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 ُملخص الدراسة

 االجتماعي التواصؿ مواقع عمي انتحار الطبلب ألخبار العامة الثانوية بطبل تعرض 
 لدييـ االمتػػحاف قمؽعبلقتو بمستوي و 

  أهداف الدراسة: 

عمي درجة متابعة طبلب الثانوية العامة ألخبار انتحار تيدؼ ىذه الدراسة إلي التعرؼ      
وقياس مستوي قمؽ االمتحاف لعينة الدراسة بالنسبة ،  الطبلب عمي مواقع التواصؿ االجتماعي

 .ليذه القضية
 مشكلة الدراسة:  

 الثانوية طبلب تعرض بيف العبلقةتتمخص مشكمة الدراسة في محاولة التعرؼ عمي  
 .االمتػػحاف وقمؽ االجتماعي التواصؿ مواقع عمي الطبلب انتحار ألخبار العامة

 نوع ومنهج الدراسة:

  .المسح بالعينة  منيج، وتعتمد عمى تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية      
 العينة:

( طالب وطالبة مف 444طبؽ الباحث دراستو عمي عينة عشوائية متاحة قواميا ) 
 مدارس الحضر( –طبلب الثانوية العامة بمحافظة المنيا )مدارس الريؼ 

 أدوات الدراسة:

 صحيفة االستبياف. -8

  مقياس قمؽ االمتحاف لسارسوف -2
 أهم النتائج:

 عمى متابعة صؿ االجتماعي التي يحرص المبحوثوفتصدر موقع )يوتيوب( مواقع التوا -8

 فيما حؿ موقع) توتير( في الترتيب األخير. الطبلب انتحار أخبار

 – إناث( –)ذكور  النوع)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسب   -2
ألخبار انتحار الطبلب عمي مواقع  التعرض معدؿ في( ريؼ -)حضر  اإلقامة محؿ

 التواصؿ االجتماعي.
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Summary of the study 

Exposure of general high school students for news of students suicide on 

social media websites and it's relation with the level of their examination  

anxiety 

Goal of the study : 

This study aims at recognizing  the extent of general high school students 

follow up for the news of students suicide on social media websites and 

measuring the level of examination  anxiety for the study sample of this issue .   

Problem of the study :  

The problem of the study is summarized in the attempt to recognize the 

relationship between the exposure  of general high school students for the news 

of students suicide on social media websites and examination anxiety .   

Type and method of the study :  

This study belongs to the descriptive ones and depends method upon 

sampling survey .  

The sample :  

The researcher applied his study on an available random sample of ( 400) 

male and female students from general high school students at Minia 

governorate ( rural  -urban schools ) .  

 Tools of the study :  

1-The questionnaire  . 

2- Sarason  examination  anxiety scale .  

 The most important results : 

1- The site ( YouTube ) leads social media websites in which the respondents 

are keen to follow for news of students suicide, whereas the site ( Twitter ) 

came in the final order .   

2- There are no statistically significant differences between the study sample 

according to the gender ( males – females ) – residence place ( urban – 

rural) in the ratio of exposure for students suicide news on social media 

websites .   
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 مقدمة:

وليست جديدة وتعاني منيا كؿ البمداف عمي مستوي  أزليةقضية االنتحار قضية  تعد
بصفة مستمرة لمعرفة أسبابيا والبحث العممي منشغؿ بيا  ومنذ سنوات طويمة العالـ

تطور وتنامي وبصفة خاصة في عمـ النفس  العممية وتظير العديد مف الدراسات ،وتداعياتيا
معروفة وتوضع ليا نسب فيي تزيد في كؿ عاـ عف العاـ الذي يسبقو  ،أعداد المنتحريف

لحاؽ الذات مف واالنتقاـ العقاب مف نوع ، فاالنتحارعالمياً   خبلؿ مف بالنفس األذى وا 
ويقوـ الشخص المنتحر بيذا الضرر مرتكزًا عمي أسباب ودوافع خاصة  ،نيائياً  منيا التخمص

 االنتحار فكرة تطور إلى يؤدى قد الذي يتعرض لو الشديد واالكتئاب ،وبقناعتو الشخصية بو
  .عممية ممارسة إلي تترجـ ما غالبا والتي الشخص لدى

 طبلباالنتحار بيف فئة  أخبارتنتشر حيث بمنأى عف ىذه المشكمة مصر ليست 
لما  اً واضح اً ىذه المشكمة مرتبطة بيذه الفئة ارتباط وأصبحتبصفة خاصة الثانوية العامة 

ألف مرحمة الثانوية العامة ىي المرحمة  ،ليذه المرحمة مف تبعات القمؽ مف تحديد المصير
واختيار لما سوؼ  ،االرتكازية لمستقبؿ أي طالب يؤىؿ نفسو لمجاؿ قد يمثؿ اتجاىو الشخصي

 يقـو باالستمرار فيو أو قد يكوف محاولة إلرضاء ولي أمره.
بعرض  (بصفة خاصة)عمي شبكة االنترنت وسائؿ التواصؿ االجتماعي معظـ وتقـو  

 ،لمشخص المنتحر ةفوتوغرافي بصور في صورة أخبار مقترنة أحياناً  التي تقع االنتحار أخبار
يذه الجريمة واألسباب والمبلبسات التي تحيط بتفاصيؿ فة الكافيديو يشرح ض ر قد تقـو بعأو 

لو جاز عنيا التعبير بيذا المصطمح، ومف ىذا المنطمؽ يظير التأثير الذي يفترضو الباحث 
قبؿ وأثناء  طبلبوالذي يتمثؿ في قمؽ االمتحاف الذي يشعر بو ال ،نحو ىذه الدراسة

االمتحانات التجريبية التي يتعرض ليا أثناء العاـ وقد يشعر الطالب بالقمؽ في  االمتحانات
مف ىذه النقطة كانت ىذه الدراسة محاولة الدراسي وليس في امتحاف آخر العاـ فقط، و 

 التواصؿ قعامو  عمي االنتحار خبارأل العامة الثانوية طبلب تعرض بيف العبلقةمتعرؼ عمي ل
 .االمتػػحاف وقمؽ االجتماعي
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 للدراسة:اإلطار النظري 

 العصػر ىذا أف بيد ،األوؿ مولده منذ اإلنساف صاحبت حديثة قديمة ظاىرة القمؽ
 يبلزمو القمؽ بأف يشعر اإلنساف جعؿ ،وضغوط ،متبلحقة تغيرات مف صاحبو بما نعيشو الػذي
 إيجابيا خبلقا يكوف أف يمكف القمؽ ىذا مف جانباً  أف غير حياتو، جوانػب مف جانب كؿ في
بداعاتو، اإلنساف بمواىب يعصؼ الذي القمؽ فيو األكبر الجانب أما  نرى أف غرابة ال ولذلؾ وا 

 األمراض لجميع األساسي والمحرؾ المحور ىو القمؽ أف النفس عمماء معظـ لدى إجماعا
 النفس عمماء أدرؾ وقد. الحياة في اإليجابية اإلنجازات جميع أساس أيضاً  ىو بؿ النفسية،

 كشفت الدراسات نتائج مف كثيروال والتعمـ، القمؽ بيف العبلقة دراسة أىمية الخمسينيات منذ
 التي المواقؼ بعض في الفعمية قدراتيـ مستوى مف أقؿ ينجزوف الطبلب بعض أف عف النقاب
 قمؽ تسمية المواقؼ ىذه في القمؽ عمى وأطمقوا االمتحانات كمواقؼ والتقويـ بالضغط تتسـ

 مواقؼ في يظير الذي العاـ القمؽ مف نوع إلى يشير باعتبارهTest Anxiety  االمتحػاف
 المواقػؼ ىذه في الطبلب نجد حيث عامة بصفة والتقويـ االمتحانات بمواقػؼ مرتبطػة معينة

 (.8) والضيؽ والتػوتر باالضػطراب يشػعروف
 إال الضرورية التقييـ أساليب أحد وىي الطبلب حياة في ميما دورا االمتحانات وتؤدي

 خاصة، أىمية االمتحاف قمؽ ويتخذ. ومقمقمة مخيفة مشكمة منيا يجعؿ ما بيا رتبطت قد أنيا
 في ومكانتو والعممي، الدراسي ومستقبمو الطالب مصير بتحديد الشػديد الرتباطو نظرا

 وبالنسبة بؿ أيضا، وأسرىـ الطبلب مف لكثير حقيقيػة دراسة يعتبر فيو ولذلؾ المجتمع،
 (2) االمتحاف قمؽ بدراسة لبلىتماـ المجػاؿ ىػذا في خصائييفاإل مف بكثير حدا مما لممجتمع،
 معدؿ أف آسيا شرؽ جنوب لمنطقة 2449 عاـ في  العالمية الصحة منظمة ذكرتو 
% 73 مف يقرب ما وأف شخص 844444 لكؿ انتحار أخبار 84 مف ارتفع العالمي االنتحار

 44 كؿوأظيرت الدراسات أف (، 3) النامية البمداف في تحدث العالـ في االنتحار أخبار مف
 الصحة منظمة أعمنتو الذي الرقـ ىو ىذا االنتحار في يفكر العالـ في ما شخص ىناؾ ثانية

 844 مف يقرب ما إلي 2489 عاـ في وصمت االنتحار أخبار كما أف( 4)مؤخرًا  العالمية
 فضبل عف أف، جرائـ القتؿ أخباروىذا ضعؼ  ،باالنتحار مات ألؼ شخص عمي مستوي العالـ

 (.5) االنتحار ىو أحد األسباب الرئيسية في وفاة الشباب
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 :االمتحان قلق تعريف

 الميتميف مف كثير عرفو قدو  االمتحاف، قمؽ موضوع تناولت التي التعريفات تعددت
 وآراء تعريفات مف بعض المقاـ ىذا في الباحث يستعرضو  ،المجاؿ ىذا فػي خصائييفواإل

 :كالتالي وىي ،االمتحاف قمؽ حػوؿ خصائييفاإل ىؤالء
 الفرد في المواقؼ ىذه تثير حيث ،االمتحاف بمواقؼ المرتبط القمؽ مف نوع ىو 

 الموقؼ في الفرد تعتري مكدرة وجدانية انفعالية حالة وىي واالنفعالية باالنزعػاج شعورً 
 مف والخوؼ بالتوتر بالشعور الحالة ىذه وتتسـ ذاتو االمتحاف موقػؼ أو لبلمتحػاف، السػابؽ
 ويتكػوف محػدد موقؼ في شخصية سمة بأنو االمتحاف قمؽ سبيمبيرجر وعرؼ .(6) االمتحاف

 ،الفشؿ مف الخوؼ في يتمثؿ معرفي اىتماـ بأنو االنزعاج ويعرؼ واالنفعالية، االنزعػاج مػف
  االنزعػاج المكونيف ىذيف ويمثؿ العصبي الجياز أفعاؿ ردود ىػي االنفعالية الحالة بينما

 (.7) االمتحاف قمؽ عناصر أبػرز واالنفعاليػة
 :االمتحان قلق أنواع

 : الميسر االمتحان قلق -أوالا 

 واالستذكار لمدراسة الطالػب ويدفع المساعد، االيجابي التأثير ذو المعتدؿ، قمؽال ىو
 .االمتحاف أداء وييسر لبلمتحانات االستعداد عمي ويحفزه وينشطو المرتفع، والتحصيؿ

ا  : المعسر االمتحان قلق -ثانيا

 األعصاب تتوتر حيث المعوؽ، السمبي التأثير ذو ، االمتحافمف المرتفع  قمؽال ىو
 الطالب قدرة يعوؽ مما ؛مناسبة غير استجابات ويستثير والرىبة، واالنزعاج الخػوؼ ويػزداد
 (.8) .االمتحاف أداء ويعسر لبلمتحاف، يستعد حيف ويربكػو والفيـ، التذكر عمي

 :االمتحان قلق مكونات 

 :ىما ،أساسييف مكونيف يتضمف االمتحاف قمؽ أف إلي المجاؿ ىذا في الميتموف يشير
 :مثػؿ الفشؿ، تبعات في بالتفكير الفرد ينشغؿ حيثWorry االنزعاج أو :المعرفي المكون -

 .القمؽ سمة يمثؿ وىذا والتقدير، المكانة فقػداف
 والتػوتر بالضيؽ الفرد يشعر حيث ،Emotionality االنفعالية أو :االنفعالي المكون -

  .(9)القمؽ حالة يمثؿ وىذا فسيولوجية، مصاحبات إلي باإلضافة االمتحانات، مػف واليمػع
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 :كالتالي وىي االختبار بقمؽ خاصة عوامؿ خمسة ىناؾ أف زىرافوأضاؼ 
 .االختبار مف والرىبة الخوؼ .8
 .لبلختبار النفسي الضغط .2
 .المفاجئة الشفوية االختبارات مف الخوؼ .3
 .لبلختبار المصاحب النفسي الصراع .4
 .(84) لبلختبار المصاحبة والجسمية النفسية االضطرابات .5

 :االمتحان قلق أعراض

 التي األعراض ومف السمة قمؽ عف لو تمييزاً  الحالة قمؽ نوع مف االمتحاف قمؽ يعتبر 
 :يمي ما االمتحاف لقمؽ تعرضو أثناء الفػرد تنتاب
 االمتحاف وأثناء قبيؿ ةالوسواسي األفكار بعض وتسمط الشيية، وفقداف التوترو  األرؽ. 
 عمييا المترتبة النتائج في االمتحاف وأثناء قبؿ واالنشغاؿ االمتحانات في التفكير كثرة. 
 يافثوالغ البطف وألـ العرؽ، وتصبب التنفس وسرعة القمب خفقاف تسارع. 
 (88) االمتحاف تأدية وأثناء قبؿ الشديد النفسي بالضيؽ اإلحساس. 
 االمتحاف قبؿ والتوتر االمتحاف مف والرىبة الخوؼ. 
 والتفكير والتركيز كاالنتباه العقمية العمميات االضطراب الواضح في. 
 بالنفس الثقة ونقص واألرؽ االستقرار ونقص والتوتر االرتباؾ. 
 االمتحاف أداء أثناء المعمومات واستدعاء التركيز عمي القدرة وضعؼ االنتباه تشتت. 
 ذاكر ما نسى وأنو بيضاء، صفحة عقمو بأف الطالب فيو يشعر الذي االنفعالي الزعر 

 .االمتحاف أسئمة ورقة عمي طػبلعاال بمجرد
 إمكانية ونقص االمتحانات، عف مناسبة غير سمبية أفكار في يتمثؿ معرفي،ال تداخؿال 

 (82) لممعمومات المعرفية المعالجة
 :االمتحان قلق أسباب

 االمتحػاف قمػؽ أسباب مف العديد النفسية الصحةو  التربػوي المجاؿ في الميتموف وضع
 :ما يمي أبرزىا مف لعؿ
 في استدعائيا  أو االمتحاف، قبؿ مراجعتيا أو تنظيميا أو المعمومات تعمـ مشكبلت (8

 .ذاتو االمتحاف موقؼ
 .والتفوؽ النجاح في الرغبة وجودعدـ   (2
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 .الدراسية بالموضوعات المعرفة ضعؼ (3
 .الفشؿ مرات وتكرار الطالب، حياة في الفشؿ بخبرة االمتحاف اقتراف  (4
 .يجب كما لبلمتحاف االستعداد في تدني (5
 .الذات، حوؿ التمركزبالنفس و  الثقة نقص (6
 .االمتحانات نحو والوالديف والمعمميف الطبلب لدي السمبية االتجاىات (7
 .االمتحانات عمي يتوقؼ المستقبؿ فأو  االمتحانات صعوبةب الشعور (8
 .الطالب قدرات مع يتناسب ال طموح مستوي لتحقيؽ األسرية، وخاصة البيئية، الضغوط (9

 .الفشؿ يواجو أو لمتيديد الطالب يتعرض حيف المباشرة، الضغوط (84
 .والمعمميف الوالديف إرضاء محاولةالرفاؽ و  مع المنافسة (88
 .السالب االجتماعي التقييـ مثؿ منفرة بمثيرات يقترف حيف االمتحاف قمؽ اكتساب (82
 .(83)الفشؿ وتوقع المتعمـ عجز (83

 االنتحار:

، االنتحار بسبب عاـ كؿ حتفو شخص ثماني مائة ألؼ يقارب ما يمقىكؿ عاـ 
 محاولة وتمثؿ االنتحار يحاولوف الذيف الناس مف الكثير ىناؾ انتحار حالة كؿ مقابؿو 

 بيف لموفاة سبب أىـ ثاني االنتحار يعتبر، و السكاف لعمـو خطر عامؿ أىـ السابقة االنتحار
 بنحو الدخؿ والمتوسطة المنخفضة البمداف تستأثر، و عاما 29 و85 بيف أعمارىـ تتراوح مف
 .العالـ في االنتحار أخبار مف% 79

. باألولوية تحظى التي قضاياال إحدي االنتحارأف  العالمية الصحة منظمة وتؤكد
: االنتحار مف الوقاية" بعنواف االنتحار حوؿ العالمية الصحة لمنظمة تقرير أوؿ كاف حيث

 الوعي زيادةوكاف اليدؼ األساسي ليذا التقرير  ،2484 عاـ في نشر والذي" عالمية ضرورة
 عمى قصوى أولوية االنتحار مف الوقاية جعؿو  ، عميو اإلقداـ ومحاوالت االنتحار بأىمية
 في ومساعدتيا البمداف تشجيع إلى التقرير ييدؼ كما ؛العالمي العمومية الصحة أعماؿ جدوؿ
 القطاعات متعدد نيج سياؽ في االنتحار مف لموقاية شاممة استراتيجيات تعزيز أو تطوير
 (84) العمومية لمصحة
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 تعريف االنتحار:

ىو الفعؿ أو مجموعة األفعاؿ التي  :بأنو في تعريفيا لئلنتحار سوسف شاكر أوضحت
 .(85وقد تـ لو ذلؾ وانتيت حياتو نتيجة لتمؾ األفعاؿ ) ؛قاـ بيا الفرد لقتؿ نفسو بنفسو

 بذلؾ ميدرً  وعمداً  يديو بكمتا لحياتو الشخص إنياء يقتضي فعؿ بأنووعرفو فداء أبو الحسف 
 جريمةً  االنتحار ويعد اإلطبلؽ، عمى اإلنساف حقوؽ أقدس يعتبر والتي الحياة، في حقو

 .(86) النفسية واالضطرابات اليأس األساسي دافعيا
: في اآلتي Surachai Chaniang and others أوضحيا المراىقيف انتحارمنع ول

  .(87) الداعمة المدرسية والبيئات األقراف ودعـ ورعايتيـ الوالديف ودعـ الذات احتراـ تعزيز
 :اآلتي في االنتحار أنواع دوركايم أميل ووضع

 التي المجتمعات في غالبا األناني االنتحار مف العالية المعدالتتظير : األناني االنتحار -8
 ينتج المجتمع تفكؾ ألف ؛الكبرى االجتماعية الوحدة في اتمامً  مندمج غير الفرد فييا يكوف
 . االنتحار معدالت تبايف في األساسي السبب وىي مميزة اجتماعية تيارات

." جداً  اقوي   االجتماعي االندماج" يكوف عندما اإليثاري االنتحار يحدث: اإليثاري االنتحار -2
 االنتحار فعؿ ارتكاب عمي حرفيا يجبر الفرد

 ضوابط تضطرب عندمافي أغمب األحياف  البلمعياري االنتحار يحدث: البلمعياري االنتحار -3
 االقتصادي االنتعاش :مثؿ ،إيجابية االضطراب طبيعة كانت إذا معدالتيا وترتفع المجتمع،

 التعطيؿ إلى يؤدى االضطراب مف النوعيف فكبل االقتصادي الكساد مثؿ سمبية أو مثبل
 اإلحساس بفقد األفراد فيشعر. األفراد عمي السمطوي دورىا أداء عف لمجماعة المؤقت
 . المعياري االنتحار معدالت في الزيادة إلى وتقود المعاييرػ الجذور وانعداـ

 التي خباراأل في يحدث البلمعيارى االنتحار أف وضحناأفيما سبؽ :  القدري االنتحار -4
 الضوابط فييا تكوف التي خباراأل في يحدث القدري االنتحار فاف الضوابط فييا تضعؼ
 بأنيـ القدري االنتحار فعؿ يرتكبوف الذيف دوركايـ وصؼو . فيو المرغوب لمحد متجاوزة

 .(88) قيري نظاـ طريؽ عف بعنؼ خنقت ونزواتيـ بقسوة مغمؽ مستقبميـ أشخاص"
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مواقع التواصل االجتماعي: خدمات  

الحػػديث عػػف التحػػوالت والظػػواىر االجتماعيػػة والنفسػػية والسياسػػية واالقتصػػادية  أثيػػر 
كنتػػاج منػػذ أف بػػدأت مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي بدايػػة القػػرف الواحػػد والعشػػريف المختمفػػة 
الفرديػػػة والجماعيػػػة والمؤسسػػػية فػػػي االسػػػتخداـ الفعػػػاؿ ليػػػذه المواقػػػع بأبعادىػػػا  تلمممارسػػػا

 (.89المعموماتية والمعرفية )
خدمات عديدة منيا إتاحة المجاؿ لؤلفراد في الدخوؿ إلي  بتقديـ مواقع التواصؿيـ وتس      

المواقع االجتماعية والتعريؼ بأنفسيـ، ومف ثـ التواصؿ مع اآلخريف الذيف تربطيـ بيـ 
َ   ،اىتمامات مشتركة، وتنقسـ إلي قسميف رئيسيف أو  اىما: القسـ األوؿ مواقع تضـ أفراًد
ماعية محددة، وتعتبر ىذه المواقع مغمقة وال مجاميع مف الناس تربطيـ إطارات مينية أو اجت

يسمح بالدخوؿ إلييا مف عامة الناس إال األعضاء في ىذه المواقع، أما القسـ الثاني: ىي 
نترنت ا عمي شبكة اإل مواقع التواصؿ االجتماعي المفتوحة لمجميع، ويحؽ لكؿ مف يممؾ حسابً 

 (.24طع الفيديو وغيرىا)االنضماـ إلييا واختيار األصدقاء وتبادؿ الصور ومقا
 سلبيات مواقع التواصل االجتماعي:

 المواقػع ىػذه أصػبحت بحيػث العػالـ، حػوؿ االجتمػاعي التواصؿ مواقع يستخدـ الطبلب
ف، وبالرغـ مف ايجابياتيا ليـ اليومي الروتيف مف جزءا  ومنيا: ،ليا العديد مف السمبيات وا 
تعد تري ىذه الفئة مف الشباب في  ممستخدميف حيث لـل االجتماعيو النفسي  االغتراب (8

 ". االفتراضيةقدـ" و"التحضر " في المجتمعات مجتمعيا سوي "التخمؼ " مقابؿ "الت
بتقدمو وتحضره  واالنبياراىي مع النموذج الغربي بالثقافي لدي الشباب ، والت االغتراب (2

  (28)اإلنترنت ىو مف أىـ األىداؼ الكامنة التي تسعي العولمة الثقافية إلي تحقيقيا عبر
  .المغموطة وغير الصحيحة األخبارأداة لنشر  تعد (3
 مف الكثير يعرض :المختصيف غير ألراء المجاؿ فتحت االجتماعي التواصؿ مواقع (4

 التواصؿ مواقع عبر االجتماعيةو  والصحية الشخصية  مشكبلتيـ المستخدميف
 غير ومعارفيـ أصدقائيـ آراء خبلؿ مف لحميا المجاؿ يفتح مما ،االجتماعي
 . (22)المختصيف

 الذاكرة المغوية العربية . تدىور (5
 المحمية . االجتماعيةتدمير العادات والتقاليد واليويات  (6
 .االجتماعيزيادة حدة التنافر  (7
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 .(23) الوقت  ىدر (8
 (.24) االجتماعية لمعزلة عرضة االجتماعي التواصؿ مواقع مستخدمو (9

 التػػي السػػريعة، الفعػػؿ ردود تشػػجيع عمػػى االجتمػػاعي التواصػػؿ مواقػػع تعتمػػد: اإلبػػداع قتػػؿ (84
 فػي اإلبػداع وتقتؿ خبلقة، كونيا مع تتعارض حدث أي في بسرعة لممشاركة امتأىبً  تجعمؾ
 .ذىنؾ

 بالمشػاركة بػاليوس النػاسالكثيػر مػف  التواصػؿ مواقػع أصػابت: المشاركةالشعور بيوس  (88
 أجػؿ مػف االسػتعداد وضػع فػي الػذكي ىاتفو يضع كثير مف الناسفال ،والفيديوىات بالصور
 .(25) لمعالـ ومشاركتو ما شيء عمى الحصوؿ

 التعرض لمواقع التواصل علي الجانب الديني واألخالقي للشباب: آثار

والتػي يمكػف أف  ،التعرض ليذه المواقع عمي الجانػب الػديني واألخبلقػي آثارمف أخطر  
، تنتج عف االسػتعماؿ المفػرط لمخػدمات االلكترونيػة، تمػؾ المتعمقػة بالجػانبيف الػديني واألخبلقػي

ف مناقشة موضوعات غير جادة قد تؤدي إلػي تػدىور منظومػة القػيـ، وىػذا يشػكؿ خطػرًا حيث إ
فضػػوليـ ينسػػاقوف وراء مػػا ىػػو غػػامض ومجيػػوؿ نظػػرًا ل بالنسػػبة لممػػراىقيف أنيػػـ دائًمػػا كبيػػراً 

 (.26الكبير، ومحاولة اكتشاؼ ما ال يعرفونو )
 جرائية:التعربفات اإل

 االنتحار:

ىو اعتداء الفرد عمي نفسو لمتخمص مف حياتو والذي يؤدي لموفاة نتيجة لظروؼ 
 نفسية او اجتماعية او اقتصادية أو ضغوط أسرية.

 قلق االمتحان:

بالخوؼ المتكرر مف االمتحاف نتيجة لتوقع الفشؿ أو عدـ تحقيؽ اليدؼ  ىو الشعور
 أو إلرضاء ولي األمر.

 مشكلة الدراسة:

ة االنتحار استحوذت عمي اىتماـ المجتمعات بأسرىا خبلؿ اآلونة يال شؾ أف قض 
 طبلب الثانوية العامة فبل تخمو مواقع انتحار األخيرة، وعمي الصعيد المصري ما يبرزىا ىو

مف  لمطبلب أثناء االمتحانات وبعد ظيور النتيجةاالنتحار التواصؿ االجتماعي مف حوادث 
خبلؿ نشر أخبار المنتحريف وعرض تفاصيؿ ومبلبسات االنتحار في نصوص وصور 

لدرجة  عداد الطبلب المنتحريفألوالدراسات  اإلحصائياتوىو ما أكدتو  غرافية وفيديوىاتو فوت
اىتماـ الدولة ومف دواعي  2488أف وصمت األعداد لخمسة منتحريف في شير واحد في عاـ 
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ما تـ عرضو عمي لجنة التعميـ بالبرلماف المصري مف خطورة ىذه المشكمة بيذه القضية 
مجتمع المصري وىي قضية ، وىي مف القضايا البارزة في الوطرح الحموؿ لمقضاء عمييا

 ولكف يعاني منيا مجتمعنا منذ أمد بعيد.ليست وليدة المحظة 
التي تؤثر عمي في العممية التعميمية ويعد قمؽ االمتحاف مف الموضوعات الميمة 

يجاباً سمبًا  طبلبال  يعيةمف األمور الطب قبؿ وأثناء االمتحانات ويعدوف بو فالقمؽ يشعر  وا 
زاد عف معدلو الطبيعي فإنو ، أما إذا نسبة مقبولةألي طالب إذا كاف طبيعيًا وب اإليجابية

وتظير أعراض غير منطقية عمي الطبلب مثؿ عدـ تذكر المعمومات  ،سيأخذ منحي آخر
والخوؼ مف األداء المناسب لمستوي الطالب في االمتحاف فيصبح بيذا المفيـو ما يسمي 

 بطبل تعرض بيف العبلقةبقمؽ االمتحاف، ومف ىذا المنطمؽ تحاوؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمي 
 .لدييـ االمتػػحاف وقمؽ االجتماعي التواصؿ مواقع عمي الطبلب نتحارا ألخبار العامة الثانوية

 الدراسات السابقة:

 فعالية اختبار إلي Sefa Bulut Yunus Altundag (27) (2019)  دراسة ىدفت
 الدراسة واستخدمت. العميا السنة في الثانوية المدارس طبلبل اختبار قمؽ عمى المشورة نيج

 الثانوية األناضوؿ مدرسة مف طالًبا 86 مكونة عينة عمي الدراسة وأجريت التجريبي، المنيج
 في طبلب ثمانية  الدراسة في شارؾو . 2486-2485 الدراسي العاـ في بتركيا بولو في

 استخداـ تـ ،الضابطة المجموعة في آخروف ثمانية شارؾ بينما ، التجريبية المجموعة
 وجود: إلي الدراسة وتوصمت ،Wilcoxon Rank Rank و Mann Whitney-U اختبارات
 أف ثبت فقد البعدي لصالح والبعدي القبمي االختبار شروط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ
 بناءً  النفسي االختبار في شاركوا الذيف الطبلب لدى االختبار قمؽ درجات في انخفاًضا ىناؾ
 .ذلؾ يفعموا لـ الذيف بالطبلب مقارنةً  الحموؿ عمى يركز موجز نيج عمى

 برنامج فعالية عف الكشؼ إلى (28) (2489) مصطفى فؤاد أسماء دراسة ىدفتو 
 -االكتئاب) بو المرتبطة العوامؿ وتخفيؼ االنتحار في التفكير خفض في ديني نفسي إرشادي
 طالب 344 مف الدراسة عينة وتكونتريبي واعتمدت الباحثة عمي المنيج التج(.  الضغوط
 24 اختيار وتـ ، طنطا جامعة اآلداب وكمية التربية كمية مف الرابعة الفرقة طبلب مف وطالبة
 والمحاوالت االنتحار في التفكير مقياس عمي الدرجات أعمى سجموا ممف وطالبة طالب

 تجريبية مجموعة مجموعتيف عمى الديني النفسي اإلرشادي البرنامج وطبؽ االنتحارية
 وجود :إلى الدراسة وتوصمت، االنتحار في التفكير مقياس عمييـ وطبؽ ضابطة، ومجموعة
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 الدراسة توصمت كما، النفسية والضغوط واالكتئاب االنتحار في التفكير بيف ارتباطيو عبلقة
 وتخفيؼ االنتحار في التفكير خفض في الديني النفسي اإلرشادي لمبرنامج أثر وجود إلى

 .النفسية ،والضغوط االكتئاب مثؿ بو المرتبطة العوامؿ
 مدى معرفة عمى التعرؼ إلى (29) (2488) حامد عبدالغني أحمد ىبةدراسة  ىدفتو 
 طبلب مف عينة لدى االنتحار مف لموقاية النفسي الصمود لتنمية إرشادي برنامج فاعمية
 األساسية الدراسة عينة تكونت قد و، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي الثانوية المرحمة

 منيـ اختير عمديو بطريقة اختيارىـ تـ الثانوية المرحمة مف طالبة و طالب( 884) مف
 تـ طالبة و طالب( 28) وكانوا االنتحار احتمالية مرتفعي و النفسي الصمود منخفضي
 الصمود مقياس استخداـ تـ، ضابطة مجموعة( 84، )تجريبية مجموعة( 84) إلى تقسيميـ
 أوضحت و(،  الباحثة إعداد) مف اإلرشادي البرنامجو ، االنتحار احتمالية مقياس، و  النفسي
 و التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أف: النتائج

 اتجاه في( الكمية والدرجة أبعاده) النفسي الصمود مقياس عمى البعدي التطبيؽ في الضابطة
 .التجريبية المجموعة

إلي التعرؼ عمي تأثير  Junrong Shi  Yong Li&(34 ) (2018)وىدفت دراسة 
 وتعاطي االكتئاب خبلؿ مف االنتحار عمى مباشرال غير لتنمر، وتأثير ااالنتحار عمى البمطجة
، واعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي، المخدرات مف وغيرىا والماريجوانا والتبغ الكحوؿ

 في الذيف كاليفورنيا شباب مف 8765 مف العينة تكونتواستخدمت االستبياف لجمع البيانات، 
 التعرض أف الموجستي االنحدار تحميبلتمف خبلؿ  أف :، وأشارت النتائج إلي82-9 الصفوؼ
 يتوسط االكتئاب ، وأفالعرقية المجموعات جميع في االنتحار احتماالت بزيادة يرتبط لمتخويؼ

 التأثير يتوسط الكحوؿ تعاطي ، وأفالعرقية المجموعات لجميع االنتحار عمى البمطجة تأثير
 مف االنتحار إلى يؤدي قد التنمر أف ا إلي، وأشارت النتائج أيضً سبانيإ أصؿ مف لمشباب فقط
 .العرقية المجموعات مختمؼ مف لمشباب مختمفة مخاطرة سموكيات خبلؿ

 الميوؿ بحث إلى (38)( 2488) القعود اهلل عبد محمد ميادة دراسة ىدفتو 
 عمى الدراسة أجريت وقد. جنسياً  المتحوليف مف عينة لدى االجتماعية والمساندة االنتحارية،

 مف متحوالً  88و ذكور، إلى إناث مف متحوالً  82) اجنسيً  المتحوليف مف 23مكونة مف  عينة
 ،اعامً (87,28) عمري بمتوسط عامًا،( 39: 24)بيف أعمارىـ وتراوحت ،(إناث إلى ذكور
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 االنتحار، احتمالية مقياس: التالية المقاييس أكمموا وقد. اعامً (53,5)معياري وانحراؼ
 نتائج وأسفرت ،الجنسية اليوية الضطراب أوتريكت ومقياس االجتماعية، المساندة ومقياس
 لدى االجتماعية والمساندة االنتحارية الميوؿ بيف دالة سمبية عبلقة وجود عف الدراسة

 ذكور إلى المتحوليف مجموعة بيف إحصائًيا دالة فروؽ ظيرت كما جنسًيا، المتحوليف
 .إناث إلى المتحوليف اتجاه في وذلؾ االنتحارية، الميوؿ في إناث إلى المتحوليف ومجموعة

 النوـ اضطرابات عبلقة (32) (2488) الفخراني المجد أبو إبراىيـ رنا دراسة وتناولت
 العينة في المتغيرات مف متغير كؿ اسياـ ومدى االنتحارية، والميوؿ االكتئاب مف بكؿ  

 الموضوع، ىذا حوؿ المعرفة مف مزيد وتقديـ الجامعة، طبلب مف مراىقيف وىـ المستيدفة
 مف الكمية الدراسة عينة والمقارف وتكونت االرتباطي الوصفي المنيج عمى الدراسة عتمدتاو 
 -87) بيف أعمارىـ وتراوحت(. إناثًا 247 ذكًرا، 48) إلى تقسيميـ وتـ مشاركًا،( 295)

: عمييـ وطبؽ(. 4,84) معياري وانحراؼ عامًا،( 88,55) عمرى بمتوسط عامًا،( 23
 نتائج وأشارت ،االنتحار احتمالية ومقياس لبلكتئاب، بيؾ وقائمة النوـ، اضطرابات مقياس
 االنتحارية والميوؿ االكتئاب بيف العبلقة قوة ُتعِدؿ النـو اضطرابات درجات :أف إلى الدراسة
 مرتفعي الطبلب درجات متوسط بيف إحصائية دالة فروقاً  وىناؾ الجامعة، طبلب مف عينة لدى

 .االكتئاب مقياس عمى النوـ اضطرابات منخفضي الطبلب درجات ومتوسط النـو اضطرابات
( إلػػى التعػػرؼ عمػػى تػػأثير وسػػائؿ 33) .Saravia, Janet( 2487)ىػػدفت دراسػػة و 

عػاـ ، والتعػرؼ عمػى تػأثير الشػبكات  87إلػى  84التواصؿ االجتمػاعي عمػى الشػباب مػف سػف 
االجتماعيػػة عمػػى الناحيػػة االجتماعيػػة واإلنسػػانية لػػدى عينػػة الدراسػػة ، عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ 

لكميػة واسػتخداـ مقيػاس االتجػاه لمتعػرؼ عمػى االتجاىػات أسموب المقاببلت البحثيػة النوعيػة وا
االجتماعية والعاطفية التي تحدث بيف الشباب نتيجػة تفػاعميـ مػع مواقػع الشػبكات االجتماعيػة 

سػناب شػات ( ، وتوصػمت  –تػويتر  –انسػتجراـ  –حيث طبقت الدراسة عمى مواقػع )الفيسػبوؾ 
أف عينػػػة الدراسػػػة أجػػػابوا بػػػأنيـ يتعرضػػػوف بشػػػكؿ غيػػػر مباشػػػر لػػػبعض  نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى:

السػػموكيات غيػػر المرغػػوب فييػػا عبػػر مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي والتػػي تػػؤثر عمػػى عبلقػػاتيـ 
لعينػػػة  الجتمػػػاعي بػػػيف األجيػػػاؿ األصػػػغر سنصػػػاالعاطفيػػػة، وزيػػػادة اسػػػتخداـ مواقػػػع التواصػػػؿ ا

 2482 / 2446بػيف عػامي مػا  التواصؿ سنويا مواقعل الشبابالدراسة وزيادة معدؿ استخداـ 
 بشكؿ كبير.
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 دور عف لكشؼا (34) (2487) البستاوي السيد الرضا كماؿ عمياءورصدت دراسة 
 األحداث مف عينة لدى االنتحاري والسموؾ االكتئاب بيف لمعبلقة ُمعِدؿ كمتغير الوجداني الذكاء

 االنتحاري والسموؾ واالكتئاب، الوجداني، الذكاء مف كؿ في الفروؽ بياف وكذلؾ الجانحيف،
 الوصفي المنيج عمى الدراسة ىذه اعتمدت: المنيج. العادييف وأقرانيـ الجانحيف األحداث لدى

 مف 54و الجانحيف، األحداث مف 54 مف عينة عمى الدراسة أجريت وقد المقارف، االرتباطي
 ومقياس لبلكتئاب، بيؾ ومقياس ، الوجداني الذكاء مقياس الدراسة أدوات وتضمنت العادييف
 السيد، العزيز عبد واالقتصادي االجتماعي المستوى واستمارة ،2483 االنتحار، احتمالية
 والسموؾ االكتئاب بيف العبلقة ُيعِدؿ الوجداني الذكاء أف عف الدراسة نتائج أسفرت، و 2483

 الذكاء في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى باإلضافة الجانحيف، األحداث بيف االنتحاري
 .العادييف وأقرانيـ الجانحيف األحداث بيف االنتحاري والسموؾ واالكتئاب، الوجداني،

التعرؼ عمى كيفيػة اسػتخداـ Dennis and others (2016) (35 )   دراسة وتناولت
وسائؿ التواصؿ االجتماعي لتشػكيؿ الممارسػة السياسػية فػي بريطانيػا ، والتعػرؼ عمػى أسػاليب 
المشػػاركة السياسػػية مػػف خػػبلؿ مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي كالفيسػػبوؾ وتػػويتر وغيػػره ، عػػف 

الجتمػػاعي ، طريػػؽ تحميػػؿ مػػذكرات المشػػاركات اإلعبلميػػة لعينػػة الدراسػػة عمػػى مواقػػع التواصػػؿ ا
جديػػدة لممشػػاركة المعرفيػػة  أف الفيسػػوؾ وتػػويتر يخمقػػاف فرًصػػاوتوصػػمت نتػػائج الدراسػػة إلػػى :

والتعبئػػة السياسػػية ، ويػػوفراف مسػػاحة ميمػػة لممشػػاركة الديمقراطيػػة فػػي بيئػػة الحيػػاة اليوميػػة، 
ا ويستخدـ بعض األفػراد وسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعي لبلسػتفادة مػف المعمومػات السياسػية ، كمػ
أف البعض يمتنع عػف التعبيػر بػئرائيـ بشػكؿ عػاـ ولكػنيـ قػد يسػتخدموف المجموعػات الخاصػة 

 لمناقشة آرائيـ بحرية أكثر.
 االمتحاف قمؽ (36) (2486) سعدوف بف عثماني أسماء دراسة تناولتو 

 استراتيجيات أكثر معرفة إلى ىدفت حيث ،الثانوية العامة طبلب عند المواجية واستراتيجيات
ف ا،استخدامً  المواجية  الجنس متغيرات ضوء في االستراتيجيات بيف فروؽ ىناؾ كانت وا 

 64 قواميا عينة عمى واعتمدنا الوصفي، المنيج واستخدـ االمتحاف، قمؽ ودرجة والتخصص
 بتممساف، ثانوي ثالثة سنة مف عممي اطالبً  34و أدبي، اطالبً  34 عمى موزعيف طالبًا،

 استراتيجيات استبياف بإعداد امتوق لسبيمبرجر، االمتحاف قمؽ مقياس ت الباحثةواستخدم
 والدعـ الديف إلى والرجوع تالمشكبل حؿ إستراتيجية أف نتيجة إلى الدراسة وخمصت. المواجية
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 المواجية استراتيجيات في فروؽ وجود عدـ النتائج أظيرت كما. استخداماً  أكثر االجتماعي
 استخداـ في والذكور اإلناث بيف فروؽ وجود إلى تتوصم بينما االمتحاف، قمؽ لدرجات تعزى

 . اإلناث لصالح واالسترخاء الديف إلى الرجوع إستراتيجية
 التواصؿ لمواقع المراىقيف استخدامات"  ،Amanda Lenhart (2015) (37) دراسة 
 المراىقيف استخدامات عمي التعرؼ إلي الدراسة ىدفت"   بوؾ الفيس وخاصة االجتماعي

 عمي وطبقت استبياف استمارة واستخدمت ، بوؾ الفيس وخاصة االجتماعي التواصؿ لمواقع
 :أف إلي الدراسة وتوصمت ،سنة( 88 - 83)  بيف ما مراىؽ 844 قواميا عشوائية عينة

 مف% 78  أف حيث االجتماعي التواصؿ مواقع بيف مف ااستخدامً  األكثر ىو الفيسبوؾ
 العمؿ وزمبلء وأقاربيـ أصدقائيـ مع بالتواصؿ وفالمراىق ويقـو الموقع يستخدموف المراىقيف

 . بوؾ لمفيس استخداميـ في واإلناث الذكور بيف فروؽ يوجد وال األوؿ المقاـ في
 تصور بيف العبلقة طبيعة معرفة إلى( 38( )2486) السمماف بندر ريـ دراسة وىدفت

 التعرؼ عف فضبل   الكويت، جامعة طبلب مف عينة لدى واليأس االكتئاب مف وكؿ االنتحار
 وقد العينة أفراد لدى القطب أحادي استكشافي عامؿ في المتغيرات تمؾ انتظاـ مدى عمى

 مف(  285) بواقع الجامعة، طبلب مف وطالبة طالب(  585)  مف الدراسة عينة تكونت
( BDI-II) لميأس" بيؾ" مقياس: التالية باألدوات واستعيف اإلناث، مف(  344)  و الذكور
 وجود عف الدراسة نتائج كشفت االنتحار لتصور" بيؾ( "BSS)، لبلكتئاب الثانية" بيؾ" وقائمة
( ، 52= ر)  و لمذكور، (  68= ر)  االكتئاب و االنتحار تصور بيف موجبة ارتباطيو عبلقة
 واإلناث الذكور عوامؿ بيف تشابو معامبلت وجود عف النتائج كشفت كما اإلناث، عينة لدى
 .المتغيرات تمؾ مف القطب أحادي استكشافي عامؿ استخبلص عف فضبل االنتحار، تصور في

 االنتحار انتشار Tadele Amare and others (39)  (2015) تناولت دراسة
 غرب شماؿ ، دانجيبل مدينة في المراىقيف الثانوية المدارس طبلب بيف بو المرتبطة والعوامؿ
 جمع تـ. دانجيبل مدينة في الدراسة ىذه أجريتػ واستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي، و إثيوبيا
، وتـ األميرية بالمغة استبياف باستخداـ المراىقيف مف الثانوية المدارس طبلب مف البيانات

وتوصمت الدراسة  سنة 89 و 85في عمر  اطالبً  573تطبيؽ االستبياف عمي عينة قواميا 
 ،:  86.2 و:  22.5 والمحاولة االنتحاري التفكير انتشار معدؿ كاف التالية:  النتائجإلي 
 االنتحار فكارأب :95  االجتماعي الدعـ وضعؼ %95 المدرسي الغياب ارتبطت. التوالي عمى
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، االنتحارية المحاوالت أو واألفكار الكحوؿ تعاطي أو الجنس بيف ارتباط أي يوجد  ال ،
 قد لدينا عينة في المراىقيف مف خمسة كؿ مف األقؿ عمى واحدا أف الدراسة ىذه كشفتو 

 .االنتحار في التفكير مف عانى
طبيعة العبلقات االجتماعية التي  تعرؼإلي  Ellison, Nicole(44 )  (2014)سعت دراسة 

يقيميا الشباب الجامعي عمى شبكات التواصؿ االجتماعي استخدمت الدراسة منيج المسح 
مفردة مف طبلب جامعة بالواليات  684عف طريؽ مسح لعينة عشوائية بسيطة قواميا 
 د مف النتائجوتوصمت الدراسة إلى العدي المتحدة األمريكية  باستخداـ االستبياف االلكتروني.

وجدت  الدراسة أف المبحوثات يتميزف بارتفاع احتراـ الذات بالمقارنة بالذكور،كما  أىميا:
كشفت الدراسة أف موقع الفيس بوؾ يوفر مصادر ميمة لمتعارؼ بيف األصدقاء الذيف تتوافر 

 خصائص مشتركة مثؿ السف والتخصص.لدييـ 
 معرفة تقييـHilda N Shilubane and others (48 ) (2014) وتناولت دراسة

 الذيف المراىقيف لدى العقمية الصحة ضعؼ وعبلمات المدركة الخطر وعوامؿ باالنتحار الطبلب
 حوؿ والمعتقدات ، والموارد المتوفرة العقمية الصحية بالرعاية الطبلب ووعي انتحروا
 أفكار الستنباط المركزة النقاش مجموعات مناقشات النوعية الدراسة ىذه خدمتواست.الوقاية
 جميع كانت. االنتحار حاوؿ أو ارتكب نظير لدييـ الذيف الثانوية المدارس طبلب ومشاعر
 مف( عاًما 89 إلى 83 مف) مراىًقا 56 شارؾ الصوت مسجمة التركيز مجموعة مناقشات
 البيانات تحميؿ تـو  ،مركزة جماعية مناقشات ستة في إفريقيا جنوب في ليمبوبو مدارس

 أو االنتحار بمحاولة تأثرواأف العينة  :، وتوصمت الدراسة إلياالستقرائي نيجالم باستخداـ
 سوى يظيروا ولـ االنتحار ومنع تحديد في لفشميـ بالذنب شعرواو  لنظرائيـ، المكتمؿ االنتحار
 .االنتحاري السموؾ مف التحذير بعبلمات المعرفة مف القميؿ
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( إلي معرفة  42) Rebecca Luebbert, Ann Popkess (2015)وىدفت دراسة
، واستخدمت البكالوريا تمريض طبلب لدى االنتحار تقييـ أداء عمى التدريس طريقة تأثير

 المرضى باستخداـ المبتكر النشط التعمـ إستراتيجية ريبي واختبر الباحثافجالدراسة المنيج الت
طالًبا مف  34 مف لعينة االنتحار تقييـ ميارات تدريس في فعاليتيا لتحديد محاكاة موحدة
 تصميـ ، التجريبية الدراسة ىذه استخدمت: تصميـ. التمريض وكبار صغار التمريض طبلب
، وأظيرت ليرداؿ محاكاة تقييـ/  لمتمريض الوطنية الرابطة أدوات وثبلث مجموعتيف مف البعدي
 بالنفس الثقة مف الطبلب درجات في كبير فرؽب التجريبية المجموعة أف تفوؽ: النتائج
 ألساليب والنداء والتعاوف النشط التعمـ) التعميمية الممارسات عف الطبلب وتصورات والرضا
 .المحاضرة بتنسيؽ مقارنتيا عند( المتنوعة التعمـ

 الصفحات دور تعرؼ إلى( 43( )2484) الرحمف عبد محمد أسامة دراسة ىدفت
 وتنتمي الجارية، األحداث عف بالمعمومات الجامعي الشباب إمداد في بوؾ بالفيس اإلخبارية

 244 قواميا عينة عمي التطبيؽ وتـ استبياف، صحيفة واستخدمت الوصفية، الدراسات إلي
 الذكور مف( الزقازيؽ -شمس عيف) بجامعة سنة 89-87 بيف أعمارىـ تتراوح مفردة

 بنسبة العينة أفراد بيف بوؾ الفيس استخداـ نسبة ارتفاع إلى الدراسة وخمصت واإلناث،
 لمذكور% 98 بنسبة موزعة بوؾ، الفيس موقع عمى صفحة لدييـ العينة أفراد مف% 88.5
 بالحضر، لممقيميف% 89 ونسبة بالريؼ لممقيميف% 88 نسبة وكذلؾ لئلناث،% 86 ونسبة
 موزعة اليـو في ساعات ثبلث مف ألكثر العينة أفراد بيف بوؾ الفيس استخداـ نسبة ارتفاع
 .لئلناث% 46.5 ونسبة لمذكور% 68.5 بنسبة

خفض مستوى قمؽ  ( محاولة44)( 2484)كريستيف حممي يعقوب دراسة  وتناولت
تقنية التغذية الراجعة الحيوية  ىيلدى طبلب الجامعة عف طريؽ تقنية حديثة  االمتحاف

واعتمدت الدراسة عمي المنيج التجريبي، وكانت العينة المستخدمة تتضمف مجموعة كمية 
وطالبة مف طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية جامعة عيف شمس أقساـ  ا( طالبً 44قواميا )
ية: ال توجد فروؽ ذات (، وتوصمت الدراسة لمنتائج التال انجميزيةلغة  –لغة عربية –)تاريخ 

داللة إحصائية بيف متوسط مجموع درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس قمؽ 
في القياس القبمى ومتوسط مجموع درجات نفس المجموعة عمى القياس البعدى فمـ  االمتحاف

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط مجموع درجات أفراد  يتحقؽ الفرض األوؿ، وال

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Luebbert%2C+Rebecca
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Popkess%2C+Ann
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في القياس البعدى ومتوسط مجموع درجات  االمتحافلمجموعة التجريبية عمى مقياس قمؽ ا
نفس المجموعة عمى القياس التتبعى، وال توجد فوؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات 

  .االمتحافكؿ مف الذكور واإلناث فى مستوى قمؽ 
 إلى Parra Uribeac H .Blasco -Fontecilla   (45)  (2013) وىدفت دراسة

 نفس مف والمكمميف االنتحار محاولي مف مجموعات مقارنة خبلؿ مف دقة أكثر توصيؼ تقديـ
 الطوارئ غرفة في االنتحار محاولة أخبار جميع، وتـ تطبيؽ الدراسة عمي الجغرافية المنطقة

 Corporacio Sanitària i Universitària Tauli Parc de Sabadell مستشفيات في
 نفس في المسجمة المكتممة االنتحار أخبار جميع مع( 382=  العدد) 2448 عاـ في

 المستشفى سجبلت مراجعة تمتو (. n = 86) 2488 إلى 2448 مف الجغرافية المنطقة
 االنتحار بمحاولي مقارنةب ،والسريرية والديموغرافية االجتماعية لممتغيرات األولية والرعاية

 خبلؿ ارتكبت التي االنتحار أخبار مف:  92.3 مف االنتياء تـ:: وتوصمت الدراسة إلي
 .الثانية أو األولى المحاولة

 تأثير معرفة إلىKim, Yun-Hee and others (46 )  (2013) وىدفت دراسة
 الوسيط التأثير مف والتحقؽ االنتحار في التفكير عمى الجامعة طبلب لدى الحياة ضغوط
 جمعت لذلؾ. االنتحار في والتفكير الحياة ضغوط بيف العبلقة عمى الشخصية النفسية لمصحة
 دايجوف مدينة في تقع جامعات 4 في مسجميف جامعًيا طالًبا 498 مف بيانات الدراسة ىذه

 الحياة إلجياد كاف: إلي ما يمي وتوصمت الدراسة. وتشونجبوؾ وتشونجناـ متروبوليتاف
 الحياة إجياد يؤثر ال ، اثانيً . إحصائية داللة ذات عبلقة العقمية والصحة االنتحار في والتفكير
 متغير خبلؿ مف مباشر غير تأثيًرا يحدث بؿ ، فحسب االنتحار في التفكير عمى مباشر بشكؿ
 تعاني الجامعة لطبلب العقمية الصحة أف إلى البحث نتائج تشيرو  ، العقمية والصحة ، الوسيط

 التفكير عمى تأثير ليا يكوف أف ويمكف ، أعمى الحياة عمى اإلجياد يكوف عندما الفقر مف
 .لمحياة العامة الوظيفة فقداف ظاىرة استمرار بسبب االنتحاري

 لدى واالكتئاب الحياة إجياد آثار Park, Dae-Sung (2483( )47)وتناولت دراسة 
وتـ تطبيؽ  االجتماعي الدعـ آثار في التحكـ: االنتحار في تفكيرىـ عمى الطب كمية طبلب
 كمية في سنوات ثبلث لمدة الدراسية المناىج أقساـ يحضروف طالًبا 394عمي  الدراسة ىذه
دارة الطبيعي والعبلج الطبية الطوارئ تكنولوجيا ذلؾ في بما ، الحضرية جي مدينة في جي  وا 
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 2482 يونيو 6 إلى 4 مف الفترة في البحث ُأجري. البحث كمواضيع عشوائي بشكؿ الصحة
 االكتئاب بيف التفاعؿ آثار وتوصمت الدراسة إلي أف: ، ذاتًيا ُمدار منظـ استبياف باستخداـ

 .إحصائية داللة ليا وكاف سمبية عبلقة وجود أظيرت االجتماعي والدعـ االنتحاري التفكير مف
 اليد خط وخصائص االمتحاف قمؽ( 48) (2482سميمة سايحي ) دراسة وتناوات

 االمتحاف قمؽ مستوى ذوي التبلميذ لدى اليد خط خصائص بعض تحديد إلى وييدؼ. لمتبلميذ
 884 مف البحث عينة تكونتو . الخط تحميؿ عمـ أو الجرافولوجيا عمـ باستخداـ المرتفع،
 ممف 486 بيف مف اختيروا بسكرة، بمدينة ثانوي الثالث الصؼ تبلميذ مف وتمميذة تمميذا
 الزمنية أعمارىـ وتراوحت. االمتحاف قمؽ مكونات مقياس عمى مرتفعة درجات عمى حصموا
كانت المسافة بيف الكممات في خط يد التبلميذ ، وتوصمت الدراسة إلي: ةسن( 24- 87) بيف

كانت المسافة بيف السطور في  .– ذوي مستوى قمؽ االمتحاف المرتفع صغيرة إلى متوسطة
كاف الضغط عمى , – خط يد التبلميذ ذوي مستوى قمؽ االمتحاف المرتفع متوسطة إلى كبيرة
عدـ وجود فروؽ  – الورؽ في خط يد التبلميذ ذوي مستوى قمؽ االمتحاف المرتفع شديد ثقيؿ

دالة إحصائيا بيف الجنسيف مف ذوي مستوى قمؽ االمتحاف المرتفع في بعض خصائص خط 
اليد )الضغط عمى الورؽ، والمسافة بيف الكممات والسطور في خط اليد، شكؿ خط اليد، حجـ 

 .اليد خط
إلي فيـ تقدير  Sullinan S& Paradise (49) (2012)  ىدفت دراسةكما 

تكونت عينة الشباب لآلثار السمبية عمي أنفسيـ وعمي غيرىـ نتيجة الستخداـ الفيسبوؾ، و 
مف شماؿ شرؽ الواليات المتحدة، واستخدـ الباحثاف أسموب  ( جامعًيا)طالًبا357الدراسة مف 

%( مف المشاركيف يستخدموف 64المقابمة في جمع البيانات، وأظيرت نتائج الدراسة: أف )
( 2.76لي الفيسبوؾ ىو )الفيسبوؾ سبعة أياـ في األسبوع، وأف متوسط دخوؿ المشتركيف إ

أف اإلدماف يؤدي إلي  ارت أف المشاركيفة يوميًا، كما أشدقيق 35.46، ولمدة مرة يومًيا
العزلة االجتماعية، واستخدامو بطريقة معتدلة يؤدي إلي مستويات جيدة مف التوافؽ النفسي 

 واالجتماعي.
 مف كؿ انتشار مدى معرفة إلى( 54( )2482)جادو  الحميد عبد جماؿ دراسة ىدفت

 االرتباط ومعرفة الجامعة، طبلب مف عينة لدى المعرفية وراء ما والمعتقدات االنتحار احتمالية
 كؿ في واإلناث الذكور بيف الفروؽ ودراسة المعرفية وراء ما واألفكار االنتحار احتمالية بيف
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وتنتمي ىذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية،  المعرفية، وراء ما واألفكار االنتحار احتمالية مف
 المعيد طبلب مف( اإلناث مف 93 الذكور، مف 95) طالبا 888 مف الدراسة عينة تكونت
 الرقيب لعبد االنتحار احتمالية مقياس معيـ استخدـ بأسواف، االجتماعية لمخدمة العالي
 الباحث إعداد مف العبلجي والبرنامج( الباحث تعريب) لويمز المعرفة وراء ما ومقياس البحيري
 بنسب تنتشر الفرعية وأبعادىا المعرفية وراء ما المعتقدات :أف إلى الدراسة توصمتو . الحالي

 وجدت كما المتوسطة، مف وأقؿ متوسطة بنسب االنتحار احتمالية وتنتشر ومرتفعو، متوسطة
 المعرفية، وراء ما والمعتقدات االنتحار احتمالية بيف اإحصائيً  ودالة موجبة ارتباطية عبلقة
 االنتحار احتمالية مف كؿ في اإلناث لصالح واإلناث الذكور بيف إحصائيا دالة فروؽ ووجدت

 .المعرفية وراء ما والمعتقدات
 ؿالبروفي عمى التعرؼ محاولة إلى (58) (2484جماؿ السيد ) وىدفت دراسة 

، واعتمد الباحث لدييـ االنتحاري السموؾ مستوى خفض وأيضا االنتحار لمحاولي الشخصي
-89) بيف ـ أعمارىـ تتراوح افردً ( 64) الكمية العينة حجـ بمغ وقد عمي المنيج التجريبي،

 محاولي مف األولى المجموعة العدد في متساويتيف مجموعتيف إلى منقسميف سنة( 24
 لمجانب األولى المجموعة مف أفراد سبعة اختيار تـ ثـ العادييف مف والثانية بالفعؿ االنتحار
 ارباخت ، االنتحار احتمالية مقياس التالية األدوات الكمية العينة عمى وطبقت العبلجي

 أفراد عمى العبلجي البرنامج طبؽ كما ،االسقاطى اليد ارباخت ، األوجو المتعدد الشخصية
 لمحاولي التشخيصية العبلمات مف مجموعة ىناؾ أف النتائج وأظيرت، العبلجية العينة

 في العبلجى البرنامج فعالية عف أسفرت كما المستخدمة األدوات عنيا كشفت كما االنتحار
 .االنتحاري السموؾ مستوى خفض

إلػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى Baumgartner ,Morris (52 )( 2484دراسػػػػػة )ىػػػػػدفت         
يوتيػػوب، الفػػي  ثمػػةتمممػػف قبػػؿ المبحػػوثيف ، والاالسػػتخدامات السياسػػية لمشػػبكات االجتماعيػػة 
 2448فػػي الدعايػػة االنتخابيػػة فػػي حممػػة يا والفػػيس بػػوؾ، ومػػاي سػػبيس، ومػػدى اسػػتخدام

سػػػتمارة واسػػػتخدمت الدراسػػػة مػػػنيج المسػػػح اإلعبلمػػػي ، وتػػػـ تطبيػػػؽ ا،  لمرئاسػػػة األمريكيػػػة
، وتمثمػت العينػة عػاـ  24إلػى88عمى عينػة مػف الشػباب التػى تتػراوح أعمػارىـ بػيف  االستبياف

الدراسػة إلػى : أف مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي تػؤثر وتوصػمت ،  مفردة مػف الشػباب 3544في 
وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا  وأظيػرت أيضػاً جاه السياسى لعينة الدراسة، بشكؿ محدود عمى االت
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بػػػيف عينػػػة الدراسػػػة فػػػى اتجػػػاىيـ نحػػػو مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي وضػػػعؼ تػػػأثر الشػػػبكات 
 االجتماعية عينة الدراسة عمى المشاركة السياسية لمشباب.

 وعبلقتو االمتحاف قمؽ(  53( )2484) محمد حسف عثماف ميادة  دراسة وتناولت
 الفروؽ معرفة ومدى التربية كمية السوداف جامعة طبلب مف عينة لدى االكاديمى بالتحصيؿ

 الباحثة قامت. ىاالكاديم والتحصيؿ االمتحاف قمؽ مف كؿ في والطالبات الطبلب مف كؿ بيف
 و طالب 844 عمى موزعة 244 حجميا بمغ عينة عمى اإلحصائي البحث منيج باستخداـ

 الباحثة قامت ذلؾ تحقيؽ سبيؿ وفي والتكنولوجيا لمعمـو السوداف بجامعة طالبة 844
 عبلقة توجد :التالية النتائج إلي الباحثة توصمتو  اسبيرجر لمعالـ االمتحاف قمؽ باستخداـ
 توجد، و السوداف جامعة وطالبات طبلب لدى االكاديمى والتحصيؿ االمتحاف قمؽ بيف ارتباطيو
 فروؽ توجد ال، و النوع لمتغير تعزى االمتحاف قمؽ في الطبلب بيف إحصائية داللة ذات فروؽ
 .العمر لمتغير تعزى االمتحاف قمؽ في الطبلب بيف إحصائية داللة ذات

الشباب الجامعي لشبكات  استخداـلتعرؼ عمي دوافع ا إلي Hall (2009) (54) ىدفت دراسة 
، وتنتمي ىذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية وعبلقتو بصفاتيـ الشخصية االجتماعيالتواصؿ 

( مفردة ممف لدييـ صفحات شخصية 848طبقت الدراسة عمي عينة قواميا )الميدانية حيث 
% 83وتوصمت الدراسة إلي أىـ النتائج والتي منيا أف نسبة  االجتماعيعمي مواقع التواصؿ 

لما لو  وجاء الفيس بوؾ في مقدمة ىذه المواقع االجتماعيلدييـ حساب عمي مواقع التواصؿ 
أما عف  ،التي يقبؿ عمييا الشباب مف شعبية كبيرة بيف مستخدميو حيث أنو في أوائؿ المواقع

في مقدمة ىذه بينيـ ىذه المواقع فقد جاء دافع الحفاظ عمي العبلقات القائمة  استخداـدوافع 
 . ماتالدوافع تبله قضاء الوقت والحصوؿ عمي المعمو 

العبلقة بيف قمؽ االمتحاف  (55) (2449) الثويني ناصر بف سميماف وتناولت دراسة
والتخصص األكاديمي والمستوى الدراسي لطالبات جامعة حائؿ، واعتمد الباحث عمي المنيج 

وتوصمت  ،جامعةالطالبة مف تخصصات أكاديمية مختمفة في  449العينة ت الوصفي، وبمغ
فروؽ دالة بيف التخصص األكاديمي وقمؽ االمتحاف، توجد فروؽ  عدـ وجود الدراسة إلي:

 دالة بيف المستوى الدراسي وقمؽ االمتحاف لطالبات السنتيف االولى والثانية.
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 المخدرات تعاطي بداية بيف العبلقةHyunsanCho (56 ) (2007)وتناولت دراسة
واعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي، وتـ تطبيؽ  .باالنتحار المتعمقة الخطر وعوامؿ

واستخدـ الباحث استمارة  الحضرية بالمدارس منطقتيف في مراىًقا 8252 الدراسة عمي
 كانت األوالد بيف المخدرات لتعاطي المبكرة البداية أفاالستبياف، وتوصمت الدراسة إلي: 

 المبكر البدء كافو ، الفتيات بيف ، بالمقارنة. الخمسة االنتحار خطر عوامؿ بكؿ مرتبطة
 خطر عوامؿ ببعض مرتبًطا بشدة المخدرات وتعاطي ، والسكر ، لمسجائر المنتظـ لمتدخيف
 .االنتحار

الكشؼ عف مستويات ( 57)( 2447وتناولت دراسة سبلمة الشارؼ سالـ خميفة )
بات النوـ الكشؼ عف اضطراو قمؽ االمتحانات لدى أفراد العينة حسب تخصصاتيـ الدراسية، 

لدى أفراد العينة حسب تخصصاتيـ الدراسية، ودراسة العبلقة االرتباطية بيف مستويات قمؽ 
االمتحاف واضطرابات النـو لدى أفراد العينة حسب تخصصاتيـ الدراسية ، ودراسة داللة 

، ات قمؽ االمتحاف واضطرابات النـوالفروؽ بيف درجات أفراد العينة في كؿ مف مستوي
 اطالبً  336سة عمي عينة بمغ قوامياالدراسة عمي المنيج الوصفي، وتـ تطبيؽ الدراواعتمدت 

طالبًا عموـ إنسانية تـ اختيار العينة نسبية طبقية بطريقة عشوائية  73عموـ تطبيقية و
% مف المجتمع األصمي في كؿ كمية مف الكميات ، وتوصمت الدراسة 24وبنسبة تزيد عمى 

عند مستوى الداللة اإلحصائية بيف مستويات قمؽ االمتحاف  اطيوارتبإلي: ال توجد عبلقة 
عند مستوى الداللة  ارتباطيوواضطرابات النـو لدى أفراد العينة الكمية، وال توجد عبلقة 
 عينة الدراسة. أفراداإلحصائية بيف مستويات قمؽ االمتحاف واضطرابات النـو لدى 

داء األكاديمي يف قمؽ االمتحاف واأل( العبلقة ب2446( )58) Brianوتناولت دراسة 
لدي طبلب الجامعة، وىدفت إلي التنبؤ بأثر قمؽ االمتحاف واألداء األكاديمي لدي طبلب 

 اطالبً  62الجامعة، واعتمدت الدراسة عمي المنيج التجريبي، وطبقت عمي عينة قواميا 
طالبة، واستخدـ الباحث مقياس قمؽ االمتحاف وتـ تطبيقو عمي  88و  اطالبً  58وطالبة 

مجموعتيف عالية القمؽ ومنخفضة القمؽ، وتوصمت الدراسة إلي: عدـ وجود فروؽ بيف األداء 
األكاديمي لممجموعتيف، وكاف تأثير القمؽ عمي المجموعة التي أعطت امتحانًا مفاجئًا أكثر 

عمي التحصيؿ،  راسة أف القمؽ المرتفع يؤثر سمًباكشفت الدمنو عند المجموعة األخرى، كما 
 بينما لـ يكف ىذا األثر في حالة القمؽ المنخفض في االمتحاف. 
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( إلي التعرؼ عمي العبلقة 59)  Takahashi & Newmen (2005) وىدفت دراسة
دمت بيف القمؽ االمتحاني واألداء المدرسي، واعتمد الباحثاف عمي المنيج الوصفي، واستخ

طالب وطالبة  4444الدراسة مقياس قمؽ االمتحاف، وتـ تطبيؽ الدراسة عمي عينة قواميا 
ذكور،  36.4% إناث و نسبة 63.6مف طبلب الدراسات العميا وتضمنت الدراسة نسبة 

وجود عبلقة عكسية بشكؿ بسيط بيف القمؽ االمتحاني ومعدؿ العبلمات  :وتوصمت الدراسة إلي
موعتيف وحصؿ الطبلب مف نفس المجموعة ذوي نسب عالية مف قمؽ العاـ في كمتا المج

االمتحاف العالي، ولكف لـ يكف ىناؾ اختبلؼ كبير في معدؿ العبلمات بيف الذكور في 
 الدراسات العميا والذيف يعانوف قمقًا امتحانيًا عاليًا وأولئؾ الذيف يعانوف قمقًا خفيفًا.

 بيف االرتباط مدى عف الكشؼ إلى (64) (2444) شعباف محمد عبير دراسة  ىدفت
 يتعرض التي الضاغطة الحياة وأحداث الشخصية سمات مف وكؿ االنتحاري التفكير احتمالية

 بيف الفروؽ عمى والتعرؼ الثانوية، المرحمة وطالبات طبلب مف المراىقيف مف عينة ليا
. الضاغطة الحياة أحداث ،االنتحاري التفكير احتمالية كؿ في المراىقيف مف واإلناث الذكور
 مقياس ،CAQ لمشخصية االكمينيكى التحميؿ مقياس ،االنتحاري التفكير احتمالية مقياس طبؽ
 المرحمة تبلميذ مف وتمميذة تمميذاً  288 قواميا عينة عمى وذلؾ الطاغية الحياة أحداث
 توصمتو  ،سوىاج مدينة في وذلؾ لئلناث مدارس وثبلث لمذكور مدارس ثبلث: العامة الثانوية
 االنتحاري التفكير احتمالية بيف إحصائيا دالة موجبة ارتباطيو عبلقة وجود :إلى الدراسة
 توىـ التوتر، التحرر، باألمف الشعور، عدـ ، والشؾ االرتياب مثؿ الشخصية سمات وبعض
 المصحوب واالكتئاب بالقمؽ، المصحوب االكتئاب ، االنتحار عمى الباعث واالكتئاب المرض
 .المنخفضة بالطاقة

عمي ميارات ( تأثير قمؽ االمتحاف 2442( )68) Sullivan (2002)وتناولت دراسة
فحص تأثير مستويات القمؽ العالية عمي  االنتباه والذاكرة لدى طبلب الجامعة، وىدفت إلى

االنتباه والتفكير وميارات الذاكرة لدي الطبلب، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي وطبقت 
 ،لدييـ قمؽ مرتفع اطالبً  82طالب عمي مجموعتيف المجموعة األولي  24الدراسة عمي عينة 
لدراسة مقاييس قمؽ االمتحاف طالب لدييـ قمؽ منخفض، واستخدمت ا 82والمجموعة الثانية 

داللة  وجود تأثير ذي ومقياس قمؽ االنتباه واستمارة تقييـ اإلجابات، وتوصمت الدراسة إلي
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إحصائية لقمؽ االمتحاف المرتفع عمي االنتباه وميارات الذاكرة وقد بدأ ىذا األثر بصورة 
   فحوصيف.انشغاالت فكرية وصعوبة التذكر لقائمة الكممات التي كانت تعطي لمم

إلي بحث مدي استقرار مستويات قمؽ  Cassady (62) (2001)وىدفت دراسة
االمتحاف المعرفي عبر الزمف مف خبلؿ نماذج االمتحاف، وتنتمي ىذه الدراسة إلي الدراسات 

مف الطبلب غير المتخرجيف  اطالبً  64الوصفية، وتـ تطبيؽ الدراسة عمي عينة مكونة مف 
في الواليات المتحدة األمريكية، واعتمدت  (ييؿ)بقسـ عمـ النفس التربوي التمييدي في والية 

الدراسة عمي مقياس قمؽ االمتحاف، وتوصمت الدراسة إلي أف مستوي القمؽ المعرفي ثابت 
القمؽ عبر  ىي نماذج اختيار المنيج، وأف مستو عبر الزمف عمي الرغـ مف االختبلفات ف

االمتحاف المنزلي ال يختمؼ بشكؿ عاـ عف مستوي القمؽ الحاضر عبر االختبار الفعمي 
 المتعدد االختيارات.          

 :السابقة الدراسات علي التعليق

االنتشار الكبير لمواقع التواصؿ تبيف  مدراسات السابقةل مف خبلؿ العرض السابؽ (1
 ليا وزيادة استخداميـاالجتماعي وخاصة موقع الفيس بوؾ، 

الخاصة بقمؽ االمتحاف والدراسات الخاصة باالنتحار اعتمدت معظـ الدراسات السابقة  (2
المنيج  لخاصة بمواقع التواصؿ فاعتمدت عمىعمي المنيج التجريبي، أما الدراسات ا

 الوصفي بشقيو التحميمي والميداني.

أما دراسات مواقع التواصؿ واالنتحار  اىتمت دراسات قمؽ االمتحاف بالنواحي التعميمية (3
 . فتنوعت اىتماماتيا

درجات قمؽ  لمحصوؿ عمى اعتمدت معظـ دراسات قمؽ االمتحاف عمى المقاييس المختمفة (4
 االمتحاف لمعينات المأخوذة.

االستبياف وتحميؿ المضموف كأدوات لجمع  دت معظـ دراسات مواقع التواصؿ عمىاعتم (5
 البيانات

 دراسات االنتحار بينو وبيف االكتئاب.ربطت العديد مف  (6

 قمؽ االمتحاف.ب االجتماعيقع التواصؿ الـ تتطرؽ الدراسات السابقة إلى الربط بيف مو  (7
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :

عمي دراية بما وصؿ إليو العمـ في نقطو  الدراسات السابقة في جعؿ الباحث عدتسا (8
التراث  ىمكف أف تضيفو الدراسة الحالية إلومف ثـ ساىـ ذلؾ في تحديد ما ي ، البحث

 العممي واألكاديمي .
 تحديد وبمورة المشكمة البحثية وصياغة األىداؼ وتحديد المتغيرات الخاصة بالدراسة . (2
تحديد تساؤالت الدراسة الحالية وفروضيا وتحديد األدوات التي يستخدميا الباحث لقياس  (3

واإلجابة عمي التساؤالت ووضع إطار عاـ لما يجب أف تكوف عميو الدراسة وما الفروض 
 يمكف أف تضيفو.

 تحديد اإلطار المنيجي واختيار المنيج المناسب لتناوؿ موضوع الدراسة. (4
 .مبحثاإلطار النظري المناسب ل الوقوؼ عمي (5
استمارة االستبياف الخاصة بالدراسة مف حيث تحديد أىـ النقاط التي يجب أف  تصميـ (6

 تتناوليا االستمارة والتركيز عمييا
 فروض الدراسة:

 :ةيالتال الفروض صحة اختبار إلى الدراسة تسعى
 الديموجرافية المتغيرات حيث مف الدراسة عينة بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجدال  (8

ألخبار انتحار  التعرض معدؿ في( ريؼ -)حضر اإلقامة محؿ – إناث( –)ذكور  النوع
 . الطبلب عمي مواقع التواصؿ االجتماعي

نتحار عمي مواقع اال خبار أل طبلبتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف درجة تعرض ال (2
 التواصؿ االجتماعي ودرجة الثقة في ما تعرضو مف أخبار. 

 –توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسب محؿ اإلقامة )حضر  ال (3
 ريؼ( في درجة الثقة في األخبار التي تعرضيا مواقع التواصؿ االجتماعي. 

إناث( في  –توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسب محؿ النوع )ذكور  (4
 واصؿ االجتماعي. درجة الثقة في األخبار التي تعرضيا مواقع الت

ألخبار انتحار  الدراسة عينة طبلبال تعرض معدؿ بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد (5
 قمؽ االمتحاف.  ودرجة الطبلب عمي مواقع التواصؿ االجتماعي
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 النوعال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموجرافية  (6
قمؽ االمتحاف الناتج عف التعرض  في( ريؼ -)حضر مةاإلقا محؿ – إناث( –)ذكور 

 ألخبار االنتحار. . 
 -أهمية الدراسة:

 -تبرز أىمية الدراسة لؤلسباب التالية: 
دورًا ميمػا فػي التػأثير عمػى الػرأي العػاـ وتعتبػر  تػؤديما زالت مواقع التواصؿ االجتماعي   .8

 في المجتمع المصري .قضايا البارزة الالثانوية العامة مف  طبلبقضية انتحار 

وعبلقتيػػػا بقمػػػؽ  ،الثانويػػػة العامػػػة طػػػبلبال توجػػػد دراسػػػة بحثيػػػة ناقشػػػت قضػػػية انتحػػػار  .2
 االمتحاف.

الثانوية العامة ألنيا تمثػؿ المرحمػة االنتقاليػة  طبلبأىمية الفئة التي يتناوليا البحث وىي  .3
 إلي الجامعة وىي التي تحدد مصير الطالب.

 الثانوية العامة. طبلبمف أكثر الظواىر بيف  وىيحاف تصدي البحث لقضية قمؽ االمت .4
 أهداف الدراسة :

مواقػػػع  الثانويػػػة العامػػػة عمػػػى طػػػبلبمعرفػػػة درجػػػة متابعػػػة عينػػػة الدراسػػػة لقضػػػية انتحػػػار  -8
 التواصؿ االجتماعي.

 الكشؼ عف أسباب متابعة المواقع وأسباب عدـ المتابعة. -2

 مدي القمؽ بالنسبة لعينة الدراسة بالنسبة ليذه القضية. قياس -3

 التعرؼ عمي مدي تعرض عينة الدراسة لمواقع التواصؿ االجتماعي. -4

انتحػار  أخبػارمعرفة الفروؽ بيف الجنسيف في مستوي قمػؽ االمتحػاف الػذي يسػببو متابعػة  -5
 الطبلب.

 لي.مقياس لقمؽ االمتحاف يستخدـ كأداة قياس في البحث الحا تطبيؽ -6
 نوع ومنهج الدراسة:

ألنيا تسػعى إلػى وصػؼ وتحميػؿ واقػع العبلقػة  ،تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية     
وقمػؽ  عمي مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي انتحار الطبلب ألخبارالثانوية العامة  طبلبتعرض بيف 

 .ىذه الدراسة عمى منيج المسح بالعينة ، وتعتمد االمتحاف
 الدراسة:حدود 

 .الثانوية العامة طبلبانتحار تناقش الدراسة قضية  الحدود الموضوعية:
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 حضر(  –)ريؼ  المنيا طبؽ الباحث االستبياف عمي مدينة: الحدود المكانية
 : الدارسة عينة

 طبلبطالب وطالبة مف ( 444قواميا )متاحة عينة عشوائية  طبؽ الباحث دراستو عمى     
وركزت االستمارة عمي حضر(، مدارس ال –ريؼ مدارس الالمنيا ) الثانوية العامة بمحافظة

أخبار انتحار ، ودرجة االىتماـ بمتابعة لمواقع التواصؿ االجتماعيعدة محاور: متابعة العينة 
، مواقع التواصؿ االجتماعي ، مدي ثقة العينة في األخبار التي تقدميا الثانوية العامة طبلب

ورؤية العينة عف تحديد مف المسئوؿ عف وصوؿ الطالب لبلنتحار، وقياس ردود أفعاؿ 
والتعرؼ عمي الصورة التي يكونيا أفراد العينة  الطبلب تجاه المواقع التي تعرض ىذه األخبار،

لمعينة الناتج مف  االمتحافقياس مستوى قمؽ الثانوية العامة المنتحريف،  عف  طبلبعف 
 .االنتحارتعرضيـ ألخبار 

 (1جذٚي )

 رٛص١ف اٌؼ١ٕخ: 

 إٌغجخ % اٌزىشاس رٛص١ف ػ١ٕخ اٌذساعخ

 إٌٛع

 2052 012 روش

 7452 192 أٔثٟ

 %122 722 اإلجّبٌٟ

 ِذً اإللبِخ

 ,725 181 س٠ف

 2758 019 دعش

 %122 722 اإلجّبٌٟ

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

%، يمييا اإلناث حازت 57.5ونسبة  284تفوؽ الذكور عمي اإلناث وحازوا عمي تكرار 
%، وبالنسبة لمحؿ اإلقامة جاءت الحضر في الترتيب األوؿ بتكرار 47.5ونسبة  894عمي تكرار 

 %.45.3وبنسبة  888% والريؼ حاز عمي الترتيب الثاني بتكرار 54.8وبنسبة  289
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 أدوات الدراسة:

 االستبياف. صحيفة -3

 لسارسوف االمتحافمقياس قمؽ  -4

 متغيرات الدراسة:

 تعرض الطبلب ألخبار االنتحار عمي مواقع التواصؿ االجتماعي.متغير مستقؿ:  -8

 . االمتحافمتغير تابع: قمؽ  -2

تعرض الطبلب ألخبار متغيرات وسيطة: وىي تمؾ المتغيرات التي تتوسط العبلقة بيف  -3
 منطقة السكف (. –النوع  ) االنتحار وقمؽ االمتحاف 

 :اجراءات الصدق والثبات

استخدـ وقد ويقصد بو ثبات النتائج التي تفرزىا أداة القياس،  ثبات االستبيان: تإجراءا
وىي معادلة تستخدـ إليضاح المنطؽ العاـ لثبات  خفا كرونباالباحث معادلة أل

.( وىي 867مساويًا ) كرونباخاالختبارات والمقاييس، وقد بمغ  معامؿ ألفا 
 درجة تؤكد تمتع االستبياف بدرجة ثبات مناسبة. 

: صدؽ االستبياف يعني أف يقيس التحميؿ ما وضع لقياسو، وقد إجراءات صدق االستبيان
 تـ التأكد مف صدؽ االستبياف في البحث الحالي بطريقتيف:

ت والبيانات ومدي (: ويقصد بو أداة جمع المعموماصدق المحتوي )الظاهري /المحكمين -
قدرتيا عمي أف تقيس ما يسعي الباحث إلي قياسو وقد قاـ الباحث بعرض االستبياف عمى 

 % فأكثر .84المحكميف لمتأكد مف مدي صدقو، وقد استخدـ الباحث نسبة اتفاؽ 

تـ حساب الصدؽ الذاتي كمؤشر لصدؽ االستبياف وذلؾ بحساب الجذر  الصدق الذاتي: -
.(، مما يدؿ عمى تمتع االستبياف بدرجة 938الثبات، وقد جاء مساوًيا )التربيعي لمعامؿ 
 .عالية مف الصدؽ
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 المعالجة اإلحصائية:

برنػامج الواسػتخدـ الباحػث  لمبيانات اإلحصائيإجراء التحميؿ تـ نتائج الدراسة  لمتوصؿ إلى
 :وعددًا مف األدوات شممت ما يمي SPSSاإلحصائي

   .التكرارات (8

 المئوية.النسب  (2

 الوزف النسبي. (3
 .ببعضلمعرفة العبلقة بيف المتغيرات بعضيا  بيرسوفمعامؿ ارتباط  (4

 

 نتائج البحث وتفسيرها: 
 ( 0جذٚي )

 ٠ٛظخ دسجخ ِزبثؼخ أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌّٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ دغت ِٕطمخ اٌغىٓ

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

ب ًّ  74.02 189 74.79 127 74.94 82 دائ

 9.02, 124 70.21 90 2.91, 42 أد١بًٔب

 2.,1 27 12.22 ,0 ,14.1 1, ٔبدًسا

 122 722 122 019 122 181 اإلجّبٌٟ

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

% فػي الترتيػب 46.96 وبنسػبة 85بالنسبة لمحضػر تصػدرت )دائمػًا( الترتيػب بتكػرار 
 (نػادرًا)%، واحتمػت 35.98وبنسػبة  65األوؿ، بينما جاءت )أحياًنا( في الترتيب الثاني بتكرار 

 .%87.38وبنسبة  38الترتيب األخير بتكرار 
فػػي الترتيػػب األوؿ لمريػػؼ بتكػػرار  (دائمػػاً )الترتيػػب السػػابؽ جػػاء التعػرض  وأيضػًا بػػنفس

%، 42.48وبنسػبة  92في الترتيب الثاني بتكػرار  (أحياناً )%، وجاءت 47.49وبنسبة  844
   %.84.54وبنسبة  23بتكرار  (نادراً )وفي الترتيب األخير 

يري الباحث حصوؿ متابعة أفراد العينة لمواقع التواصؿ االجتماعي بصػفة دائمػة عمػي 
المحمػوؿ التػي تعمػؿ  انتشػار أجيػزةو ىذه المواقع تقدـ كؿ ما ىػو جديػد،  إلي أفالترتيب األوؿ 
 سيؿ الدخوؿ عمي أي موقع مف مواقع التواصؿ االجتماعي.باألندرويد وت

 ( ,جذٚي )
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 (إٌٛع)٠ٛظخ دسجخ ِزبثؼخ أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌّٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ دغت 

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 إٔبس روٛس

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

ب ًّ  74.02 189 71.22 48 20.84 111 دائ

 9.02, 124 72 44 8.24, 81 أد١بًٔب

 2.,1 27 18.92 4, 8.24 18 ٔبدًسا

 122 722 122 192 122 012 اإلجّبٌٟ

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

% فػي الترتيػب 52.86وبنسبة   888بتكرار  لمذكورتصدرت )دائمًا( الترتيب بالنسبة 
 (نػػادرًا)% واحتمػػت 338.57وبنسػػبة  88األوؿ،  وجػػاءت )أحياًنػػا( فػػي الترتيػػب الثػػاني بتكػػرار 

 .%8.57وبنسبة  88الترتيب األخير بتكرار 
وبنسػػبة  78فػػي الترتيػػب األوؿ بتكػػرار  (دائمػػاً )التعػػرض أيضػػًا جػػاء  وبالنسػػبة لئلنػػاث

، وفي الترتيب األخيػر %44وبنسبة  76تكرار في الترتيب الثاني ب (أحياناً )وجاءت % 48.45
 .88.95وبنسبة  36بتكرار  (نادراً )

يري الباحث حصوؿ متابعة أفراد العينة لمواقع التواصؿ االجتماعي بصػفة دائمػة عمػي 
ألف مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي أصػبحت جػزءًا ال يتجػزأ بالنسػبة لمػذكور واإلنػاث الترتيب األوؿ 

 الجنسيف عمي حد سواءمف حياة الطبلب مف 
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 (7جذٚي )

  (ِٕطمخ اٌغىٓ)دغت  ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػ٠ٟٛظخ أعجبة ِزبثؼخ  

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌّشىالد رؼشض

 أٚال ثبٌذساعخ اٌخبصخ

 ثأٚي

27 09.8, 4, 08.44 114 11.49 

 ػٍٟ ٌٍذصٛي

 اٌّؼٍِٛبد
81 77.42 102 27.49 021 02.40 

 ثشىً األدذاس رزبثغ

 فٛسٞ
,9 01.22 44 ,2.29 124 12.48 

 ٚلذ ٚلعبء ٌٍزغ١ٍخ

 اٌفشاؽ
94 2,.29 1,0 42.04 009 0,.28 

 ِخزٍف ٌؼشظٙب

 إٌظش ٚجٙبد
,0 14.48 00 12.22 27 2.77 

 ِٓ ػبٌٟ لذس رٛفش

 األدذاس ِغ اٌزفبػً
08 12.74 ,7 12.2, 40 4.02 

 ثقافات علً التعرف
 أخري

64 
4.56
1 

46 
..54
9 

141 14519 

 صداقات لتكوٌن
 جدٌدة

.4 
.159
6 

.4 
4.5.
4 

114 11549 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 97تصػػدرت عبػػارة )لمتسػػمية وقضػػاء وقػػت الفػػراغ( الترتيػػب بالنسػػبة لمحضػػر بتكػػرار 
لمتابعػة مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي، بينمػا  % وفػي الترتيػب األوؿ كػأىـ سػبب53.59وبنسبة 

واحتمػت  ،%44.75وبنسػبة  88جاءت )لمحصوؿ عمي المعمومات( في الترتيػب الثػاني بتكػرار 
 %،87.86وبنسبة  32( الترتيب األخير بتكرار النظر وجيات مختمؼ لعرضياعبارة )

أيضًا حازت عبارة )لمتسػمية وقضػاء وقػت الفػراغ( عمػي الترتيػب األوؿ  لمريؼالنسبة بو 
%، كػػػػأىـ سػػػػبب لمتابعػػػػة مواقػػػػع التواصػػػػؿ 64.27وبنسػػػػبة  832بالنسػػػػبة لمحضػػػػر بتكػػػػرار 

وبنسػػػبة  824االجتمػػاعي، وجػػػاءت )لمحصػػػوؿ عمػػػي المعمومػػػات( فػػي الترتيػػػب الثػػػاني بتكػػػرار 
وبنسػبة  22( الترتيب األخير بتكػرار النظر وجيات مختمؼ لعرضيا%، واحتمت عبارة )54.79
84.45.%   
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عمػػي الترتيػػب األوؿ ألف  (الفػػراغ وقػػت وقضػػاء لمتسػػمية) العبػػارةويػػري الباحػػث حصػػوؿ 
وسػائؿ تسػمية مػف خػبلؿ التفاعػؿ مػع األصػدقاء عبػر الدردشػػة  بيػا مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي 
 .واأللعاب االلكترونية المختمفة

 (2جذٚي )

 عٕٛاد اعزخذاَ ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ ػذد٠ٛظخ  

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 00.02 89 0.88, 40 9,.9 14 ِٕز ألً ِٓ ػبَ

 18.02 ,4 11.70 02 04.20 78 ِٓ ػبَ إٌٟ ػب١ِٓ

 14.2 42 ,19.4 ,7 17.90 04 أػٛاَ 7إٌٟ  ,ِٕز 

 01.02 82 17.41 0, 09.08 ,2 أػٛاَ 2إٌٟ  7ِٓ 

 02.42 ,8 01.74 74 19.89 4, أوثش ِٓ رٌه

 122 722 122 019 122 181 اإلجّبٌٟ

 6منذ أف أفراد العينة يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي )يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

من يستخدمونيا ) %، بينما مف29.28وبنسبة  53( في الترتيب األوؿ بتكرار أعوام . ىإل

وفي الترتيب األخير %، 26.52وبنسبة  48( احتموا الترتيب الثاني بتكرار عام إلً عامٌن
 %.84.92وبنسبة 27( بتكرار أعواـ 4 إلي 3 منذمف يستخدموف تمؾ المواقع لمدد ) جاء

(4جذٚي )  

 دسجخ اال٘زّبَ ثّزبثؼخ اٌّٛالغ ١ِٛ٠ًب٠ٛظخ  

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 70.02 149 0.88, 40 29.,2 94 ِشح ٚادذح ١ِٛ٠بً                      

 9.22 8, 11.70 02 4.18 ,1 ػذح ِشاد ١ِٛ٠بُ                     

 18.02 ,4 ,19.4 ,7 14.24 2, ػذح ِشاد أعجٛػ١بً                   

 10.22 78 17.41 0, 8.87 14                    ػذح ِشاد شٙش٠بً 

 19.22 44 01.74 74 14.20 09 ال أعزط١غ اٌزذذ٠ذ

 122 722 122 019 122 181 اإلجّبٌٟ

مواقػػػػع التواصػػػػؿ أف درجػػػػة اىتمػػػػاـ المبحػػػػوثيف بمتابعػػػػة  :يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ      
بنسػػبة و  97بتكػػرار  الترتيػػب األوؿ( فػػي يوميػػاً  واحػػدة مػػرة)جػػاءت االجتمػػاعي بالنسػػبة لمحضػػر 
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 34( فػػػػػػي الترتيػػػػػػب الثػػػػػػاني بتكػػػػػػرار  أسػػػػػػبوعياً  مػػػػػػرات عػػػػػػدةجػػػػػػاءت  )بينمػػػػػػا  %،53.59
أفػػراد العينػػة الػػذي يتػػابعوف المواقػػع )عػػدة مػػف نصػػيب كػػاف الترتيػػب األخيػػر %، و 86.57وبنسػػبة

 5%7.88وبنسبة  83مرات يوميًا( بتكرار 
مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي جػػاءت بمتابعػػة  درجػػة اىتمػػاـ المبحػػوثيفوبالنسػػبة لمريػػؼ 

 ال) وجػػاءت أيضػػا %،32.88بنسػػبة و  72بتكػػرار  ( أيضػػًا فػػي الترتيػػب األوؿيوميػػاً  واحػػدة مػػرة)
مػػف كػػاف الترتيػػب األخيػػر % و 28.46وبنسػػبة  47( فػػي الترتيػػب الثػػاني بتكػػرار التحديػػد أسػػتطيع
 %.88.42وبنسبة  25( بتكرار أفراد العينة الذي يتابعوف المواقع )عدة مرات يومياً نصيب 

 (4جذٚي )

 ٠ٛظخ اٌٛلذ اٌزٞ ٠مع١ٗ أفشاد اٌؼ١ٕخ فٟ ِزبثؼخ اٌّٛالغ   

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 19.22 48 12.98 2, 42.,0 ,7 ألً ِٓ ٔصف عبػخ فٟ وً ِشح

 04.02 129 4,.00 79 17.,, 42 ألً ِٓ عبػخ                        

 14.22 48 2,.14 8, 14.24 2, ألً ِٓ عبػز١ٓ                      

 14.22 42 01.74 74 10.41 ,0 أوثش ِٓ رٌه                         

 18.42 42 ,00.8 22 81.,1 02 ال أعزط١غ اٌزذذ٠ذ

 122 722 122 019 122 181 اإلجّبٌٟ

 يفػ طػبلب الحضػر موقت الذي يقضيو المبحػوثيفبالنسبة ل :يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف      
 فػػي الترتيػػب األوؿ (سػػاعة مػػف أقػػؿ)متابعػػة مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي جػػاء ممػػثبًل فػػي عبػػارة 

فػػي الترتيػػب  (مػػرة كػػؿ فػػي سػػاعة نصػػؼ مػػف أقػػؿ)بينمػػا جػػاءت  %،33.84بنسػػبة و  64بتكػػرار 
، والترتيػػػب األخيػػػر كػػػاف مػػػف نصػػػيب أفػػػراد العينػػػة الػػػذي %23.75بنسػػػبة و  43بتكػػػرار  الثػػػاني

 %.82.78بنسبة و  23( بتكرار أكثر مف ذلؾ)يتابعوف المواقع 
بنسػبة  54بتكػرار  في الترتيػب األوؿ( التحديد أستطيع الوبالنسبة لمريؼ أيضًا جاءت )

%، وحػاز 22.37وبنسػبة  49( بتكػرار سػاعة مػف أقػؿ)%، وحػاز عمػي الترتيػب الثػاني 22.83
 %.87.35بنسبة و  38( بتكرار ساعتيف مف أقؿعمي الترتيب الثالث واألخير )

طػػبلب ( بالنسػػبة لموقػػت الػػذي يقضػػيو سػػاعة مػػف أقػػؿويرجػػع الباحػػث حصػػوؿ البػػديؿ )
ربمػا يرجػع النشػغاؿ الطػبلب بالدراسػة حيػث  بالنسػبة لطػبلب الريػؼ (التحديد أستطيع ال)الحضر 

 الثانوية العامة بالصعوبة.تتسـ طبيعة دراسة 
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 (8جذٚي )

 ٠ٛظخ دسجخ اٌذشص ػٍٝ ِزبثؼخ األخجبس ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ  

 

 اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ

اٌٛصْ  اٌزىشاس
 إٌغجٟ

إٌغجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

اٌزشر١
 ال أربثؼٙب ظؼ١فخ ِزٛعطخ وج١شح ة

 1004 74 22 108 147 ف١ظ ثٛن
4454
% 

, 

 419 014 42 40 7, ر٠ٛزش
7759
% 

7 

 ,108 08 21 ,10 194 ٠ٛر١ٛة
8250

% 
1 

 10,7 22 21 124 191 ٚارظ آة
4451
% 

0 

تصػدر موقػع )يوتيػوب( مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي  :يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ مػا يمػي
% 84.2بنسػبة  8283المبحوثيف عمى متابعة األخبار مف خبلليػا يػوزف نسػبي التي يحرص 

 %.44.9بنسبة  789فيما حؿ موقع) توتير( في الترتيب األخير بوزف نسبي 
ألف موقػع  ،ويري الباحػث أف حصػوؿ يوتيػوب عمػي الترتيػب األوؿ ىػي نتيجػة منطقيػة

 الفيػديو مشػاىدة منصػات أبػرز حػديوتيوب يزداد انتشاره واسػتخدامو بصػورة كبيػرة وذلػؾ ألنػو أ
 .العالـ فى

 Amandaودراسػػػػػة  Hall  (2009)(63)مػػػػػع دراسػػػػػة  وتختمػػػػػؼ ىػػػػػذه النتيجػػػػػة
Lenhart(2015) (64) (2015  حيػث ( 65)  (2484) الػرحمف عبػد محمػد أسػامة دراسػة، ودراسة

 مف حيث االستخداـ المواقع ىذه مقدمة في بوؾ الفيس جاء
 (9جذٚي )

 ٠ٛظخ دسجخ اٌثمخ فٟ األخجبس  اٌزٟ رؼشظٙب ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ  

 

 اٌؼ١ٕخ

 اٌزىشاس
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

اٌزش

أثك ثذسجخ  ر١ت

 وج١شح

أثك ف١ٙب إٌٟ 

 دذ ِب

ال أثك 

 ِطٍمًب

 , % 4251 481 94 019 80 ف١ظ ثٛن

 7 %2852 420 144 142 40 ر٠ٛزش

 0 %4459 812 92 189 117 ر١ٛة٠ٛ

 1 %,415 822 92 129 179 ٚارظ آة
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( مواقع التواصؿ االجتماعي واتس آبتصدر موقع ):يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي
% فيما حؿ 78.3بنسبة  855فيما تعرضو مف أخبار بوزف نسبي  المبحوثوفالتي يثؽ 

 %.58.8بنسبة  742في الترتيب األخير بوزف نسبي  (يرتوت)موقع 
 (12جذٚي )

 أبس( –اٌزؼشض ألخجبس االٔزذبس دغت ٔٛع اٌؼ١ٕخ )روٛس  

ِؼذي اٌزؼشض ألخجبس أزذبس 
اٌطالة ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً 

 االجزّبػٟ

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 إٔبس روٛس

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

 82.02 01, 82 120 82.74 149 ٔؼُ

 19.42 49 02 8, 19.20 71 ال

 122 722 122 192 122 012 اإلجّبٌٟ

: الذكور الذيف يتعرضوف ألخبار االنتحار عمي مواقع يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف
%، والذيف ال يتعرضوف في الترتيب 84.47بنسبة  869التواصؿ االجتماعي بمغ التكرار 

ليذه األخبار بمغ  وأيضًا بالنسبة لئلناث الذيف يتعرضوف %،89.52بنسبة  48الثاني بتكرار 
 %.24بنسبة  38%، واإلناث الذيف ال يتعرضوف بمغ تكرارىـ 84بتكرار  852التكرار 

ويري الباحث أف تفسير حصوؿ التعرض ألخبار االنتحار عمي مواقع التواصؿ عمي ىذه 
النوعية مف األخبار عمي األىمية بالنسبة  يرجع إلي أف ىذهالنسب المرتفعة لمذكور واإلناث 

 الرتباطيا بمستقبميـ التعميمي والميني. 
 (11جذٚي )

 س٠ف( –اٌزؼشض ألخجبس االٔزذبس دغت ِٕطمخ اٌغىٓ )دعش  

ِؼذي اٌزؼشض 
ألخجبس أزذبس 

اٌطالة ػٍٟ ِٛالغ 
 اٌزٛاصً االجزّبػٟ

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

 82.02 01, 49.29 147 81.44 174 ٔؼُ
 19.42 49 02.92 74 ,,.18 ,, ال

 122 722 122 002 122 182 اإلجّبٌٟ

: طبلب الحضر الذيف يتعرضوف ألخبار االنتحار عمي يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف
ال يتعرضوف في  %، والذيف88.66بنسبة  847مواقع التواصؿ االجتماعي بمغ التكرار 

%، وأيضًا بالنسبة لطبلب الريؼ الذيف يتعرضوف 88.33بنسبة  32الترتيب الثاني بتكرار 
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بنسبة  46 بتكرار%، والذيف ال يتعرضوف 79.49بنسبة 874ليذه األخبار بمغ التكرار 
24.94.% 

 (  10جذٚي ) 

  .سأٞ اٌّجذٛث١ٓ ػٓ أعجبة ٚصٛي اٌطبٌت ٌالٔزذبس دغت ٔٛع اٌؼ١ٕخ

 اٌطالة آساء

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 إٔبس روٛس

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

 9.94 0, 8.42 ,1 11.14 19 صؼٛثخ إٌّب٘ج
ظغٛغ أ١ٌٚبء األِٛس ػٍٟ 

 اٌطالة ٌزذم١ك ِغزٛٞ أػٍٟ
72 04.74 40 71.22 124 ,,.,, 

اٌخٛف ِٓ ػذَ رذم١ك اٌٙذف 
 إٌّشٛد ٚدخٛي و١ٍخ ِؼ١ٕخ

47 7,.20 42 ,9.4, 1,7 71.41 

اسرفبع اٌذذ اٌّطٍٛة ِٓ 
 دسجبد اٌمجٛي ثبٌى١ٍبد

19 11.14 1, 8.42 ,0 9.94 

اٌطش٠مخ اٌزٟ رؼشظٙب ِٛالغ 
 اٌزٛاصً ٌٍطالة إٌّزذش٠ٓ

1, 4.47 , 1.98 14 7.98 

 122 01, 122 121 122 142 اإلجّبٌٟ

 اليدؼ تحقيؽ عدـ مف الخوؼ)بالنسبة لمذكور جاء: يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف
%، وفي الترتيب 43.52وبنسبة  74الترتيب األوؿ بتكرار  في( معينة كمية ودخوؿ المنشود
 45(  بتكرار ىأعم ىمستو  لتحقيؽ الطبلب عمي األمور أولياء ضغوطجاء الرأي ) الثاني

 التواصؿ مواقع تعرضيا التي الطريقة)%، وفي الترتيب األخير جاء الرأي 26.47وبنسبة 
  %.7.64وبنسبة  83( بتكرار المنتحريف لمطبلب

 مستوي لتحقيؽ الطبلب عمي األمور أولياء ضغوطوبالنسبة لئلناث تصدر الرأي )
 تحقيؽ عدـ مف الخوؼ%، يميو في الترتيب )48.45بنسبة  62( الترتيب بتكرار أعمي
رتيب األخير جاء ت%، وفي ال39.73وبنسبة  64بتكرار ( معينة كمية ودخوؿ المنشود اليدؼ

  %.8.98وبنسبة  3( بتكرار المنتحريف لمطبلب التواصؿ مواقع تعرضيا التي الطريقة)
( معينة كمية ودخوؿ المنشود اليدؼ تحقيؽ عدـ مف الخوؼ) يفالرأيتبادؿ  الباحث أف  ويرى
والثاني الترتيب األوؿ  (أعمي مستوي لتحقيؽ الطبلب عمي األمور أولياء ضغوط)  والرأى

الرتفاع الحد األدنى لمقبوؿ بالكميات والذي يرتبط باالرتفاع في أعداد الطبلب كؿ  يرجعبالتبادؿ 
نظرًا و عاـ عف العاـ الذي يسبقو مما يضعؼ مف فرص دخوؿ الكمية التي ينشدىا الطالب، 
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ألف بعض أولياء األمور يضغطوف عمي الطبلب لتحقيؽ ىدفيـ المنشود مما يجعؿ ىذا الحمـ 
 الطبلب ويؤدي بيـ إلي االنتحار. يصبح كابوس وشبح ييدد

 ( ,1جذٚي ) 

 اٌطبٌت ٌالٔزذبس دغت ِٕطمخ اٌغىٓ سأٞ اٌّجذٛث١ٓ ػٓ أعجبة ٚصٛي   

 سأٞ اٌطالة

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس % ن % ن

 9.94 0, 72.,1 ,0 4.22 9 صؼٛثخ إٌّب٘ج

ظغٛغ أ١ٌٚبء األِٛس ػٍٟ 
 اٌطالة ٌزذم١ك ِغزٛٞ أػٍٟ

49 74.22 ,8 00.00 124 ,,.,, 

اٌخٛف ِٓ ػذَ رذم١ك اٌٙذف 
 إٌّشٛد ٚدخٛي و١ٍخ ِؼ١ٕخ

2, ,2.,, 81 74.,4 1,7 71.47 

اسرفبع اٌذذ اٌّطٍٛة ِٓ 
 دسجبد اٌمجٛي ثبٌى١ٍبد

14 12.44 14 9.,2 ,0 9.94 

اٌطش٠مخ اٌزٟ رؼشظٙب ِٛالغ 
 اٌزٛاصً ٌٍطالة إٌّزذش٠ٓ

, 0.22 1, 4.42 14 7.98 

 122 01, 122 141 122 122 اإلجّبٌٟ

 الطبلب عمي األمور أولياء ضغوط) بالنسبة لمحضر :جدوؿ السابؽ أفيتضح مف ال
%، وفي الترتيب 46.44وبنسبة  69( حازت عمي الترتيب األوؿ بتكرار أعمي مستوي لتحقيؽ

 53(  بتكرار معينة كمية ودخوؿ المنشود اليدؼ تحقيؽ عدـ مف الخوؼالثاني جاء الرأي )
 التواصؿ مواقع تعرضيا التي الطريقةجاء الرأي )%، وفي الترتيب األخير 35.33وبنسبة 
  %.2.44وبنسبة  3( بتكرار المنتحريف لمطبلب

 كمية ودخوؿ المنشود اليدؼ تحقيؽ عدـ مف الخوؼوبالنسبة لمريؼ تصدر الرأي )
 األمور أولياء ضغوط، وجاء في الترتيب الثاني الرأي )47.365وبنسبة  88( بتكرار معينة
%، وفي الترتيب األخير جاء 22.22وبنسبة  38( بتكرار أعمي مستوي لتحقيؽ الطبلب عمي

بنسبة  83( بتكرار المنتحريف لمطبلب التواصؿ مواقع تعرضيا التي الطريقةأيضًا الرأي   )
7.64.% 
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 (17جذٚي )

 ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً )دغت إٌٛع( ألخجبسِذٞ اٌشؼٛس ثبٌمٍك ػٕذ اٌزؼشض 

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 إٔبس روٛس

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 ,42.1 0,2 87.24 1,0 1,.24 98 ٔؼُ

 09.84 98 ,12.9 02 70.49 ,4 ال

 122 08, 122 124 122 141 اإلجّبٌٟ

الطبلب الذكور الذيف يشعروف بالقمؽ عند التعرض : يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف
 73%، والذيف ال يشعروف بالقمؽ 57.38بنسبة  98االنتحار عمي مواقع التواصؿ  خبارأل

 832%، وبالنسبة لئلناث جاء شعورىـ بالقمؽ في الترتيب األوؿ بتكرار 42.69بنسبة 
 %.85.93بنسبة  25%، والذيف ال يشعروف بالقمؽ 84.47بنسبة 

ر واإلناث قد يرجع لمصور ارتفاع نسبة الشعور بالقمؽ بالنسبة لمذكو  أف يري الباحث
والفيديوىات والطريقة التي تعرضيا المواقع لمطبلب المنتحريف وأيضًا لما ليذه الجريمة مف 

 مأساوية وتأثير عمي نفس مف يقرأ ويتابع ىذه األخبار.
 (12ٚي )جذ

 االٔزذبس ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً )دغت ِٕطمخ اٌغىٓ( خجبساٌشؼٛس ثبٌمٍك ػٕذ اٌزؼشض أل ِذٜ

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 ,42.1 0,2 44.84 119 47 111 ٔؼُ

 09.84 98 17.,, 29 04 9, ال

 122 08, 122 148 122 122 اإلجّبٌٟ

طبلب الحضر الذيف يشعروف  بالقمؽ عند التعرض : يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف
 39والذيف ال يشعروف بالقمؽ %، 74بنسبة  888االنتحار عمي مواقع التواصؿ  خبارأل

بنسبة  889جاء شعورىـ بالقمؽ في الترتيب األوؿ بتكرار  لمريؼ، وبالنسبة %26بنسبة 
 %.33.84بنسبة  59والذيف ال يشعروف بالقمؽ  66.86%
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 (14جذٚي )

 االٔزذبس ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً خجبسأعجبة اٌشؼٛس ثبٌمٍك ػٕذ اٌزؼشض أل

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

اٌطالة أػذاد 

 إٌّزذش٠ٓ
,2 04.20 12 8.27 72 14.27 

اٌف١ذ٠ٛ٘بد اٌزٟ 

رؼشظٙب اٌّٛالغ 

 ٌٍطالة إٌّزذش٠ٓ

22 79.27 72 ,8.74 122 7,.82 

رىشاس ػشض ٘زٖ 

 خجبساأل
04 0,.70 40 20.99 88 ,8.29 

 122 008 122 114 122 111 اإلجّبٌٟ

 الفيديوىاتالسبب )بالنسبة لطبلب الحضر تصدر  :يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف
وبنسبة  55( وحاز عمي الترتيب األوؿ بتكرار المنتحريف لمطبلب المواقع تعرضيا التي

وبنسبة  34( بتكرار المنتحريف الطبلب أعداد%، وفي الترتيب الثاني جاء السبب )49.54
 26( بتكرار خباراأل ىذه عرض تكرار%، وفي الترتيب الثالث واألخير جاء السبب )27.42

( في الترتيب خباراأل ىذه عرض تكرار%، وبالنسبة لئلناث جاء السبب )23.42نسبة وب
 التي الفيديوىات%، وفي الترتيب الثاني جاء السبب )52.99وبنسبة  62األوؿ بتكرار 

والترتيب الثالث واألخير %، 38.46وبنسبة  45( بتكرار المنتحريف لمطبلب المواقع تعرضيا
 %.8.54وبنسبة  84( بتكرار المنتحريف الطبلب أعدادحاز عميو السبب )

 (14جذٚي )

 أزذبس اٌطالة أخجبسغ اٌزٞ ٠ؼشض ِٛلف اٌّجذٛث١ٓ رجبٖ اٌّٛل

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 12.82 20 0,.11 02 ,,.01 0, أٌغٟ إػجبثٟ

أشبسن ثزؼ١ٍمبرٟ 

 ٚإثذاء سأ٠ٟ
47 70.44 28 ,0.28 100 ,4.19 

 12.94 4, 17.42 04 4.44 12 أغ١ش اٌّٛلغ

 2.94, 118 71.24 47 ,,.09 77 ال أ٘زُ

 122 08, 122 148 122 122 اإلجّبٌٟ
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بداء بتعميقاتي أشارؾ) موقؼ المبحوثيف :يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ( عمي رأيي وا 
 888وفي الترتيب الثاني )ال أىتـ( بتكرار  ، %37.89وبنسبة  822الترتيب األوؿ بتكرار 

 %.84.97وبنسبة  36( بتكرار أغير الموقع، وفي الترتيب األخير )%35.97وبنسبة 
بداء بتعميقاتي أشارؾويري الباحث حصوؿ موقؼ المبحوثيف ) ( عمي الترتيب رأيي وا 

أىمية عمي ساحة األوؿ، والموقؼ )أغير الموقع( عمي الترتيب األخير لما ليذه القضية مف 
 الرأي العاـ ولما ليا مف أىمية خاصة بيؤالء الطبلب ومستقبميـ

 ( 18جذٚي )

 سد فؼً اٌّجذٛث١ٓ ػٕذ اٌزؼشض ألخجبس أزذبس اٌطالة ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش 

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 72.70 179 71.12 92 0.42, 29 أصذلبئٟ دٌٛٙبأرذبٚس ِغ 

 10.19 72 4.82 12 81.,1 02 أرذبٚس ِغ أعبرزرٟ ػٕٙب

 19.81 42 14.81 9, 4,.17 04 أرذبٚس ِغ أعشرٟ ػٕٙب

 00.42 47 ,12.2 7, 00.12 72 أرجبٍ٘ٙب رّبِبً  

 122 08, 81.08 148 80.84 122 اإلجّبٌٟ

( حوليػا أصػدقائي مػع أتحػاورتصػدر رد فعػؿ المبحػوثيف ) يتضح مف الجدوؿ السػابؽ:
 74%، وفػػي الترتيػػب الثػػاني )أتجاىميػػا تمامػػًا( بتكػػرار 45.42بنسػػبة  849الترتيػػب بتكػػرار 

وبنسػػبة  44%، وفػػي الترتيػػب األخيػػر )أتحػػاور مػػع أسػػاتذتي عنيػػا( بتكػػرار 22.65وبنسػػبة  
82.89.% 

 ( 19جذٚي )

  أزذبس اٌطالة ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصًأعجبة ِزبثؼخ اٌطالة ألخجبس 

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 19.21 47 ,11.0 02 ,,.09 77 ألٔٙب رّظ ِغزمجٍٟ

 77.21 174 74.42 82 72.44 41 ِؼشفخ اٌغجت ٚسائٙب

 04.01 84 08.42 21 ,,.,0 2, دت االعزطالع

 9.42 0, 2,.10 00 4.44 12 لٍمٟ ِٓ االِزذبْ

 122 08, 122 148 122 122 اإلجّبٌٟ
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: جاء سبب المتابعة )معرفة السبب ورائيا( في الترتيب يتضح مف الجدوؿ السابؽ
%، وفي الترتيب الثاني السبب )حب االستطبلع( بتكرار 44.58وبنسبة  846األوؿ بتكرار 

وبنسبة  32%، وفي الترتيب األخير السبب )قمقي مف االمتحاف( بتكرار 26.28 وبنسبة 86
9.75.% 

يرجػع عمػي الترتيػب األوؿ  (ورائيػا السػبب معرفة) المتابعة سببالباحث حصوؿ  يوير 
   لمنظر وكونت ىاجس عند طبلب الثانوية العامة. الفتةىذه الظاىرة أصبحت  إلي أف

 (  02جذٚي )

                                       ٠ىٛٔٙب أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌٍطبٌت إٌّزذش اٌصٛسح اٌزٟ

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

 14.74 27 2,.10 00 ,,.01 0, ٌُ ٠جذ ِٓ ٠غبػذٖ

 04.80 88 04.20 79 04.22 9, أجشَ فٟ دك ٔفغٗ

عبػذ فٟ رش٠ٛٗ صٛسح 
 اٌطبٌت اجزّبػ١بً ٚد١ٕ٠بً 

17 9.,, 14 8.98 ,2 9.17 

 74.24 124 21.10 91 ,,.,7 42 ٌُ ٠جذ ِٓ ٠ذػّٗ ٔفغ١بً 

 122 08, 81.08 148 80.84 122 اإلجّبٌٟ

التي يكونيا  ( الصورنفسياً  يدعمو مف يجد لـيتضح مف الجدوؿ السابؽ: تصدرت )
%، وفي الترتيب الثاني جاءت 47.56بنسبة  856ألفراد العينة عف الطالب المنتحر بتكرار 

 تشويو في ساعد%، وفي الترتيب األخير )26.83وبنسبة  88( بتكرار نفسو حؽ في أجـر)
 %.9.84بنسبة  34( بنسبة ودينياً  اجتماعياً  الطالب صورة

عمي الترتيب األوؿ يرجع  (نفسياً  يدعمو فم يجد لـ)يري الباحث حصوؿ الرأي  
ألىمية الدعـ النفسي لمطبلب في مرحمة الثانوية وعدـ تعريضيـ لمضغوط سواء مف أولياء 

 األمور أو المعمميف لكي يتجاوزوا ىذه المرحمة بسبلـ.
  



 ................................... تعرض طالب الثانوية العامة ألخبار انتحار الطالب علي مواقع التواصل االجتماعي

- 879 - 

 ( 01جذٚي )

                                       سأٞ اٌّجذٛث١ٓ فٟ أٞ إٌّب٘ج اٌذساع١خ اٌزٟ رغبػذ فٟ دً اٌّشىٍخ 

 اٌجذائً

 اٌؼ١ٕخ
 اإلجّبٌٟ

 س٠ف دعش

 اٌزىشاس % ن % ن
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 42.07 017 ,41.0 129 42.22 122 اٌزشث١خ اٌذ١ٕ٠خ

 02.42 87 04.72 74 07.44 4, ػٍُ إٌفظ

 4.29 02 4.84 17 7.22 4 ػٍُ االجزّبع

 27., 12 7.79 8 ,,.1 0 اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 122 08, 122 148 122 122 اإلجّبٌٟ

حػػازت عمػػي الترتيػػب األوؿ بالنسػػبة  (الدينيػػة التربيػػة)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ: أف 
%، وفػػي الترتيػػب الثػػاني 65.24بنسػػبة  284بتكػػرار  لممنػػاىج التػػي تسػػاعد فػػي حػػؿ المشػػكمة

جػاءت )المغػة العربيػة( %، وفي الترتيػب األخيػر 25.64وبنسبة  84جاء )عمـ النفس( بتكرار 
 %.  3.44وبنسبة  84بتكرار 

لمػػا ليػا مػػف ثقػػؿ بػػيف  عمػػي الترتيػػب األوؿ (الدينيػة التربيػػة)حصػػوؿ أف ويػري الباحػػث  
المناىج مف خبلؿ النصوص القرآنية واألحاديث الشريفة والتي تحث عمػي حفػاظ اإلنسػاف عمػي 

وتوضح عقاب مف يقـو بيذه الجريمػة فػي حػؽ  ،حياتو وتجـر االنتحار)قتؿ النفس( بكؿ صوره
 نفسو.

 (00جذٚي )

٠ٛظخ ِم١بط لٍك االِزذبْ إٌبرج ػٓ اٌزؼشض ألخجبس أزذبس اٌطالة ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً  

 08,االجزّبػٟ  ْ=

 

 اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ

 اٌزىشاس
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

اٌزش

ِٛافك  ر١ت

 جذا

ِٛاف

 ق

ِذب٠

 د

ِؼبس

 ض

ِؼبسض 

 جذا

 

اشؼش ثبٌع١ك ػٕذ وً عؤاي 

٠طشدٗ اٌّؼٍُ ػٍٟ ١ٌزأوذ ِٓ 

 اعزفبدرٟ ٚرؼٍّٟ ٌٍذسط .

112 47 42 ,2 77 1142 2.41, 00 

مٍك دٛي ِب إرا وٕذ اشؼش ثبٌ

عأسفغ ِٓ صفٟ اٌذبٌٟ إٌٝ 

 اٌصف اٌزٞ ١ٍ٠ٗ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ

121 120 47 ,, 08 1199 2.4,1 14 

اشؼش ثبٌزٛرش إرا ِب غٍت ِٕٟ 

اٌّؼٍُ اٌٛلٛف ٚاٌمشاءح ثصٛد 

 ِشرفغ

108 48 72 70 72 1194 2.409 14 
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٠طٍت ِٕٟ اٌّؼٍُ دً  ػٕذِب

ثؼط اٌّغبئً ػٍٝ اٌٍٛح فئٕٟٔ 

أرّٕٝ ث١ٕٟ ٚث١ٓ ٔفغٟ أْ 

٠طٍت رٌه ِٓ غ١شٞ ١ٌٚظ 

ِٟٕ 

97 94 20 20 ,7 1178 2.42 0, 

أثٕبء ِٟٔٛ ادٍُ وث١شا 

 ثبالِزذبٔبد
129 48 20 02 09 1090 2.488 8 

رضداد دلبد لٍجٟ ػٕذِب ٠مزشة 

 ِٛػذ االِزذبٔبد
192 8, 08 17 8 1704 2.84 1 

اشؼش ثبٌمٍك اٌشذ٠ذ ػٕذ 

اعزؼذادٞ ٌٍَٕٛ ٔز١جخ رفى١شٞ 

ثّب ع١ىْٛ ػ١ٍٗ أدائٟ فٟ 

 االِزذبْ غذاً 

191 4, ,2 00 10 1,9, 2.879 0 

رشرجف ٠ذٞ اٌزٟ اوزت ثٙب 

ػٕذِب ٠طٍت ِٓ اٌّؼٍُ اٌىزبثخ 

 ػٍٝ اٌٍٛح أِبَ غالة صفٟ

92 49 42 72 77 1102 2.484 04 

اشؼش ثبٌزٛرش ػٕذ الزشاة ِٛػذ 

االِزذبْ ثذسجخ أوثش ِٓ 

 صِالئٟ اٌطالة

170 49 21 ,2 04 1042 2.441 12 

ػٕذِب أوْٛ فٟ اٌج١ذ ٚأفىش فٟ 

دسٚط اٌغذ اشؼش ثبٌخٛف ِٓ 

إٟٔٔ عٛف أػطٟ إجبثبد 

 خبغئخ

8, 91 48 ,8 ,8 1104 2.484 04 

رغ١جذ ػٓ اٌّذسعخ ٔز١جخ إرا 

ِشض اشؼش ثبْ أدائٟ 

ٌٍٛاججبد اٌّذسع١خ عٛف ٠ىْٛ 

 الً دسجخ ِٓ اٌطالة ا٢خش٠ٓ

122 80 27 77 78 1104 2.484 04 

 

ػٕذِب أفىش ثذسٚط ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ 

اشؼش ثبٌمٍك ثبْ أدائٟ فٟ 

ثؼط اٌذسٚط عٛف ال ٠ىْٛ 

 ِمجٛال

40 122 80 ,8 ,1 11,, 2.491 02 

غث١بْ ٚاالسرجبف أٚ اشؼش ثبٌ

اٌذٚاس ػٕذِب ٠غأي اٌّؼٍُ عؤاال 

ثٙذف رذذ٠ذ ِذٜ ِب رؼٍّذ ِٓ 

 اٌذسط

82 41 72 47 48 1212 2.419 09 

اشؼش ثبالسرجبن ٚاٌزٛرش إرا ٚجٗ 

اٌّؼٍُ أٌٟ عؤاال ٚأججذ ػ١ٍٗ 

 إجبثخ خبغئخ

102 87 40 08 07 10,0 2.421 1, 

اشؼش ثخٛف ِٓ وً ِٛلف ف١ٗ 

 اِزذبْ
109 88 4, 02 08 1027 2.442 10 

اشؼش ثع١ك شذ٠ذ لجً دخٌٟٛ 

 االِزذبْ
141 44 24 08 14 1,10 2.82 4 

ثؼذ االٔزٙبء ِٓ االِزذبْ اشؼش 

ثبٌزٛرش دٛي أدائٟ فٟ ٘زا 

 االِزذبْ

10, 121 22 ,7 02 1024 2.444 11 

أد١بٔب أْ أدائٟ فٟ  اشؼش

االِزذبْ اٌزٞ لذِزٗ وبْ ع١ئبً 

ِّٙب وٕذ لذ دسعذ ٚرذعشد 

ٌٗ 

99 92 47 08 ,0 1182 2.40, 19 
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اشؼش إْ ٠ذٞ اٌزٟ اوزت ثٙب 

أثٕبء االِزذبْ رشرجف ثؼط 

 اٌشٟء

102 84 74 ,0 ,9 1012 2.4,8 12 

ِٓ اٌفشً فٟ أدائٟ إرا  أخبف

ِب ػٍّذ إْ اٌّؼٍُ ع١ؼط١ٕب 

 اِزذبٔب

108 97 40 07 02 1042 2.447 9 

اشؼش إٟٔٔ أٔغٝ فٟ االِزذبْ 

وث١شا ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ وٕذ 

 أرزوش٘ب لجً ثذئٗ

14, 44 78 14 17 1,4, 2.8,1 7 

 

أرّٕٝ ٌٛ إٟٔٔ ال  .1

اشؼش ثع١ك ِٓ 

 االِزذبْ ثٙزٖ اٌذسجخ

144 81 22 17 14 1,2, 2.802 2 

اشؼش ثبٌمٍك إرا  .0

اخجشٟٔ اٌّؼٍُ أٗ ٠ش٠ذ 

 ٠ؼط١ٕب اِزذبٔب أْ

11, 94 40 ,7 00 1009 2.479 17 

اشؼش ثبْ أدائٟ  .,

عٛف ٠ىْٛ ع١ئب أثٕبء 

 اإلجبثخ ػٍٝ االِزذبْ

87 121 47 ,9 72 11,7 2.491 07 

أد١بٔب ػٕذِب  أخبف .7

أوْٛ فٟ غش٠مٟ إٌٝ 

اٌّذسعخ أْ ٠ؼط١ٕب 

 اٌّؼٍُ اِزذبٔب فجبئ١ب

94 9, 40 ,4 ,2 1140 2.412 01 

اشؼش ثصذاع شذ٠ذ  .2

 لجً ٚأثٕبء االِزذبْ
1,2 49 72 70 70 1184 2.407 18 

خٛفٟ ِٓ اٌشعٛة  .4

٠ؼ١ك أدائٟ ٚرمذِٟ فٟ 

 االِزذبْ

112 89 29 08 70 1181 2.40 02 

 أثٕبءثبٌمٍك  اشؼش .4

إػالْ اٌّؼٍُ وُ رجمٝ ِٓ 

 ٚلذ الٔزٙبء االِزذبْ

141 81 78 18 12 1,49 2.8,2 , 

اشؼش ثبٌخٛف أثٕبء  .8

أزظبس رٛص٠غ أٚساق 

 أعئٍخ االِزذبْ

170 89 44 00 8 1,19 2.827 4 

تراوحت ما بيف  قمؽ االمتحافالنسب المئوية لمقياس  :أفيتضح مف الجدوؿ السابؽ 
في  (االمتحانات موعد يقترب عندما قمبي دقات تزداد) 6رقـ  حيث جاءت عبارة( 4.87 - 4.689)

 بما تفكيري نتيجة لمنـو استعدادي عند الشديد بالقمؽ اشعر) 7وحازت عبارة رقـ  الترتيب األوؿ،
 اشعر) 83رقـ  بينما احتمت عبارة عمي الترتيب الثاني، (غداً  االمتحاف في أدائي عميو سيكوف
في  (الدرس مف تعممت ما مدى تحديد بيدؼ سؤاال المعمـ يسأؿ عندما الدوار أو واالرتجاؼ بالغثياف

 الترتيب األخير.
( عمي االمتحانات موعد يقترب عندما قمبي دقات تزدادحصوؿ العبارة ) أف ويري الباحث

 أدائي عميو سيكوف بما تفكيري نتيجة لمنـو استعدادي عند الشديد بالقمؽ اشعروالعبارة )الترتيب األوؿ 



 ................................... تعرض طالب الثانوية العامة ألخبار انتحار الطالب علي مواقع التواصل االجتماعي

- 882 - 

مدي القمؽ الشديد الذي يتعرض ليا الطبلب مف تؤكد عمي ( عمي الترتيب الثاني غداً  االمتحاف في
 .االنتحار عمي مواقع التواصؿ االجتماعي خباراالمتحاف جراء تعرضيـ أل

 فروض الدراسة

 المتغيرات حيث مف الدراسة عينة بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجدال  -8
 معدؿ في( ريؼ -)حضر  اإلقامة محؿ – إناث( –)ذكور  النوع) الديموجرافية

 . ألخبار انتحار الطبلب عمي مواقع التواصؿ االجتماعي التعرض

 (,0)جذٚي

دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِزغ١ش ِؼذي اٌزؼشض ألخجبس أزذبس اٌطالة ػٍٟ ِٛالغ  (د)اخزجبس 

 اٌزٛاصً االجزّبػٟ دغت اٌّزغ١شاد اٌذ٠ّٛجشاف١خ إٌٛع  ِٚذً اإللبِخ

 اٌّجّٛػخ اٌّزغ١شاد
اٌّزٛعػ 

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ د

دسجخ 

 اٌذش٠خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ٔٛع 

 اٌذالٌخ

اٌزؼشض  ِؼذي

ألخجبس أزذبس 

اٌطالة ػٍٟ 

ِٛالغ 

اٌزٛاصً 

 االجزّبػٟ

 97,.2 2.81 029روش=
2.070 ,94 2.829 

غ١ش داي 

 2.720 2.8 189أٔثٝ= ادصبئ١ب

 8,.2 2.80 149دعش=

2.481 ,94 2.7,4 
غ١ش داي 

 2.71 2.49 019س٠ف= ادصبئ١ب

عدـ وجود فروؽ ذات داللة  وىو: تحقؽ الفرض أظيرت نتائج الجدوؿ السابؽ
( ريؼ -)حضر  اإلقامة محؿو  – إناث( –)ذكور  النوع)إحصائية بيف عينة الدراسة حسب 

 .مواقع التواصؿ االجتماعي ألخبار انتحار الطبلب عمى التعرض معدؿ في
الباحث أف تحقؽ الفرض بعدـ وجود فروؽ في معدؿ التعرض ألف الريؼ في  ويرى

عدـ وجود ًَ  نية في معظـ مظاىر الحياة، وأيضااآلونة األخيرة لبس لباس التحضر والمد
ة التعميـ وال في استخداـ مواقع يفروؽ في النوع ألف اإلناث ال توجد عمييا قيود في عمم

 التواصؿ االجتماعي.
ألخبار  الدراسة عينة طبلبعبلقة ذات داللة إحصائية بيف درجة تعرض ال توجد -2

 االنتحار عمي مواقع التواصؿ االجتماعي ودرجة الثقة في ما تعرضو مف أخبار.  
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 (07جذٚي )

ألخجبس االٔزذبس ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً  اٌذساعخ ػ١ٕخ طالةِؼبًِ االسرجبغ  ث١ٓ دسجخ رؼشض اٌ

 رؼشظٗ ِٓ أخجبس ف١ّباالجزّبػٟ ٚدسجخ اٌثمخ 

 اٌّزغ١شاد

اٌثمخ فٟ ِب رؼشظٗ 

دسجخ  ِٓ أخجبس

 اٌذش٠خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 ٔٛع اٌذالٌخ

ارجبٖ 

 اٌذالٌخ

 ِؼبًِ االسرجبغ

 طالةِؼذي رؼشض اٌ

اٌذساعخ ألخجبس االٔزذبس 

ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً 

 االجزّبػٟ

2.187 ,98 2.22 
داي 

 ادصبئ١ب

 

 غشدٞ

وجود ارتبػاط  ذات داللػة إحصػائية بػيف ب : تحقؽ الفرضأظيرت نتائج الجدوؿ السابؽ
 ألخبػػار انتحػػار الطػػبلب عمػػي مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي الدراسػػة عينػػة طػػبلبال تعػػرض معػػدؿ
 .  طردًيارتباط ، وكاف اتجاه اال الثقة في ما تعرضو مف أخبار ودرجة

ريؼ(  –ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسب محؿ اإلقامة )حضر  -3
 في درجة الثقة في األخبار التي تعرضيا مواقع التواصؿ االجتماعي. 

 (02جذٚي )

اخزجبس د دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  ث١ٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِزغ١ش دسجخ اٌثمخ فٟ األخجبس اٌزٟ رؼشظٙب ِٛالغ 

 اإللبِخ ِذً اٌذ٠ّٛجشاف١خ اٌّزغ١شاد االجزّبػٟ دغتاٌزٛاصً 

 اٌّجّٛػخ اٌّزغ١شاد
اٌّزٛعػ 

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ د

دسجخ 

 اٌذش٠خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ٔٛع 

 اٌذالٌخ

دسجخ اٌثمخ فٟ 

األخجبس اٌزٟ 

رؼشظٙب ِٛالغ 

اٌزٛاصً 

 االجزّبػٟ

 0.11 8.11 149دعش=

1.440 ,94 2.292 

غ١ش داي 

ادصبئ

 ٠ب
 1577 4547 419رٌف=

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة وىػػو  : تحقػػؽ الفػػرضأظيػػرت نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ
درجػة الثقػة فػي األخبػار  فػي( ريػؼ -)حضػر  اإلقامػة محػؿإحصائية بيف عينة الدراسة حسب 

 .التي تعرضيا مواقع التواصؿ االجتماعي
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إناث( في  –فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسب محؿ النوع )ذكور  توجد -4
 . لصالح الذكوردرجة الثقة في األخبار التي تعرضيا مواقع التواصؿ االجتماعي 

 (04جذٚي )

اخزجبس د دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِزغ١ش ِؼذي اٌزؼشض دسجخ اٌثمخ فٟ األخجبس اٌزٟ رؼشظٙب 

 اٌزٛاصً االجزّبػٟ دغت اٌّزغ١شاد اٌذ٠ّٛجشاف١خ إٌٛعِٛالغ 

 اٌّجّٛػخ اٌّزغ١شاد
اٌّزٛعػ 

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ د

دسجخ 

 اٌذش٠خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 ٔٛع اٌذالٌخ

دسجخ اٌثمخ فٟ 

األخجبس اٌزٟ 

رؼشظٙب ِٛالغ 

اٌزٛاصً 

 االجزّبػٟ

 1.44 4.77 029روش=

 داي ادصبئ١ب 2.22 94, 2.074
 0.12 8.74 189أٔثٝ=

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة تحقػػؽ الفػػرض بعػػدـ عػػدـ  :أظيػػرت نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ
درجة الثقة فػي األخبػار التػي  فيإناث(  –محؿ النوع )ذكور إحصائية بيف عينة الدراسة حسب 

 .ذوي المتوسط األكبر اإلناثتعرضيا مواقع التواصؿ االجتماعي في اتجاه 
ألخبار انتحار  الدراسة عينة طبلبال تعرض معدؿ بيف إحصائية داللة ذات عبلقة توجد -2

 قمؽ االمتحاف.  ودرجة الطبلب عمي مواقع التواصؿ االجتماعي
 (04جذٚي )

ألخجبس أزذبس اٌطالة ػٍٟ ِٛالغ  اٌذساعخ ػ١ٕخ طالةاٌ رؼشض ِؼذيِؼبًِ االسرجبغ  ث١ٓ 

 لٍك االِزذبْ ٚدسجخ اٌزٛاصً االجزّبػٟ

 اٌّزغ١شاد
دسجخ  لٍك االِزذبْ

 اٌذش٠خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ٔٛع 

 اٌذالٌخ

ارجبٖ 

 ِؼبًِ االسرجبغ   اٌذالٌخ

ػ١ٕخ  طالةِؼذي رؼشض اٌ

اٌذساعخ ألخجبس أزذبس اٌطالة 

 ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ

2.8,4 ,98 2.22 
داي 

 ادصبئ١ب

 

 غشدٞ   

وجود ارتباط  ذات داللػة إحصػائية بػيف و  : تحقؽ الفرضأظيرت نتائج الجدوؿ السابؽ
 ألخبػػار انتحػػار الطػػبلب عمػػي مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي الدراسػػة عينػػة طػػبلبال تعػػرض معػػدؿ
 .طردًيارتباط ، وكاف اتجاه اال قمؽ االمتحاف ودرجة
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 النػوعال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسػب المتغيػرات الديموجرافيػة )-6
قمؽ االمتحاف الناتج عف التعػرض ألخبػار  في( ريؼ -)حضر  اإلقامة محؿ – إناث"( –)ذكور 

 االنتحار. 
 (08جذٚي )

 – إٔبس( –)روٛس  إٌٛعاخزجبس د دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ  ػ١ٕخ اٌذساعخ دغت اٌّزغ١شاد اٌذ٠ّٛجشاف١خ  

 لٍك االِزذبْ إٌبرج ػٓ اٌزؼشض ألخجبس االٔزذبس فٟ( س٠ف -)دعش  اإللبِخ ِذً

 اٌّجّٛػخ اٌّزغ١شاد
اٌّزٛعػ 

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ د

دسجخ 

 اٌذش٠خ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ٔٛع 

 اٌذالٌخ

لٍك 

االِزذبْ 

إٌبرج ػٓ 

اٌزؼشض 

ألخجبس 

 االٔزذبس

 71.99 49.24 029روش=
7.701 ,98 2.22 

داي 

 78.87 99.42 189أٔثٝ= ادصبئ١ب

 74.12 92.44 181دعش=

2.42 ,98 2.20 
غ١ش داي 

 72.92 ,84.4 019س٠ف= ادصبئ١ب

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ب : تحقؽ الفرضأظيرت نتائج الجدوؿ السابؽ
في متغير قمؽ االمتحاف الناتج عف ( ريؼ -)حضر  اإلقامةبيف عينة الدراسة حسب محؿ 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسب  توجدالتعرض ألخبار االنتحار، بينما 

في متغير قمؽ االمتحاف الناتج عف التعرض ألخبار االنتحار في اتجاه  إناث( –)ذكور  النوع
 .المتوسط األكبر االناث ذوي

والتي توصمت ( 66) (2484)كريستيف حممي يعقوب النتيجة مع دراسة  وتتفؽ ىذه
 مستوى فى واإلناث الذكور مف كؿ درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فوؽ توجد ال إلي
 .االمتحاف قمؽ

 ملخص النتائج:
 لمحضػػر  السػػكف منطقػػة حسػػب االجتمػػاعي التواصػػؿ لمواقػػع العينػػة أفػػراد بالنسػػبة لمتابعػػة

والريؼ وحسب النوع بالنسبة لمػذكور واإلنػاث تصػدرت )دائمػًا( الترتيػب فػي الترتيػب األوؿ 
 واحتمت نادرًا الترتيب األخير،

  تصػدر موقػع عمػي مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي  أخبػار انتحػار الطػبلبوعف الحرص عمى متابعة
ابعػة األخبػار فيمػا عمػى مت صػؿ االجتمػاعي التػي يحػرص المبحوثػوف)يوتيوب( مواقع التوا

 حؿ موقع) توتير( في الترتيب األخير.
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 واتػس تصػدر موقػع ) أما عف درجة الثقة في األخبار  التي تعرضيا مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي
فيمػػا تعرضػػو مػػف أخبػػار فيمػػا حػػؿ  اعي التػػي يثػػؽ المبحوثػػوف( مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػآب

 في الترتيب األخير. (توتير)موقع 
  اناث( جاء تعرض الذكور  –وعف التعرض ألخبار االنتحار حسب نوع العينة )ذكور

ألخبار االنتحار في الترتيب األوؿ والذيف ال يتعرضوف في الترتيب الثاني، وأيضًا بالنسبة 
ريؼ( طبلب الحضر الذيف  –لئلناث نفس الترتيب، وبالنسبة لمنطقة السكف )حضر 

لترتيب األوؿ، والذيف ال يتعرضوف في الترتيب الثاني، يتعرضوف ألخبار االنتحار في ا
 وأيضًا بالنسبة لطبلب الريؼ نفس الترتيب.

 يدعمػػو مػػف يجػػد لػػـتصػػدرت ) وعػػف الصػػورة التػػي يكونيػػا أفػػراد العينػػة لمطالػػب المنتحػػر 
( الصػػور التػػي يكونيػػا ألفػػراد العينػػة عػػف الطالػػب المنتحػػر، وفػػي الترتيػػب األخيػػر نفسػػياً 

 (اودينيً  ااجتماعيً  الطالب صورة تشويو في ساعد)
    وعننن قلننم اامتاننان الننناتع عننن التعننرا  خلننار انتاننار التننصل علننً مواقنن  التواصنن

حيػػث ( 4.87 - 4.689)تراوحػت مػػا بػيف  قمػػؽ االمتحػافالنسػب المئويػػة لمقيػاس  ااجتمناعً
بينمػا  فػي الترتيػب األوؿ، (االمتحانػات موعػد يقتػرب عنػدما قمبي دقات تزداد) 6رقـ  جاءت عبارة
 بيػػدؼ سػػؤاال المعمػـػ يسػػأؿ عنػػدما الػػدوار أو واالرتجػػاؼ بالغثيػػاف اشػػعر) 83رقػـػ  احتمػػت عبػػارة

 الترتيب األخير. (الدرس مف تعممت ما مدى تحديد

   تحقؽ الفرض األوؿ مف خبلؿ عدـ وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف عينػة الدراسػة
ألخبػار  التعػرض معػدؿ فػي( ريػؼ -)حضػر  اإلقامة محؿ – إناث( –)ذكور  النوع)حسب 

 انتحار الطبلب عمي مواقع التواصؿ االجتماعي.

  عينػة طػبلبال تعػرض معدؿتحقؽ الفرض الثاني بوجود ارتباط  ذات داللة إحصائية بيف و 
تعرضػو  مػاالثقػة في ودرجػة ألخبار انتحار الطبلب عمػي مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي الدراسة

 .  طردًيارتباط وكاف اتجاه اال ، مف أخبار

  الفػػرض الثالػػث بعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عينػػة الدراسػػة أيضػػًا تحقػػؽ و
درجػػة الثقػػة فػػي األخبػػار التػػي تعرضػػيا مواقػػع  فػػي( ريػػؼ -)حضػػر  اإلقامػػة محػػؿحسػػب 

 .التواصؿ االجتماعي
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  أظيرت النتائج عدـ تحقؽ الفرض الرابع بعػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف كما
درجة الثقة في األخبػار التػي تعرضػيا  فيإناث(  –محؿ النوع )ذكور عينة الدراسة حسب 

 .مواقع التواصؿ االجتماعي في اتجاه اإلناث ذوي المتوسط األكبر
 طػػبلبال تعػػرض معػػدؿصػػائية بػػيف وتحقػػؽ الفػػرض الخػػامس بوجػػود ارتبػػاط  ذات داللػػة إح 

قمػػػؽ  ودرجػػػة ألخبػػػار انتحػػػار الطػػػبلب عمػػػي مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي الدراسػػػة عينػػػة
 .طردًيارتباط ، وكاف اتجاه اال االمتحاف

   تحقؽ الفرض السادس بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسب و
في متغير قمؽ االمتحاف الناتج عف التعرض ألخبار ( ريؼ -)حضر  اإلقامةمحؿ 

 –)ذكور  النوعاالنتحار، بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة حسب 
 ذوي اإلناثفي متغير قمؽ االمتحاف الناتج عف التعرض ألخبار االنتحار في اتجاه  إناث(

 .المتوسط األكبر
 توصيات الدراسة: 

والميدانية  ةمواقع التواصؿ االجتماعي لمزيد مف الدراسات المتعمقة والتحميمي عإخضا -8
 بشكؿ ايجابي لحؿ ىذه المشكمة .لبلستفادة منيا 

بإنشاء حسابات ليـ عمي شبكات التواصؿ االجتماعي  النفسحث وتشجيع عمماء  -2
 .التفي الخضوع ليذه المحاو  لئبلودعميـ نفسيًا بشكؿ مستمر  الطبلبلمتواصؿ مع 

ضرورة تعييف خبراء مف عمماء اإلعبلـ والنفس واالجتماع والتربية عمي شكؿ لجاف  -3
االنتحار والرد  خبارمشتركة لمراقبة مواقع التواصؿ االجتماعي ومتابعة معالجتيا أل

 عمي المبالغات في عرض ىذه األخبار.

والفيديوىات التي نشر ىذه األخبار ضع قوانيف رادعة وممزمة تنظـ عممية و بد مف  ال -4
حباطيـ معنويًا ونفسيًا،  تتسبب في اإليذاء لمطبلب وا 

 والصحة النفسيةعمؿ دورات وورش لمطبلب في المدارس يديرىا عمماء الديف  -5
عادةبلب واالجتماع والتربية لدعـ الط    .لدييـ بناء الذات وا 

يـ دعـ أبنائمور بكيفية عمؿ حمبلت توعية عمي مواقع التواصؿ لتوعية أولياء األ -6
 نفسيًا.
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 ما تثيره الدراسة من بحوث مستقبلية:

  لقضية انتحار طبلب الثانوية العامة.أجراء دراسة حوؿ معالجة الصحؼ 
 انتحػار  أخبػارة مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي ألخبػار جاتجاىات عمماء النفس نحو معال

 طبلب الثانوية العامة.
 االنتحػار عمػي مواقػع  راألخبػ الثانويػة العامػةطالبػات جراء دراسػة عػف عبلقػة تعػرض إ

 وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدييـ. التواصؿ
 ة مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي ألخبػار انتحػار طػبلب جاألمور نحو معال ءاتجاىات أوليا

 الثانوية العامة، وعبلقتو بمستوي الدعـ النفسي لؤلبناء.
  



 ................................... تعرض طالب الثانوية العامة ألخبار انتحار الطالب علي مواقع التواصل االجتماعي

- 889 - 

 ىوامش الدراسة:
                                                           

 .220، ص 2003، مكتبة الفالح، الكويت،1، ط"اإلرشاد النفسي"مذر عبد الحميد الضامن:  ( 1
 95، ص 2000، عـالم الكتـب، القـاهرة، مصر، 1، طاإلرشاد النفسي المصغر(  محمد حامد زهران: 2

3
 ) Ronny T. WIRASTO:" Suicide Prevention in Indonesia: Providing public 

advocacy", a presentation made at the Symposium “ Indonesian Medical 

Association, Jakarta, Indonesia, JMAJ, January, Vol 55, No 1, February 

2012 
( صحيفة اليوم السابع: أرقام صادمة عن االنتحار حول العالم .. أوروبا فى المقدمة والشرق األوسط 4

. متاح عمي:  2019ديسمبر  02األقل، اإلثنين، 
https://www.youm7.com/story/2019/12/2 

5
) Available on: https://ourworldindata.org/suicide , 17/1/2020   

، ص 2000، عـالم الكتـب، القـاهرة، مصر، 1، طاإلرشاد النفسي المصغر"(  محمد حامد زهران: "6
96 

 .207،ص2005، دار وائـل، عمـان،األردن، 1، طمبادئ الصحة النفسية"(  صالح حسن الداهري،: "7
 98(  محمد حامد زهران: مرجع سابق، ص 8
 . 246، ص 2002، دار المسيرة، عمان، األردن، 1"، طالصحة النفسية( سامر جميل رضوان: "9

 .47(  محمد حامد زهران: ، مرجع سابق، ص 10
 .221( منذر عبد الحميد الضامن: مرجع سابق ، ص 11
 . 100( محمد حامد زهران: اإلرشاد النفسي المصغر، مرجع سابق ، ص 12
 . 99مرجع، ص ( محمد حامد زهران: نفس ال13
 ( االنتحار، منظمة الصحة العالمية: متاح عمي 14

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/suicide   
(  سوسن شاكر مجيد:" اضطرابات الشخصية أنماطها قياسها"، عمان، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، 15

 .267، ص 2007
 متاح عمي: 2/9/2019 "،تعريؼ االنتحار(  فداء ابو حسن:" 16

https://mawdoo3.com 
17

) Surachai Chaniang and others:" Perceptions of Adolescents, Teachers and 

Parents towards Causes and Prevention of Suicide in Secondary School 

Students in Chiang Mai, Journal of Nursing Research, Vol 23 No 1, 2019, 

January-March 2019   



 ................................... تعرض طالب الثانوية العامة ألخبار انتحار الطالب علي مواقع التواصل االجتماعي

- 894 - 

                                                                                                                                                         
 2010 – 2937العدد: -(  لطفي اإلدريسي:" إميل دوركايم: ظاهرة االنتحار"، الحوار المتمدن18

 ( متاح عمي:6/9/2019)
    http://www.ahewar.org 
19

) Mahmoud Eid and Stephen J. A. Ward, Ethics, New Media, and Social 

Networks, Global Media Journal , Canadian Edition, Volume 2, Issue 1, 

pp. 1-4 ,2009,   
20

) Hawker, Mark. D, Developer’s Guide to Social Programming: Building 

Social Context Using Face book, Google Friend Connect, and the Twitter 

API, Canada: Addison-Wesley Professional; 1 edition, August 25, , 2010  
" ، فمسطين ، المركز  "عبلقة اإلعبلـ الجديد بحرية الرأي والتعبير في فمسطيفمحمود الفطاطنة ، 21) 

 191، ص 2011الفمسطيني لتنمية والحريات اإلعالمية 
. متاح عمي 24/2/2015( التأثير السمبي لمواقع التواصل االجتماعي عمى المجتمع: يمن سكاي، 22

https://www.yemensky.com/news1270.html  
(  مصعب حسام الدين لطفي ، "دور مواقع التواصل اإلجتماعي "الفيس بوك " في عممية التغيير 23

، جامعة النجاح الوطنية ، كمية الدراسات العميا ،  غير منشورة رسالة ماجستيرالسياسي" ، 
 .92، ص 2012

 -الممتقي الوطني األوؿ( ابراهيم بعزيز: " وسائل اإلعالم الجديدة وأثرها عمي ثقافة المستعممين"، 24
 -29-28، كمية العموم االنسانية،جامعة محمد خيذر،بسكرة، الجزائر، وسائؿ اإلعبلـ والمجتمع

  2010نوفمبر 
"، صحيفة القبس سمبيات مواقع التواصؿ االجتماعي 84( محمد حنفي و ماجد المطيري:"25

 / http://alqabas.com/19068. متاح في: 24/4/2016اإللكتروني، 
 -الممتقي الوطني األوؿ( ابراهيم بعزيز: " وسائل اإلعالم الجديدة وأثرها عمي ثقافة المستعممين"، 26

 ،مرجع سابق. وسائؿ اإلعبلـ والمجتمع
27

) Sefa Bulut Yunus Altundag:" The Effect of Solution-Focused Brief 

Counseling on Reducing Test Anxiety", January 2019, Available on: 

https://www.researchgate.net  
(  أسماء فؤاد مصطفى:" فعالية برنامج إرشادي نفسي ديني في خفض التفكير في االنتحار وتخفيف 28

، جامعة طنطا،  كمية منشورةرسالة ماجستير غير العوامل المرتبطة به لدي طالب الجامعة"، 
 .2019التربية، قسم الصحة النفسية، 



 ................................... تعرض طالب الثانوية العامة ألخبار انتحار الطالب علي مواقع التواصل االجتماعي

- 898 - 

                                                                                                                                                         
( دراسة هبة أحمد عبدالغني حامد:" فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الصمود النفسي لموقاية من 29

، جامعه المنصورة، رسالة ماجستير غير منشورةاالنتحار لدي عينة من طالب المرحمة الثانوية"، 
 . 2018لنفس، كمية اآلداب، قسم عمم ا

30
 ) Junrong She , Yong Li:" Bullying and suicide in high school students: 

Findings from the 2015 California youth risk behavior survey", Journal of 

Human Behavior in the Social Environment, USA, Volume 28, 2018 - 

Issue 6 
الميول االنتحارية والمساندة االجتماعية لدى عينة من المتحولين  (  ميادة محمد عبد اهلل القعود:" 31

 .2018، جامعة كفرالشيخ، كمية اآلداب، قسم عمــــم النفـس،رسالة ماجستير غير منشورةجنسيًا"، 
من المراهقين ذوي ( رنا إبراهيم أبو المجد الفخراني:" االكتئاب والميول االنتحارية لدى عينة 32

، جامعة كفرالشيخ، كمية اآلداب، قسم عمم النفس، رسالة ماجستير غير منشورةاضطرابات النوم"، 
2018  . 

33
)  Saravia, Janet. How are social media sites affecting the social and 

emotional development of youth?., Degree Level masters , Department of 

Social Work, California State University – Northridge,2017 . 
( عمياء كمال الرضا السيد البستاوي:" الذكاء الوجداني كمتغير ُمعدِّل لمعالقة بين االكتئاب والسموك 34

، جامعة كفرالشيخ، كمية رسالة ماجستير غير منشورةاالنتحاري لدى عينة من األحداث الجانحين"، 
 .  2017عمم النفس،  اآلداب، قسم

35
) Dennis, James William. It's better to light a candle than to fantasize about a 

sun : social media,political participation and slacktivism in Britain, PhD 

Degree doctoral, Royal Holloway, University of London,2016  
مجمة سعدون:" قمق االمتحان واستراتيجيات المواجهة عند طالب البكالوريا"،  (  أسماء عثماني بن36

، أبريل 19،عدد3، مركز جيل البحث العممي، الجزائر. مجمد جيؿ العمـو اإلنسانية و االجتماعية
 .58-39،ص ص 2016

37 ) Amanda Lenhart , “Teens , Social media and technology Overview 

“Available on ,https://www.scribd.com/document/261389225/Pew-

Research-Center-Teens-Social-Media-and-Technology-Overview-2015 . 
لدراسات "، كمية اصور االنتحار لدى عينة مف المراىقيف: دراسة ارتباطية(  ريم بندر السممان:" 38

 http://hdl.handle.net/123456789/577. متاح عمي 2016العميا، جامعة الكويت، 
39

) Tadele Amare and others:"Prevalence and Associated Factors of Suicide 

Ideation and Attempt among Adolescent High School Students in Dangila 



 ................................... تعرض طالب الثانوية العامة ألخبار انتحار الطالب علي مواقع التواصل االجتماعي

- 892 - 

                                                                                                                                                         

Town, Northwest Ethiopia", Psychiatry Journal, Volume 2018, Article ID 

7631453, 9 pages, avalable at https://doi.org/10.1155/2018/7631453  
40

) Ellison, Nicole B.; Vitak, Jessica; Gray, Rebecca; Lampe, Cliff. ,2014, 

Cultivating Social Resources on Social Network Sites: Facebook 

Relationship Maintenance Behaviors and Their Role in Social Capital 

Processes,.Journal of Computer-Mediated Communication. Jul2014, 

Vol. 19 Issue 4, pp.855-870 . 
41

 ) Hilda N Shilubane and others:" High school students’ knowledge and 

experience with a peer who committed or attempted suicide: a focus group 

study", BMC Public Health, Article number: 1081, 2014 , avalable on 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com  
42

)   14) Rebecca  Luebbert, Ann Popkess:"The   Influence of Teaching 

Method on Performance of Suicide Assessment in Baccalaureate Nursing 

Students", The Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 

USA, First Published May 14, 2015, avalable on https://doi.org    
أسامة محمد عبد الرحمن:" دور الصفحات اإلخبارية بالفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي  43

يونيو -، أبريل63، ع. 17. مج. مجمة دراسات الطفولةبالمعمومات حول األحداث الجارية" 
 .49-45، ص ص. 2014

ن لدى عينة من ( كريستين حممي يعقوب حنا:" أثر التغذية الراجعة الحيوية في خفض قمق االمتحا44
قسم  ، جامعة عين شمس. كمية التربية،رسالة ماجستير غير منشورةطالب وطالبات الجامعة"، 

 الصحة النفسية واألرشاد النفسى.    
45

)   .15)  Parra UribeacH.Blasco-Fontecilla:" Attempted and completed 

suicide: Not what we expected",Journal of Affective Disorders, USA, 

Volume 150, Issue 3, 25 September 2013, Pages 840-846 
46

) Kim, Yun-Hee and others:" A Study on a Relationship Between University 

Students Life Stress and SuicidalIdeation:MediatingEffct of Mental 

Health", Journal of Digital Convergence, Corea scince, Corea, Volume 

13 Issue 11  / Pages.291-301..    

 
47

 ) Park, Dae-Sung:" Effects of Life Stress and Depression of Health College 

Students on Their Suicidal Ideation : Control Effects of Social Support", 

Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Korea و

Volume 14 Issue 2 / Pages.728-736  / 2013  
(  دراسة سميمة سايحي:" الكشف عن بعض خصائص خط اليد لدى التالميذ ذوي مستوى قمق 48

االمتحان المرتفع)دراسة جرافولوجية عمى تالميذ السنة الثالثة ثانوي شعبتي عموم تجريبية وآداب 
بسكرة، كمية  –، الجزائر، جامعة محمد خيضر رسالة دكتوراة غير منشورةمدينة بسكرة("، وفمسفة ب

 .2012العموم اإلنسانية واالجتماعبة، قسم العموم االجتماعية، 



 ................................... تعرض طالب الثانوية العامة ألخبار انتحار الطالب علي مواقع التواصل االجتماعي

- 893 - 

                                                                                                                                                         
49) Sullinan,S& Paradise, (IN) visimle threats? The third – person effect in 

perceptions of the influence of Fecebook, Cyber psychology, Behavior, and 

social Networking, 15 (1) pp 55-61, 2012, Available on 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21988734    
( جمال عبد الحميد جادو:" احتمالية االنتحار والمعتقدات ما وراء المعرفية لدى طالب الجامعة 50

، 2012، أبريل 31" ع.مجمة اإلرشاد النفسيفي خفض حدتهما"  وفعالية العالج ما وراء المعرفي
 365-311صص.

، جامعة "مجمة كمية التربية"( جمال السيد تفاحة:" السموك االنتحارى: دراسة تشخيصية عالجية، 51
 .  2010يناير2، ج. 1، ع. 26أسيوط، مج. 

52
) Baumgartner ,Morris ,"The Effects of Digital Media on Political Knowledge 

and Participation in Election Campaigns: vidence From Panel Data”, 

Unpublished .M.A,  M.A, MidSweden University, ,Sundsvall, 

,Sweden.2010. Available on http://crx.sagepub.com/content/early/2011   
طالب جامعة   بالتحصيل األكاديمي لدى  ادة عثمان حسن محمد: قمـق االمتـحان و عالقته( مي53

، جامعه السودان لمعموم والتكنولوجيا ، رسالة ماجستير غير منشورة"" ، والتكنولوجيا  السودان لمعموم
  2010كمية التربية، قسم النفس،  -كميه الدراسات العميا

54
) Hall .A, College students motives for using social network sites and their 

relationshps to users .personality traits , Conference Papers – 

international communication association , Annual Meeting , p 1-38 , 

2010   
قمق االمتحان والتخصص األكاديمي والمستوى الدراسي (  سميمان بن ناصر الثويني: العالقة بين 55

يناير  25، جامعة سوهاج، عدد المجمة التربوية لكمية التربية"لدى طالبات جامعة حائل، "
 .423-399، ص 2009

56
) HyunsanCho:" Early initiation of substance use and subsequent risk factors 

related to suicide among urban high school students", Addictive 

Behaviors, USA, Volume 32, Issue 8, August 2007, Pages 1628-1639  
(  سالمة الشارف سالم خميفة:" مستويات قمق االمتحان وعالقتها باضطرابات النوم لدى طالب 57

والعموم، ترهونة،  ، ليبيا، جامعة المرقب، كمية اآلدابرسالة ماجستير غير منشورةجامعة المرقب" 
 .2007شعبة الصحة النفسية، -قسم التربية وعمم . 

58
) Brian NyatangaHilde de Vocht:" Towards a definition of death anxiety", 

International Journal of Palliative Nursing,Vol. 12, No. 9, pp 410-413,2006 . 
59

) Takahashi & Newmen:" Test Anxiety and Academic Performance in 

Undergraduate and Graduate Students", Journal of Educational Psychology, 

Vol 97No(2), 2005,pp 268-274  



 ................................... تعرض طالب الثانوية العامة ألخبار انتحار الطالب علي مواقع التواصل االجتماعي

- 894 - 

                                                                                                                                                         
 رسالة ( عبير محمد شعبان:" مخاطرة االنتحار وعالقتها بسمات الشخصية واحداث الضاغطة"، 60

  2004جامعة أسيوط، كمية التربية،  ة، ماجستير غير منشور     
61)  Sullivan:" The  effect  of  test  anxiety  on  attention  and memory skills in undergraduate students of Charleston,  ,

Research journal at the college  

,  Vol 1. pp 263 – 273, 2002 

62
) Jerrell C. Cassady:" Cognitive Test Anxiety and Academic Performance",  

Contemporary Educational Psychology,  27(2):270-295 • April 2001. Available 

at: https://www.researchgate.net/publication  
63

) Hall .A, College students motives for using social network sites and their 

Op.Citlationshps to users .personality traits , 2009, re 
64

) Amanda Lenhart , “Teens , Social media and technology Overview, 2015, 

  Op.Cit  
( أسامة محمد عبد الرحمن:" دور الصفحات اإلخبارية بالفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي 65

 .49-45بالمعمومات حول األحداث الجارية" مرجع سابق، ص ص. 
( كريستين حممي يعقوب حنا:" أثر التغذية الراجعة الحيوية في خفض قمق االمتحان لدى عينة من  66

 جع سابق.، مر 2014طالب وطالبات الجامعة،
 
 
 
 

 


