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 االجتماعي التواصل شبكاث استخذام بني العالقت
 الىفسيت بالوحذة اوستقرام( والشعور \ تويرت \ فيسبوك)

 األردن يف البصريت اإلعاقت روي مه عيىت لذى

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مستوى الوحدة النفسية  _الممخص
والتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي 
فيسبوؾ، تويتر، انستقراـ ومستوى الشعور بالوحدة النفسية، ومعرفة 

اإلعاقة، وفترات التصفح عمى مستوى الفروؽ التي تعزى لمنوع، ونوع 
الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة مف ذوي اإلعاقة البصرية. تكونت 

( مف طمبة األكاديمية الممكية لممكفوفيف في 68العينة العشوائية مف )
( طالب وطالبة يستخدموف شبكة اإلنترنت. 85األردف والبالغ عددىـ )

 ,Rusell et al وزمبلؤه واستخدـ مقياس الوحدة النفسية لرسيؿ

[. أشارت النتائج إلى أف مستوى الشعور 1] ، ترجمة الدسوقي1982
بالوحدة النفسية عند عينة الدراسة كاف فوؽ المتوسط، وأف شبكة 
فيسبوؾ كانت األكثر استخدامًا مف بيف الشبكات، تمتيا تويتر، وكانت 

تباط موجبة انستجراـ ىي األقؿ استخداماً. كما تبيف وجود عبلقة ار 
بيف استخداـ شبكة تويتر وارتفاع مستوى الشعور بالوحدة النفسية، في 
حيف ال توجد عبلقة ارتباط بيف استخداـ شبكة فيسبوؾ وانستجراـ 
وارتفاع مستوى الشعور بالوحدة النفسية. كما وجدت فروؽ في مستوى 
الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة الدراسة تعزى لمنوع، فقد كاف 

لطبلب الذكور مف ذوي اإلعاقة البصرية مستخدمي شبكات التواصؿ ا
 .أكثر شعورا بالوحدة مف اإلناث، وتقدمت الدراسة ببعض التوصيات

: شبكات التواصؿ االجتماعي، فيسبوؾ، تويتر، مفتاحيةالكممات ال
 .انستجراـ، الوحدة النفسية، اإلعاقة البصرية

. المقدمة1  
لقد صممت شبكات التواصؿ االجتماعي لكي تشجع       

التفاعؿ االجتماعي في بيئة افتراضية، فيي تسيؿ التفاعؿ بيف 
األفراد عف طريؽ ابتكار األفكار، وتبادؿ المعمومات مف خبلؿ 
نشرىا في الحسابات الشخصية. وبتواجد مئات المبلييف مف 

عي، المستخدميف تتيح ىذه الشبكات فرصة لمتفاعؿ االجتما

[. وتعد مواقع 2والتعمـ، إضافة لمترفيو الفردي عمى نطاؽ واسع ]
التواصؿ االجتماعي عبر اإلنترنت وأشيرىا عمى اإلطبلؽ 
الفيسبوؾ وتويتر مف أحدث منتجات تكنولوجيا االتصاالت 

موقع  400[. حيث يوجد حاليًا أكثر مف 3وأكثرىا شعبية ]
الشبكات االجتماعية  [. وتتمثؿ أىـ تمؾ4لمشبكات االجتماعية ]

 في المدونات والمنتديات، إضافة إلى مواقع عديدة مثؿ الويكي
Wiki والفيسبوؾ وتويتر، ومواقع خدمات وتخزيف الصور ،

رساليا مثؿ فميكر ونشر  Instagram واالنستقراـ Flicker وا 
  YouTube [5]. مقاطع الفيديو مثؿ يوتيوب

ماعي ذات أثر مميز إف ما يجعؿ شبكات التواصؿ االجت      
ليس فقط أنيا تسمح لمستخدمييا التواصؿ مع اآلخريف، بؿ 
ظيارىا بالشكؿ الذي يرضي  تمنحيـ فرصة التعبير عف أنفسيـ وا 

  [6].أماـ متابعييـ عمى الشبكة
إف لمعبلقػات االجتماعيػة واالتصاؿ باآلخريف أىميػة        

العادي وذوي  خاصػة، فيػي تػساعد عمػى تػدعيـ شخػصية الفرد
اإلعاقة فػي بيئتػو األسرية والمجتمعيػة، وتييئ لػو الجػو اليادئ، 
ذا مػا ضػعفت عبلقاتػو االجتماعيػة بالنػاس  والػشعور بػاألمف، وا 
فػإف ذلػؾ سػيؤثر عمى كيانو وشخصيتو، ممػا يجعمػو يفقػد أمنػو 

ار، العػائمي، ويػشعره بالحرمػاف مػف المحبػة والعطػؼ واالسػتقر 
األمر الذي يقوده إلى االنطػواء والػسمبية والخجؿ، ويجعؿ منو 

[. فالعديد مف األفراد الذيف يعانوف مف 7شخصية ال اجتماعية ]
اإلعاقة مدى الحياة يعانوف مف عدـ القدرة عمى التفاعؿ 
االجتماعي مع اآلخريف، وىذا يقمؿ مف إمكانية أف يكونوا 

فقد حاسة البصر يفتح [. إف 8أعضاء فاعميف في جماعة ]
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المجاؿ لظيور سمات شخصية غير سوية في البيئة النفسية 
[. 9لدى المعاؽ بصريًا كاالنطواء والعزلة والميوؿ لئلنسحابية ]

كما أف انخفاض معدؿ ممارسة األنشطة اليومية عند ذوي 
اإلعاقة البصرية لو تأثير سمبي مباشر عمى الشعور بالرضا 

شعور بالوحدة بسبب فقداف فرص التفاعؿ والسعادة، مما يؤدي لم
 285[ ىذا وتقدر منظمة الصحة العالمية أف 10] االجتماعي

مميوف شخص عمى الصعيد العالمي مصابوف باختبلؿ البصر، 
[. وتشير نتائج 11مميونًا منيـ مصابوف بالعمى الكمي ] 39وأف 

العديد مف الدراسات أف األفراد المعوقيف بصريًا يعانوف مف 
ور واضح في الجانب االجتماعي يولد السموكيات السمبية قص

التي تحوؿ بيف ىؤالء األفراد وبيف إمكانية تعايشيـ بشكؿ مقبوؿ 
رأت أف الشعور  Rokach [، ورغـ أف روكاش12] مع اآلخريف

بالوحدة ىي حالة إنسانية حتمية يتعذر اليروب منيا، حيث 
ىؿ، السميـ جسمًيا يعاني مف ألميا بدوف استثناء الحكيـ والجا

[. إال أف ىذا الشعور لدى فئة ذوي 13والعميؿ في ىذا الكوف ]
اإلعاقة البصرية يكوف أكثر حدًة وخطرًا، فقد تـ تصنيفيـ بأنيـ 

  [10].ميددوف بخطر الوقوع في فخ الشعور بالوحدة
 . مشكمة الدراسة2

لقد أحدثت وسائؿ االتصاؿ االجتماعي ثورة جذرية في       
ذوي االحتياجات الخاصة عمومًا، وذوي اإلعاقة البصرية  حياة

خصوصًا، بحيث حررتيـ مف العديد مف العراقيؿ وسمحت ليـ 
باندماج أفضؿ، حيث استخدموا ىذه الشبكات كوسيمة إليصاؿ 

[. إف 14رسائميـ وآرائيـ إلى أكبر شريحة ممكنة مف الناس ]
تخداـ شبكات العبلقة بيف مستوى الشعور بالوحدة النفسية واس

التواصؿ االجتماعي لـ يتـ بحثو بشكؿ مستفيض عند ذوي 
اإلعاقة البصرية، وقد جاءت ىذه الدراسة لتحاوؿ البحث عف 
طبيعة العبلقة بيف استخداـ الشبكات االجتماعية مف قبؿ ىذه 
الفئة والشعور بالوحدة النفسية لدييـ. ومحاولة اإلجابة عف أسئمة 

 :الدراسة التالية
 ئمة الدراسةأ. أس

 انستجراـ(  \تويتر  \أي شبكات التواصؿ االجتماعي )فيسبوؾ  *

 ىي األكثر استخدامًا مف قبؿ فئة ذوي اإلعاقة البصرية؟
ما ىو مستوى شعور ذوي اإلعاقة البصرية )الكفيؼ، ضعيؼ  *

 البصر ( بالوحدة النفسية؟
ىؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الشعور  *
لوحدة عند ذوي اإلعاقة البصرية واستخداـ شبكات التواصؿ با

 انستجراـ(؟ \تويتر  \االجتماعي )فيسبوؾ 
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور  *

بالوحدة لممبحوثيف مف ذوي اإلعاقة البصرية الذيف يستخدموف 
شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغيرات )الجنس، نوع 

 لبصرية، فترات التصفح(؟اإلعاقة ا
 ب. أهمية الدراسة

في حدود ما اطمعت  -تعد ىذه الدراسة مف الدراسات األولى  *
التي اىتمت باختبار العبلقة بيف استخداـ  - عميو الباحثة

شبكات التواصؿ االجتماعي ومستوى الشعور بالوحدة لدى فئة 
 .ذوي اإلعاقة البصرية

االجتماعي في الفضاء  إلقاء الضوء عمى أىمية التواصؿ *
 .االفتراضي وانعكاساتو النفسية عمى فئات ذوي اإلعاقة

وتعطي الدراسة مؤشرًا لواقع استخداـ شبكات التواصؿ  *
االجتماعي وعبلقتو بالشعور بالوحدة وببعض المتغيرات 

 .الديموغرافية المؤثرة في ىذا االستخداـ
 ج. أهداف الدراسة

 :تحقيؽ العديد مف األىداؼ ومنياتيدؼ الدراسة الحالية إلى 
التعرؼ عمى أي شبكات التواصؿ االجتماعي ىي األكثر 

 .استخداما مف قبؿ فئة ذوي اإلعاقة البصرية
 .التعرؼ عمى مستوى الشعور بالوحدة عند ذوي اإلعاقة البصرية

الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف الشعور بالوحدة لذوي اإلعاقة 
 .كات التواصؿ االجتماعيالبصرية واستخداـ شب

الكشؼ عف الفروؽ في مستوى الشعور بالوحدة عند ذوي 
اإلعاقة البصرية الذيف يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي 
ومتغيرات الدراسة )الجنس، نوع اإلعاقة البصرية، فترات 

 (.التصفح
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 د. التعريفات اإلجرائية
 :شبكات التواصؿ االجتماعي -1

ىي مصطمح يشير إلى تمؾ المواقع عمى  الشبكات االجتماعية
 شبكة اإلنترنت والتي ظيرت مع ما يعرؼ بالجيؿ الثاني لمويب

(Web2)  حيث تتيح التواصؿ بيف مستخدميا في بيئة مجتمع
افتراضي يجمعيـ وفقًا الىتماماتيـ أو انتماءاتيـ، بحيث يتـ ذلؾ 
عف طريؽ خدمات التواصؿ المباشر كإرساؿ الرسائؿ أو 

 ].15المشاركة في الممفات الشخصية لآلخريف ]
فيسبوؾ: ىو أحد شبكات التواصؿ االجتماعي األكثر  -2

استخدامًا وتأثيرًا عمى مستوى العالـ. تـ إنشاء الموقع في فبراير 
ـ بواسطة مارؾ زوكربرغ بجامعة ىارفارد، وقد كاف 2004عاـ 

ثـ تـ فتحو  الموقع في البداية متاحًا فقط لطبلب جامعة ىارفارد
 ].16ألي شخص يرغب في فتح حساب بو ]

ىو أحدى شبكات التواصؿ االجتماعي، كانت “تويتر:  -3
(، وأخذ )تويتر( 2006بدايات ميبلد ىذه الخدمة أوائؿ عاـ )

أسمو مف مصطمح )تويت( الذي يعني )التغريد(، وىو خدمة 
تدويف مصغرة تسمح لممغرديف إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة ال 

 ].17] ( حرفًا لمرسالة الواحدة140دى )تتع
انستقراـ: ىو تطبيؽ مجاني لتبادؿ الصور وشبكة اجتماعية  -4

، يتيح لممستخدميف التقاط 2010أيضا، أطمؽ في أكتوبر عاـ 
صورة، ومف ثـ مشاركتيا في مجموعة متنوعة مف خدمات 

 ].18] الشبكات االجتماعية
لى أف الشعور بالوحدة [ إ19الشعور بالوحدة: أشارت شقير ] -5

النفسية ىو "حالة غير سوية يصاحبيا أعراض مف التوتر 
والضيؽ مع انخفاض تقدير الذات، واحتراـ اآلخريف، وعجز في 
تحقيؽ تواصؿ انفعالي واجتماعي سوي مع اآلخريف، مع ميؿ 
لبلنفراد والعزلة مع الشعور بأنو غير ودود أو محبوب مف 

 ].19نس اآلخر ]اآلخريف، وغير جذاب مف الج
وىي في ىذه الدراسة: مجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الفرد 

 .عمى فقرات مقياس الشعور بالوحدة النفسية المستخدـ
 :ذوي اإلعاقة البصرية -6

إلى أنو ذلؾ   Blindللكفيفويشير التعريؼ القانوني       
قدـ في  20/200الشخص الذي ال تزيد حدة اإلبصار لديو عف 

، أو أف مجالو البصري  العيف األفضؿ بعد إجراء التصحيح البلـز
 درجة. أما ضعيؼ البصر 20ضيؽ جدًا وال يزيد اتساعو عف 

Low Vision  فيو الشخص الذي يبمغ فقداف البصر لديو ما
 ].20قدـ في العيف األفضؿ بعد إجراء التصحيح ] 20/70بيف 

 دراسةالىػ. حدود 
 -األكاديمية الممكية لممكفوفيف في عّماف الحدود المكانية:  -1

 .المممكة األردنية الياشمية
الحدود الزمنية: جرى البحث خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني  -2

 .ـ2015-2014مف العاـ الدراسي
الحدود البشرية: الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية مف مستخدمي  -3

 .فاالنترنت في األكاديمية الممكية لممكفوفيف في األرد
 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

  Social networkingأواًل: مفيـو شبكات التواصؿ االجتماعي
شبكات التواصؿ االجتماعي  تعرؼ موسوعة ويب اوبيديا      

بأنيا: "عبارة تستخدـ لوصؼ أي موقع عمى الشبكة العنكبوتية 
يتيح لمستخدمو وضع صفحة شخصية عامة معروضة، ويتيح 
إمكانية تكويف عبلقات شخصية مع المستخدميف اآلخريف الذيف 

 ].21يقوموف بالدخوؿ عمى تمؾ الصفحة الشخصية ]
بأنيا شبكة مواقػع فعالػة جػدًا في تسػييؿ ويعرفيػا المنصػور       

الحيػاة االجتماعية بػيف مجموعػة مػف المعػارؼ واألصدقاء، 
تمكنيـ مػف التواصػؿ المرئػي والصػوتي وتبػادؿ الصػور وغيرىػا 

 ].22] مػف اإلمكانػات الػتي توطػد العبلقػة االجتماعية بيػنيـ
ية بأنيا: الشبكات االجتماع ODLIS وعرؼ قاموس      

خدمة الكترونية تسمح لممستخدميف بإنشاء وتنظيـ ممفات 
[. كما 23شخصية ليـ، كما تسمح ليـ بالتواصؿ مع اآلخريف ]

عرفيا آخروف بأنيا: بنية اجتماعية مكونة مف أفراد أو منظمات 
ترتبط مع بعضيا البعض مف خبلؿ رابط معيف كالصداقة أو 

 ].24القرابة أو المصمحة المشتركة ]
 :نماذج مف شبكات التواصؿ االجتماعي 
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  Facebook شبكة الفيسبوؾ -1
تعد شبكة الفيسبوؾ أكبر تمؾ الشبكات واألكثر تمثيبل ليا، حيث 

[. وقد أظيرت 25بميوف مستخدـ نشط شيريًا ] 139يتواجد فييا 
 :إحصاءات فيسبوؾ أف

-18مف مستخدمي الموقع ممف تتراوح أعمارىـ بيف  48% •
 .يقوموف باالطبلع عميو بعد استيقاظيـ مف النـوسنة  34
دقيقة تتـ مشاركة مميوف رابط، وتتـ قبوؿ صداقة  20في كؿ  •
 .مبلييف رسالة 3مميوف شخص، كما يتـ إرساؿ  2

ويرى مخترع الفيسبوؾ زوكريبرج أف فيسبوؾ ىو حركة        
وليس مجرد أداة أو وسيمة  Social Movement اجتماعية
وأنو سوؼ يسيطر عمى نواحي النشاط البشري عمى لمتواصؿ، 

الشبكة العنكبوتية. وبالتالي فإنو يوصؼ بكونو "دليؿ سكاف 
العالـ" وأنو موقع يتيح لؤلفراد العادييف أف يصنعوا مف أنفسيـ 

 ].26كياف عاـ مف خبلؿ المشاركة بما يريدوف ]
  Twitter تويتر -2

أىمية عف الفيسبوؾ، ىو موقع تواصؿ اجتماعي ال يقؿ       
ـ عندما أقدمت ٦٠٠٢وكانت بدايات ميبلد ىذا الموقع عاـ 

األمريكية عمى إجراء بحث تطويري لخدمة  (Obvious) شركة
التدويف المصغرة، يسمح لممغرديف إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة ال 

( حرفًا لمرسالة الواحدة، ويوفر تويتر لممستخدميف ٠٤٠تتعدى )
 ].22عالـ اليامة فور وقوعيا ]متابعة كؿ أحداث ال

  Instagram االنستقراـ -3
ـ، وىو تطبيؽ 2010أطمؽ تطبيؽ انستقراـ في أكتوبر       

مثالي لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو. يسمح التطبيؽ 
لممستخدميف بمشاركة الصور عبر مختمؼ شبكات التواصؿ 
ف االجتماعي مثؿ فيسبوؾ وتويتر وتمبمر ويعتبر التطبيؽ م

أفضؿ الوسائؿ التي تمنح المستخدميف إمكانية التفاعؿ مع 
األصدقاء مف خبلؿ نشر التعميقات عمى الصور ومقاطع الفيديو 

[27.[ 
 :مميزات شبكات التواصؿ االجتماعي

 العالمية: حيث تمغي الحواجز الجغرافية والمكانية، ويستطيع  -1

ببساطة المستخدـ مف الشرؽ التواصؿ مع المستخدـ مف الغرب 
 .ويسر

التفاعمية: فالمستخدـ فييا كما أنو مستقبؿ وقارئ، فيو  -2
مرسؿ وكاتب ومشارؾ، فيي تمغي السمبية المقيتة في اإلعبلـ 

 .القديـ، وتمنح فرصة لممشاركة الفاعمة مف القارئ والمشاىد
التنوع وتعدد االستعماالت: فالطالب يستخدميا لمتعمـ،  -3

 .تب لمتواصؿ مع القراء... وىكذاوالعالـ لبث عممو، والكا
سيولة االستخداـ: فيي تستخدـ باإلضافة لمحروؼ وبساطة  -4

المغة، تستخدـ الرموز والصور التي تسيؿ لممستخدـ التفاعؿ 
[23.[ 

 :شبكات التواصؿ االجتماعي وذوي اإلعاقة البصرية
ترتبط أىمية شبكات التواصؿ االجتماعي بقدرتيا عمى      

أكبر عدد مف األفراد والتأثير فييـ مف خبلؿ بث الوصوؿ إلى 
رسائؿ معينة قادرة عمى إحداث تغيير عمى الصعيد االجتماعي. 
لقد أحدثت وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية ثورة جذرية في حياة 
المعوقيف عمومًا، ومعوقي البصر خصوصًا، بحيث حررتيـ مف 

كثر العديد مف العراقيؿ وسمحت ليـ باندماج أفضؿ، وىي أ
بكثير مف مجرد عائمة وأصدقاء لممعوقيف، حيث سمحت بزيادة 
معارفيـ ومفاىيميـ، واالستفادة مف التقنيات الجديدة واإلبداعية 
التي تتضمف اختيارات واسعة وشاممة لكؿ ما يحتاجونو مف 
معمومات، أو تواصؿ دوف االستعانة بأفراد معينيف، أو متفرغيف 

في استقبلليتيـ دوف حواجز لمساعدتيـ، وىذا يعني زيادة 
كما يمكف أف تعمؿ مواقع  [.14] اإلعاقة والحركة واالنتقاؿ

التواصؿ االجتماعي عمى تفعيؿ الطاقات المتوافرة لدى ىؤالء 
حبلؿ  األفراد وتوجيييا لمبناء واإلبداع في إطار "تطوير القديـ وا 
 الجديد مف قيـ وسموؾ، وزيادة مجاالت المعرفة، وازدياد قدرتيـ
عمى التقمص الوجداني وتقبميـ لمتغيير، وبيذا فإف االتصاؿ لو 
دور ميـ، ليس في بَث معمومات، بؿ تقديـ شكؿ الواقع، 
واستيعاب السياؽ االجتماعي والسياسي الذي توضع فيو 

[. كما يجب أف ال نغفؿ أف األشخاص مف ذوي 28األحداث ]
ف يكوف ليـ اإلعاقة )خاصة الحركية والسمعية والبصرية( يمكف أ
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دور كبير في تطوير صناعة المحتوى وصناعة التطبيقات عمى 
شبكة االنترنت لما لدييـ مف ذكاء فطري ومقدرة عمى التحدي، 

 ].14والتعمـ إذا ما توفرت ليـ البيئة التي تمكنيـ مف ذلؾ ]
  Loneliness ثانيًا: مفيـو الشعور بالوحدة النفسية

ريفيـ لمفيـو الشعور بالوحدة، لقد اختمؼ الباحثوف في تع      
وذلؾ لعدة أسباب، يأتي في مقدمتيا أنو يعد مفيومًا حديثًا نسبيًا 
في تناوؿ الدراسات النفسية لو، كما أف وجود أشكاؿ مختمفة 
لموحدة النفسية، وطبيعة العبلقة بيف مفيـو الوحدة النفسية 
ة وبعض المفاىيـ المرتبطة بو كاالكتئاب والعزلة االجتماعي

واالغتراب وغيرىا. كؿ ىذا دفع الباحثيف الذيف تناولوا مفيوـ 
الوحدة النفسية بالدراسة إلى االختبلؼ فيما بينيـ في تحديد ىذا 

[. وتشير األحمدي إلى أف الشعور بالوحدة النفسية 29المفيـو ]
عبارة عف حالة نفسية مستمرة يشعر فييا الفرد بالتباعد والنفور 

والقرناء بينما يكوف متميفا إلقامة العبلقات  والرفض مف اآلخريف
 ].30االجتماعية معيـ ]

[ فتعرؼ الشعور بالوحدة أنو الرغبة في 19] شقير أما      
االبتعاد عف اآلخريف واالستمتاع في الجموس منعزال عنيـ بحيث 
تعتبر الشعور بالوحدة حالة غير سوية يصاحبيا أعراض التوتر 

ر الذات. إف الشعور بالوحدة ينشأ والضيؽ مع انخفاض تقدي
نتيجة حدوث خمؿ في شبكة العبلقات االجتماعية لمفرد، سواء 
أكاف ذلؾ في صورة كمية أـ في صورة كيفية أي عدـ وجود عدد 
كاٍؼ مف األصدقاء أو افتقاد األلفة والمودة مف قبؿ اآلخريف. 

[ إف أفضؿ طريقة لفيـ الشعور 10[. وترى ىادج واوكميس ]1]
لوحدة أنيا عبارة عف حالة نفسية تنتاب الشخص حيف يشعر با

بعدـ وجود رابط ذا مغزى بينو وبيف األشخاص اآلخريف. أف 
الشعور بالوحدة ينطوي عمى شعور الفرد باليوة الفاصمة بيف ما 
ىو كائف وموجود أو محقؽ فعبًل لديو، وما يجب أف يكوف. 

قات االجتماعية فالوحدة رد فعؿ عاطفي لوجود تفاوت بيف العبل
 ].31المنشودة والفعمية ]

 :أشكاؿ الوحدة النفسية
 شكميف رئيسيف لمشعور بالوحدة النفسية  Weiss لقد ميز وايس  

 :ىما
وتنتج عف  Emotional Loneliness الوحدة العاطفية *

نقص أو قصور في روابط األلفة أو المودة مع األشخاص 
 .اآلخريف

تنتج عف نقص  Social Loneliness الوحدة االجتماعية *
 .في شبكة العبلقات االجتماعية لمفرد، والتي ال تحقؽ لو الرضا

وال تختمؼ الوحدة النفسية العاطفية عف الوحدة النفسية       
االجتماعية ظاىريًا فقط، بؿ تختمؼ في أسموب معالجة كٍؿ 

ويف منيا، فالفرد الذي يعاني مف الوحدة العاطفية، يحتاج إلى تك
عبلقات حميمة دافئة، مف شأنيا منحو الشعور باالتصاؿ 
واالندماج مع اآلخريف، بينما الفرد الذي يعاني مف الوحدة 
النفسية االجتماعية يحتاج إلى الدخوؿ في عبلقات جماعية 

[. وقد تنشأ الوحدة 32] تمنحو اإلحساس بالتكامؿ االجتماعي
أو االنفصاؿ أو النفسية مف الشعور بالرفض، أو سوء الفيـ 

المرض أو المواقؼ المأساوية. وتتضمف ىذه السمات ضعؼ 
الثقة بالنفس، وعدـ الشعور باألماف، وانعداـ الثقة باآلخريف 

[33.[ 
 :أسباب ومصادر الشعور بالوحدة النفسية

ىو أوؿ مف قاـ بتحميؿ عممي  Zelboorg يعد زيمبورؽ     
بو شعور مؤقت عف الوحدة، حيث فرؽ بيف الشخص الذي ينتا

بالوحدة النفسية، والشخص الوحيد. فالشعور المؤقت بالوحدة 
النفسية أمر طبيعي وحالة عقمية عابرة. أما الوحدة المزمنة فيي 
 استجابة لفقداف الحب أو شعور الفرد أنو غير مرغوب فيو

[34.[ 
 :الشعور بالوحدة النفسية وذوي اإلعاقة البصرية

الحالة النفسية والسموؾ االجتماعي تؤثر حاسة البصر في       
لمفرد تأثيرا سمبيا، ويشير القريضي إلى أف فقداف البصر يؤدي 
إلى تأثيرات سمبية عمى مفيـو الفرد لذاتو وعمى صحتو النفسية 
وربما يقود إلى سوء التكيؼ الشخصي واالجتماعي واالضطراب 

وفقداف النفسي نتيجة الشعور بالعجز والدونية واإلحباط والتوتر 
 ].35] الشعور بالطمأنينة واألمف
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 الداعمة لمصـ Sense لقد أظيرت دراسة أجرتيا مؤسسة      
% مف مجموع البريطانييف ذوي 23المكفوفيف أف حوالي  -

اإلعاقة يشعروف بالوحدة النفسية، ويعود ذلؾ لعدـ قدرتيـ عمى 
االحتفاظ بالصداقات، ووجود العديد مف العقبات بينيـ وبيف 

 Carl[. ويؤكد "كارؿ ميننجر36العبلقات االجتماعية ]

meninger" ات عمى أف كؼ البصر المبكػر قػد يطبػع سم
ضعؼ الثقة بالنفس، وعدـ الشعور باآلمف والتبعية ومف ثـ 

 ].37] العزلة واالنطواء
[ أف 38لقد أوضحت نتائج الدراسات مثؿ دراسة حسيف ]      

اإلعاقة عمى اختبلؼ أنواعيا ذات تأثير واضح عمى سموؾ الفرد 
وتصرفاتو، وكؼ البصر إعاقة تترؾ آثارا عديدة عمى كؿ مف 

 .والمجتمع ككؿ الكفيؼ وأسرتو
 :الدراسات السابقة

بالرغـ مف قمة الدراسات التي تطرقت لمعبلقة بيف استخداـ       
الشبكات االجتماعية والشعور بالوحدة عند ذوي اإلعاقة بشكؿ 
عاـ وعند ذوي اإلعاقة البصرية بشكؿ خاص إال أف الباحثة 
ع أتيح ليا االطبلع عمى الدراسات التالية التي تتعمؽ بموضو 

البحث، وتعرض المناقشة التالية بعض ىذه الدراسات وفقًا 
 :لتسمسميا الزمني

[ التي ىدفت إلى تحديد أي 2في دراسة روكسانا وزمبلؤه ]     
الشبكات االجتماعية أكثر استخداما مف قبؿ ذوي اإلعاقة 
البصرية، والوقوؼ عمى أىـ المشكبلت التي تواجو األفراد ذوي 

استخداـ تمؾ الشبكات. تكونت عينة  اإلعاقة البصرية في
شخصًا مف ذوي اإلعاقة البصرية في البنجاب.  35الدراسة مف 

أظيرت النتائج أف نسبة استخداـ الشبكات االجتماعية مف قبؿ 
%، لينكداف 2%، تويتر 42ذوي اإلعاقة البصرية ىي: فيسبوؾ 

%، وأف الغرض مف استخداـ الشبكات 25%، سكايب 5
التواصؿ مع اآلخريف، التعاوف وتبادؿ األفكار  االجتماعية ىو:

والخبرات واليوايات، واألغراض التعميمية، ولمتسمية، وأظيرت أف 
ما يقرب مف نصؼ أفراد العينة استخدموا شبكات التواصؿ 

 .االجتماعي عدة مرات في اليـو الواحد

[ ىدفت إلى 39] في دراسة قاـ بيا آرتس وبيؾ وواوترز      
ة بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي والشعور بحث العبلق

بالوحدة النفسية والصحة الفكرية في مجتمع كبار السف. تكونت 
( فردًا. أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود 626عينة الدراسة مف )

عبلقة بيف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي والوحدة النفسية 
أف استخداـ شبكات واالجتماعية لدى عينة الدراسة، وأظيرت 

التواصؿ االجتماعي ال عبلقة لو بالصحة العقمية عند كبار 
 .السف
[ ىدفت إلى اختبار العبلقة 40في دراسة قاـ بيا انفاداتر ]     

بيف استخداـ شبكة التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ والشعور 
بالوحدة: دراسة مقارنة بيف طبلب الجامعة والمدرسة الثانوية. 

طالب مف طبلب الثانوية  2089الدراسة مف تكونت عينة 
في ايسبلندا. أظيرت نتائج الدراسة أف: الطمبة الذيف  419و

أمضوا مزيدًا مف الوقت في استخداـ فيسبوؾ زاد شعورىـ بالوحدة 
أكثر. وأف استخداـ فيسبوؾ بالنسبة لطبلب الثانوية يتسبب 

النتائج  بالشعور بالوحدة لدييـ بعكس طمبة الجامعة. كما أظيرت
أف استخداـ الفيسبوؾ يعد عامؿ قوي لمتنبوء بالشعور بالوحدة 

 .لدى طمبة الثانوية، لكنو ليس كذلؾ عند طمبة الجامعة
[ بدراسة استطبلعية ىدفت إلى معرفة ما 41قامت قيدواـ ]     

إذا كاف المراىؽ الكفيؼ يعاني مف الشعور بالوحدة النفسية 
ـ ال؟. تكونت عينة الدراسة مف داخؿ مدرسة صغار المكفوفيف أ

أربع مراىقيف مصابيف بالعمى الكمي. أظيرت نتائج الدراسة أف 
عينة الدراسة تعاني مف الشعور بالوحدة النفسية ولكف بدرجات 

 .متفاوتة
[ ىدفت إلى 42] وفي دراسة قاـ بيا غيريرو وغونسالفيس     

وي اإلعاقة بحث القيود وتحديات البحث المفتوح لتفاعؿ األفراد ذ
البصرية مع التطبيقات االجتماعية في الياتؼ المحموؿ وسطح 
المكتب في جياز الحاسوب الشخصي. تـ تطبيؽ الدراسة عمى 
فرديف مصابيف باإلعاقة البصرية الكمية )كفيؼ(، أظيرت نتائج 
الدراسة أف سارة، كفيفة تستخدـ ىاتؼ األي فوف بكفاءة، 

كارلوس )كفيؼ( يتقف  (.وتستخدـ شبكتي )فيسبوؾ، وتويتر
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ويفضؿ استخداـ )فيسبوؾ، وتويتر( مف خبلؿ سطح المكتب في 
 .الحاسوب الشخصي

[ بدراسة تجريبية ىدفت إلى 43وزمبلؤه ] وقاـ كيدالند      
البحث فيما إذا كاف األفراد مف ذوي اإلعاقة الذىنية الذيف 
يستخدموف شبكة التواصؿ االجتماعي "فميكر" أقؿ شعورًا بالوحدة 
مف األفراد الذيف ال يستخدمونيا. وتناولت. تكونت عينة الدراسة 

يف في شركة مشاركًا مف ذوي اإلعاقة الفكرية الموظف 12مف 
إلعادة التأىيؿ في النرويج. أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ 
بعض الدالئؿ عمى أف استخداـ شبكة فميكر قد يكوف مفيدًا لمحّد 
مف الشعور بالوحدة النفسية لدى فئة ذوي اإلعاقة الفكرية 
البسيطة والمتوسطة. كما أشارت التفاعبلت بيف متغيرات الدراسة 

تماعية فميكر كاف ليا بعض القيمة االيجابية إلى أف الشبكة االج
 .لممشاركيف في الدراسة

[ ىدفت إلى توثيؽ 44وفي دراسة قاـ فوجبلرد وزمبلؤه ]      
استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف قبؿ األفراد ذوي اإلعاقة 
البصرية في النرويج، وبحث ما ىي المعيقات والعوامؿ المحفزة 

مف قبؿ ىذه الفئة. أظيرت النتائج أف  الستخداـ تمؾ الوسائؿ
نسبة عالية مف األفراد الذيف يشاركوف في وسائؿ اإلعبلـ 
االجتماعي مف ذوي اإلعاقة البصرية يجدوف صعوبة في 
الوصوؿ إلى جياز حاسوب. كما أظيرت أف الشبكات األكثر 

%، سكايب 80%، ماسنجر ويندوز 90شعبية ىي الفيسبوؾ 
 .%50%، ممفات جوجؿ 10وب %، يوتي10%، تويتر 65

[، التي ىدفت إلى التعرؼ عمى 45تفاحة ] وفي دراسة      
مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفاؿ العميػاف، والتعرؼ 
عما إذا كاف ىناؾ فروؽ في الشعور بالوحدة النفسية لدييـ ترجع 
إلى الجنس واإلقامة، والكشؼ عف دور المساندة االجتماعية 

ة في مساندة اآلباء ومساندة األقراف كعامؿ وقػائي مخفؼ المتمثم
مف حدة الشعور بالوحدة النفسية، والتعرؼ عمى أثر تفاعؿ كؿ 
مف الجنس ومكاف اإلقامة في درجة شعورىـ بالوحدة النفسية، 

( طفػبل وطفمػة مػف العمياف. أسفرت نتائج 120عمى عينة مف )
دة النفسية لدى األطفاؿ الدراسة عف ارتفاع مستوى الشعور بالوح

العمياف، كما كشفت عف وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة 
إحصائيا بػيف الػشعور بالوحدة النفسية ومساندة اآلباء ومساندة 

 .األقراف
[ بدراسة استيدفت التعرؼ عمى الشعور 46وقاـ البطانية ]      

عبلقػة بالوحدة النفسية لدى المعوقيف حركيا فػي األردف، وبيػاف 
ىػذا الػشعور بكػؿ مػف الجػنس والحالػة االجتماعيػة ومػستوى 

( معػوؽ حركيػا، 238اإلعاقة والعمػؿ، تكونت عينػة الدراسة مف )
كػشفت نتػائج الدراسػة أف درجػة الػشعور بالوحػدة لػدى المعػوقيف 
حركيػا كانت متوسطة وأظيرت وجود فروؽ وفؽ متغيرات 

اإلعاقة الػشديدة وعػدـ وجػود فػروؽ وفػؽ  مستوى اإلعاقة لػصالح
 .متغير الجنس والحالة االجتماعية والعمؿ

[ حوؿ الوحدة النفسية 47وفي دراسة قامت بيا الدىاف ]      
لدى كٍؿ مف الطفؿ العادي والمتخمؼ عقمًيا واألصـ، أجريت 

طفبل عادًيا،  72عمى عينة شممت ثبلث مجموعات األولى 
طفبل  64متأخًرا عقمًيا، والمجموعة الثالثة  62الثانية والمجموعة 

مف الصـ. أظيرت نتائج الدراسة: وجود فروؽ دالة في بالشعور 
بالوحدة النفسية بيف العادييف والصـ والفروؽ لصالح الصـ، 
وأظيرت أيضا عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في اإلحساس 

 .بالوحدة النفسية
[ بدراسة ىدفت لتقييـ 48] كما قاـ كيؼ وىابكوث      

الشبكات االجتماعية لممراىقيف اليولندييف الكفيفيف وضعاؼ 
البصر مف ناحية ىيكمية ووظيفية، ومقارنتيا مع الشبكات 
االجتماعية لممراىقيف اليولندييف العادييف. تكونت عينة الدراسة 

مراىؽ كفيؼ وضعيؼ بصر، أظيرت نتائج الدراسة  315مف 
الجنس والعمر والوضع االجتماعي ودرجة وجود عبلقة بيف 

االستقبللية وقدرة المراىؽ مف ذوي اإلعاقة البصرية عمى التنقؿ 
بيف جوانب الشبكة المختمفة. وأظيرت وجود عبلقة دالة ايجابية 
بيف الشعور بالرضا عف حجـ الشبكة وشعور المراىؽ برفاىية 

 .(الحياة )الشعور بالسعادة، وانخفاض الشعور بالوحدة
مف خبلؿ النظر إلى الدراسات المتاحة نجد أف ىناؾ       

اختبلؼ في نتائجيا مف حيث العبلقة بيف استخداـ الشبكات 
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االجتماعية والشعور بالوحدة النفسية، والشبكات األكثر استخداما 
مف قبؿ ذوي اإلعاقة. إذ أظيرت نتائج دراسة آرتس وبيؾ 

خداـ أي مف شبكات [ بعدـ وجود عبلقة بيف است39وواوترز ]
التواصؿ االجتماعي ومستوى الشعور بالوحدة النفسية، في حيف 

يجابيًا إوجود عبلقة دالة  [48أظيرت دراسة كيؼ وىابكوث ]
بيف استخداـ الشبكات االجتماعية وانخفاض مستوى الشعور 

[ أف 43وزمبلؤه ] بالوحدة النفسية، وأظيرت دراسة كيدالند
استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي يحّد مف الشعور بالوحدة 
النفسية ويزيد مف نسبة القيـ االيجابية عند المشاركيف، وأظيرت 

[ نتائج عكسية حيث ظير أف عينة الدراسة 40] دراسة انفاداتر
التي تستخدـ شبكات التواصؿ االجتماعي ارتفع لدييا مستوى 

النفسية، وكانت شبكة الفيسبوؾ تحديدا عامؿ  الشعور بالوحدة
 .قوي لمتنبوء بالشعور بالوحدة عند األفراد

[ أف اإلصابة بالعمى أو 41وأظيرت دراسة قيدواـ ]      
ضعؼ البصر ىي عامؿ رئيس لمشعور بالوحدة عند المصابيف 

[ ىذه النتيجة، مع 45بيذه اإلعاقة، كما أكدت دراسة تفاحة، ]
نو كمما زاد مستوى الدعـ والمساندة مف مجموعة التأكيد عمى أ

المعارؼ ينخفض ىذا الشعور عند ذوي اإلعاقة البصرية، وقد 
[، أف األطفاؿ ذوي اإلعاقات يعانوف 47أظيرت دراسة الدىاف ]

مف مستوى شعور بالوحدة النفسية أكبر مف األطفاؿ العادييف. 
 كية يعانوف [ أف ذوي اإلعاقة الحر 49واظيرت دراسة البطاينة ]

 .مف مستوى متوسط مف الشعور بالوحدة النفسية
[ وروكسانا 44كما أظيرت نتيجة دراسة فوجبلرد وزمبلؤه ]      

[ أف شبكة 42[، ودراسة غيريرو وغونسالفيس ]2وزمبلؤه ]
الفيسبوؾ ىي الشبكة األكثر شعبية بيف ذوي اإلعاقة البصرية 

دراسة روكسانا وزمبلؤه مقارنة بالشبكات األخرى، وأظيرت نتائج 
[ أف المشاركيف يستخدموف شبكات التواصؿ عدة مرات في 2]

اليـو الواحد. إف مف الواضح أف الدراسات التي أتيحت لمباحثة 
وتحديدا الدراسات العربية لـ تتناوؿ العبلقة بيف استخداـ 
الشبكات االجتماعية ومستوى شعور ذوي اإلعاقة البصرية 

ىو ما تحاوؿ اإلجابة عميو تساؤالت ىذه بالوحدة النفسية، و 
 .الدراسة

 جراااتاإلو  . الطريقة4
 مجتمع الدراسةأ. 

تكوف مجتمع الدراسة الحالية مف الطبلب ذوي اإلعاقة       
عّماف القادريف عمى  -البصرية في األكاديمية الممكية لممكفوفيف

استخداـ شبكة األنترنت، ويمثموا المجتمع اإلحصائي ليذه 
 .الدراسة

 عينة الدراسةب. 
( طالب 68تكونت عينة الدراسة في صورتيا النيائية مف )      

مف ذوي اإلعاقة البصرية في األكاديمية الممكية لممكفوفيف في 
 :( وصؼ لعينة الدراسة1األردف، وفي الجدوؿ )

 1 جدول
 66=  الديموغرافية نتوزيع أفراد العينة حسب الخصائص 

   التكرار النسبة
  ذكر  30 44.1

 أنثى  38 55.9 النوع 
  كفيؼ 35 51.5

 ضعيؼ بصر 33 48.5 نوع اإلعاقة البصرية
  كؿ يوـ  51 75.0

 كؿ اسبوع 17 25.0 فترات التصفح 
نة مف العي ( أف غالبية أفراد1يتبيف مف الجدوؿ رقـ )      
% مف عينة الدراسة، أما الذكور 55.9بنسبة تمثؿ  38اإلناث 

% مف أفراد العينة. 44.1بنسبة تمثؿ  30قد كاف عددىـ ف
 51.5ويمثموف  35ويظير الجدوؿ أف )الكفيؼ( كاف عددىـ 

فردا يمثموف  33% مف أفراد العينة، وعدد ضعاؼ البصر 
( أف 1جدوؿ رقـ )% مف إفراد العينة. كما يتبيف مف ال48.5

 51عدد أفراد العينة الذيف يتصفحوف اإلنترنت كؿ يـو يقدر ب 
 ةػػػػػػػػػػػ% مف أفراد العينة، وعدد الذيف يتصفحوف الشبك75ويمثموف 
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 .%25فردا يمثموف  17كؿ أسبوع 
 أدوات الدراسةج. 

  Loneliness Scalee مقياس الوحدة النفسية
كاليفورنيا لوس انجموس لمشعور تـ استخداـ مقياس       

 UCLA University of California Losبالوحدة النفسية

Anglos Scale والذي نشره رسيؿ وزمبلؤه(Rusell et al, 
ويصؼ افتقار الرفقة والعبلقات الحميمة مع األفراد  (1982
[ بترجمة المقياس وتطبيقػو عمػى 1ولقد قاـ الدسوقي ] اآلخريف.

( فردًا، وتقنيف المقيػاس مػف خػبلؿ حساب 1220)عينػة قواميػا 
معامبلت صدقة وثباتو. تـ حساب الصدؽ البنائي والصدؽ 
التمييزي والصدؽ العاممي، وقد أكدت النتائج المحصؿ عمييا 
صدؽ المقياس وقدرتو العالية عمى التمييز بيف مجموعات الطمبة 

ية. كما تـ العادية وغير العادية مف حيث الشعور بالوحدة النفس
حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ والتجزئة 
النصفية وطريقة كرونباخ )معامؿ ألفا كرونباخ(. بالنسبة 

( وذلؾ 1، 2، 3، 4لتصحيح المقياس يتـ تخصيص التقديرات )
 18-17-14-13-12-11-8-7-4-3-2لمبنود المرقمة )

-16-15-10-9-6-5-1(، أما البنود التي تحمؿ أرقاـ )
( فيتـ تصحيحيا في االتجاه المخالؼ لمتقديرات 19-20

 ر إلى ػػػػػػػػػػػػػػػالسابقة. وفي مجموع الدرجات فإف الدرجة المرتفعة تشي

 شعور شديد بالوحدة النفسية، والمنخفضة تشير لشعور منخفض
 .بالوحدة النفسية

 الدراسة االستطبلعية لممقياس في المجتمع األردني
المحكميف: تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف أساتذة صدؽ 

قسـ عمـ النفس والتربية الخاصة في الجامعات األردنية مف أجؿ 
تحديد صبلحية عباراتو لقياس ما يتضمنو مف بنود، وقد أكد 

 .الجميع عمى سبلمة العبارات ودقتيا
ثبات المقياس: تـ استخبلص مؤشرات ثبات المقياس بطريقة 

تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة أولية مؤلفة مف  اإلعادة، حيث
( طالبًا، ثـ أعيد تطبيقو بعد أسبوعيف عمى العينة نفسيا، 20)

. وىو مقبوؿ ألغراض الدراسة. 82وقد كاف معامؿ االستقرار 
كما تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة كرونباخ 

 0.74=  وتطبيقيا، فكاف معامؿ ألفا
 نتائج. ال5

 \تويتر  \أواًل: أي شبكات التواصؿ االجتماعي )فيسبوؾ 
انستجراـ( ىي األكثر استخدامًا مف قبؿ فئة ذوي اإلعاقة 

 البصرية؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ إيجاد التكرارات والنسب المئوية 
لعينة الدراسة التي تستخدـ شبكات التواصؿ االجتماعي الثبلث 

 :كانت كالتالي)فيسبوؾ، تويتر، انستجراـ(، و 
 2جدول 

 66 = توزيع عينة الدراسة حسب شبكات التواصل األكثر استخداما ن
 نوع شبكة التواصل االجتماعي امتالك حساب عمى الشبكة التكرار النسبة
 فيسبوؾ  نعـ  68 100.0
 ال  0 0.0
 تويتر  نعـ  40 58.8
 ال  28 41.2
 انستجراـ  نعـ  14 20.6
 ال  54 79.4

 النصيب ليا كاف الفيسبوؾ شبكة أف الجدوؿ مف يتضح     
 شبكة جاءت ثـ مشتركػ،% 100 بنسبة االستخداـ مف األكبر

 مف مستخدمييا نسبة بمغت حيث الثانية المرتبة لتحتؿ( تويتر)
  متوسط يتجاوز لـ االنستجراـ شبكة أما ،%58.8 الدراسة عينة

 .%20 ليا المستخدميف

 الكفيؼ،) البصرية اإلعاقة ذوي شعور مستوى ىو ما: ثانياً  
 النفسية؟ بالوحدة( البصر ضعيؼ
  الحسابية المتوسطات إيجاد تـ السؤاؿ ىذا عمى لئلجابة

 الستجابات( 3) رقـ الجدوؿ يظير كما المعيارية واالنحرافات
 ].1] الدسوقي ترجمة، النفسية الوحدة مقياس عمى العينة أفراد
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 3 جدول
 (n = 68) النفسية الوحدة مقياس عمى الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الرقم الفقرة المتوسط االنحراف المعياري
 -1 وفاؽ مع الناس مف حولؾ؟ الى أي مدى تشعر بأنؾ عمى 1.87 1.064
 -2 الى أي مدى تشعر بأنؾ تفتقد الصحبة؟ 1.74 725.
 -3 الى أي مدى تشعر بأنو ال يوجد الشخص الذي تستطيع أف تمجأ اليو عندما تريد؟ 2.35 989.
 -4 الى أي مدى تشعر بأنؾ وحيد؟ 1.87 771.
 -5 الى أي مدى تشعر بأنؾ عضو في صحبة أو جماعة؟ 1.66 924.
 -6 الى أي مدى تشعر بأنؾ تشارؾ الناس في أشياء عديدة؟ 1.76 848.
 -7 إلى أي مدى تشعر بأنؾ لـ تعد قريبا مف أحد؟ 2.00 669.
 -8 الى أي مدى تشعر بأف اآلخريف مف حولؾ ال يشاركونؾ االىتمامات واألفكار؟ 2.22 730.
 -9 وانبساطي؟إلى أي مدى تشعر بأنؾ شخص اجتماعي  1.97 962.
 -10 الى أي مدى تشعر بأنؾ قريب مف الناس؟ 1.91 973.
 -11 الى أي مدى تشعر بأنؾ ميمؿ ومنبوذ؟ 1.53 801.
 -12 الى أي مدى تشعر بأف عبلقتؾ مع اآلخريف ببل معنى؟ 1.74 857.
 -13 الى أي مدى تشعر بأنو ال يوجد شخص يفيمؾ جيدا؟ 1.94 770.
 -14 مدى تشعر بأنؾ في عزلة عف اآلخريف؟الى أي  1.84 891.
 -15 الى أي مدى تشعر بأنؾ سوؼ تجد الصحبة عندما تريد؟ 1.82 1.036
 -16 الى أي مدى تشعر بأف ىناؾ آخريف يفيمونؾ جيدا؟ 1.99 1.000
 -17 الى أي مدى تشعر بالخجؿ؟ 2.41 815.
 -18 ليسوا معؾ؟الى أي مدى تشعر بأف الناس مف حولؾ ولكنيـ  2.25 817.
 -19 الى أي مدى تشعر بأف ىناؾ مف تستطيع اف تتحدث معو؟ 1.82 1.315
 -20 الى أي مدى تشعر بأف ىناؾ مف يمكنؾ أف تمجأ اليو عندما تريد؟ 1.99 1.287

 بالوحدة الشعور درجات متوسط أف( 3) جدوؿ مف يتضح      
 بيف يتراوح البصرية اإلعاقة ذوي منيا يعاني التي النفسية

 ،.(815 - .801) معياري وبانحراؼ درجة( 1.53-2.41)
 الشعور مف يعانوف البصرية اإلعاقة ذوي أف عمػى يػدؿ وىػذا

 .المتوسط فوؽ بمستوى النفسية بالوحدة
  الشعور بيف إحصائية داللة ذات ارتباطية عبلقة توجد ىؿ: ثالثاً 

 التواصؿ شبكات واستخداـ البصرية اإلعاقة ذوي عند بالوحدة
 ؟(انستجراـ \ تويتر \ فيسبوؾ) االجتماعي

 بيف" بيرسوف" ارتباط معامؿ حساب تـ التساؤؿ ىذا عمى لئلجابة
 بالوحدة الشعور ودرجات االجتماعي التواصؿ شبكات استخداـ
 :بيذا المتعمقة النتائج( 4) الجدوؿ ويوضح النفسية،

 4 جدول
 (n = 68) البصرية اإلعاقة ذوي عند االجتماعي التواصل شبكات واستخدام النفسية بالوحدة الشعور بين r االرتباط معامالت

 مقياس الشعور بالوحدة النفسية  معامل االرتباط مع الفيسبوك معامل االرتباط مع تويتر  معامل االرتباط مع االنستجرام 
.059 .285(*) .(a)  

 (0.05) داللة ىمستو* 
 إحصائياً  داؿ ارتباط وجود( 4) رقـ الجدوؿ مف لنا يتبيف     
 تويتر، االجتماعي التواصؿ شبكة واستخداـ النفسية الوحدة بيف
 الجدوؿ أظير كما ،(285). االرتباط معامؿ قيمة بمغت حيث
 النفسية بالوحدة الشعور بيف إحصائيا داؿ ارتباط وجود عدـ

 .االنستجراـ التواصؿ شبكة واستخداـ

 الشعور مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ: رابعاً 
 يستخدموف الذيف البصرية اإلعاقة ذوي لدى النفسية بالوحدة
 اإلعاقة نوع، النوع) لمتغيرات تعزى االجتماعي التواصؿ شبكات
 ؟(التصفح فترات، البصرية
 عمى لؤلداء المعيارية واالنحرافات المتوسطات حساب تـ     
 .ذلؾ يبيف( 5) رقـ والجدوؿ النفسية الوحدة مقياس
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 5 جدول
 66 =ن  التصفح، وفترات اإلعاقة، ونوع لمنوع، وفقاً  النفسية الوحدة لمستوى المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 المتغيرات  المستويات العدد  المتوسط  االنحراف المعياري 
 الجنس  ذكر  30 2.06 409.
 انثى  38 1.83 339.
 نوع االعاقة  كفيؼ  35 1.89 374.
 ضعيؼ بصر 33 1.98 398.
 فترات التصفح كؿ أسبوع 17 1.99 455.
 كؿ يوـ  51 1.92 363.

 األداء متوسطات بيف فروؽ ىناؾ أف الجدوؿ مف يتضح     
 اإلعاقة، ونوع النوع، لمتغير وفقاً  النفسية، الوحدة مقياس عمى

 الظاىرية الفروؽ ىذه كانت إذا فيما ولمعرفة التصفح، وفترات

 عمى لؤلداء الثنائي التبايف تحميؿ حساب تـ فقد إحصائية، فروقاً 
    رقـ والجدوؿ الثبلث، لممتغيرات وفقاً  النفسية، الوحدة مقياس

 .ذلؾ يبيف( 6)
 6 جدول

 (66) الدراسة عينة لدى النفسية الوحدة في الفروق لتحديد الثنائي التباين تحميل نتائج
 المتغيرات مجموع المربعات متوسط المربعات  درجة الحرية  ف الداللة االحصائية 

 النوع  1.047 1.047 1 7.681 007.

 نوع اإلعاقة  213. 213. 1 1.564 216.

 فترة التصفح  192. 192. 1 1.411 239.
 الخطأ  8.725 136. 64  
 المجموع 9.972  67  

 داللة ذات فروؽ وجود لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ قراءة مف     
 أفراد بيف النوع حسب النفسية بالوحدة الشعور في إحصائية
 ذات فروؽ وجود وعدـ ،(7.681) ؼ قيمة بمغت حيث العينة،
 اإلعاقة، نوع حسب النفسية بالوحدة الشعور في إحصائية داللة

( 1.411)و( 1.564( )ؼ) قيمة بمغت حيث التصفح، وفترات
 .إحصائياً  دالة غير وكانت

 النتائج مناقشة. 6
 النفسية الوحدة مستوى تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت      

 التواصؿ شبكات استخداـ بيف العبلقة طبيعة عمى والتعرؼ
 بالوحدة الشعور ومستوى انستقراـ تويتر، فيسبوؾ، االجتماعي
 عمى التصفح وفترات اإلعاقة، ونوع النوع، أثر وتحديد النفسية،
 اإلعاقة ذوي مف عينة لدى النفسية بالوحدة الشعور مستوى
 كاف الفيسبوؾ شبكة أف األوؿ السؤاؿ نتائج أوضحت. البصرية

 اإلعاقة ذوي فئة قبؿ مف االستخداـ مف األكبر النصيب ليا
 ليـ% 100 بنسبة العينة أفراد جميع كاف حيث البصرية،
 ما مع يتوافؽ وىذا معياػ، ويتفاعموف الشبكة ىذه عمى حسابات

 ثـ ،[44] وزمبلؤه وفوجبلرد[ 2] وزمبلؤه روكسانا دراسة في جاء
 قبؿ مف االستخداـ في الثانية المرتبة لتحتؿ( تويتر) شبكة جاءت
 بمغت حيث الفيسبوؾ، نسبة مف بكثير أقؿ وبنسبة الدراسة عينة
 ىذا يعود وربما ،%58.8 الدراسة عينة مف مستخدمييا نسبة
 بيف أقؿ انتشارىا ونسبة ،بالفيسبوؾ مقارنة تويتر شبكة لحداثة

 مقارنة خاص بشكؿ اإلعاقة ذوي وبيف عاـ بشكؿ المستخدميف
 انخفاض كاف فقد االنستجراـ شبكة أما. الفيسبوؾ بشبكة

 ،%20 يتجاوز لـ فيو ممحوظ الدراسة عينة قبؿ مف استخداميا
 الصور التقاط عمى تقـو شبكة كونيا منطقياً  األمر ىذا ويعد

 عمى أساسي بشكؿ الميارات ىذه وتعتمد عمييا، والتعميؽ ونشرىا
 تعتمداف المتاف وتويتر الفيسبوؾ شبكة بعكس البصر، حاسة
 ذوي لؤلفراد بسيولة يمكف التي المكتوبة النصوص عمى أساسا
 النص تحويؿ تقنية بفعؿ معيا والتفاعؿ التعامؿ البصرية اإلعاقة
 مف وغيره برايؿ، بمغة الطباعة وتقنية مسموع، إلى المكتوب
 .الفئة ليذه متاحة أصحبت تقنيات
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 ذوي لدى النفسية بالوحدة الشعور لمستوى بالنسبة أما      
 تراوحت حيث المتوسط فوؽ بمستوى كانت فقد البصرية اإلعاقة

 وبانحراؼ درجة( 2.41 - 1.53) بيف االستجابات متوسطات
 نتائج مع تتوافؽ النتيجة وىذه.(.815 - .801) معياري
 مستوى وارتفاع باإلعاقة اإلصابة بيف ربطت التي الدراسات
 ودراسة ،[49] البطاينة دراسة مثؿ النفسية، بالوحدة الشعور
 وترى. [47] الدىاف ودراسة ،[45] تفاحة، ودراسة[ 41] قيدواـ
 بنشوء باإلعاقة اإلصابة الرتباط منطقية النتيجة ىذه أف الباحثة

 باختبلفيا، اإلعاقة فئات لدى لمعزلة والنزوع السمبية المشاعر
 لمتعرض وتفادياً  ليذا خاص، بشكؿ البصرية اإلعاقة وفئة

 احتكاكيـ ومحاولة تعامميـ خبلؿ ليـ تحدث مؤلمة لمواقؼ
 والتواصؿ التفاعؿ عف لبلبتعاد تنزع الفئة ىذه فإف باآلخريف

 .أشكالو بمختمؼ االجتماعي
 بيف موجبة ارتباطية عبلقة وجود النتائج أظيرت كما       
 ولكف. النفسية بالوحدة الشعور مستوى وارتفاع تويتر استخداـ
 بالوحدة الشعور بيف إحصائيا داؿ ارتباط وجود عدـ النتائج بينت

 أف عمى يدؿ وىذا. االنستجراـ التواصؿ شبكة واستخداـ النفسية
 قيد الثبلث االجتماعي التواصؿ شبكات بيف مف تويتر استخداـ
 أفراد لدى النفسية بالوحدة الشعور مستوى مف يزيد الدراسة
 وزمبلؤه كيدالند دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه وتختمؼ. العينة

 استخداـ أف أظيرت التي[ 48] وىابكوث كيؼ ودراسة ،[43]
. النفسية بالوحدة الشعور مف يحدّ  التواصؿ لشبكات اإلعاقة ذوي
 شبكات استخداـ أف في[ 40] انفاداتر دراسة مع تتوافؽ لكنيا

 .النفسية بالوحدة الشعور مستوى مف يزيد االجتماعي التواصؿ
 يختمؼ ىؿ يبحث والذي األخير بالسؤاؿ يتعمؽ فيما       
 اإلعاقة، نوع أو النوع، باختبلؼ النفسية بالوحدة الشعور مستوى

 بيف داللة ذات فروؽ وجود النتائج بينت التصفح؟ فترات أو
 شعورا أكثر كانوا فالذكور بالنوع، يتعمؽ فيما الدراسة عينة

 تعزى داللة ذات فروؽ توجد لـ فيما اإلناث، مف النفسية بالوحدة
 الفرؽ وجود الباحثة وتعزو التصفح،، وفترات اإلعاقة، لنوع

 ودوره ومسؤولياتو الرجؿ طبيعة أف إلى( أنثى\ذكر) النوع حسب

 الشعور ازدياد وأف المرأة، عف جذرياً  اختبلفا يختمؼ الحياة في
 لشعورىـ البصرية اإلعاقة ذوي الرجاؿ لدى يزداد النفسية بالوحدة
 مجتمع مع يتواصموف حيف خصوصا العادييف مقابؿ بالعجز
 المعرفة معطيات كؿ عمى المفتوح االجتماعي التواصؿ شبكات

مكاناتيا  التي[ 49] البطاينة دراسة مع تختمؼ النتيجة وىذه. وا 
 .لمنوع تعزى فروؽ وجود عدـ أكدت

 ىذا في الدراسات مف بالمزيد القياـ الباحثة تأمؿ       
 الحديثة التقنية باستخداـ اإلعاقة ذوي عبلقة تتناوؿ الموضوع

 والمعرفية النفسية الحالة عمى التطبيقات تمؾ وأثر وتطبيقاتيا،
 وسائؿ استغبلؿ تأمؿ كما. الفئة ليذه واالجتماعية والميارية
 ذوي بيف االيجابي لمتواصؿ مفتاح لتكوف االجتماعي التواصؿ
 نقؿ أو الخبرات، بنقؿ كاف سواء العادييف، األفراد وبيف اإلعاقة
 تأمؿ كما. ايجابية اجتماعية عبلقات إقامة أو وتبادليا، المعرفة
 البصرية اإلعاقة لذوي الفرصة إتاحة والمربيف اآلباء مف الباحثة

 ومع إعاقتو مع والتأقمـ التكيؼ يستطيع لكي المتكررة لممحاوالت
 خبلؿ مف التواصؿ، شبكات وايجابيات فوائد باستغبلؿ المجتمع
 .منيا االستفادة كيفية عمى وتدريبيـ توجيييـ
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RELATIONSHIP BETWEEN USE OF SOCIAL 

NETWORKS (FACEBOOK, TWITTER, 

INSTAGRAM) AND LEVEL OF 

LONELINESS AMONG A SAMPLE OF 

STUDENTS WITH VISUAL DISABILITIES IN 

JORDAN 

AWATEF AL _ SHDYFAT 

College Of Education-  Females 

Umm Al-Qura University 

ABSTRACT_ This study aimed to determine the psychological level of loneliness, And to identify 

the relationship between the use of social networks (Facebook, Twitter, Instagram) and the level of 

loneliness, And determine the differences of Gender, type of disability, and browsing on the level 

of loneliness among a sample of students with visual disabilities. The random sample consisted of 

(68) students from the Royal Academy for the Blind in Jordan's. The study tool "UCLA University 

of California Los Anglos Scale", (Rusell et al, 1982). It was used averages, standard deviations 

and correlation coefficients and analysis of variance for data analysis. The results showed that the 

level of loneliness was above of average, The Facebook was the most used, then Twitter, then 

Instagram, There is a positive correlation between use Twitter and the high level of loneliness, But 

no correlation between use of Facebook and Instagram and the level of loneliness. There are 

differences in the level of loneliness among a sample study due to gender, The study has provided 

some recommendations. 

KEYWORD: social networks, Facebook, Twitter, Instagram, loneliness, visual disabilities. 


