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القدرة التنبؤية لإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي
مبعنى احلياة والشعور بالرضا عن احلياة لدى خريجات اجلامعات

د .نائلة عبد الكرمي الغزو

امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل الفروق يف الإدمان على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،والر�ضا عن احلياة لدى عينة من
اخلريجات حديثًا من اجلامعات اللواتي لديهن معنى يف احلياة،
واللواتي ال يوجد لديهن معنى يف احلياة يف حمافظة عجلون،
الأردن .تكونت العينة من ( )182خريجة حديثًا من حمافظة عجلون.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم املنهج الو�صفي التنب�ؤي ،وثالثة
مقايي�س هي :مقيا�س للإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي،
ومقيا�س املعنى يف احلياة ،و�آخر للر�ضا عن احلياة� .أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي كان
لدى اخلريجات اللواتي ال يوجد لديهن معنى يف احلياة �أعلى ب�شكلٍ
دال مما هو لدى اخلريجات اللواتي يوجد لديهن معنى يف احلياة ،و�أن
ٍّ
م�ستوى الر�ضا عن احلياة لدى اخلريجات اللواتي يوجد لديهن معنى
دال مما هو لدى اخلريجات اللواتي ال يوجد
يف احلياة �أعلى ب�شكلٍ ٍ ّ
أثريا
لديهن معنى يف احلياة .كما تبني � َّأن الإ�سهام الن�سبي الأعلى ت� ً
لأبعاد الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي بالر�ضا عن احلياة
لدى اخلريجات اللواتي ال يوجد لديهن معنى يف احلياة عند م�ستوى
الداللة ( )p<0.05كان ل ُبعد االن�سحاب ،يليه ُبعد تعديل املزاج ،و� َّأن
أثريا لأبعاد الإدمان على مواقع التوا�صل
الإ�سهام الن�سبي الأعلى ت� ً
االجتماعي بالر�ضا عن احلياة لدى اخلريجات اللواتي يوجد لديهن
معنى يف احلياة عند م�ستوى الداللة ( )p<0.05كان ل ُبعد ال�رصاع،
يليه ُبعد الربوز .وت�ضمنت التو�صيات عقد ندوات �أو برامج �إر�شادية
ووقائية تهدف �إىل م�ساعدة خريجي اجلامعات يف حل م�شكالتهم
وتزويدهم بالأ�ساليب التكيفية يف التعامل مع �ضغوط احلياة.
الكلمات املفتاحية :الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي،
املعنى يف احلياة ،الر�ضا عن احلياة ،خريجات اجلامعات حديثًا.

Abstract:
The current study aims to explore the differences
in social networking site addiction and life satisfaction
among recent female university graduates with and
without meaning of life in Ajloun Governorate in
Jordan. The study sample consists of 182 recent female
graduates from Ajloun Governorate. The participants
complete three scales: Social networking site addiction
scale, meaning of life scale, and life satisfaction scale.
The results indicate that the level of social
networking site addiction is significantly high among
recent female university graduates without meaning
of life, and the level of life satisfaction is significantly
high among recent female university graduates with
the meaning of life scale. Furthermore, the study
shows that the highest relative contributions of social
media addiction impact in life satisfaction among
recent female university graduates without meaning
in life at the level of p<0.05 is withdrawal then mood
adjustment. Moreover, the study shows that the highest
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relative contribution of social media addiction impacts
in life satisfaction among recent female university
graduates with meaning of life at the level of p<0.05 is
conflict and salience.
Furthermore, the study recommends conducting
counseling programs and workshops for graduates to
address their problems and face life pressures.
Keywords: Social networking site addiction,
Meaning in life, Life satisfaction, Recent female
university graduates.

املقدمة:
�أدى النمو ال�رسيع يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �إىل
زيادة �سهولة الو�صول �إىل الإنرتنت يف �أنحاء العامل ،كما �أ�صبحت
جزءا ال يتجز�أ من احلياة اليومية
مواقع التوا�صل االجتماعي
ً
للأفراد ،العلمية واالجتماعية واملهنية ،وعلى الرغم من �أهميتها
بو�صفها و�سيلة للتوا�صل واحل�صول على املعلومات والتدريب على
املهارات وغريه ،كان لها ت�أثري وا�ضح على الفرد ،حتى �أ�صبح
مدم ًنا عليها؛ مما �أدى �إىل ظهور العديد من امل�شكالت واال�ضطرابات
النف�سية واالجتماعية ،وال�شعور بالي�أ�س وفراغ حياته من معناها
لعدم قدرته على �إ�شباع حاجاته ،وحتقيق ما يتطلع �إليه من �أهداف،
كما انعك�ست �سلبيا على م�ستوى ر�ضاه عن حياته.
كانت يوجن «� «Youngأول من ا�ستخدمت م�صطلح ا�ضطراب
�إدمان الإنرتنت ،ثم عدلته �إىل م�صطلح �أطلقت عليه ا�ستخدام
الإنرتنت املر�ضي ،ثم �شاع م�صطلح اال�ستخدام امل�شكل للإنرتنت،
على الرغم من �أن الباحثني يف�ضلون �أن يطلق عليه �إدمان الإنرتنت
عرف �أندر�سون وبال�سن (�Andreassen & Pal
( .)Young, 1998و ُي ِّ
 )lesen, 2014الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي بالقلق
املفرط امل�صاحب ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي ،ويكون
مدفوعا بدافع قوي ال�ستخدام تلك املواقع ،وتكري�س كثري
الفرد
ً
من الوقت واجلهد لها ب�شكل يعيق ممار�سته للأن�شطة االجتماعية
الأخرى ،كالدرا�سة والعمل ،وعالقاته ال�شخ�صية ،و�صحته النف�سية
والبدنية .ومن �أكرث الفئات �إدما ًنا على مواقع التوا�صل االجتماعي
خطريا لهذه الفئة العمرية� ،إذ لوحظ
فئة ال�شباب ،وهذا ي�شكل عاملاً
ً
�أن �أكرث من ( )68.5%من املراهقني وال�شباب البالغني ي�ستخدمون
مواقع التوا�صل االجتماعي ب�شكلٍ غري منتظم (Zaremohzzabieh
 .)et al. , 2014كما تبني يف درا�سة �أجريت يف الواليات املتحدة
الأمريكية �أن عدد م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي يف الأعمار
ما بني ( )29 - 18قد بلغ حوايل ( ،)90%وكانت ن�سبة الإناث
حوايل (.)Clement, 2019( )75%
تباينت وجهات النظر حول ما ترتكه مواقع التوا�صل
االجتماعي من �آثار يف حياة الفرد من خمتلف جوانبها ،فهناك من
آثارا
آثارا �إيجابية ،و�آخرون يرون �أن هناك � ً
يرى �أن ملواقع التوا�صل � ً
�سلبية لهذه املواقع� ،أما من حيث الإيجابيات فقد �أجمع الباحثون
ع�رصا جدي ًدا من االت�صال
على �أن هذه التكنولوجيا قد فتحت
ً
والتفاعل بني اجلميع على الأ�صعدة االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية وغريها (� .)Griffiths, 2003أما من الناحية
ال�سلبية فقد وجد �أن هناك م�شكالت �صحية وم�شكالت يف الأداء

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )38نيسان 2022م

والإجناز ب�شكل عام؛ فهي ت�ؤدي �إىل تغري كبري يف الطقو�س اليومية
للفرد ( ،)Köse & Doğan, 2019كالعزلة االجتماعية ،والبعد عن
احلياة الواقعية ،وفقدان ال�شهية ،وانخفا�ض معدل تناول الطعام،
�إ�ضافة �إىل انخفا�ض عدد �ساعات النوم وما يرتتب عليه من �إجهاد
وتوتر ( .)Anderson, 2001كما حاول عدد من علماء النف�س تف�سري
�إدمان مواقع التوا�صل االجتماعي يف �ضوء النظريات النف�سية ،فريى
�سكرن " "Skenerيف النظرية ال�سلوكيةَّ � ،أن الفرد يقوم مبجموعة
من ال�سلوكات والأن�شطة بهدف احل�صول على املكاف�أة والتعزيز،
واملكاف�آت التي توفرها مواقع التوا�صل االجتماعي خمتلفة؛ فهي
ترتاوح ما بني ما تقدمه تلك ال�شبكة للفرد من الراحة واملتعة
النف�سية �إىل املعلومات العديدة� ،إىل جانب �أنها طريقة ب�سيطة و�سهلة
للهروب من الواقع بهدف احل�صول على معززات ال�سلوك (Hinic et
 .)al. , 2008ويقرتح االجتاه املعريف �أن املعارف �سيئة التكيف
املتمثلة بالت�شوهات املعرفية؛ كافية للت�سبب يف ظهور جمموعة
من الأعرا�ض املرتبطة با�ضطراب و�إدمان الإنرتنت)Davis, 2001( .
ويرى �أ�صحاب النموذج املعريف ال�سلوكي �أن التوا�صل االجتماعي
غري الطبيعي ين�ش�أ من الإدراك غري املالئم ،ويت�ضخم بعوامل
بيئية خمتلفة؛ مما ي�ؤدي يف النهاية �إىل الإدمان ،كما ي�ؤكد منوذج
املهارات االجتماعية �أن التوا�صل االجتماعي غري الطبيعي ين�ش�أ
لأن النا�س يفتقرون �إىل مهارات تقدمي الذات ،ويف�ضلون التوا�صل
االفرتا�ضي على التفاعالت املبا�رشة ،مما ي�ؤدي يف النهاية �إىل
الإدمان)Sahin, 2018( .
يعتقد النا�س �أن الإدمان يقت�رص على تعاطي املواد مثل
الكحول واملخدرات� ،إال �أنه ي�شمل العادات واملمار�سات التي ال
ن�ستطيع التحكم بها ،والتي ت�صنف �ضمن �سياق الإدمان ال�سلوكي
الذي اكت�سب �أهمية يف ظل التطور التكنولوجي الهائل (Sahin,
 .)2018ترى يونغ (� )Young, 1996أنه ميكن ت�شخي�ص الفرد
امل�صاب بالإدمان على الإنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي� ،إذا
ظهرت عليه ثالثة �أعرا�ض �أو �أكرث من الأعرا�ض التي �أ�شار �إليها
الدليل الت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية والعقلية الرابع (،)DSM IV
وعملت يونغ على تعديلها حتى تتنا�سب مع �إدمان ا�ستخدام الإنرتنت
ومواقع التوا�صل االجتماعي .وتتمثل هذه الأعرا�ض يف :الربوز( (�Sa
� )lienceأي االن�شغال ال�سلوكي واملعريف والعاطفي با�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي ،في�صبح ا�ستخدامها �أكرث الأن�شطة البارزة التي
يقوم الفرد بها؛ التحمل (� )Toleranceأي اال�ستخدام املتزايد ملواقع
التوا�صل االجتماعي مع مرور الوقت؛ وتعديل املزاج( (�Mood Modi
� )ficationأي �أن االنخراط على مواقع التوا�صل االجتماعي ي�ؤدي اىل
تغري �إيجابي يف احلالة االنفعالية للفرد؛ واالنتكا�س (� )Relapseأي
العودة ب�رسعة ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي بعد فرتة من
االمتناع عنها؛ واالن�سحاب (� )Withdrawalأي املعاناة من �أعرا�ض
ج�سدية وانفعالية ونف�سية غري �سارة عند التوقف عن ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي؛ وال�رصاع (� )Conflictأي حدوث تعار�ض بني
ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي والأن�شطة احلياتية الأخرى
مثل العمل والدرا�سة (.)Monacis et al. , 2017
ويرى ماي (َّ � )May, 2009أن امل�شكلة الرئي�سية منذ �أوا�سط
القرن الع�رشين هي الفراغ من وجود معنى يف احلياة ،والفراغ هذا
دائما
ال ي�شري �إىل جمموعة من النا�س ال يعرفون ماذا يريدون ،بل هم ً
لي�س لديهم �أية فكرة وا�ضحة عما ي�شعرون ،وعندما يتحدثون عن قلة

اال�ستقاللية� ،أو يعانون من عجز يف �صنع القرارات� ،ستظهر لديهم
م�شكلة االفتقار �إىل خربة حمددة حول رغباتهم �أو حاجاتهم ،وينجم
عن ذلك �شعورهم بالأمل و�ضعف القدرة ب�سبب �شعورهم بالفراغ،
وفقدان املعنى يف احلياة .ومن املتوقع �أن تتفاقم هذه امل�شكلة
مر الأيام نتيجة التقدم الآيل والتكنولوجي الذي
بدرجة خطرية على ّ
فائ�ضا وقت ًيا رهي ًبا يف حياة ال�شخ�ص العادي،
من �ش�أنه �أن يطرح
ً
ولنا �أن نتوقع �أعدا ًدا هائلة من الب�رش ال يعرفون ماذا يفعلون بكل
هذا الوقت (فرانكل .)2011 ،وقد �أ�شار جايلي (� )Jilee, 2002إىل � َّأن
فقدان املعنى يف احلياة ظاهرة وا�سعة االنت�شار يف الوقت الراهن،
ويع ُّد من �أهم املخاطر الوجودية الكربى التي تواجه الإن�سان
املعا�رص ،ويعاين الأفراد من الفراغ بال�شكوى �أن حياتهم بال معنى
يعي�ش لأجله ،وقد اتفق املنظرون يف هذا املجال على �أهمية وجود
معنى حلياة الإن�سان ،و�أن الإح�سا�س باالمتالء بوجود املعنى يكون
�رضور ًيا كي يتمتع الفرد ب�صحة نف�سية جيدة .وقد اتخذت ظاهرة
فقدان املعنى يف الآونة الأخرية باالنت�شار بني ال�شباب واملثقفني
�أكرث من بقية فئات املجتمع الأخرى مما جعل منها م�شكلة نف�سية
�صحية اجتماعية حتتاج �إىل الدرا�سة والبحث ،وال �سيما الدرا�سات
احلديثة يف علم النف�س التي �أثبتت �أن م�شاعر فقدان املعنى من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا على حياة الإن�سان ،و�صحته اجل�سمية والنف�سية
وقد ت�ؤدي به �إىل االكتئاب �أو �إىل الإدمان على الكحول واملخدرات،
�أو �إىل �أمرا�ض ج�سمية خمتلفة �أو �إىل �إيذاء النف�س �أو الآخرين �إىل
االنتحار (.)Gallant, 2001
ويعرف فرانكل ( )1982معنى احلياة �أنها حالة ي�سعى
ِّ
الإن�سان للو�صول �إليها لت�ضفي على حياته قيمة ومعنى ي�ستحق
العي�ش من �أجله ،وحتدث نتيجة لإ�شباع دافعه الأ�سا�سي املتمثل
ب�إرادة املعنى ،وباملقابل تنجم حالة نف�سية �سلبية ي�شعر الفرد
داخلها بالالمعنى واخلواء وال�ضيق النف�سي لعدم متكنه من �إيجاد
معان يف حياته� ،أو ف�شله يف احل�صول على اخلربات التي تعطي
ٍ
حلياته معنى �إيجاب ًيا ،وفقدان الهدف يف احلياة والإح�سا�س بالفراغ
املرتبط بخواء املعنى يجعله يواجه العديد من اال�ضطرابات النف�سية
واالجتماعية التي تعيق حتقيق �صحته النف�سية� .إن معنى احلياة
يقوم على عدد من العنا�رص التي تتمثل يف الإيجابية ،والإطار
املرجعي للفرد ،ور�ؤية الذات ،والقدرة على �إدراك الر�ضا عن احلياة
( .)Steger & Frazier, 2005ويـرى كـوروف (� )Korff, 2006أنـه
حينمـا يكـون للفـرد معنـى حلياتـه ،وي�سـتطيع �إ�شـباع حاجاتـه
الأ�سا�سـية بالتزامـن مـع �إدراكـه لنوعيـة احليـاة خالل مـروره
باخلبـرات؛ ف�إن ذلـك هـو الر�ضا عـن احليـاة ،وت�أتـي درجـة الر�ضـا
ح�سـب تقييـم الأفـراد لأنف�سـهم؛ لأنهـا تختلـف مـن ثقافـة لأخـرى،
ومــن مرحلــة عمريــة لأخــرى ،ويــزداد ر�ضــا الفــرد عــن ذاتــه
كلمــا فكــر باملواقــف احلياتيــة ب�صـورة �إيجابيـة ،وهـو يرتبـط بال
�شـك بالعديـد مـن املتغيـرات النف�سـية الهامـة ،كال�سـعادة والأمـل
وال�شـعور بامل�سـ�ؤولية و�إدراك معنـى احليـاة.
ويعر ف الر�ضا عن احلياة �أنه تقييم الأفراد حلياتهم ح�سب
وجهة نظرهم اخلا�صة ،وذلك من جانبني :الأول معريف يتمثل يف
�إدراك الفرد وتقييمه للحياة ب�شكل عام� ،أو تقييم جوانب حمددة من
احلياة ،مثل البيئة واملجتمع والإجناز والأ�سـرة� .أما اجلانب الثاين
فهو تقييم الأفراد حلياتهم من خالل الأحداث ال�سارة التي ت�ؤدي
�إىل ال�سعادة والهناء ال�شخ�صي� ،أو التوتر والقلق وال�ضغط (Pavot,
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القدرة التنبؤية لإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي
مبعنى احلياة والشعور بالرضا عن احلياة لدى خريجات اجلامعات

د .نائلة عبد الكرمي الغزو

 .)2009وقد تو�صلت بع�ض الدرا�سات �إىل وجود عالقة ارتباطية
�إيجابية بني املعنى يف احلياة والر�ضا عن احلياة لدى فئات
عمرية خمتلفة ،كدرا�سة كل من (Panet al. , 2010; Petersonet
 )al. , 2007; Harries, 2004ودرا�سة خوج ( ،)2011كما �أ�شارت
العديد من الدرا�سات �إىل وجود عالقة ارتباطية �سلبية بني �إدمان
الإنرتنت والر�ضا عن احلياة ،ومنها درا�س ة (�Xiaoming, 2005 ;An
wer,2015; Cardak, 2013; Bozoglanet al. , 2013; Blachnio et

 )al. , 2016ودرا�سة ر�شوان (� .)2013إذ ي�شري جريفيت
�إىل � َّأن الإنرتنت يجعل لدى الأفراد رغبة بخلق وتطوير الهوية
االجتماعية ،والتمتع ب�شخ�صية خمتلفة ،وحتقيق الر�ضا عن
النف�س ،كما �أن الأفراد الذين ينظرون �إىل �أنف�سهم بطريقة �سلبية
ميكن �أن يعتربوا الإنرتنت و�سيلة للتعوي�ض عن ذلك النق�ص،
فيزيدوا من ا�ستخدامهم له (.)Bahrainian & Khazaee, 2014
واهتم الباحثون با�ستك�شاف عالقة كل من �إدمان مواقع
التوا�صل االجتماعي واملعنى يف احلياة والر�ضا عن احلياة
باملتغريات الأخرى .فقد قام كل من بي وزميليه ()Bai et al. , 2001
بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على اجلوانب النف�سية واالجتماعية
�شخ�صا.
املرتبطة ب�إدمان الإنرتنت .وتكونت العينة من ()251
ً
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن  38فر ًدا انطبقت عليهم املعايري اخلا�صة
ب�إدمان الإنرتنت ،كما وجد �أن املدمنني يكون لديهم �شعور بالك�آبة
والع�صبية عندما ال يكونون على ات�صال بالإنرتنت .و�أجرى بال�شنو
و�آخرون ( )Blachnio et al. , 2016درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
م�ستوى �إدمان الفي�سبوك ،ومدى ارتباطه بتقدير الذات والر�ضا عن
م�ستخدما .وقد �أ�شارت
احلياة .وتكونت عينة الدرا�سة من ()381
ً
النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية �سالبة ذات داللة �إح�صائية بني
تقدير الذات والر�ضا عن احلياة و�إدمان الفي�سبوك .وهدفت درا�سة
كادريك (� )Cardak, 2013إىل بحث العالقة بني �إدمان الإنرتنت
وال�صحة النف�سية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )479طال ًبا وطالبة.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �إدمان الإنرتنت يرتبط �سلبيا بتقدير
الذات والر�ضا عن احلياة.
هدفت درا�سة بوزوجالن (� )Bozoglan et al. , 2013إىل
بحث العالقة بني �إدمان الإنرتنت والوحدة وتقدير الذات والر�ضا
عن احلياة لدى طالب اجلامعات الرتكية .وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )89طال ًبا وطالبة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة
�سلبية كبرية بني �إدمان الإنرتنت وتقدير الذات ،ووجد �أن الر�ضا عن
احلياة ي�ؤثر يف �إدمان الإنرتنت عرب تقدير الذات .و�أجرى �إك�سیومنج
( )Xiaoming, 2005درا�سة بحثت العالقة بني �إدمان الإنرتنت
واالكتئاب وتقدير الذات والر�ضا عن احلياة وامل�ساندة االجتماعية
لدى طالب اجلامعات .وتكونت العينة من ( )988طال ًبا جامع ًيا.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك فروقا دالة �إح�صائ ًيا بنی
الطالب مدمني الإنرتنت ،والطالب غری املدمنني بالن�سبة للم�ساندة
االجتماعية والر�ضا عن احلیاة والقلق التفاعلي واالكتئاب وتقدير
الذات.
كما هدفت درا�سة هاري�س (� )Harries, 2004إىل الك�شف
عن معنى احلياة وعالقته بالر�ضا عنها .وتكونت العينة من عينة
مفتوحة خالل الإنرتنت و�صلت لأكرث من  1000فرد .و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن ال�صحة النف�سية تتحقق عندما يحقق الفرد الغر�ض
»»Griffith
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والهدف من وجوده يف احلياة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود
ارتباط موجب بني الر�ضا عن احلياة ومعنى احلياة وبني احلب
والر�ضا عن العالقات .وهدفت درا�سة كل من بيرت�سـون وزمالئه
(� )Peterson et al. , 2007إىل بحث العالقــة بيــن قــوة ال�شــخ�صية
والتفكيــر الإيجابــي والر�ضــا عــن احليــاة والتوجــه نحـو ال�سـعادة
وامل�شـاركة والبهجـة ومعنـى احلياة .وتكونت العينـة من ()12439
فـر ًدا مـن الواليـات املتحـدة الأمريكيـة ،وعينـة مـن �سوي�سـرا بلـغ
عددهـا ( )445فر ًدا .و�أ�شارت النتائــج �إىل وجــود ارتبــاط موجــب
دال �إح�صائيــًا بيــن قــوة ال�شــخ�صية وا�ســرتاتيجيات التفكيــر
الإيجابــي ،مثــل احلــب والأمــل وحــب اال�ستطالع لــدى العينــة
الأولــى ،وارتبــاط بيــن التفكيــر الإيجابـي مـع املثابـرة والتدفـق
لـدى عينـة �سوي�سـرا ،كمـا لوحـظ وجـود كل مـن ال�سـعادة والر�ضـا
عـن احليـاة والتفـا�ؤل ومعنـى احليـاة لـدى العينتيـن .وفـي درا�سـة
قام بها من بـان و�آخرون ( )Pan et al. , 2010هدفـت �إىل مقارنـة
الت�أثيـرات التنب�ؤيـة ل�ضغـوط اختـالف الثقافـات ومعنـى احليـاة
والر�ضـا عنهـا بيـن جمموعـة مـن الطالب ال�صينييـن فـي �أ�سـرتاليا
وهونـغ كونـغ .وتكونت العينـة من ( )606طالب وطالبات فـي
 6جامعـات خمتلفـة .و�أ�شارت النتائـج �إلـى �أن العينـة الأ�سـرتالية
ح�صلـت علـى م�سـتوى �أعلـى فـي �ضغــوط اختالف الثقافــات
بدرجــة دالــة عــن عينــة طلبــة هونــغ كونــغ ،ولــم توجــد فــروق
ذات داللـة فـي الر�ضـا عـن احليـاة ،و�أ�سهم متغيـر معنـى احليـاة
�إيجابيا بالتنبـ�ؤ بالر�ضـا عـن احلياة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
انطال ًقا مما �أ�شارت �إليه الدرا�سات ال�سابقة والأدب الرتبوي
والنف�سي ،مثل درا�سة كل من (& Bai et al. , 2001; Bahrainian,
� )Khazaee, 2014أن �أعداد م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي
الذين و�صلوا لدرجة الإدمان عليها� ،أو من هم على حافة الإدمان يف
تزايد م�ستمر؛ �إذ ال ي�ستطيع عدد كبري من م�ستخدمي مواقع التوا�صل
االجتماعي االبتعاد عنه ،وي�ستخدمونه ب�أ�سلوب غري عادي؛ مما
ي�ؤثر يف حياتهم ال�شخ�صية وعالقاتهم بالآخرين .كما �أن الإدمان
على مواقع التوا�صل االجتماعي ميثل م�شكلة عاملية متزايدة يف
القرن الواحد والع�رشين ،وا�ستخدامها دون وعي ،ميكن �أن ي�ؤثر �سل ًبا
يف التطور البيولوجي والف�سيولوجي والنف�سي واالجتماعي وي�سبب
اخلوف والقلق ( .)Simsek et al. , 2019و�أثار علماء النف�س حقيق ًة
�شخ�صا من بني � 200شخ�ص من م�ستخدمي
مفادها �أن هناك
ً
أ�شخا�صا يق�ضون
الإنرتنت تت�ضح عليه �أعرا�ض الإدمان ،و�أن هناك �
ً
� 38ساعة �أو �أكرث على مواقع التوا�صل االجتماعي دون عمل يذكر
( .)Thatcher & Goolam, 2005وبالرغم من هذا التزايد يف ا�ستخدام
التكنولوجيا بني ال�شباب وما ينتج عنه من �آثار �سلبية� ،إال �أن هناك
قلة من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الإدمان على مواقع التوا�صل
االجتماعي؛ فا�ستمرار الو�ضع على حاله �ستكون له عواقب وخيمة
يف اجلانب النف�سي واالجتماعي بالدرجة الأوىل.
انت�رشت ظاهرة فقدان املعنى يف احلياة بني ال�شباب واملثقفني
�أكرث من بقية فئات املجتمع الأخرى؛ مما جعل منها م�شكلة نف�سية
�صحية اجتماعية حتتاج �إىل الدرا�سة والبحث ،وال �سيما الدرا�سات
احلديثة يف علم النف�س التي �أثبتت �أن م�شاعر فقدان املعنى من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر �سل ًبا يف حياة الإن�سان و�صحته اجل�سمية والنف�سية،
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وقد ت�ؤدي به �إىل االكتئاب �أو �إىل الإدمان على الكحول واملخدرات ،حدود الدارسة وحمدداتها:

�أو �إىل �أمرا�ض ج�سمية خمتلفة �أو �إىل �إيذاء النف�س �أو الآخرين� ،أو حتى
�إىل االنتحار )Gallant, 2001( .لذا ف�إن معرفة واقع الإدمان على
مواقع التوا�صل االجتماعي لدى هذه الفئة من ال�شباب ،وارتباطه
باملعنى يف احلياة ،ودرجة الر�ضا عن احلياة لديهن ا�ست�شعار
�أن لهذه الفئة دورها ومكانتها يف املجتمع باعتبارهم �ضمانة
مل�ستقبل العامل ،وعماد تطوره من خالل الإنتاج والإبداع.

أهدف الدراسة:
الآتية:

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الإجابة عن الأ�سئلة البحثية

تتحدد نتائج الدرا�سة مبا يلي:
 اقت�رصت الدرا�سة احلالية على عينة متي�رسة من اخلريجات
حديثًا يف حمافظة عجلون.
 اقت�رصت الدرا�سة على تطبيق ثالثة مقايي�س هي :الإدمان
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،واملعنى يف احلياة ،والر�ضا عن
احلياة.
 انح�رص تطبيق الدرا�سة يف ظل ظروف انت�شار جائحة
كورونا.

● ●ال�س�ؤال الأول :هل هناك فروق دالة �إح�صائ ًيا يف الإدمان التعريفات االصطالحية واإلجرائية

على مواقع التوا�صل االجتماعي بني اخلريجات حديثًا من اجلامعات
اللواتي لديهن معنى يف احلياة ،واللواتي ال يوجد لديهن معنى يف
احلياة؟

● ●ال�س�ؤال الثاين :هل هناك فروق دالة �إح�صائ ًيا يف الر�ضا
عن احلياة بني اخلريجات حديثًا من اجلامعات اللواتي لديهن معنى
يف احلياة واللواتي ال يوجد لديهن معنى يف احلياة؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :ما الإ�سهام الن�سبي لأبعاد الإدمان على
مواقع التوا�صل االجتماعي بالر�ضا عن احلياة لدى اخلريجات
حديثًا من اجلامعات اللواتي لديهن معنى يف احلياة ،واللواتي ال
يوجد لديهن معنى يف احلياة؟

أهمية الدراسة:
تربز الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة من �أهمية الفئة العمرية
التي جرت �إجراء الدرا�سة عليها� ،إذ تعد فئة ال�شباب فئة مهمة
من فئات املجتمع التي يعتمد عليها يف تقدم املجتمعات ،وبناء
أثرا �إيجا ًبا و�سل ًبا مبا �أفرزته
احل�ضارات ،وهي الفئة الأكرث ت� ً
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .كما تربز الأهمية النظرية لهذه
الدرا�سة يف �أنها جمعت بني الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي
واملعنى يف احلياة ،والر�ضا عن احلياة م ًعا بني اخلريجات حديثًا،
وهذا من �ش�أنه �أن يعمق فهم الباحثني لكل متغري من متغريات
الدرا�سة؛ مما يقودهم �إىل معرفة الأ�سباب الكامنة وراء �إدمانهن
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وهذا ي�ساعد اجلهات النف�سية
واالجتماعية والأكادميية ذات العالقة يف البحث عن �أ�ساليب وطرق
وبرامج للحد منه.
وتكمن الأهمية التطبيقية لهذه الدرا�سة ،يف �أنها �ستكون
خطوة للخروج بنتائج تزود الباحثني يف املجال الرتبوي
والنف�سي مبعلومات متكنهم من �إجراء درا�سات وبرامج وقائية
و�إر�شادية وعالجية لتح�سني ال�صحة النف�سية لدى اخلريجني
واخلريجات .بالإ�ضافة �إىل �أن هذه الدرا�سة ُتع ّد مهمة ملا حتتويه
من الأدب النظري الذي ميكن من خالله العمل على توعية الأهل
واملربني بالإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�أهمية
التدخل املبكر واملتخ�ص�ص من خالل برامج وا�ضحة وفاعلة من
�أجل تر�شيد ا�ستخدامه.

◄◄الإدمان على مواقع التوا�صل االجتمايعي
 :)working Site Addictionهو ا�ضطراب التحكم وال�سيطرة بالدافع
�أو الرغبة نحو ا�ستخدم الإنرتنت لدى ال�شخ�ص ،والذي ال يتوافق مع
تناول م�سكر �أو خمدر ،بحيث يت�سبب يف م�شكالت مهنية واجتماعية
ويعرف الإدمان على مواقع
و�شخ�صية ونف�سية)Young, 2007( .
ّ
التوا�صل االجتماعي �إجرائ ًيا� :أنه الدرجة التي حت�صل عليها
املفحو�صة على مقيا�س الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي
امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
◄◄املعنى يف احلياة ( :)Meaning in Lifeيعرف ريكر
( )Reker, 2004معنى احلياة �أنه ال�شعور بالتما�سك والـنظام ،و�إدراك
الهدف من وجود الإن�سان فـي احليـاة ،والـ�سعي لتحقيق �أهداف ذات
ويعرف
قيمة ،والإح�سا�س امل�صاحب مل�شاعر الإجناز جراء حتقيقهاَّ .
املعنى يف احلياة �إجرائ ًيا� :أنه الدرجة التي حت�صل عليها املفحو�صة
على مقيا�س املعنى يف احلياة امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
◄◄الر�ضا عن احلياة ( :)Life Satisfactionهو كيفية تقييم
الأفراد حلياتهم ب�أبعادها املختلفة ،من خالل ال�صفات وال�سمات
ال�شخ�صية والفروق الفردية ،وتت�أثر الأبعاد بالعوامل الدميغرافية
والظروف البيئية ،والعوامل الثقافية والن�ضج والواقعية،
واال�ستقاللية التي يتمتع بها الفرد ،والتقييم يكون ذات ًيا (Dienner,
ويعرف الر�ضا عن احلياة �إجرائ ًيا� :أنه الدرجة التي حت�صل
.)2000
َّ
عليها املفحو�صة على مقيا�س الر�ضا عن احلياة امل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية.
◄◄اخلريجات حديثًا (Recent Female University
 :)Graduatesهن خريجات اجلامعات الأردنية يف حمافظة
عجلون ،والالتي �أنهني مرحلة البكالوريو�س ،وترتاوح �أعمارهن بني
عاما.
(ً )29 - 23
(�Social Net

منهجية الدراسة وإجراءاتها
جمتمع الدارسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من عينة متي�رسة (Convenience
 )Sampleمن خريجات اجلامعات ممن ترتاوح �أعمارهن من (23
  )29عام ًا يف حمافظة عجلون ،واختري �أفراد الدرا�سة بالطريقةاملتي�رسة ،لأن جمتمع الدرا�سة غري معروف وغري حمدد من حيث
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القدرة التنبؤية لإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي
مبعنى احلياة والشعور بالرضا عن احلياة لدى خريجات اجلامعات

د .نائلة عبد الكرمي الغزو

تكون جمتمع
العدد ،ولعدم وجود قوائم ب�أ�سماء اخلريجات .وقد َّ
الدرا�سة من ( )182خريجة جامعية يف خمتلف التخ�ص�صات،
�أمكن التو�صل �إليهن من خالل تعاون املعارف والأ�صدقاء ،وممن
لديهن رغبة يف امل�شاركة بهذه الدرا�سة ،وت�سكن يف مدينة عجلون.
وطبقت املقايي�س الثالثة على �أفراد جمتمع الدرا�سة .وجرى تعبئة
اال�ستبيانات �إلكرتونياً.
أدوات الدارسة:

و�ضع الدرجات على املقيا�س :ا�شتمل املقيا�س على ()18
فقرة ،موزعة على �ستة �أبعاد ،جرت اال�ستجابة له وفق تدريج
نادرا) ،و (� =3أحيا ًنا) ،و (=4
خما�سي = 1( :مطل ًقا) ،و (=2
ً
دائما) .وال توجد �أية فقرات عك�سية ،وترتاوح الدرجات
غال ًبا) ،و (ً =5
كل بعد من ( )15 - 3درجة ،وعلى املقيا�س ككل من ()90 - 18
ؤ�رشا على ارتفاع م�ستوى
درجة ،وكلما ارتفعت الدرجة كان ذلك م� ً
الإدمان يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
● ●ثان ًيا :مقيا�س املعنى يف احلياة

● ●�أولاً  :مقيا�س الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي
()Social Net Working Sites Addiction Scale
ا�ستخدم مقيا�س بريغن للإدمان على مواقع التوا�صل
االجتماعي املطور من قبل �آندر�سني و�آخرين (Andreassen et al. ,
 )2012املرتجم واملكيف للبيئة العربية من قبل (عبابنة،)2020 ،
وا�ستخدمته الباحثة �أداة لقيا�س الإدمان على مواقع التوا�صل
االجتماعي يف الدرا�سة احلالية.
 �صدق املحتوى :للتحقق من �صدق املحتوى قامت
(عبابنة )2020 ،بعر�ض ن�سخة �أ�صلية من مقيا�س الإدمان يف
مواقع التوا�صل االجتماعي ،ون�سخة مرتجمة للأداة على جمموعة
من املحكمني تكونت من (� )25أ�ســتاذًا من املخت�صــني بالإر�شــاد
النف�ســي ،وعلم النف�س الرتبوي والرتبية اخلا�صــة والقيا�س والتقومي
من ق�سم علم النف�س الإر�شادي والرتبوي يف جامعة الريموك؛ لبيان
مدى و�ضوح الفقرات و�ســــالمتها اللغوية ،ومنا�ســــبتها للفئة
امل�ســــتهدفة ،وقيا�س ما و�ضـــعت لأجله ،ولقيا�س مدى االتفاق على
العبارات.
 �صدق البناء :لأغرا�ض الدرا�سة احلالية قامت الباحثة
بالت�أكد من �صدق بناء املقيا�س؛ بح�ساب معامالت االرتباط؛
لإيجاد قيمة ارتباط الفقرة بالبعد ،وقيمة معامل ارتباط الفقرة
بالدرجة الكلية للمقيا�س ،لدى عينة ا�ستطالعية مكونة من ()40
طالبة من خارج �أفراد عينة الدرا�سة ،وو�صلت معامالت ارتباطها،
�سواء �أكان مع البعد الذي تنتمي �إليه �أم املقيا�س ككل؛ �أعلى من
( .)0.30كما ُح�سبت معامالت االرتباط بني �أبعاد املقيا�س،
وتراوحت بني ( ،)0.84 - 0.70كما تراوحت معامالت االرتباط
بني الأبعاد واملقيا�س ككل بني ( ،)0.92 - 0.85وكانت القيم
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.01؛ وك�أمثلة
على فقرات هذا املقيا�س“ :هل ق�ضيت وق ًتا على مواقع التوا�صل
االجتماعي �أكرث مما قررت ق�ضاءه يف البداية؟ ” ،وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن معامالت االرتباط جميعها كانت ذات درجات مقبولة ودالة
�إح�صائ ًيا ،ولذلك مل يتم حذف �أي من الفقرات.
 ثبات املقيا�س :للتحقق من ثبات املقيا�س امل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية ُح�سب معامل االت�ساق الداخلي للمقيا�س با�ستخدام
معادلة كرونباخ � -ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك عن طريق توزيع
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية عددها ( )40طالب ًة من خارج �أفراد
عينة الدرا�سة ،وبلغ معامل ثبات املقيا�س ( ،)0.89وهو معامل
ثبات جيد ،ويفي ب�أغرا�ض الدرا�سة احلالية.
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()Meaning in Life Questioniare

بهدف الك�شف عن املعنى يف احلياة لدى خريجات اجلامعات
حديثًا ،جرى ا�ستخدام مقيا�س املعنى يف احلياة ( )MLQاملطور
من قبل �ستيجر وزمالئه ( ،)Steger et al, 2006بعد ترجمته �إىل
العربية .ويتكون املقيا�س ب�صورته الأ�صلية من ( )10فقرات،
�صممت
وجتري اال�ستجابة للمقيا�س وفق تدريج من �سبع نقاطّ ،
لقيا�س املعنى يف احلياة .ويتمتع املقيا�س بخ�صائ�ص �سيكومرتية
مقبولة ،مثل االت�ساق الداخلي ،وثبات االت�ساق الداخلي ،وو�صل
معامل كرونباخ �ألفا ( .)0.80وللت�أكد من معامالت �صدق املقيا�س
ُترجم املقيا�س من اللغة الإجنليزية �إىل اللغة العربية ،ثم �إعادة
ترجمته من اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية على من مرتجم �آخر،
ثم �إجراء املطابقة بني الرتجمتني باللغة الإجنليزية للت�أكد من
�سالمة الرتجمة ،ثم ُعر�ض املقيا�س على جمموعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات الأردنية وامل�رشفني الرتبويني يف وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية من ذوي االخت�صا�ص للت�أكد من �صحة
الرتجمة؛ وطلب منهم الت�أكد من �صحة ومطابقة الرتجمة ،وبعد ذلك
جرى الأخذ مبالحظاتهم حول الرتجمة و�سالمتها .وجرى التوا�صل
�إلكرتون ًيا من خالل الإمييالت ال�شخ�صية مع ذوي االخت�صا�ص.

 �صدق املحتوى :جرى التحقق من �صــدق املحتوى
للمقيا�س؛ بعر�ضــه على جمموعة من املحكمني تكونت من ()15
�أ�ســتاذًا من املخت�صــني بالإر�شــاد النف�ســي ،وعلم النف�س الرتبوي،
والرتبية اخلا�صــة ،والقيا�س والتقومي ،لبيان مدى و�ضوح الفقرات
و�ســــالمتها اللغوية ،ومنا�ســــبتها للفئة امل�ســــتهدفة يف الدرا�ســــة
احلالية ،وقيا�س ما و�ضـــعت لأجله ،ولقيا�س مدى االتفاق على
العبارات ،و�إ�ضافة �أية مالحظة من �ش�أنها تعديل املقيا�س ب�شكل
�أف�ضل .يف �ضــــــــوء �آراء ومالحظـات املحكمني �أجريت التعـديالت
املقرتحة ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ن�ســــــــبـة اتفـاق املحكمني على
�صـــــالحية املقيا�س وو�ضـــــوح ومنا�ســـــبة فقراته بلغت (،)80%
وهي ن�سبة اتفاق مرتفعة.
 �صدق البناء :جرى الت�أكد من �صدق بناء املقيا�س بح�ساب
معامالت االرتباط بني فقرات املقيا�س والدرجة الكلية على
املقيا�س ،لدى عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )40طالبة من خارج
�أفراد عينة الدرا�سة ،حيث تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع
الأداة ككل ( ،)65 - 40وك�أمثلة على فقرات هذا املقيا�س« :حياتي
لها هدف ذو معنى وا�ضح وحمدد» ،وكانت معامالت االرتباط ذات
درجات مقبولة ،ودالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (.)α= 0.01

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )38نيسان 2022م

 ثبات االختبار :طبق املقيا�س على عينة الدرا�ســـة
اال�ســـتطالعية املكونة من ( )40خريجة من حمافظة عجلون ،وهن
من خارج عينة الدرا�ســــة ،وطبق املقيا�س على العينة املذكورة
نف�ســـها مرة �أخرى بعد مرور �أ�ســـبوعني على التطبيق الأول،
وبا�ســـتخدام معادلة بري�ســـون ،ح�سبت معامل اال�ســـتقرار (ثبات
االختبار � -إعادة االختبار) بني درجات املفحو�صــــــــات يف
املرتني ا ،ووجد �أن قيمة الثبات با�ســتخدام معادلة بري�ســون كانت
( ،)0.81وتعد هذه القيم لثبات املقيا�س قوية ومقبولة لغايات
حتقيق �أهداف الدرا�سة.
ولتقدير ثبات االت�ساق للمقيا�س ،ا�ستخدمت معادلة كرونباخ
�ألفا ( )Cronbach's Alphaعلى بيانات التطبيق الأول للعينة
اال�ستطالعية ،املكونة من ( )40خريجة من حمافظة عجلون ،وهن
من خارج عينة الدرا�سة ،وقد بلغت قيمة معامل ثبات االت�ساق
الداخلي كرونباخ �ألفا ( ،)0.79وتعد هذه القيم قوية ومقبولة
لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة .وبناء على ما �سبق ،تبني �أن املقيا�س
يتمتع بال�صدق والثبات ،وبالتايل اعتمد لغايات الدرا�سة احلالية.
و�ضع الدرجات على املقيا�س :يتكون املقيا�س يف �صيغته
النهائية من ( )10فقرات ،تكون الإجابة عن هذه الفقرات وفق
تدريج من �سبع نقاط� ،إذ يوجد �أمام كل فقرة  7بدائل هي على
متاما ،غري �صحيح غال ًبا ،غري �صحيح �إىل حد
التوايل ) :غري �صحيح ً
متاما) ،وعلى
ما ،حمايد� ،صحيح �إىل حد ما� ،صحيح غال ًبا� ،صحيح ً
امل�ستجيب �أن يختار �إحدى البدائل لكل فقرة من ( 1غري �صحيح
متاما) ،وترتاوح الدرجات على املقيا�س من
مطل ًقا) �إىل �( 7صحيح ً
ؤ�رشا على
 ،70 - 10كلما ارتفعت الدرجة على املقيا�س كان ذلك م� ً
معنى مرتفع يف احلياة ،ويحتوي املقيا�س على فقرة عك�سية واحدة
وهي فقرة رقم .9
● ●ثالثاً  :مقيا�س الر�ضا عن احلياة
()Life Satisfaction Scale

لقيا�س الر�ضا عن احلياة لدى امل�شاركني يف هذه الدرا�سة،
طوره ديرن وزمال�ؤه ()Diener et al. , 1985
ا�س ُتخدم املقيا�س الذي ّ
وقام برتجمته وتعريبه جرادات ( ،)Jaradat, 2013وا�ستخدمته
الباحثة �أداة لقيا�س الر�ضا عن احلياة يف الدرا�سة احلالية.
 �صدق املحتوى :للت�أكد من ال�صدق الظاهري قام جرادات
برتجمة املقيا�س ،وا�ستخدمه �أداة لقيا�س الر�ضا عن احلياة ،عر�ضت
الن�سخة الأ�صلية من املقيا�س ،ون�سخة مرتجمة للأداة على خم�سةٍ
ممن يجيدون اللغتني الإجنليزية والعربية من بني املتخ�ص�صني
يف الإر�شاد وعلم النف�س يف جامعة الريموك لالطالع على وجهات
نظرهم فيما يتعلق بدقة ترجمة مقيا�س الر�ضا عن احلياة من
الإجنليزية �إىل العربية ،ومراجعة ال�صياغة اللغوية و�إجراء �صدق
حمتوى للمقيا�س .وفيما يتعلق مبدى مالئمة الفقرات ملجتمع
الدرا�سة� ،أجمع املحكمون على �أن الفقرات منا�سبة.
 �صدق البناء :لأغرا�ض الدرا�سة احلالية قامت الباحثة
بالت�أكد من �صدق بناء املقيا�س وذلك بح�ساب معامالت االرتباط
بني فقرات املقيا�س والدرجة الكلية على املقيا�س ،لدى عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )40طالبة من خارج �أفراد عينة الدرا�سة،

وتراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة ككل (،)65 - 40
وك�أمثلة على فقرات هذا املقيا�س“ :لو كان ب�إمكاين �أن �أعي�ش
حياتي مر ًة �أخرى ملا غريت �شيئ ًا فيها”“ ،حتى الآن ح�صلت على
الأ�شياء التي �أريدها يف احلياة”“ ،ظروف حياتي ممتازة” ،وجميع
معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة �إح�صائياً.
 ثبات املقيا�س :قام جرادات بح�ساب معامل ثبات مقيا�س
الر�ضا عن احلياة ،بح�ساب معامل االت�ساق الداخلي با�ستخدام
كرونباخ �ألفا على درجات �أفراد العينة ،وقد بلغ معامل ثبات
املقيا�س ( .)0.79وللتحقق من ثبات املقيا�س امل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية ُح�سب معامل االت�ساق الداخلي للمقيا�س با�ستخدام
معادلة كرونباخ � -ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك عن طريق توزيع
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية عددها ( )40طالب ًة من خارج �أفراد
عينة الدرا�سة ،وبلغ معامل ثبات املقيا�س ( ،)0.78وهو معامل
ثبات جيد ،ويفي ب�أغرا�ض الدرا�سة احلالية.
 و�ضع الدرجات على املقيا�س :يتكون املقيا�س يف �صيغته
النهائية من)  )5فقرات ،تكون الإجابة عن هذه الفقرات وفق
تدريج �سباعي� ،إذ يوجد �أمام كل فقرة  7بدائل هي على التوايل:
(ال �أوافق بدرجة عالية ،ال �أوافق بدرجة متو�سطة ،ال �أوافق بدرجة
منخف�ضة ،حمايد �أوافق بدرجة منخف�ضة� ،أو �أوافق بدرجة متو�سطة،
�أوافق بدرجة عالية) ،وعلى امل�ستجيب �أن يختار �إحدى البدائل لكل
فقرة من ( 1ال �أوافق بدرجة عالية) �إىل �( 7أوافق بدرجة عالية)،
وال يحوي املقيا�س على فقرات عك�سية ،وت�شري الدرجات الأعلى �إىل
ر�ضا مرتفع عن احلياة.
متغريات الدراسة:
Ú Úاملتغري امل�ستقل :املعنى يف احلياة.
Ú Úاملتغريات التابعة :الإدمان على مواقع التوا�صل
االجتماعي /الر�ضا عن احلياة ،وفق ما قا�سته �أدوات الدار�سة.

نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن ثالثة �أ�سئلة بحثية ،وفيما
عر�ض لنتائج الدرا�سة:
يلي
ٌ
◄◄ال�س�ؤال الأول :هل هناك فروق دالة �إح�صائ ًيا يف
الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي بني اخلريجات حديثًا
من اجلامعات اللواتي لديهن معنى يف احلياة واللواتي ال يوجد
لديهن معنى يف احلياة؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية لدرجات اخلريجات حديثًا من اجلامعات
اللواتي لديهن معنى يف احلياة ،واللواتي ال يوجد لديهن معنى يف
احلياة على مقيا�س الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي تب ًعا
ملعنى احلياة لديهن ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية ا�ستخدم اختبار «ت» ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
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الجدول ()1
نتائج اختبار «ت» للمقارنة بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الخريجات ً
حديثا تبعًا لمعنى الحياة لديهن على مقياس اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي

الربوز

التحمل

تعديل املزاج

االنتكا�س

االن�سحاب

ال�رصاع
الإدمان على مواقع
التوا�صل االجتماعي

املعنى يف احلياة

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

اللواتي ال يوجد لديهن معنى للحياة

83

10.25

2.378

اللواتي يوجد لديهن معنى للحياة

99

7.57

3.058

اللواتي ال يوجد لديهن معنى للحياة

83

10.30

2.213

اللواتي يوجد لديهن معنى للحياة

99

8.16

2.992

اللواتي ال يوجد لديهن معنى للحياة

83

10.29

2.392

اللواتي يوجد لديهن معنى للحياة

99

7.71

3.075

اللواتي ال يوجد لديهن معنى للحياة

83

10.33

2.269

اللواتي يوجد لديهن معنى للحياة

99

8.28

2.868

اللواتي ال يوجد لديهن معنى للحياة

83

10.42

2.231

اللواتي يوجد لديهن معنى للحياة

99

7.74

3.036

اللواتي ال يوجد لديهن معنى للحياة

83

10.43

2.232

اللواتي يوجد لديهن معنى للحياة

99

8.43

2.815

اللواتي ال يوجد لديهن معنى للحياة

83

62.02

13.514

اللواتي يوجد لديهن معنى للحياة

99

47.89

15.565

يتبني من جدول ( )1وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )p<0.05تعزى للمعنى يف احلياة بني درجات اخلريجات حديثًا
من اجلامعات يف جماالت مقيا�س الإدمان على مواقع التوا�صل
االجتماعي ويف الدرجة الكلية للمقيا�س ،وقد كانت متو�سطات
درجات اخلريجات اللواتي ال يوجد لديهن معنى للحياة �أعلى.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل هناك فروق دالة �إح�صائ ًيا يف الر�ضا
عن احلياة بني اخلريجات حديثًا من اجلامعات اللواتي لديهن
معنى يف احلياة واللواتي ال يوجد لديهن معنى يف احلياة؟

قيمة "ت"

درجات احلرية

الداللة الإح�صائية

- 6.521

180

.000

5.394 -

6.231 -

- 5.254

- 6.682

- 5.237

6.476 -

180

180

180

180

180

180

.000

.000

.000

.000

.000

.000

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية لدرجات اخلريجات حديثًا من اجلامعات
اللواتي لديهن معنى يف احلياة واللواتي ال يوجد لديهن معنى يف
احلياة على مقيا�س الر�ضا عن احلياة تب ًعا ملعنى احلياة لديهن،
ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم
علما �أنه جرى ا�ستخدام الدرجة ( )35بو�صفها درجة
اختبار “ت”ً ،
قطع بني اخلريجات اللواتي لديهن معنى يف احلياة ،واللواتي ال
يوجد لديهن معنى يف احلياة ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك:

الجدول ()2
نتائج اختبار «ت» للمقارنة بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الخريجات ً
حديثا تبعًا لمعنى الحياة لديهن على مقياس الرضا عن الحياة

مقيا�س الر�ضا عن احلياة

املعنى يف احلياة

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة "ت" درجات احلرية الداللة الإح�صائية

اللواتي ال يوجد لديهن معنى للحياة

83

13.72

6.146

اللواتي يوجد لديهن معنى للحياة

99

24.98

3.863

يتبني من جدول ( )2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )p<0.05تعزى للمعنى يف احلياة يف درجات اخلريجات على
مقيا�س الر�ضا عن احلياة ،وقد كانت متو�سطات درجات اخلريجات
اللواتي يوجد لديهن معنى للحياة �أعلى.
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما الإ�سهام الن�سبي لأبعاد الإدمان على
مواقع التوا�صل االجتماعي بالر�ضا عن احلياة لدى اخلريجات
حديثًا من اجلامعات اللواتي لديهن معنى يف احلياة واللواتي ال 
يوجد لديهن معنى يف احلياة؟
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14.461

180

.000

جرى ا�ستخدام حتليل االنحدار اخلطي املتعدد باعتماد �أ�سلوب
�إدخال املتغريات امل َت َن ِّبئة �إىل املعادلة االنحدارية بطريقة اخلطوة
علما �أنه ا�ستخدمت
 ،Stepwiseتب ًعا ملتغري املعنى يف احلياةً ،
الدرجة ( )35بو�صفها درجة قطع بني اخلريجات اللواتي لديهن
معنى يف احلياة ،واللواتي ال يوجد لديهن معنى يف احلياة ،وذلك
كما يف جدول (:)3

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )38نيسان 2022م

الجدول ()3
نتائج اختبار االنحدار المتعدد الخاصة بالمتغيرات المتنبئة (اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي) ومعامالت االرتباط المتعددة لها ومقدار تفسيرها حسب أسلوب إدخال المتغيرات المتنبئة على
المعادلة تبعًا لمتغير المعنى في الحياة

اللواتي ال يوجد
لديهن معنى
للحياة
اللواتي يوجد
لديهن معنى
للحياة

ن�سبة التباين املف�رس  مقدار ما ي�ضيفه املتغري �إىل
الرتاكمية ()R2

معامل

املتغريات
املتنبئة

معامل االرتباط
املتعدد ()R

تعديل املزاج

.605

.283

االن�سحاب

.289

.366

.083

ال�رصاع

.495

.245

.245

- 1.081

الربوز

.546

.298

.053

- .574

قيمة ()F

قيمة ()t
- 5.973

التباين املف�رس الكلي ()R2

االنحدار ()B

.283

- 2.894

23.099

- .500

7.372

- 2.715

31.480

- 5.611

20.360

- 2.687

Ú Úاملتغري التابع :مقيا�س الر�ضا عن احلياة
 �أوال :الإ�سهام الن�سبي لأبعاد الإدمان على مواقع التوا�صل
االجتماعي بالر�ضا عن احلياة لدى اخلريجات حديثًا من اجلامعات
اللواتي ال يوجد لديهن معنى يف احلياة.
يت�ضح من جدول (� )3أن املتغريات الداخلة يف التنب�ؤ مبقيا�س
ف�سـرت
الر�ضا عن احلياة هي االن�سحاب ،وتعديل املزاج ،والتي َّ
جمتمعة ما ن�سبته ( )36.6%من التباين املف�رس ملقيا�س الر�ضا عن
احلياة ،وكان متغري تعديل املزاج الأكرث قدرة على التنب�ؤ مبقيا�س
الر�ضا عن احلياة؛ وقد ف�سرّ ما ن�سبته ( )28.3%من التباين ،يليه
متغري االن�سحاب الذي ف�سرّ ( )8.3%وكانت ن�سبة التباين املف�سرَّ
لهذه املتغريات دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( .)p<0.05ومل
تدخل �أبعاد الربوز ،والتحمل ،واالنتكا�س ،وال�رصاع يف التنب�ؤ
مبقيا�س الر�ضا عن احلياة لديهن� ،إذ �إن التباين املف�سرَّ الذي �أ�ضافته
غري دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (.)p<0.05
أي�ضا من جدول (� )3أن ارتفاع االن�سحاب مبقدار
يت�ضح � ً
وحدة معيارية (انحراف معياري) يقلل من مقيا�س الر�ضا عن
احلياة مبقدار ( )2.894من الوحدة املعيارية ،كما �أن ارتفاع
تعديل املزاج مبقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) يقلل من
مقيا�س الر�ضا عن احلياة مبقدار ( )0.500من الوحدة املعيارية؛
علما �أن هذه املتغريات املتنبئة كانت دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
ً
الداللة (.)p<0.05
 ثانيا :الإ�سهام الن�سبي لأبعاد الإدمان على مواقع
التوا�صل االجتماعي بالر�ضا عن احلياة لدى اخلريجات حديثًا من
اجلامعات اللواتي لديهن معنى يف احلياة.
يت�ضح من جدول (� )3أن املتغريات الداخلة يف التنب�ؤ مبقيا�س
ف�سـرت جمتمعة ما
الر�ضا عن احلياة هي التحمل ،والربوز ،والتي َّ
ن�سبته ( )%29.8من التباين املف�رس ملقيا�س الر�ضا عن احلياة،
وكان متغري التحمل الأكرث قدرة على التنب�ؤ مبقيا�س الر�ضا عن
احلياة؛ وقد ف�سرّ ما ن�سبته ( )24.5%من التباين ،يليه متغري الربوز
الذي ف�سرّ ( ،)5.3%وكانت ن�سبة التباين املف�سرَّ لهذه املتغريات
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( .)p<0.05ومل تدخل �أبعاد تعديل
املزاج ،واالن�سحاب ،واالنتكا�س ،وال�رصاع يف التنب�ؤ مبقيا�س الر�ضا
عن احلياة� ،إذ �إن التباين املف�سرَّ الذي �أ�ضافته غري دال �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة (.)p<0.05
أي�ضا من جدول (� )3أن ارتفاع التحمل مبقدار وحدة
يت�ضح � ً
معيارية (انحراف معياري) يقلل من مقيا�س الر�ضا عن احلياة

ثابت
االنحدار
- 5.973

4.600

الداللة
الإح�صائية
.000
.008
.000
.000

مبقدار ( )1.081من الوحدة املعيارية ،و�أن ارتفاع الربوز مبقدار
وحدة معيارية (انحراف معياري) يقلل من مقيا�س الر�ضا عن احلياة
علما �أن هذه املتغريات
مبقدار ( )0.574من الوحدة املعيارية؛ ً
املتنبئة كانت دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (.)p<0.05

مناقشة النتائج
مناقشة نتائج السؤال األول
بينت نتائج الدرا�سة �أن اخلريجات اللواتي ال يوجد لديهن
معنى يف احلياة �أظهرن �إدما ًنا على مواقع التوا�صل االجتماعي
�أعلى من اخلريجات اللواتي يوجد لديهن معنى يف احلياة؛ فكلما قل
م�ستوى املعنى يف احلياة زاد م�ستوى الإدمان على مواقع التوا�صل
االجتماعي والعك�س �صحيح ،وتعزى هذه النتيجة �إىل � َّأن ما تعي�شه
اخلريجة التي تعاين من فقدان املعنى يف احلياة من روتني يومي
بعد التخرج من اجلامعة داخل املنزل بدون هدف درا�سي لأمور
تتعلق بالأو�ضاع املادية للخريجة �أو ذويها؛ �أعاقت من قدرتها
ال�ستكمال �أهداف درا�سية �أخرى ،كما لدى اخلريجة التي لديها
الإمكانات املادية واملعنوية ال�ستكمال الدرا�سات العليا؛ مما �أدى
�إىل انخفا�ض تقدير الذات لديهن .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
درا�سة عبد املق�صود ( )2003يف �أن انخفا�ض تقدير الذات من
العوامل امل�ؤدية �إىل الإدمان على الإنرتنت؛ �إذ �إن ال�شعور بالدونية
قد ينجم عنه الإح�سا�س بالفراغ واخلواء الداخلي؛ مما يدفع املرء
لتحقيق ذاته ب�أية و�سيلة �أخرى ،حتى لو كانت تلك الو�سيلة منطً ا
من �أمناط املقامرة املر�ضية .بالإ�ضافة �إىل � َّأن عدم وجود وظيفة
للخريجة التي تعاين من فقدان املعنى تعمل بها لت�شعرها ب�أهميتها
و�أهمية وجودها كما لدى اخلريجة التي ال تعاين؛ مما �أدى �إىل �أن
كبريا من اخلريجات اللواتي مل يح�صلن على وظيفة يواجهن
ق�سما ً
ً
مواقف يف حياتهن م�صحوبة بالقلق وفقدان املعنى؛ لأنهن ي�شعرن
بال�ضياع بدون هدف ،ف�أ�صبحن يع�شن حياه روتينية ميل�ؤها ال�س�أم
وامللل والالمباالة ،وفقدان الأهمية فيما يدور حولهن .كما نالحظ
�أن معظم �شباب املجتمع الأردين ،مبا فيهم �أفراد عينة الدرا�سة يعاين
من قلة فر�ص العمل وقلة الوظائف ،بالإ�ضافة �إىل غالء الأ�سعار
وتدين الأجور ،وزيادة متطلبات احلياة ،فيحدث اللجوء �إىل مواقع
التوا�صل االجتماعي للبحث عن وظيفة خالل هذه املواقع؛ فعدم
كبريا له ،لأنه ال يعلم ماذا ينتظره
توفر وظيفة للفرد ميثل حتد ًيا ً
يف امل�ستقبل املجهول ،وال يعلم متى وال كيف �سيح�صل على هذه
الوظيفة ،في�سعى �إىل متابعة املواقع املتخ�ص�صة بالتوظيف �أو
الإعالنات ال�صادرة عن ال�رشكات؛ حتى ال تفوته الفر�صة �أو للعمل
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متوافرا.
خيارا
عن طريق الإنرتنت الذي �أ�صبح يف الوقت الراهن
ً
ً
وهذا ما �أ�شار �إليه تقرير منظمة العمل الدولية فرع بريوت ( )2004؛
وهو �أن عدم احل�صول على وظيفة ي�ؤدي �إىل القلق والتوتر وال�ضغوط
النف�سية على الأفراد ،التي ت�ؤدي �إىل العديد من امل�شاكل ال�سلوكية
والنف�سية .كما تتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع ما �أ�شار �إليه جالنت
(� )Gallant, 2001أن علم النف�س �أثبت �أن م�شاعر فقدان املعنى من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر �سل ًبا يف حياة الإن�سان و�صحته اجل�سمية والنف�سية،
وقد ت�ؤدي �إىل االكتئاب �أو �إىل الإدمان� ،أو �إىل �أمرا�ض ج�سمية
ونف�سية خمتلفة� ،أو �إىل �إيذاء النف�س �أو الآخرين� ،أو االنتحار.
وهذه النتيجة ال تعني �أن اخلريجات اللواتي لديهن معنى
يف احلياة لي�س لديهن �إدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي،
وخا�ص ًة يف ظل �أزمة كورونا ،وما يعانيه النا�س ب�سبب �إجراءات
احلظر من فائ�ض يف �أوقات الفراغ؛ يحدث الإدمان ال�سلوكي على
مواقع التوا�صل االجتماعي من �أجل جتنب الفراغ ،ويجري تعوي�ض
معنى احلياة باجللو�س فرتات طويلة �أمام الإنرتنت .بالإ�ضافة �إىل
ما تتمتع به هذه الو�سائل من خ�صائ�ص ومميزات� ،أهمها �سهولة
احل�صول عليه بكلفة منخف�ضة ،كما ميكنهن ا�ستخدامه يف �أي
مكان و�أي وقت .وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه �أندر�سن
وزمال�ؤها (� )Andreassen et al. , 2017أن الإدمان على مواقع
انت�شارا بني الن�ساء� ،إذ ي�ستخدمن هذه
التوا�صل االجتماعي �أكرث
ً
املواقع للح�صول على الدعم العاطفي ،وتقليل ال�شعور بالوحدة،
والتوا�صل مع الأ�صدقاء للح�صول على معلومات حول حياتهن .كما
تعد و�سائل التوا�صل االجتماعي نافذة للخريجات والفتيات عامة
ليحققن من خاللها حاجات جمالية مرتبطة بالبحث عن معايري
اجلمال واجل�سم املثايل .وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شار �إليه ال�سعود
( )Al Saud et al. , 2019؛ من �أن هناك عالقة موجبة بني الإدمان
على مواقع التوا�صل االجتماعي وا�ضطرابات الأكل؛ حيث ي�شارك
امل�شاهري �صورهم على مواقع التوا�صل االجتماعي ،والتي قد تخلق
نظرة للجمهور حول �صورة اجل�سم املثالية ،بالإ�ضافة �إىل �أن معظم
الإعالنات التي تروج لل�صورة املثالية للج�سم ت�ستهدف الإناث،
ومن �أهم الأ�شياء الأ�سا�سية للمر�أة اجلمال ،واجل�سم النحيف هو �أحد
�شيوعا.
معايري اجلمال الأكرث
ً
ينبغي تكثيف حمالت التوعية وغر�س ال�سلوك الديني والتن�شئة
االجتماعية يف نفـو�س ال�شباب ،وخا�ص ًة خريجي وخريجات
اجلامعات ،من خالل املحا�رضات والندوات والن�رشات و�إقامة
املعار�ض التي تزودهم باملعلومات الالزمة حلل م�شكلة الإدمان
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وتعمل على توعيتهم مبخاطرها
عليهم بكافة اجلوانب ،و�ضـرورة توجيههم و�إر�شادهم بـتعلم كیفیــة
ا�ســتبدال ت�صــفح مواقــع التوا�صــل االجتماعي ب�أمور عملية
مفيدة ُت�ستثمر بفائدة علمية ،ولي�س ملجرد الت�سلية ،وتعمل على
م�ساعدة وتوجيه اخلريجات على �إيجاد معنى حلياتهن؛ كالريا�ضة،
واملطالعة ،والدرا�سة ،وقراءة القر�آن الكرمي ،وت�أدية ال�صلوات يف
�أوقاتها ،وامل�ساعدة يف الأعمال املنزلية ،و�إعداد الطعام ،وت�صنيع
املنتجات الغذائية البيتية ،واحلرف اليدوية ،بالإ�ضافة �إىل العمل
اجلماعي والتطوعي ،كما ينبغي ت�أكيد �أهمية دور الأ�رسة واملجتمع
واجلامعات يف حتمل م�س�ؤولية امل�شاركة� ،إذ �أ�شار ريكر ووو (Reker
� )& Woo, 2011إىل �أن الأفراد ي�شتقون معنى حلياتهم من م�صادر
وجماالت عديدة ،تت�ضمن العالقات االجتماعية ،والأن�شطة الدينية،
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والأن�شطة الإبداعية ،والإجنازات ال�شخ�صية ،و�إ�شباع احلاجات
الأ�سا�سية ،والأمن االقت�صادي ،و�أن�شطة وقت الفراغ ،والقيم
واملثاليات ،وامليول االجتماعية وال�سيا�سية.
مناقشة نتائج السؤال الثاني
بينت نتائج الدرا�سة �أن اخلريجات اللواتي لديهن معنى يف
احلياة �أظهرن ر�ضا عن احلياة �أعلى من اخلريجات اللواتي ال يوجد
لديهن معنى يف احلياة ،فكلما ارتفع م�ستوى املعنى يف احلياة
زاد م�ستوى الر�ضا عن احلياة ،وكلمـا وجـد الفـرد معنـى حلياتـه،
وحتديـ ًدا لأهدافـه ودافعي ًة وم�سـ�ؤولي ًة نحـو حتقيقهـا؛ حقق ر�ضـا
عـن هـذه احليـاة ،والعك�س �صحيح ،كلمـا ارتفـع ر�ضـا الفـرد عــن
حياتــه و�شــعوره بال�ســعادة واال�ستقرار بهــا؛ زاد ذلك حتقيقه
لأهدافه وزيـادة الدافعيـة وامل�سـ�ؤولية جتاههـا ،وبالتالـي يقل لديه
م�ستوى الفراغ الوجودي .وتتفق النتيجة احلالية مع ما تو�صلت
�إليه درا�ســة كل من (;Pan, et al. , 2010; Peterson et al. , 2007
 )Harries, 2004ودرا�سة خوج (� )2011أن متغيـر معنـى احليـاة
�أ�سهم �إيجابيا بالتنبـ�ؤ بالر�ضـا عـن احليـاة .وتعزى هذه النتيجة
�إىل اال�ستقرار النف�ســي بالــزواج والإجناب �أو الوظيفــة �أو الدرا�سة،
وهــي مــن الأمــور التــي لــم تتحقــق جزئ ًيا �أو كل ًيا بعد لدى
اخلريجات اللواتي يعانني فقدان املعنى ،وحتققت جزئ ًيا �أو كل ًيا
لدى اخلريجات اللواتي ال يعانني من فقدان املعنى؛ وذلك ب�سبب
الظروف االقت�صادية ،وزيادة ن�سبة البطالة ،وت�أخر �سن الزواج،
وزيادة ن�سبة العنو�سة والطالق ،والعديد من التحوالت يف احلياة
االجتماعية واالقت�صادية واملهنية ،بالإ�ضافة �إىل العادات والتقاليد
يف املجتمعات العربية التي حتد من حرية الفتاة؛ مما انعك�س �سل ًبا
على �إح�سا�سها بالر�ضا عن حياتها.
وتتفق هـذه النتيجـة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل من �أو�شي
وديرن وزميليه (� )Oishi et al. , 1999أن الأفـراد ي�شـعرون بالر�ضـا
عندمـا يحققـون �أهدافهـم ،و�أن الأفـراد الذيـن يدركـون حقيقـة
�أهدافهـم وطموحاتهـم و�أهميتها وينجحون فـي حتقيقهـا يتمتعـون
بدرجـة �أعلـى مـن الر�ضـا عـن احليـاة مقارنـة ب�أولئـك الذيـن ال
يدركـون حقيقـة �أهدافهـم� ،أو الذيـن تتعـار�ض �أهدافهـم؛ مما ي�ؤدي
�إىل الف�شل يف حتقيقها وال�شعور بعدم الر�ضا؛ لذلك ف�إن الر�ضا عن
احلياة يتحقق �إذا متكن الفرد من جعل حياته ذات معنى ير�ضيه،
ومتكن من حتقيق �أهدافه وترتيب �أموره بالأ�سلوب الذي ير�ضيه.
ولتح�سني الر�ضا عن احلياة ال بد من م�ساعدة اخلريجات على �إدراك
حقيقة طموحاتهن و�أهدافهن يف احلياة مبا يتنا�سب مع ظروفهن،
والرتكيز على �أهمية الدعم االجتماعي والأ�رسي الذي ميكن تلقيه
وتقدميه لهن مب�ساعدتهن على حتقيق احلب والتوا�صل الأ�رسي
متزوجات �أم غري متزوجات ،والعودة �إىل
مع �أ�رسهن� ،سواء �أَكُ َّن
ٍ
احلياة االجتماعية والأ�صدقاء واال�شرتاك يف الأن�شطة االجتماعية
واالقت�صادية التي ت�ساعد على �شغل وقت الفراغ واالبتعاد عن العزلة،
وتغيري النظرة والأفكار الت�شا�ؤمية ،والتفكري بالإيجابيات من خالل
برامج �إعادة بناء التفكري ،وتدريبهن على مواجهة م�شاعر الإحباط
والي�أ�س من خالل اال�سرتخاء ،والتم�سك بالقيم الدينية والأخالقية.
مناقشة نتائج السؤال الثالث
أثريا لأبعاد
بينت نتائج الدرا�سة � َّأن الإ�سهام الن�سبي الأعلى ت� ً
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الإدمان على مواقع التوا�صل االجتماعي بالر�ضا عن احلياة لدى
اخلريجات اللواتي ال يوجد لديهن معنى يف احلياة كان ل ُبعد
االن�سحاب ،يليه ُبعد تعديل املزاج؛ مما ي�شري �إىل �أنه كلما ارتفعت
درجات اخلريجات على بعد االن�سحاب ،وتعديل املزاج قل الر�ضا
أي�ضا � َّأن
عن احلياة ،والعك�س �صحيح .كما بينت نتائج الدرا�سة � ً
أثريا لأبعاد الإدمان على مواقع التوا�صل
الإ�سهام الن�سبي الأعلى ت� ً
االجتماعي بالر�ضا عن احلياة لدى اخلريجات اللواتي يوجد لديهن
معنى يف احلياة كان ل ُبعد ال�رصاع ،يليه ُبعد الربوز؛ مما ي�شري �إىل
�أنه كلما ارتفعت درجات اخلريجات على بعد التحمل والربوز قل
أي�ضا .وتتفق نتيجة الدرا�سة
الر�ضا عن احلياة ،والعك�س �صحيح � ً
احلالية مع العديد من نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي تو�صلت �إىل
وجود عالقة �سالبة ذات داللة �إح�صائية بني الإدمان على الإنرتنت
والر�ضا عن احلياة ،مثل درا�سة كل م ن (�Xiaoming, 2005; An

معنى حلياتهن ،وبالتايل تقل عدد �ساعات جلو�سهن �أمام الإنرتنت،
وتزداد درجة ر�ضاهن عن احلياة من خالل زيادة تقدير الذات لديهن
بالإجنازات والأهداف التي يحققنها.

التوصيات
�1 .1إجراء درا�سات م�شابهة على عينات من الذكور والإناث،
لبحث الفروق بني اجلن�سني يف الإدمان على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ومعنى احلياة والر�ضا عن احلياة.
�2 .2إجراء درا�سات م�شابهة على فئات عمرية �أخرى ملعرفة
الفروق بينها ومتغريات الدرا�سة احلالية.
�3 .3إجراء درا�سات تبحث �أثر برامج �إر�شادية يف املتغريات
التي تناولتها الدرا�سة احلالية.

wer,2015; Cardak, 2013; Bozoglan et al. , 2013; Blachnio

 )et al. , 2016; Shapira et al. , 2003ودرا�سة ر�شوان ( .)2013املصادر واملراجع العربية:

وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن معظم ال�شباب يلج�ؤون �إىل �إدمان
مواقع التوا�صل االجتماعي ،واجللو�س ل�ساعات طويلة �أمامه لعي�ش
حياة افرتا�ضية بعيدة عن الواقع ،ميكنه فيها الظهور بال�صورة التي
تعجبه ،ولتعوي�ض ال�شعور باالنتماء والأمن ،وهرو ًبا من امل�شاكل
وامل�س�ؤوليات ،وبذلك تكون تلك املواقع و�سيلة للهروب من الواقع
املرير �إىل واقع يراه و�سيلة للتكيف مع هذا الواقع الذي ال يحبه وغري
را�ض عنه ،ففيه ي�ستطيع قول �أو فعل ما يريده ،ومتنف�س يعرب فيه
ٍ
عن ميوله وي�شبع فيه رغباته.
وخال�صة القول �إن املعنى يف احلياة يتو�سط العالقة بني
الإدمان والر�ضا ب�شكل دال �إح�صائ ًيا ،ف�إن حت�سني و�إيجاد معنى
احلياة �سي�ؤدي �إىل تغريات يف املتغريات الأخرى .و�أكدت الدرا�سات
مثل درا�سة كل من ()Ryff & Singer, 1998; Skrabski et al. , 2005
�أن معنى احلياة كان �أف�ضل متنبئ بال�صحة النف�سية واجل�سدية ،كما
يرتبط باملراحل العمرية املختلفة للفرد ،وهو عن�رص جوهري يف
مفاهيم النا�س عن احلياة الطيبة ،وم�ؤ�رش على التفكري املتوافق
والر�ضا عن احلياة وعالمة النمو ال�شخ�صي ،وجتاوز ال�سلبيات
أي�ضا .كما �أ�شار موران (� )Moran, 2001إىل � َّأن الأفراد
يف احلياة � ً
الذين لديهم �إح�سا�س وا�ضح وحمدد مبعنى احلياة كانوا �أكرث
عقالنية ولديهم �ضبط ذاتي ،و�أكرث حتملاً للم�س�ؤولية ،ويتمتعون
مب�ستوى االندماج يف املواقف االجتماعية ،وعلى النقي�ض ف�إن
الفراغ الوجودي ،وفقدان املعنى يف احلياة ي�ؤديان للعديد من
النتائج ال�سلبية جلوانب ال�شخ�صية ،ومنها ال�شعور بالفراغ وامللل
والالمباالة ،وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل فقدان املتعة والدافعية والطاقة
يف عمل �أي �شيء مهم يف احلياة .ويـرى �أ�صحـاب نظريـة املواقف
� َّأن الإن�سـان ير�ضـى عـن احليـاة عندمـا يعيـ�ش فـي ظـروف معي�شـية
جيـدة ،ي�شـعر فيهـا بالأمـن والنجـاح فـي حتقيـق مـا يريـد مـن
�أهـداف ،فيجـد فيهــا الأ�صدقــاء ،وي�ســتطيع الــزواج ،وتكويــن
�أ�ســرة ،ويح�صــل علــى عمــل جيــد مــع ال�صحــة اجل�سـدية .ففـي
هـذه الظـروف يكـون الإن�سـان را�ضيـًا و�سـعي ًدا ومتمتعـًا ب�صحـة
نف�سـية (مر�سي .)2000 ،ف�إذا متت م�ساعدة اخلريجات يف �إدراك
حقيقة �أهدافهن بو�ضوح وم�ساعدتهن يف حتقيقها بتحليل م�صادر
القوة لديهن وتوجيههن �إىل ا�ستثمارها �ضمن الظروف املمكنة على
امل�ستوى ال�شخ�صي واملجتمعي ،ف�إنه ميكن �أن ي�سهم يف حتقيق
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