من ستفدناا مدى أيَ  وٕالى إلى أین وصلنا؟ نتساءل

 العصر؟ هذا ظل في المستقبلیة واألجیال أجیالنا هو مستقبل وما ایجابي؟ أم سلبي بشكل

 .الدراسة هذه خالل من علیها نحاول اإلجابة سوف ضالغمو  یعتریها التي األسئلة هذه

 هي التي الحدیثة واألجهزة اإللكترونیات أن الباحثة ترى المضمون هذا من وٕانطالقاً 

 حدین، ذو سالح  )الذكیة األجهزة( علیها یطلق والتي اإلدمان اإللكتروني، أدوات أحد من

  یعود وهذا استخدامها، نسيء أن أیضاً  جید وباستطاعتنا بشكل نستخدمها أن فباستطاعتنا
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 ومحیطه الشخص بیئة أن كما علیها الشخص، تربى التي والتقالید والعادات الجیدة للتربیة

 .ومفیدة جیدة بطریقة استخدامه كیفیة في هاماً  دوراً  یلعبان

 : الرقمیة المخدرات إدمانًا: سادس

 ،اإلنترنت مواقع من عدد عبر الرقمیة المخدرات ظاهرة انتشرت األخیرة السنوات في

 والمجالت الصحف عن فضال والمسموعة المرئیة االذاعیة نشرات االخبار في وكذلك

 .المعروفة المخدرات عن تقل خطرا ال مخدرات وهي والورقیة االلكترونیة

 لبنان في المخدرات عن لإلقالع جاد جمعیة رئیس عن العربیة قناة نقلتًا وأیض

 في الرقمیة المخدرات على إدمان يحالت أول 2017 الماضي واجه العام أنه حواط جوزف

 طویلة لساعات غرفهم فيل باالنعزا قاما فجأة مراهقین أهالي إلیه لجأ حیث .الجمعیة

 یتعاطیان ال أن ولدیهما األهل ویعي باالرتجاف، جسدیهما وبدأ غریبة موسیقى ویسمعان

 .)م 2015، 2ص حبیب،( العادیة  المخدرات

 :یةاإللكترون الكتب دمانعًا: إساب

 المثقفة النخبة یجتذب وهو العربي عالمنا في االنتشار قلیل اإلدمان من النوع هذا

 إتجه التكنولوجیا عبر علیها الحصول سهولة مع ثم قراءة الكتب على تنكب كانت التي

 اإلنترنت. شبكة عبر مبتغاهم على الحصول إلى هؤالء

1:5pm) ،2021 23ـ 5ـ  ،www.addiction-wiki.com ( 

 للعلوم السودان بجامعة االتصال علوم بكلیة اإلعالم دكتور موسى المولى عبد .د یرى حیث

 التي هي الشخص یقراءه الذي الكتاب نوعیة أن األخرى السودانیة والتكنولوجیا والجامعات

 وأن المرِضیة، الحالة حد إلى قراءته على اإلدمان یصبح أن ال بشرط علیه إدمانه لنا تحدد

 اإللكتروني للكتاب بالنسبة أما من اإلیجابیات، العدید به ذاته حد في  القراءة على اإلدمان

 القراءة على عند اإلدمان أنه إال مفیدان انشیئ واإلطالع فالقراءة  ،وسلبیاته  إیجابیاته فله

 ِعدة، مخاطر عنها ینجم الورقیة للكتب قوي منافس أصبحت التي اإللكترونیة الكتب من

 شاشات أمام الجلوس عن الناتجة المخاطر من العدید هنالك أن راساتالد أثبتت حیث

  المقدرة على تؤثر فهي ساعتین لمدة أكثر من الذكیة الهواتف على الحواسیب واإلطالع
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 على والحصول اإللكترونیة الكتب إلدمان أن لذلك یرى للشخص، والنفسیة العقلیة

 شدیدة خطورة له فإن النفسي في الجانب یكن لم اإذ الخطیر جانبها لها إلكترونیاً  المعلومات

 .بسرطانات الدماغ اإلصابة في یتسبب أن یمكن حیث اإلنسان عقل على

 : التلیفزیون إدمان أ:ثامن

 لساعات یومي بشكلِ  التلفزیون مشاهدة على النفسي التعْلق حد الى االعتیاد هو

 الضیق من بحالة یشعْر  قد التلفزیون مشاهدة على أدمن الذى أن الشخص حتى و طوال

 دوَ تع التي توالساعا التلفاز للوقت مشاهدة عن تأخره وتعْطله حالة في الشدیدین واالكِتئاب

 ادمان حالة تأكیدلبا علیها یطلق على االنسان تسیطر التي الحالة تلك ومثل یومیاً  علیها

 . التلفزیون

)11:59 mp 15/12/2021/https://www.addiction-wiki.com( 

 منذ اإلنسانیة الحیاة ورافق الزَمان قدیم منذ اإلنسان مارسه نشاط أقدم االتصال ویعدْ 

 والتطور التغیر في مهما وعامالً  توالجماعا اإلفراد بین للعالقات حیث كِان أساساً  بدایاتها،

 .)م1987، 7 ص الهیتي،( . والثقْافي االجتماعي

 الكتابة أو الحدیث طریق عن والمعلومات واألفكار اآلراء تبادل عملیة هو فاالتصال

 یستخدمها التي والوسیلة االجتماعیة لعملیةا بأنه إمام إبراهیم وعرفه ،الرموز أو اإلشارات أو

 طریق عن جیل إلى جیل من ومعناها أشكالها حیاته ونقل وتغییر واستقرار لتنظیم اإلنسان

 .)م1971، 5 ص ، إمام (.والتعلیم والتسجیل التعبیر

 : اإللكتروني اإلدمان بمخاطر التوعیة: أوال

 على تقتصر ولم مفاهیم عدة تشتمل وأخذت هذا عصرنا في اإلدمان أنواع دتاز 

 وحتى والسجائر الكحول و تراالمخد على إدمان من علیه المتعارف التقلیدي المفهوم

 النقال والهاتف الكمبیوتر بشاشة التعلق وهو اإلدمان من جدید نوع إلى القمار على اإلدمان

 التقلیدیة اإلدمان أنواع من كلٍ  على اإلدمان كلمة نطلق أن الممكن من أي كبیر بشكل

 .)71ص ،م 2010على،( ،)اإللكترونیة(والحدیثة )ترامخد(
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ا  

 

 : اإللكتروني اإلدمان أسباب

 أحدثت أنها إال الفئات لكل خدمات تقدم متطورة أداة اإلنترنت شبكة أن من بالرغم

 في مستقرة كانت والتي یة،جتماعواال النفسیة والممارسات المفاهیم في جذریاً  باً انقال

 وخدمات وبساطة سهولة من توفره لما الزوار من ممكن عدد أكثر تجلب تأصبحو  األذهان،

 یقومون التي واألنشطة اإلنترنت، أصدقاء مع ءراآ وتبادل یةاجتماع عالقات بتكوین تسمح

 توفر حیث المستخدمین، بین عاطفیة ارتباطات تكوین وقابلیة وتر،الكمبی شاشات داخل بها

 حیث الواقع، من للهروب كوسیلة  Virtual Communities ـل ضیةرااالفت المجتمعات هذه

 هم اإللكتروني لإلدمان قابلیة الناسأكثر  أن ) یونغ كبرلي سةراد(  ساتراالد بعض أكدت

 الذین كذلك والوحدة والملل غراالف من تعاني التي والشخصیات والقلقة، المكتئبة الشخصیات

 .)73 ص ،م 2010على، ( أخرى إدمان حالة من شفاء لحالة یمتثلون

 )125 - 124 ص ، 2010 على،( :اإللكتروني اإلدمان لعالج المقترحات بعض

 أو ،DSM-IV ( من رسمیة معاییر أیة له تعتمد لم اإلنترنت إدمان أن من الرغم على

 النفسیة الصحة مجال في العاملین من العدید فإن ،) ICD ( ضرامأل العالمي التصنیف

 القهري ستخداماال فإن ذلك ومع حقیقي، برااضط أنه على إلیه النظر رةضرو  على یؤكدون

 المقترحات أو التقنیات بعض هناك فإن لذا ،الناس من لكثیر خطیرة مشكلة یعد لإلنترنت

 : یلي فیما هازاراإب ویمكن برااالضط هذا حدة من للتخفیف

 : اإلنترنت إدمان لعالج " Grohol.2003 جرول،" أنموذج

، جداً  مقنعة فكرة هو طرابإف اإلنترنت استخدام سبب تفسیر أن یرى أنموذجاً  "جرول" یقدم

 یسلكها أن المدمن الشخص على ینبغي اإلنترنت عالج خطوات یوضح أنموذج حراباقت وقام

 : هي حلرام لثالث وفقاً  وذلك

 : االفتنان أو االستحواذ مرحلة  -1

 أو لإلنترنت جدید ومجرب دیدج وافد الشخص یكون عندما یحدث المرحلة هذه وفي

 . جدید لنشاط مستخدم
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ا  

 

 : الوهم من التحرر مرحلة -2
 عام هذا بشكل ویتحقق اإلنترنت على بالنشاط الشخص اهتمام یقل المرحلة هذه وفي

 . الثالثة المرحلة في

 : التوازن لةمرح -3
نشاط  الشخص یجد عندما هذا ویتحقق لإلنترنت الطبیعي االستخدام إلى ترمز وهى

 . لالهتمام مثیر جدید

 : )البحث عینة(  المنهجیة اإلجراءات  ثانیًا:
 فینظوالمو  نیْ یعالجام األساتذة من عینة من الدراسة لهذه المبحوث عالمجتم ِونكویت

 كومیةالح تاْ عالجام من ْددعب جتماعاال وعلم نفسال علمو  عالماإلت مجاال في والخبراء

 من لِ ك في استبانة نسخة 30 عَ یز تو  تم حیث ِومیة،كالحت المؤسسا ْض عوب الخرطوم بوالیة

 ْلومعلل السودان ةْ عوجام جتماعاال علم قسم – االقتصادیة تالدراسا كلیة - الخرطوم ةْ عجام

 عیَ ز تو  تم وایضاً ، تصالاال علوم ِلیةك وایضاً  – النفس علم قسم- التربیة ِلیةك - ِنولوجیاكوالت

 : التالیة مجرابالب االستبیان تحلیل وتم الخرطوم، ةْ عجام إذاعة في النسخ من عدد

 :لكرونباخ ألفا معامل قیم . أ

 تجاهاتال المعیاري فراواإلنح الحسابي المتوسط لحساب Spps إكسل برنامج 

 كل على اإلجابات بین الفروق الختبار  Chi-Square Test كاي مربع اختبار العبارة،

 تحكیم خالل من ذلك تم ،ستبانةلال الظاهري الصدق ولقیاس المحور، تراعبا من عبارة

 وقیاس وبروف، مساعد أستاذ بین ما علمیة بصفات دراأف ثالثة عددهم بلغ الذین المحكمین

 .لبیرسون باطاإلرت معامل قیم خالل من یتضح الداخلي والثبات الصدق

 : المقیاس وثبات صدق .ب

 : اإلستبیان وثبات صدق مقیاس یوضح ): 1( رقم جدول

Reliability Statistics 

No. of Items Cronbach's Alpha 
20 .658 
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ا  

 

 :للدراسة الموضوعیة البیانات تحلیل: ثانیاً 

 األول للمحور المعیاریة واالنحرافات المتوسطات یوضح: )2( رقم جدول
 )اإلنترنت شبكة مع التعاطي (

 المحور عبارات
 األول

 مع التعاطي 
  شبكة اإلنترنت

 المقیاس
 أوافق
 بشدة
 

 أوافق ال محاید أوافق
ال 

أوافق 
 بشدة

االنحراف  المتوسط
 النتیجة المعیاري

أصبح االنترنت 
 مهما اإلنترنت

 الحیاة مناشط لكل

 0 0 0 9 21 التكرار
4.70 466. 

 أوافق
 %0 %0 %0 %30 %70 النسبة بشدة

 اإلنترنت یؤثر
 الصحة سلبًا على

 النفسیة والبدنیة

 0 2 7 10 11 التكرار
 أوافق 947. 4.00

 %0 %6.7 %23.3 %33.3 %36.7 النسبة

 أستخدم هناك
 لمواقع التواصل

 االجتماعي بشكل
 دائم

 0 0 4 14 12 التكرار

4.27 .691 
 أوافق
 %0 %0 %13.3 %46.7 %40 النسبة بشدة

 التواصل لمواقع
 على قدرة فائقة

 إكتساب األفكار
 على القیم والتأثیر

 المجتمعیة

 0 0 3 15 12 التكرار

 أوافق 651. 4.30
 %0 %0 %10 %50 %40 النسبة

المواد  تبادل ساهم
 فكریة( الممنوعة

بین ) أو سلوكیة
في  المستخدمین

 لها إدمانهم
 من وجود وبالرغم
نون والقا الرقابة
 یعاقب الذي

 مرتكبیها

 2 4 4 12 8 التكرار

 أوافق 1.21 3.67
 %6.7 %13.3 %13.3 %40 %26.7 النسبة

 أوافق 501. 4.19 ) اإلنترنت شبكة مع التعاطي ( األول المحور نتیجة
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ا  

 

 )اإلنترنت شبكة مع التعاطي ( األول المحور نتائج دراسة دْ عب )2( رقم جدول من

 وبلغ وهذا یدل علي أوافق حسب مقیاس لیكارت الخماسي،  50 متوسطالت قیم بلغ دْ قف

الحسابي على عدم تشتت آراء عینة الدراسة في هذا  4.19 اريیعْ الم االنحراف قیمة

 یوافقون سةراالد عینة من العدید أن یتبین أعاله الجدول من أنه الباحثة وترى ،المحور

 مجتمعال أغلب أن الباحثة الحظوتُ  إلنترنت،ل دائم ماأستخد هناك  )أوافق بشدة، أوافق(

 وقد دائم بشكل ىجتماعاال التواصل لمواقع استخدام وكذلك اإلنترنت استخدام على یوافقون

 الخدمات تقدیم أو اإللكترونى الجماعى التحاور أو يأر ال عن الشخصى للتعبیر تستخدم

 خالل من وذلك المستخدمین، نبی العالقات وتقویة ترسیخ أو المتلفزة مجراوالب اإلخباریة

 یكسب مّما المواضیع، بعض حول ءرااآل تبادل إلى ضافةباإل والمعلومات، البیانات مشاركة

 . يجتماعاال التواصل مواقع أهمیة تظهر وهنا مجاالت عدة في كبیرةً  خبرةً  درااألف

 الثاني للمحور المعْیاریة واالنحرافات المتوسطات یوضح :)3( رقم جدول
 )المستخدمین وانعكاساته على اإللكتروني دماناإل( 

 الثاني المحور عبارات
 اإللكتروني اإلدمان

 وانعكاساته على
 المستخدمین

 أوافق المقیاس
 ال محاید أوافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 

االنحراف  المتوسط بشدة
 النتیجة المعیاري

التواصـــل  مواقـــع إدمـــان
أهـم  مـن واحـد االجتمـاعي

 دي لإلدمانتؤ  التي األسباب
 اإللكتروني 

 1 0 2 10 17 التكرار

4.40 .894 
 أوافق
 %3.3 %0 %6.7 %33.3 %56 النسبة بشدة

مســـتخدمي  وجـــود أدى
 اإللكترونیة بصـورة األلعاب
 حالــة مــن إلــى مســتمرة
 اإللكتروني   اإلدمان

 0 0 5 18 7 التكرار

 أوافق 630. 4.07
 %60 %23.3 النسبة

16.7
% 0% 0% 

لســاعات  الجلــوس يیــؤد
 شاشـات التلفـاز أمـام طویلة

  اإلدمان اإللكتروني الى

 1 3 7 11 8 التكرار
  أوافق 1.08 3.73

 %36.7 %26.7 النسبة
23.3
% 

10% 3.3% 
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ا  

 

 :)3( رقم جدولتابع   

 الثاني المحور عبارات
 اإللكتروني اإلدمان

 وانعكاساته على
 المستخدمین

 أوافق المقیاس
 ال حایدم أوافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 

االنحراف  المتوسط بشدة
 النتیجة المعیاري

األجهــــزة  تــــوفر ســــاهم
وســهولة  الذكیــة والهواتــف
مــن  حالــة الــى اســتعمالها

 اإللكتروني  اإلدمان

 1 3 4 10 12 التكرار

 أوافق 1.12 3.97
 %33.3 %40 النسبة

13.3
% 

10% 3.3% 

 التوعیـة واإلرشـاد غیـاب دزا
 مـن بـة الذاتیـةالرقا وضعف

 اإلدمان اإللكتروني 

 0 0 3 14 13 التكرار
4.33 661. 

 أوافق
 %0 %0 %10 %46.7 %43.3 النسبة بشدة

مـن  والعطالـة غراالفـ یعتبـر
اإلدمــــان  أســــباب أهــــم

 اإللكتروني 

 3 2 7 12 6 التكرار
 أوافق 1.19 3.53

 %40 %20 النسبة
23.3
% 

6.7% 10% 

 مـن الرقابـة ضـعف یسـاهم
المســـؤولة  الجهـــات قبـــل

اإلدمـان  فـي فاعلـة بصـورة
 اإللكتروني

 3 9 6 6 6 التكرار

 محاید 1.32 3.10
 %10 %30 %20 %20 %20 النسبة

التنشـــئة  مؤسســـات قیـــام
غ رافـــ بمـــلء االجتماعیــة

 للتقلیـل مـن سـیؤدي الشباب
 اإللكتروني  اإلدمان

 0 0 3 11 16 التكرار

4.43 .679 
 أوافق
 %0 %0 %10 %36.7 %53.3 النسبة بشدة

بـدور  اإلعـالم وسـائل تقـوم
 التوعیـة بمخـاطر فـي كبیـر

 اإلدمان اإللكتروني

 5 4 5 10 6 التكرار
 محاید 1.38 3.27

 %33.3 %20 النسبة
16.7
% 

13.3
% 

16.7% 

تعتبـــــــــــــر الرقابـــــــــــــة الذاتیـــــــــــــة 
للمســــــــــــــــــــــتخدم بضــــــــــــــــــــــرورة 
ـــــــــل لهـــــــــذه  االســـــــــتخدام األمث
األجهــــــزة مــــــن أهــــــم أســــــباب 

 ل لإلدمان اإللكترونيالتقلی

 0 3 5 7 15 التكرار

 أوافق 1.04 4.13
 %23.3 %50 النسبة

16.7
% 

16% 0% 

 أوافق 411. 3.90 ) المستخدمین وانعكاساته على اإللكتروني اإلدمان ( الثاني المحور نتیجة
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ا  

 

 تهوانعكاسا اإللكتروني اإلدمان( الثاني المحور نتائج دراسة دْ عب)، 3( رقم جدول من
 تِار كلی ْیاسقم بحس أوافق أي 3.90 الحسابي المتوسط قیم بلغ دْ قف )المستخدمین على

 الدراسة عینة آراء تتشت عدم على یدل وهذا 411. ْیاريعالم االنحراف قیمة وبلغ ،الخماسي
 .المحور هذا في

 أوافق(  یوافقون سةراالد عینة من العدید یتبین أعاله الجدول من أنه الباحثة وترى

 الصحة على سواء المستخدمین على انعكاساته له اإللكتروني اإلدمان أن ) أوافق بشدة،

 تقوم أن یجب األدوار من مجموعة هنالك كللذ سيراالد التحصیل أو یةجتماعاال أو النفسیة

 تقوم أن یجب كذلك اإللكتروني اإلدمان بمخاطر التوعیة خالل من عالماإل وسائل بها

 على اإللكتروني اإلدمان بمخاطر التوعیة في كبیر بدور یةجتماعاال التنشئة مؤسسات

 والحي األسرة من إبتدءاً  یةجتماعاال التنشئة مؤسسات على یجب وأنه المستخدمین،

 على الشباب مساعدة على واألهلیة، منها الحكومیة الدولة مؤسسات وجمیع والمدرسة،

 وقت الشباب هؤالء ضيیم وأن المجتمع، على عالة یكونوا ال حتى السلیم الطریق في السیر

 . العام بالنفع جتمعهمم  وعلى علیهم یعود بما غهمراف

 الثالث المحور المعْیاریة واالنحرافات المتوسطات یوضح :)4( رقم جدول
 ) االلكتروني اإلدمان بمخاطر في التوعیة المتعددة الوسائط فاعلیة (

 الثالث المحور عبارات
 الوسائط فاعلیة

 في التوعیة متعددةال
 اإلدمان بمخاطر

 االلكتروني

 أوافق المقیاس
ال أوافق  أوافق ال محاید أوافق بشدة

االنحراف  المتوسط بشدة
 النتیجة المعیاري

دور  المتعـددة للوسـائط
ـــة  فـــي مهـــم التوعی

اإلدمـــــان  بمخـــــاطر
 . اإللكتروني

 0 2 1 15 12 التكرار

4.23 .817 
 أوافق

 %0 %6.77 %3.3 %50 %40 النسبة بشدة 

التـــي  المــواد تســاهم
وســائل  فــي تعــرض

 االجتمــاعي التواصـل
بمخــاطر  فــي التوعیــة

 اإللكتروني اإلدمان

 0 4 2 13 11 التكرار

 أوافق 999. 4.03
 %0 %13.3 %6.7 %43.3 %36.7 النسبة
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 :)4( رقم جدولتابع    

 الثالث المحور عبارات
 الوسائط فاعلیة
 في التوعیة المتعددة

 اإلدمان بمخاطر
 االلكتروني

 أوافق المقیاس
ال أوافق  أوافق ال محاید أوافق بشدة

االنحراف  المتوسط بشدة
 النتیجة المعیاري

البصـریة  المـواد عـرض

التوعویـــة  تراوالبوســـت

بمخــاطر  الــوعي یزیــد

 اإللكترونــي اإلدمــان

 بین المستخدمین

 0 1 2 18 9 التكرار

  أوافق 699. 4.17
 %0 %3.3 %6.7 %60 %30 النسبة

وقنـوات  صفحات إنشاء
ـــــى  متخصصـــــة عل

التواصــــل  منصــــات
مجـال  فـي االجتمـاعي

باإلدمـــــان  التوعیـــــة
فـي  تسـاهم اإللكترونـي

اإلدمـان  مخـاطر تقلیـل
 اإللكتروني

 0 1 4 11 14 التكرار

4.27 .828 
 أوافق

 %0 %3.3 %13.3 %36.7 %46.7 النسبة بشدة 

فیــدیوهات  أنتــاج یقلـل
المتحركـــة  ماتالرســـو 

مخـــــاطر  التوعویـــــة
 . اإللكتروني اإلدمان

 0 4 6 16 4 التكرار

3.67 .884 
 أوافق
 %0 %13.3 %20 %53.3 %13.3 النسبة 

 أوافق 513. 4.07 ) االلكتروني اإلدمان بمخاطر في التوعیة المتعددة الوسائط الثالث (فاعلیة المحور نتیجة

 

 التوعیة في المتعددة الوسائط فاعلیة( الثالث المحور ئجنتا دراسة دْ عب ):4( رقم جدول من
 ْیاسقمب حس أوافق أي 4.07 الحسابي المتوسط قیم بلغ دْ قف ، )االلكتروني اإلدمان بمخاطر

 عینة آراء تتشت عدم على یدل وهذا 513. ْیاريعالم االنحراف قیمة وبلغ ،الخماسي تِار كلی
 . المحور هذا في الدراسة

 المتعددة والوسائط اإللكتروني، اإلدمان بمخاطر التوعیة في كبیر دور ددةالمتع للوسائط
  بسرعة للتنقل وقابلة المشاهدة وسهلة ستخداماال سهلة التوعویة المادة تجعل عناصر على تحتوي
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 العناصر على تحتوي ألنها واالستیعاب الفهم سهلة تكون قد وایضاً  المتعددة الوسائط عبر

 الوصول على قادرة أنها المتعددة الوسائط قیمة تظهر وهنا معًا، األثنین أو یةالصوت أو المرئیة
 .اإللكتروني اإلدمان بمخاطر التوعیة في كبیر دور ولها العمریة الفئات لجمیع

 النتــــــــــــــائج:

 : وهي التالیة النتائج إلى الدراسة توصلت

 سـلوبا وعلـى الفـرد نشـاط علـى یـؤثر اإللكترونیـات علـى اإلدمـان أن الدراسـة أكـدت .1

 .واالجتماعیة الصحیة المشاكل من العدید باستكاو  بشكل سلبي حیاته

 عـدم عنـد حتـى بالشـبكة مشـغوالً  تفكیـره یكـون الشـخص أن الدراسـة أوضـحت .2

 .استخدامها

 مـن هروبـاً  الشـباب مـن لكثیـر وملجـأً  مـالذاً  االجتمـاعي التواصـل مواقـع أصـبحت .3

 .المجتمع مشكالت

 حـدوث فـي تسـببت االجتمـاعي التواصـل مواقـع مـع الشـباب إنـدماج أن دراسـةال بینت .4

 . األسري في االتصال فجوة

 :التوصیات

 علـى یسـاعد ممـا اإلنترنـت، لمسـتخدمي الذاتیـة الرقابـة تقویـة علـى العمـل ضـرورة .1

 . األمثل لإلنترنت االستخدام

 ) اإلعـالم الخلـوة، المسـجد، المدرسـة، األسـرة،( االجتماعیـة  التنشـئة مؤسسـات قیـام .2

 . اإللكتروني اإلدمان ظاهرة تقلیل الي مما یؤدي الفراغ بملء

 األلعـاب تلـك تحملهـا التـي المـادة محتـوى مـن والتأكـد أبنـاءهم مراقبـة األسـر علـى .3

 العنـف ومشاهد أعمارهم تناسب وال الئقة غیر مشاهد التي تعرض األلعاب وٕاستبدال

 . مدمنین یصبحوا ال حتى أوقات اللعب لهم ینظموا أن ویجب تعلیمیة بألعاب
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 : والمراجع المصادر

 . م 1913العربي، المعجم .1

 والتوزیع، للنشر أسامة دار اإللكتروني، اإلعالم م، 2010أبوعیشة، فیصل  )،أبوعیش ( .2

 .األردن

 الطبعة اإلعالمي، البحث مناهج م، 2011إسماعیل، حسن محمود ،)إسماعیل ( .3

 .القاهرة والتوزیع، للنشر يالفكر العرب دار األولى،

 زهیر ،)الطاهات( ،خصاونة فؤاد ابراهیم ،)خصاونة(الدبیسي، عبدالكریم ،)الدبیسي ( .4

 أدوات اإلعالم وسائل م، 2013 سلطان، صاحب محمد ،) سلطان( ،یاسین الطاهات

 اإلردن. والتوزیع، للنشر دار أسامة وتغییر، تعبیر

 االجتماعي التواصل كاتشب تأثیر الدیهى، مدمح إسماعیل الدین محي .د ، )الدیهى( .5

 القْانونیة، الوفاء مكِتبة الناشر ( األولى، الطبعةْ  المتلقْین، جمهور اإلعالمیة على

 .)م2015 القْاهرة،

 أسامة واإلعالم، دار اإللكتروني م، اإلستعمار 2015الرحباني، عبیرشفیق ،)الرحباني( .6

 . اإلردن للنشر والتوزیع،

 عمان،(الطبعْة األولي، البدیل، اإلعالم األنصاري، محمد توفیق أحمد ) األنصاري( .7

 م).2020 ( للطباعة، سمیر منصور

 . المعْارف دار القاهرة، بالجماهیر، واالتصال اإلعالم ،م 1971 میهاربإ ، مامإ )مامإ ( .8

 صفاء دار واإللكتروني، والنشر اإلنترنت م، 2011 النواسیة، ضعو  غالب ،)النوایسة( .9

 . والتوزیع لنشرل

 الطبعةْ  وعالجها، النفسیة األمراض ،م 2004 النابلسي، أحمد محمد ، )النابلسي( .10

  .لبنان طرابلس، والنفسجسمیة، النفسیة الدراسات الرابعْة، مركز
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 وزَارة منشور بغداد،(  الثقْافي والتغیر االتصال الهیتي، نعْمان هادي . د ،)الهیتي( .11

 ).م1987الثقْافة،

واإلنترنت،  اإلعالم وسائل في الجرافیكي التصمیم م، 2010 شفیق، حسنین ،)شفیق( .12

 . والتوزیع للنشر فكر وفن دار

 رحمة اإلعالم، في وتطبیقاتها المتعددة الوسائط م، 2006شفیق، حسنین ،)شفیق( .13

 . والنشر برس للطباعة

 تعددة،الم الوسائط برامج وٕانتاج تصمیم م، 2007 شعالن، محمد السید ،)شعالن( .14
 . القاهرة الحدیث، دار الكتاب

 .والنشر للطباعة م، إیثار 2006 صدیق، مختار ،)صدیق( .15
 وأفآق األسس اإللكتروني اإلعالم م، 2015 صالح، عصام مروى ،)صالح( .16

 . عمان العلمي، المستقبل، دار اإلعصار
الوفاء  ةمكِتب الناشر األولى، الطبعةْ  االجتماعي، اإلعالم ،م 2015الفتاح، عبد على .17

 . القاهرة القانونیة،
 الوسائل في التعلیم تكنولوجیا م، 1996 عبدالمنعم، محمد على ، )عبدالمنعم( . 18 .18

 . اإلسكندریة للطباعة، البشرى دار الطبعة األولى، التعلیمیة،

 الطبعةْ  األبناء، ومشكالت األسرة ،م 2004المعْطى، عبد حسن ،)المعْطي عبد( .19
 . القاهرة والتوزیع، شرللن رحاب األولي، دار

 دار القاهرة، اإلعالمي، النفس علم ،م 2003عبدالخالق، شیرین ،)عبدالخالق( .20
 . النهضة العْربیة

الوفاء  دار اإلسكِندریة،(  واإلعالم االجتماع علم ،م 2001عطیة، جبارة .د ،)عطیة( .21
 . والنشر للطباعة

أسامة  دار عمان، مي،اإلعال الفضائیات ودورها ،م2009 عطوان، فارس ،)عطوان( .22
 . والتوزَیع للنشر

االجتماعي  التواصل وشبكات اإلعالم م، 2015عفیفي، محمد الدین عالء ،)عفیفي( .23
 .الجامعي التعلیم دار العالمیة،
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