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 ملخص الدراسة:
ة  بالرغم من أهمية دور علم النفس السيبراني في عصر المعرفة وثوة التكنولوجيا واالتصال إال أن مجال البحث والدراسة مازال واسعا وبحاج

الالعقالنية من وجهة نظر  األفكار  اكتشاف  في  السيبراني  النفس  أثر ودور علم  التعرف على  إلى  الدراسة  لإلثراء والتجربة وعليه هدفت 
لم النفس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة مختصي ع

  32مكونة من محور االهتمام بالتكنولوجيا ومحور دور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية على عينة قصدية مكونة من  
  0.832بانحراف معياري (    ( وهي درجة متوسطة  1.95لدراسة إلى أن درجة االهتمام بالتكنولوجيا اإلجمالية بلغت متوسط )  مفردة.وتوصلت ا

%    37.5ساعة يليها نسبة    30إلى    16ساعات من    %) فكانوا ممن يستخدمون اإلنترنت أسبوعيا بعدد  46.9) أما أغلبية العينة بنسبة (  
ساعة أسبوعيا،أما دور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية فقد   30% أكثر من    15.6  شاعة أسبوعيا و  15إلى    5من  

 ) 0.434، وبلغت نسبة المعنوية الختبار )(  0.988)كبيير وبانحراف معياري إجمالي    بتأييد  (  3.81  )بلغ متوسط استجابات العينة  
ANOVA م وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكارمما يدل على عد( 0.05 )وهي نسبة أكبر من  

يدل على عدم    مما  )  0.05(وهي نسبة أكبر من   0.510)  (ANOVA ))الالعقالنية من حيث الجنس كما بلغت نسبة المعنوية الختبار
وبلغت نسبة المعنوية  . حيث سنوات الخبرة  ر الالعقالنية منوجود فروق ذات داللة إحصائية لدور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكا

داللة إحصائية لدور علم النفس   مما يدل على عدم وجود فروق ذات  )  0.05  (وهي نسبة أكبر من   ANOVA ( 265. 0 ) الختبار
 .بالتكنولوجيا االهتمام درجةالسيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية من حيث 

Abstract: 

The study aimed to identify the impact and role of cyber psychology in discovering irrational ideas from the 

point of view of psychologists in Riyadh, Saudi Arabia. To achieve the goal of the study, the descriptive 

analytical method was used by applying a questionnaire consisting of the focus of attention to technology 

and the role of cyber psychology in discovering irrational thoughts on an intentional sample of 32 expert. 

The study concluded that the degree of interest in total technology reached an average of (1.95), which is a 

medium degree with a standard deviation (0.832), and the majority of the sample with a percentage of 

(46.9%) were those who used the Internet weekly with a number of hours from 16 to 30 hours, followed by 

37.5% from 5 to 15 hours per week And 15.6% more than 30 hours per week. As for the role of cyber 

psychology in discovering irrational thoughts, the average sample responses were (3.81) with significant 

support and with a total standard deviation of (0.988), and the significance of the ANOVA test was (0.434), 

which is greater than (0.05). Which indicates that there are no statistically significant differences for the role 

of cyber psychology in discovering irrational thoughts in terms of gender, as the significant percentage of 

the ANOVA test was (0.510), which is greater than (0.05), which indicates that there are no statistically 

significant differences for the role of cyber psychology in Discover irrational thoughts in terms of years of 

experience. The significance of the ANOVA test was (265.0), which is greater than (0.05), which indicates 

that there are no statistically significant differences for the role of cyber psychology in discovering irrational 

ideas in terms of the degree of interest in technology. 

Keywords: Cyber psychology - irrational thoughts 

 املقدمة:
التطورات التكنولوجية    يعيش المجتمع اليوم في عصر المعرفة في مجتمعات رقمية؛ جعلت من العالم قرية صغيرة تلغي الحدود وقد أحدثت

االتصال حيث انتشرت شبكة اإلنترنت في أرجاء    الحديثة في منتصف عقد التسعينيات من القرن الماض ي نقلة نوعية وثورة حقيقة في عالم 
التقارب أنواع  لكافة  للمجتمعات  الطريق  اإليجابيات    المعمورة ومهدت  ذلك  في طيات  والرغبات وحملت  واألفكار  اآلراء  وتبادل  والتعارف 

هل وسائل لتحقيق التواصل بين  الشبكة من الوسائط المتعددة المتاحة فيها وأصبحت لديه أفضل وأس  والسلبيات فاستفاد كل متصفح لهذه
المتسارع . والمجتمعات على اختالف قيمهم  األفراد النمو  العولمة أن أصبحنا نعيش في مجتمع مترابط شبكيا بسبب  وإذا كان من نتائج 

د المواطنين خدمات التواصل االجتماعي والتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي يزداد اعتما  لإلنترنت خصوصا في
الشباب   وكل هذا يلقي بالمزيد والمزيد من اآلثار والتهديدات والمخاطر على تكوين  (  289، ص    2016عبد القوي،  )بشكل مستمر  عليها

والالشعوري  الشعوري  المعلومات   .النفس ي  تقنيات  اليومية وشاركت  الممارسات  التكنولوجيا طبيعة  في  المعاصرة  التطورات  فلقد غيرت 
التكنولوجية المستمرة،   في قلب الحياة اليومية. فأصبحت الحدود بين الكمبيوتر واإلنسان غير واضحة إلى حد ما بسبب التغيرات  االتواالتص
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ألفراد القرن الحادي والعشرين. ويمكن التعبير   والتي يصعب مواكبتها. ومع ذلك، فإن التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر أمر ال غنى عنه بالنسبة
وبطيعة الحال يساعد التفاعل  . لدراسة دوره في اكتشاف األفكار الالعقالنية(HCI) ح التفاعل بين اإلنسان والحاسوب باالختصار عن مصطل

والسلوكيات النفسية لألفراد. في هذا االتجاه ، يصبح دور علم    مع أجهزة الكمبيوتر األشخاص بعدة طرق، ولكنه يؤثر أيًضا على الحاالت
في هذا العالم   HCI - السيبراني أكثر أهمية. وبالتالي ، من األهمية بمكان فهم سيكولوجية- صر الحديث علم النفسالنفس الجديد للع

يساعد علم    التكنولوجيا بحيث يمكن التعرف على أثر التكنولوجيا وعالقتها باكتشاف األفكار الالعقالنية . حيث يمكن أن  المتمحور حول
  (Ilic, 2015 ).األفراد والطالب  ومساعدة المختصين في حل المشكالت السلوكية لدى HCI ت المتعلقة بالنفس السيبراني في حل المشكال 

وترتبط األفكار الالعقالنية بشكل كبير بفقد القدرة على التواصل نتيجة إدمان التواصل عبر العالم االفتراضي بعيدا عن معطيات الواقع  `
 الفعلي فيصبح الفرد أسيرا لما يتعرض له في الفضاء السيبراني من أفكار وصور ذهنية وانطباعات وهنا تتبلور أهمية علم النفس السيبراني 

وقد ناقش العديد من الباحثين منذ أواخر  (2019ليل التفاعل بين األفراد والتكنولوجيا ومردود ذلك على األفكار والسلوك. )عبد هللا وحسين، في تح
 Young) " علم النفس السيبراني بمفاهيم مختلفة. مثل "إدمان اإلنترنت  العقد الماض ي االستخدام المفرط لإلنترنت باعتباره أحد أهم مجاالت

& Rodgers ,1998)  اإلنترنت  و " االعتماد على " (Wang, 2001) و " استخدام اإلنترنت المرض ي " (Young, 2004)   " و
،و هوس ممارسة ألعاب الفيديو  (Chebbi, 2001) " و "اإلدمان اإللكتروني (Kaltiala-Heino, 2004) " استخدام اإلنترنت اإلشكالي

إدمان اإلنترنت كنوع من اإلدمان النفس ي الذي يمثل الحاجة إلى أن ي   ( Kendal ,1998 ) ّرفوقد ع(Keepers.1990)و المهووسة
 إدمان اإلنترنت كنوع من إدمان التكنولوجيا كإدمان سلوكي (Griffiths ,2000) على اإلنترنت. إلى جانب ذلك ، وصف نشطاكون الفرد 

االنفعاالت بناًء على البيانات    لي يجب أن يتم تصوره على أنه اضطراب في التحكم فيمشابه لعادة القمار. إال أن استخدام اإلنترنت اإلشكا
المسبب لالضطرابات والمشاكل وكل ما سبق يرتبط باألفكار    التجريبية الحالية. فقد تم تطوير نموذًجا سلوكًيا معرفًيا الستخدام اإلنترنت المثير

ويرى إليس أن التفكير الالعقالني  ( . (AydIn&Sar, 2011 والسيطرة عليها ومعالجتها لهاالالعقالنية ودور علم النفس السيبراني في تحلي
السلبية التي يتعرض لها الفرد وأن النزعة لالتجاه العقالني تظهر  يتخذ شكل التشويه المعرفي أو اإلدراك المشوه ولالواقعي للذات ولألحداث

من الجهد من جانب الفرد الذي يحمل أفكارا ال عقالنية وربما يحتاج إلى مساعدة مزيد    بوضوح في الرشد وربما بعد ذلك ويتطلب ذلك
النفس السيبراني في مواجهة هذا الخطر المحتمل. ويشير أيضا إلى أن األفكار الالعقالنية هي "تقييمات    عالجية وهنا يظهر دور علم

منطقية تقود   إلى اضطرابات عاطفية وهي نتاج أفكار مدمرة ال  افتراضات ومقدمات غير تجريبية تظهر في لغة مطلقة وتعود  مستمدة من
ويالحظ أيضا عالوة على ما سبق اإلقبال ) 195، ص  2011مجلي، ) إلى عدم الراحة والقلق عند الفرد وال تساعده على تحقيق أهدافه. "

العديد من الناس على الشعور بحضورهم االجتماعي وعلى تحقيق    اليومي المتزايد على مختلف أنواع مواقع التواصل االجتماعي إذ تساعد
الواقع فلقد أحدثت تلك المواقع تغيرا كبيرا في حياة األفراد وشكلت عالما افتراضيا فتح المجال    إشباعات قد ال يتمكنون من تحقيقها على أرض 

ومما سبق نالحظ   (236،ص    2018الحلو، كلير وآخرون،  )    ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم وبكل حرية  لهم إلبداء آرائهم
علم النفس السيبراني في اكتشاف ومواجهة    التأثيرات النفسية واالجتماعية لمواقع التواصل االجتماعي ومن هنا يمكننا أن نستنتج أهمية ودور

 .األفكار الالعقالنية
 مشكلة الدراسة:

العقود الماضية ، وأدت دراسة تفاعالت   اعالتنا. كأي ظاهرة ، األمر الذي أثار اهتمام العلماء في علم النفس فيتعد المساحات الرقمية جزًءا أساسًيا من تف
مجاال   النفس السيبراني. والذي كان ذات يوم تخصًصا ناشًئا إال أنه اآلن أصبح  بعلم  اً إلى والدة ما أصبح معروف (HCI) الكمبيوتر مع العنصر البشري 

ويتم تناول   .له دوره البارز في مواجهة مشكالت التكنولوجيا ومن أهمها األفكار الالعقالنية ومخاطرها ( Guitton, 2020) ث ولدراسة رئيسًيا في البح
عدد األشخاص الذين يعتنقون العالم االفتراضي    أيًضا على أنه علم نفس اإلنترنت أو علم نفس الويب. ففي العصر الحديث يتزايد  علم النفس السيبراني

ويجول أفراده فيه بال توقف أو انقطاع؛ مما يؤثر على تغيير أنماط الحياة كما يشكل الوجود    والذي أصبح ال غنى عنه في عالم يغطيه الفضاء السيبراني
االجتماعية، أولعب    حيث يزداد متوسط الوقت الذي يقضيه األفراد على اإلنترنت بسرعة سواء في هيئة تواصل عبر الشبكات  لرقمي أذهان الماليينا

ترنت. هذا تسوق المنتجات مع نمو الحاجة الفردية لالعتراف وتحقيق الذات ،يحاول األفراد تكوين وتأسيس الهويات عبر اإلن   األلعاب عبر اإلنترنت أو
وقد أشار )عبد  (Ahuja & Alavi,2017 )األفراد النفسية وتكوين القيم واألفكار والمعتقدات. التزايد يمهد الطريق للعديد من المشكالت المتعلقة بصحة 

قات االجتماعية ( في دراسته إلى أن الشباب أكثر عرضة لتبني األفكار الالعقالنية بوجه عام ويؤثر في ذلك توسيع شبكة العال2013هللا، 
واالنفتاح على العالم الخارجي فضال عن التعرض للضغوط التي تجعلهم عرضة للتأثر بالهجمات السيبرانية ومحتوى اإلنترنت.وقد اهتم علم  
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الستجابات  (  بالتفاعالت االجتماعية ومتغيرات الشخصية والعمليات اإلدراكية واألداء العاطفي واAncis, 2020النفس السيبراني كما ذكر )
السلوكية نتيجة استخدام اإلنترنت وألعاب الواقع االفتراضي باإلضافة إلى الذكاء االصطناعي وتطبيقاته.ومن منطلق االتجاه القومي نحو 

 في: عصر علم النفس السيبراني بمجاالت المتسعة وسيطرة الفضاء السيبراني على األفراد والمجاالت يمكننا بلورة تساؤل الدراسة الرئيسي 
 بمدينة الرياض؟ فكار الالعقالنية من وجهة نظر المختصين في علم النفسما هو أثر ودور علم النفس السيبراني في اكتشاف اال

 أسئلة الدراسة:
 ما هو مفهوم ومتغيرات العالم السيبراني األساسية وأثره؟ .1
 ودوره وأهميته في العصر الرقمي؟ ما هو مفهوم علم النفس السيبراني .2
 ما هي العالقة بين علم النفس السيبراني واألفكار الالعقالنية في ضوء النظريةالمعرفيةالسلوكية؟  .3
 ما هو أثر مواقع التواصل االجتماعي النفس ي كمجال الهتمام علم النفس السيبراني على الشباب؟  .4
 الالعقالني ومخاطره؟ما هو المقصود بإدمان اإلنترنت وصلته بالتفكير  .5
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في أثر ودور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية من وجهة نظر  .6

 المختصين في علم النفس من حيث سنوات الخبرة والجنس ودرجة االهتمام بالتكنولوجيا؟ 
 أهداف الدراسة :

 ألساسية وأثره.شرح مفهوم ومتغيرات العالم السيبراني ا .1
 توضيح مفهوم علم النفس السيبراني ودوره وأهميته في العصر الرقمي. .2
 السلوكية.  المعرفية شرح العالقة بين علم النفس السيبراني واألفكار الالعقالنية في ضوء النظرية .3
 توضيح أثر مواقع التواصل االجتماعي النفس ي كمجال الهتمام علم النفس السيبراني على الشباب. .4
 توضيح المقصود بإدمان اإلنترنت وصلته بالتفكير الالعقالني ومخاطره.  .5
التوصل إلى ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في أثر ودور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية   .6

 لتكنولوجيا.من وجهة نظر المختصين في علم النفس من حيث سنوات الخبرة والجنس ودرجة االهتمام با
 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها من الدراسات العلمية التي تهدف إلى التعرف على أثر ودور علم النفس السيبراني 
 في اكتشاف األفكار الالعقالنية؛ إال أن تلك األهمية تبرز في المجالين النظري والتطبيقي وذلك على الوجه التالي: 

  ية النظريةأواًل: األهم
قد تساعد الدراسة الحالية في إلقاء الضوء على أهمية دور علم النفس السيبراني ومجاالته وصلته المباشرة باكتشاف ومواجهة  •

 األفكار الالعقالنية التي تصاحب مخاطر الفضاء السيبراني.
 ة وصلتها بتكوين األفكار والقيم. رصد التأثيرات اإليجابية والسلبية الستخدام اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي •
وأدواته ووسائله في حل المشكالت السلوكية واالنفعالية   رصد دور المختصين في علم النفس في تعزيز علم النفس السيبراني •

 والشخصية التي تصاحب األفراد في العصر الرقمي. 
يأمل الباحث في إثراء إضافة علمية للمعرفة والمكتبات العربية فيما يتعلق إلقاء الضوء على أثر ودور علم النفس السيبراني  -

إلنترنت ومخاطر مواقع التواصل االجتماعي والوصول إلى مقترحات نحو في اكتشاف األفكار الالعقالنية نتيجة إدمان ا
 مزيد حماية األفراد من هذه األفكار ومواجهة اضطراباتها النفسية. 

 ثانيًا: األهمية التطبيقية -
 قد تسهم نتائج الدراسة الحالية بالكشف عن مخاطر وأثر غياب دور  علم النفس السيبراني على التفكير الالعقالني. -
قد تساهم الدراسة الحالية في طرح توصيات مناسبة لتعزيز االتجاه نحو علم النفس السيبراني وتدريب متخصصين فيه   -

 إلدمان على التعامل مع اإلنترنت. بغرض حماية الشباب من التفكير الالعقالني نتيجة ا
 حدود الدراسة :
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الالعقالنية من وجهة نظر   األفكار  اكتشاف  في  السيبراني  النفس  أثر ودور علم  الدراسة على دراسة  تقتصر هذه  الموضوعية:  الحدود 
 المختصين في علم النفس بمدينة الرياض. 

 2021ي األول لعام الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس
 الحدود المكانية : يقتصر هذا البحث على النطاق الجغرافي المحدد للدراسة الميدانية بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض. 

 الحدود البشرية: تكون مجتمع الدراسة من المختصين بعلم النفس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
 مصطلحات الدراسة

هو مجال علم النفس الذي يركز على دراسة تأثير الفضاء اإللكتروني على سلوك البشر والسيبرانية مفردة إغريقية النفسي السيبراني:  علم
 ( 894:   2021تعني القيادة والتحكم. )الغامدي، 

لسلوك واالنفعاالت واالستجابات هو أحد مجاالت علم النفس التي تختص بتحليل ودراسة أثر الفضاء السيبراني علة االتعريف اإلجرائي:
واألفكار الالعقالنية ويبن دوره في تلك الدراسة في الكشف عن األفكار العقالنية من وجهة نظر المختصين بعلم النفس في مديمة الرياض  

 بالمملكة العربية السعودية.
من األفكار الخاطئة وغير المنطقية التي تتصف بعدم الموضوعية والمبنية على توقعات وتنبؤات وتعميمات    مجموعةاألفكار الالعقالنية:

خاطئة ومن خصائصها أنها تعتمد على الظن والتنبؤ والمبالغة والتهويل بدرجة ال تتفق مع اإلمكانيات العقلية للفرد كما تشمل االهداف  
 ( 346 : 2013التي يتبناها الفرد )عبد هللا،  

هو األفكار الخاطئة والغير منطقية والتي يقع األفراد عرضة لها نتيجة االستخدام المفرط الغير السليم لإلنترنت وتطبيقاته التعريف اإلجرائي:
 جتها. ومن المحتمل أن تتحول إلى اضطرابات نفسية وانفعالية ومن هنا يأتي دور علم النفس السيبراني في اكتشافها وإيجاد الحلول لمعال

 ثانيا: اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 الدراسات السابقة

( هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة شبكات التواصل االجتماعي بالتنمر اإللكتروني من وجهة نظر 2021في دراسة )الغامدي،  
التحليلي ع الوصفي  المنهج  الدراسة تم استخدام  السيبراني ولتحقيق هدف  النفس  النفس  طالب علم  لى عينة من طالب دبلوم علم 

طالبا وطالبة وتم تطبيق استبيان وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء العينة و    78السيبراني بلغت  
تغير العمر، كما عالقة التنمر اإللكتروني نتيجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي تعزى الختالف الجنس ولكن توجد فروف تعزى لم

هدفت  ( 2018أنه كلما ازداد االستخدام الخائ لشبكات التواصل االجتماعي كلما زاد التنمر اإللكتروني.في دراسة )الحلو كلير وأخرون 
تمام  الدراسة إلى البحث في أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي بكثرة على الحالة النفسية للطالب الجامعي العربي كأحد مجاالت اه

فردا من الجمهورية اللبنانية    668علم النفس السيبراني وعلبه أعد الباحثون استبيان بالتواصل مع عدة  الدول العربية وتكونت العينة من  
والمملكة العربية السعودية واألردن وأظهرت النتائج وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين الخصائص البيئية للشباب الجامعي بالنسبة 

شباعات المحققة عبر استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتبين أن استخدام تلك المواقع يعزز اإلحساس بالحضور االجتماعي ووجود لإل
وفي دراسة )دنيا عقون وفارس ، كاتب عالقة بين المعدل اليومي لالستخدام وبين الممارسات السلبية كالخداع والكذب والشتيمة والتشهير.

اسة إلى معرفة أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على سلوك الشباب الجزائري كأحد مجاالت اهتمام علم النفس  (هدفت الدر 2016
شابا من مستخدمي تلك المواقع لدى شباب جامعة أم البواقي واتبعت الدراسة المنهج الوصفي   80السيبراني وقد تم تطبيقها على عينة من  

العينة يستخدمون التواصل بشكل يومي وأكثر من ثالثة ساعات مفضلين خدمة الدردشة وأن الجوانب   وتوصلت الدراسة إلى أغلب أفراد 
ة القيمية لتلك الشبكات تساهم في تعديل سلوكيات الشباب األخالقية والدينية واالجتماعية وأنها تخلق سلوكيات جديدة تؤدي لزعزعة الوطني

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام مواقع  (  2015حنان وضيف عائشة    في دراسة )السعيديونقص الرغبة في حب وطنهم.
التواصل االجتماعي على األفكار والقيم من خالل عينة من مستخدمي المواقع )الفيس بوك( في الجزائر طلبة جامعة ورقلة وتمت تصميم 

حوثين الذكور يستخدمون الفيس بوك منذ أكثر من ثالثة استبانة وتطبيق المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى أن أعلب المب
 سنوات من ساعة إلى ساعتين وأن المبحوثين األكبر سنا يتعاملون مع الموقع بنوع من الوعي وقد برز أثر الفيس بوك على القيم االجتماعية

 Eroglu & pamuk ) ن وخارجه.في دراسةحيث ساعده على معرفة قيم وثقافات الشعوب األخرى باإلضافة إلى تكوين معارف داخل الوط 
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& pamuk, 2013)لطالب اإلنترنت  استخدام  مشكلة  تحليل  إلى  الدراسة  االجتماعية    هدفت  النفسية  للسمات  وفًقا  الوحدة  )الجامعات 
مقياس استخدام  لجمع البيانات ؛ وتم تطبيق استمارة المعلومات الشخصية ، و .والخجل( والجنس. وتم استخدام نموذج المسح لهذا البحث

طالًبا من مختلف أقسام كلية    601الوحدة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، ومقياس الخجل على    اإلنترنت اإلشكالي ، ومقياس
وتوصلت  (ANOVA) ، وتحليل التباين أحادي االتجاه t جامعة الفرات. لتحليل ارتباط البيانات هذا ، تم استخدام اختبا ر  التربية في

عالوة على ذلك ،    (r = .31 ) والخجل(r = 0.35)  الدراسة إلى أن استخدام اإلنترنت المثير للمشاكل كان مرتبط بشكل كبير بالوحدة
المستقلة)الجنس والوحدة والخجل(ومن المالحظ اتفاق  كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مشكلة استخدام اإلنترنت والمتغيرات 

السابقة على وجود تأثيرات نفسية ووجدانية الستخدام اإلنترنت مواقع التواصل االجتماعي على الشباب كأهم مجاالت علم النفس الدراسات 
 السيبراني وهذا يتفق مع موضوع دراستنا والمتعلق بأثر ودور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية. 

 اإلطار النظري:

 ثره :العامل السيرباني وأ
ليم الكمبيوتر واألجهزة المحمولة ، ومن ثم تغيرت طرق التعلم والتواصل والتواصل االجتماعي في العالم )معهد تكنولوجيا المعلومات في التع

تغيرت  2011،   و  المراسلة   (.  فأصبحت  تقريًبا.  الحياة  مجاالت  من  مجال  كل  في  السلوك  وأنماط  والتواصل  االجتماعية  التفاعالت 
وأدت زيادة المالءمة والوصول الموسع للمعلومات المتعلقة باالتصال    .اإللكترونية هي الوسيلة المفضلة لالتصاالت التجارية والشخصية 

المجاالت الخاصة لحياة البشر. فأصبح يتمتع المستخدمون "باأللفة التكنولوجية" مع العديد من األجهزة  والتنقل " إلى دخول التكنولوجيا إلى  
ني  ، حيث يمكنهم حملها واستخدامها أينما ذهبوا. وتم هدم الهياكل الهرمية التقليدية وتم خلق أنماط جديدة من األفكار في العالم السيبرا

 .الجديد
 وأهميته: مفهوم علم النفس السيرباني

علم النفس السيبراني هو العلم الذي يهتم بدراسة العقل والسلوك من منطلق التفاعل بين اإلنسان والتكنولوجيا التي أصبحت مسيطرة على  
رقمية العالم ويضم ذلك كافة الظواهر النفسية المتاثرة والمرتبطة بتكنولوجيا االتصال وتقنياته بما يشتمل عليه من هواتف وألعاب ووسائط  

وواقع افتراضي يكون له أثر في تغيير السلوكيات واألفكار ويفيد علم النفس السيبراني في إمكانية توظيفه في كافة األغراض التجارية 
ترنت  ن والتعليمية واإلدارية والتنظيمية والتوعوية منخال لفهم متعمق آلثار الفضاء السيبراني على األفراد والمجتمعات فيعزز االستفادة ن اإل

 على الوجه األمثل ويعالج السلبيات والتحديات ويواجها.ويعد علم النفس السيبراني والسلوك والشبكات االجتماعية هو العلم األساسي لفهم
رات لممارسات اإلنترنت وتطبيقاته والشبكات االجتماعية في العصر الرقمي والواقع االفتراض ي والذي يهتم بتأثي   التأثير االجتماعي والنفسي

 ( (Wiederhold, 2014التقنيات التفاعلية على السلوك والمجتمع ، سواء كانت إيجابية أو سلبية. 
 علم النفس السيرباني واألفكار الالعقالنية يف ضوء النظرية املعرفية السلوكية

الت النظرية المعرفية السلوكية أحد المناهج العالجية التي تهدف إلى تعديل السلوك من خالل  التفكير من خالل  تمثل  أثير في عمليات 
التدريب على المهارات والتحكم والتحصين ووقف األفكار السلبية والتعلم الذاتي ويقوم على مجموعة من المبادئ مفادها أن كل المشاكل 

بة بين المعتقدات هي نتائج انفعالية سلوكية ناتجة من صور وأفكار ومعتقدات وليس الحدث المثير في حد ذاته حيث توجد عالقة مرتق
أن  والنتائج االنفعالية السلوكية المترتبة عليه ومن هنا يساعد علم النفس السيبراني في التحكم في األفكار الالعقالنية من خالل اعتبار  

.وعالوة على ما االضطرابات االنفعالية هي نتاج أساليب تفكير خاطئة ومختلة وظيفيا فهناك عالقة تبادلية بين األفكار والمشاعر والسلوك
والصور   األفكار  التي تضم  المعرفية  األبنية  تتكون  الخبرات وعليه  من  تعلمها  يتم  المعرفي  التشويه  وأنماط  السلبية  المعارف  فإن  سبق 

ة ويمثل  والتخيالت والتوقعات والمعاني ذات صلة باالنفعاالت والسلوكيات واألفكار الالعقالنية فالمعارف المختلة وظيفيا تبدو غير منطقي
(وتمثل األفكار الالعقالنية مجمل المعتقدات والتقييمات المستمدة  2019تعديل األبنية المعرفية شرطا لتغيير االنفعاالت والسلوك. )نعيمة،  

فية والمبنية على االفتراضات والمقترحات غير التجريبية والتي تظهر في لغة وأفكار غير صحيحة تتسم بالسخافة والسطحية كما أنها منا
للعقل ويعبر التفكير الالعقالني بوجه عام عن استخدام الوجوديات المطلقة نتاج تعميمات وتوقعات مبنية على الظن والتهويل وتقود إلى  
عدم الراحة وتسبب المشكالت واالضطرابات النفسية ويعد ألبيرت أليس هو من ادخل هذا المفهوم للتراث السيكولوجي ففسره باعتباره أحد 

نات األساسية للشخصية في نظريته العالج العقالني االنفعالي السلوكي.وتعد تلك النظرية أسلوب إرشادي يهدف إلى مساعدة الفرد  المكو 
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على تعديل أفكاره الالعقالنية المسببة لالضطرابات االنفعالية لتحقيق الصحة النفسية وقد حدد أليس األساس المعرفي للسلوك في معادلة  
(ABC  إذ يقوم )  العالج العقالني االنفعالي السلوكي على إقناع األفراد أن النتائج االنفعالية غير مرغوبة وليست نتاج حتمي للحدث بل

اته  نتاج االعتقادات الخاطئة التي يتبناها األفراد. ومن األسباب التي قد تؤدي إلى سيادة األفكار الالعقالنية هي أن أفكار الفرد ومعتقد
ا مكتسبة من األسرة والمجتمع الخارجي ونتيجة التعامل السلبي مع البيئة ومن هنا يمكن أ، توضح لنا النظرية المعرفية  ليست موروثة ولكنه

 ( 2013السلوكية مخاطر وسلبيات العالم الرقمي وأثره في تكوين األفكار الالعقالنية. )عبد هللا،  
 فس السيرباني على الشبابأثر مواقع التواصل االجتماعي النفسي كمجال الهتمام علم الن

 نظرية اإلشباعات واالستخدامات يرتبط األثر النفسي لمواقع التواصل االجتماعي على الشباب بنظرية االستخدامات واإلشباعات فقد ظهرت  
بناء على مبدأ التعرض االنتقائي وهو مفهوم شائع في علم االتصاالت والتعرض االنتقائي هو ميل اإلنسان إلى تعريض نفسه اختياريا  
لمصدر معلومات يتوافق مع ميوله ورغباته وتفكيره فيتجنب شعوريا أو ال شعوريا مواقع اإلعالم التي ال تتفق معه.ويرتبط األثر النفسي 

وهي تقوم على فكرة الحضور االجتماعي بين األفراد أثناء تواصلهم    بنظرية الحضور االجتماعيام مواقع التواصل االجتماعي  أيضا الستخد
لهم  فيما بينهم وحيث يرتبط هذا التفاعل بدرجة الحضور االجتماعي لهؤالء األفراد الذي بدوره يعتمد على التواصل المباشر مع اآلخرين وتفاع

م البعض ومع انتشار مواقع التواصل االجتماعي رأي الناس وزمالؤه أن هذه النظرية تصف مواقع التواصل المختلفة الوجودي مع بعضه
نسبة إلى معيار الحضور االجتماعي وتزداد درجة الحضور بدرجة وعي الشخص اآلخر بالتفاعل االفتراضي الغير ثابت والغير واقعي من 

تلك النظرية قوة التأثير على االتصال المباشر من خالل اللغة المستخدمة سواء اللفظية أو غير   وراء الشاشة وخلف الجدار وقد تناولت
:وهي تصب العدوان واإلزاحة  –اإلحباط  (ويرتبط األثر النفسي أيضا بنظرية  238:  2018اللفظية كاإلشارات واالنفعاالت.)الحلو وآخرون،  

للسلوك االجتم الجوانب االجتماعية  لما  اهتمامها على  الفرد  إدراك  إلى عدوان مباشر ضد منبع اإلحباط حيث أن  اعي فاإلحباط يؤدي 
ت سيجلبه هذا الفعل من ألم العقاب يجعله يمتنع عن القيام به وتعيير موضوع العدوان أو اإلزاحة حيث يتم توجيه االنفعاالت أو االستجابا

 لفرد في الوصول إلى مصدر اإلحباط أو كونه غير قادر  االعتداء عليه. إلى مثيرات أخرى غير المثيرات األساسية وبنبع ذلك من عجز ا
فقد رأى فيها أن اإلحباط حالة من التوار والضغط ناتج عن منع إشباع الدوافع وقد ميز بين نوعين من اإلحباط األولي    أما نظرية روزنزفايغ

جتماعية كالحد من الحريات والضغوط االجتماعية والقوانين التي  والثانوي ومن مصادر اإلحباط األسباب المادية كالكوارث واألسباب اال
تحول بين اإلنسان وأهدافه وأسباب اقتصادية حيث يشكل الفقر أحد أهم تلك األسباب التي تحول دون تحقيق الفرد لرغبته والعيوب الذاتية  

 كاإلعاقة البدنية أو عدم اللياقة. 
 لتفكري الالعقالني وخماطره:إدمان مواقع التواصل االجتماعي وصلته با

شد  تعد فترة المراهقة من أهم المراحل التي يتعرض لها الفرد لألفكار الالعقالنية فهي الحد الفاصل بين نهايات مرحلة الطفولة ومرحلة الر 
سلوكيات المراهق  فيبدو   كما أنها المرحلة التي تحدث فيها الطفرات الفسيولوجية والتغيرات النفسية واالنفعالية وتظهر بشكل واضح على 

رافضا للمجتمع الذي يعيش فيه دون أسباب واضحة ومن المهم أن ينتبه المجتمع لخطورة تلك المرحلة وخاصة في ظل وجود وسائل 
،  2015لد ، التواصل االجتماعي التي تهدد بتغيير النسق القيمي للفرد وتدفعه نحو مزيد من األفكار الالعقالنية في تلك المرحلة الخطيرة.)خا

(ومن المالحظ أن األفكار الالعقالنية تنشأ بناء على توقعات خاطئة بها قدر من المبالغة والتهويل أو انعدام الثقة بالذات  وكل 118ص 
تلك المسببات تجد في مواقع التواصل االجتماعي بيئة خصبة لها إذ يصيب إدمان استخدام وسائل التواصل االجتماعي السباب بحالة من  

الزائفة ا االنفعاالت  أو  المبالغة  أو  التهويل  من  حاالت  في  والسقوط  الالوقعية  من  درجة  إلى  يصل  والذي  االجتماعي  والرهاب  لخجل 
 والشخصيات المفتعلة. 

 الدراسة امليدانية:
 منهج الدراسة:

حقائق وتصنيفها وتبويبها، باإلضافة إلى  اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي "ويختص المنهج الوصفي على جمع البيانات وال
تفسير تحليلها التحليل الكافي الدقيق المتعمق بل يتضمن أيضا قدرا من التفسير لهذه النتائج، لذلك يتم استخدام أساليب القياس والتصنيف وال

 (87،   2002.")صابر وخفاجة،بهدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة 
 تكون مجتمع الدراسة من المختصين في علم النفس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مجتمع الدراسة: 
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هـ كعينة قصدية لتمثيل مجتمع الدراسة  2021حدد الباحث عينة الدراسة من المختصين في علم النفس بمدينة الرياض للعام عينة الدراسة
 ردة . مف32وبلغت 

بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، قام الباحث بتطبيق استبانة إلكترونية على عينة  أداة الدراسة 
 الدراسة والتي تم تحديدها  

 التزامًا بحدود الدراسة، ولإلجابة عن أسئلتها، اتبع الباحث الخطوات التالية: إجراءات الدراسة:
 االطالع على العديد من الدراسات والبحوث السابقة في هذا المجال سواء كانت عربية أو أجنبية. تم  .1
 تم تحديد وإعداد أداة الدراسة )االستبانة(  .2
 تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية من المختصين في علم النفس بمدينة الرياض  .3
صالحيتها ومناسبتها لتساؤالت الدراسة ومن ثم القيام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل تم عرض أداة الدراسة على المشرف للتأكد من   .4

  .العبارات في ضوء مقترحاته
مفردة من المختصين في علم النفس بمدينة الرياض وذلك بهدف التحقق من صدق    10تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية قوامها   .5

 .وثبات أداة الدراسة الحالية
 رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات.  تم .6

 بناء على طبيعة البحث واألهداف التي سعى إلى تحقيقها، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائيةاألساليب اإلحصائية
 :واستخراج النتائج وفقا لألساليب اإلحصائية التالية (SPSS ) للعلوم االجتماعية

 معامل ألفا كرونباخ لتحديد ثبات أداة الدراسة  .1
 .التكرارات والنسب المئوية: للتعرف على استجابات أفراد عينة البحث .2
 لقياس أثر متغيرات سنوات الخبرة والجنس واالهتمام بالتكنولوجيا  ANOVA اختبار .3
 وكذلك الدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: لحساب متوسطا ت عبارات االستبيان  .4

 .الكلية ألبعاد االستبيان بناء على استجابات أفراد عينة البحث
 استجابة. 32بلغ عدد االستجابات الصالحة عدد  التحليل اإلحصائي:

 إحصائيات الثبات   -1
 إحصائيات الثبات 

معامل ألفا 
 كرونباخ 

ألفا كرونباخ للبنود 
 عدد البنود األساسية

.901 .886 22 
 مما يؤكد تمتع االستبانة بثبات عال ومقبول لتحقيق أهداف الدراسة.  0.6تجاوز معامل ألفا كرونباخ 

 إحصائيات العينة: -2

 
 الجنس 

 النسبة التكرار 
استجابة 
 صالحة 

 68.8 22 ذكر
 31.3 10 أنثى
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اإلجمال
 ي

32 100.0 

 %31.3واإلناث  % 68.8بلغت نسبة الذكور من عينة الدراسة 

 
 سنوات الخبرة

 النسبة التكرار 
  3إلى 1من  صالحة 

 سنوات
13 40.6 

  6إلى  4من 
 سنوات

12 37.5 

  6أكثر من 
 سنوات

7 21.9 

 100.0 32 اإلجمالي
اكثر من    % 21.9من أربع إلى ست سنوات و    %37.5من أصحاب الخبرة من سنة إلى ثالث سنوات و    %40.6كانت النسبة الغالبة ب

 سنوات.ست 
 احملور األول : درجة االهتمام بالتكنولوجيا

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي 

االنحراف  
 التقدير  الرتبة المعياري 

 متوسط  2 0.706 1.78 عدد ساعات استخدام اإلنترنت أسبوعيا 1
 متوسط  2 0.871 1.88 هل أنت مهتم بتطبيقات اإلنترنت الجديدة  2

3 
هل تهتم بدراسة األثرالنفسي لتكنولوجيا االتصال  

 والمعلومات
 متوسط  2 0.950 2.00

هل تستعين باألدوات التكنولوجية في حل المشكالت  4
 النفسية وأنواع االضطرابات المختلفة 

 متوسط  2 0.751 1.88

هل تهتم باالطالع على بحوث تأثيرات تكنولوجيا االتصال  5
 والتقنيات الحديثةوالمعلومات 

 متوسط  2 0.880 2.25

 متوسط  2 0.832 1.95 المتوسط الكلي للمحور  
وكانت اغلبية     2ومدى    (  0.832( وهي درجة متوسطة بانحراف معياري )1.95كانت درجة االهتمام بالتكنولوجيا اإلجمالية بمتوسط )

شاعة    15إلى    5من    % 37.5ساعة يليها نسبة    30إلى   16( ممن يستخدمون اإلنترنت أسبوعيا بعدد ساعات من  %46.9العينة بنسبة )
 ساعة أسبوعيا. 30أكثر من   %15.6أسبوعيا و 

ونفت االهتمام   %31.3ما نسبة    اهتمامها بتطبيقات اإلنترنت الجديدة بينما عبرت بإلى حد  %43.8وأكدت االغلبية بنسبة  
اهتمامها بدراسة األثر النفسي لتكنولوجيا االتصال والمعلومات وعبرت ب إلى حد ما    %43.8،  وأكدت نسبة  %25نسبة  

النسبة بينما نفت ذلك فقط نسبة   اهتمام نسبة  %12.5نفس  الدراسة عدم  لالستعانة باألدوات   %43.8. وتبين من نتائج 
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وعبرت ب إلى حد ما   % 43.4المشكالت النفسية وأنواع االضطرابات المختلفة بينما أكدت ذلك نسبة    التكنولوجية في حل
بإلى حد ما من حيث درجة االهتمام باالطالع على بحوث تأثيرات تكنولوجيا    53.1، بينما عبرت أغلبية العينة بنسبة  21.9%

 . %18.8ونفت ذلك نسبة   %28.1االتصال والمعلومات والتقنيات الحديثة وأكدت ذلك نسبة  
 المحور الثاني: دور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية 

 درجة مقياس ليكرت الخماسي 

 الوزن  النسبي •

 درجة الموافقة نسبة الموافقة خيار الموافقة فئة المتوسط الحسابي
1- 1.8 

 منخفضة جدا  % 36 غير موافق بشدة  

 منخفضة % 52.9 -  %36.1 غير موافق  2.6 -1.81

 متوسطة  % 68.9  -  %35 محايد 3.4 -2.61

 كبيرة  % 84.9 -% 69 موافق 4.2 – 3.41

 كبيرة جدا % 100 -% 85 موافق بشدة 4.21-5
 

 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق أوافق بشدة  االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة
المتوسط   الفقرات  م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 التقدير  الرتبة 

يلجأ مدمني اإلنترنت إلى البحث الدائم فيه عن حل   1
 للمشكالت 

 كبيرة   3 0.916 4

يعتمد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي على آراء   2
 رواد تلك الوسائل في تكوين األفكار وحل المشكالت 

 كبيرة  3 0.808 3.84

يحصلون عليه من  يثق مدمني اإلنترنت بقدراتهم وما  3
معلومات عبر الشبكة في اتخاذ القرارات وتكوين األفكار  

 واالنطباعات 

 كبيرة  3 0.954 3.84

يكون مستخدمي اإلنترنت بعض االنطباعات السلبية   4
 نحو األفراد أو األشياء من خالل آراء الرواد اآلخرين 

 كبيرة  3 0.963 3.91

القبول وأكبر قدر  يسعى مستخدمي اإلنترنت إلى حيازة   5
 من الشعبية من خالل التواصل عبر الشبكات والتطبيقات 

 كبيرة  3 1.066 3.66

يقع مستخدمي اإلنترنت فريسة للمبالغة والتهويل في   6
 بعض االحداث والمواقف 

 كبيرة  4 1.218 3.47

يتأثر استيعاب مدمني اإلنترنت لمواقف األفراد وفقا لما   7
 اإلنترنت أو ما يجتمع عليه األفراد يتم نشره في مواقع 

 كبيرة  3 0.821 3.69

يستطيع مستخدمي اإلنترنت التعبير بحرية عن أفكارهم   8
 وانطباعاتهم من دون مراجعة أو رقيب 

 كبيرة  3 1.027 3.91

يتفاعل مستخدمي اإلنترنت بكثافة مع المشاهير   9
 ومضامين الثروة والرفاهية 

 كبيرة  3 0.942 3.88
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يفضل مدمني اإلنترنت التعامل اليومي مع التطبيقات   10
 بدال من التعامل وجها لوجه مع المواقف واألفراد 

 كبيرة  3 1.008 3.88

يميل مدمني اإلنترنت ومواقع التواصل إلى إقامة عالقات   11
 اجتماعية تتسم بدرجات من الالعقالنية مع اآلخرين

 كبيرة  4 1.070 3.78

اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي  يهتم مدمني  12
 بالطرح صورة مميزة عن ذواتهم في اإلنترنت

 كبيرة  3 1.030 3.81

يصاب أغلب مدمني اإلنترنت وشبكات التواصل   13
االجتماعي بالرهاب والخجل االجتماعي الفي الحياة  

 الواقعية 

 كبيرة  3 0.995 3.91

الزائفة يصدرها  يتم رصد قدر كبير من االنفعاالت  14
مستخدمي اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي نحو  

 العديد من المواقف واألحداث 

 كبيرة  3 1.030 3.81

يلجأ مدمني اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي إليه   15
 باستمرار نتيجة لرفض المجتمع واالندماج فيه 

 كبيرة  3 0.965 3.81

 كبيرة  3 0.988 3.81 المتوسط الكلي للمحور  
(  3.81في اكتشاف األفكار الالعقالنية وكان متوسط استجابات العينة )  يوضح الجدول السابق استجابة العينة نحو دور علم النفس السيبراني

( استعانة مدمني اإلنترنت وتطبيقاته إلى البحث الدائم  %46.9ة )ب( وقد أيدت االغلبية بنس0.988بتأييد كبيير وبانحراف معياري إجمالي )
( اعتماد مستخدمي وسائل التواصل  %43.8ية أيضا بنسبة )( وأيدت االغلب%31.3عن حل أي مشكالت من خالله وأيدت ذلك بشدة نسبة ) 

( ثقة %46.9(  ووافقت األغلبية بنسبة )%21.9االجتماعي على آراء األخرين في تكوين األخبار واكتساب المعلومات ووافقت بشدة نسبة )
وين االنطباعات ووافقت على ذلك بشدة نسبة مدمني اإلنترنت بقدراتهم وما يحصلون عليه من معلومات عبر الشبكة في اتخاذ القرارات وتك

الرواد اآلخرين ووافقت نسبة  46.95(.وأيدت االغلبية بنسبة )25%) السلبية نحو األفراد واألشياء من خالل آراء  ( تكوينهم لالنطباعات 
شبكات والتطبيقات وأيدت ذلك  ( على سعي مستخدمي اإلنترنت إلى حيازة القبول واكبر قدر من الشعبية من خالل التواصل عبر ال34.4%)

( وقوع مستخدمي اإلنترنت فريسة للمبالغة والتهويل في بعض األحداث والمواقف ووافقت على ذلك  %43.8( وأيدت نسبة ) %25بشدة نسبة )
إلنترنت او ما  تأثر استيعاب مدمني اإلنترنت لمواقف األفراد وفقا لما يتم نشره في مواقع ا  %53.1( كما أيدت نسبة  %18.8بشدة نسبة )

( من حيث استطاعة مستخدمي اإلنترنت %34.4.وقد وافقت ووافقت بشدة نفس النسبة ) %12.5يجتمع عليه األفراد وعبرت بموافق بشدة نسبة  
( تفاعل مستخدمي اإلنترنت بكثافة مع المشاهير %40.6للتعبير بحرية عن أفكارهم وانطباعاتهم من دون مراجعة أو رقيب ووافقت نسبة )

( على تفضيل مدمني اإلنترنت التعامل اليومي مع التطبيقات  %37.5( ووافقت نسبة )%28.1ومضامين الثروة والرفاهية ووافقت بشدة نسبة )
( على ميل مدمني اإلنترنت % 37.5(.ووافقت نسبة )%31.3بدال من التعامل وجها لوجه مع األفراد والمواقف ووافقت على ذلك بشدة نسبة )

(  %40.6( كما أيدت نسبة )%28.1القات اجتماعية تتسم بدرجات من الالعقالنية مع اآلخرين ووافقت على ذلك بشدة نسبة )إلى إقامة ع
 (. %28.1اهتمام مدمني اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي بطرح صور مميزة عن ذواتهم عبر  اإلنترنت ووافقت على ذلك بشدة نسبة )

التواصل االجتماعي بالرهاب والخجل االجتماعي في الحياة الواقعية  ( إصابة  %40.6وقد أكدت نسبة )  أغلب مدمني اإلنترنت وشبكات 
  ( على أنه تم رصد قدر كبير من االنفعاالت الزائفة %31.3( كما وافقت ووافقت بشدة نفس النسبة )%31.3ووافقت على ذلك بشدة نسبة )

االجتما    يصدرها التواصل  اإلنترنت وشبكات  العديدمستخدمي  المواقف واألحداث وأيدت نسبة    عي نحو  لجوء مدمني   ( %  43.8  )من 
 . %25نتيجة لرفض المجتمع واالندماج فيه ووافقت بشدة نسبة  اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي إليه باستمرار

 من حيث الجنس وسنوات الخبرة  لالمحور الثالث: الفروق اإلحصائية لدور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية 
ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 
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 Between الجنس
Groups 

1.354 6 .226 1.021 .434 

Within Groups 5.521 25 .221   
Total 6.875 31    

سنوات 
 الخبرة

Between 
Groups 

3.354 6 .559 .900 .510 

Within Groups 15.521 25 .621   
Total 18.875 31    

( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.05( وهي نسبة أكبر من )0.434)  ANOVAبلغت نسبة المعنوية الختبار  
وهي   ANOVA ( 0.510 ) بلغت نسبة المعنوية الختبار  لدور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية من حيث الجنس

داللة إحصائية لدور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية   مما يدل على عدم وجود فروق ذات  )  0.05  (نسبة أكبر من  
 . من حيث سنوات الخبرة

 بالتكنولوجيا  رابعا: الفروق اإلحصائية لدور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية من حيث درجة االهتمام
ANOVA 

 االهتمام 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

2.429 19 .128 1.434 .265 

Within Groups 1.070 12 .089   
Total 3.499 31    

داللة إحصائية   فروق ذاتمما يدل على عدم وجود  (    0.05  )وهي نسبة أكبر من   ANOVA ( 265 . 0) بلغت نسبة المعنوية الختبار
 لدور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية من حيث درجة االهتمام بالتكنولوجيا 

 مناقشة النتائج
بدراسة وفهم السلوك الناجم عن التفاعل مع  الفضاء اإللكتروني ويشمل ذلك كافة أشكال التصيد والتجنيد والتحريض   يهتم علم النفس السيبراني

معلومات ومساعي التأثير والتوعية وتظهر الحاجة الماسة لعلم النفس السيبراني مع كثافة االستخدام لإلنترنت وتطبيقاته وتقنياته وتكنولوجيا ال
ين بحكم التجربة والبحث عالوة على التأثير اإليجابي أنه يوجد تأثيرات ضارة في حاجة ماسة إلى علم متخصص يستطيع  واالتصال والتي تب

ع فهم السلوك الناجم عنها وتحليله ووضع برامج علمية منظمة لتنظيم تلك التأثيرات وتالفي الضار منها والمساعدة في عمل استراتيجيات دفا
الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط بين الجنس  وسنوات الخبرة ولجوء مدمني اإلنترنت إلى البحث الدائم عن حل    أو عالج فعالة.وقد توصلت 

(  ووجود عالقة ارتباط بين الجنس وتفاعل مستخدمي اإلنترنت بكثافة مع المشاهير ومضامين 000للمشكالت من خالله عند معنوية ). 
إلى حيازة القبول وأكبر قدر من الشعبية من خالل    بية بين الجنس وسعي مستخدمي اإلنترنت( وسل0.018الثروة والرفاهية عند معنوية )

(.وقد توصلت الدراسة أيضا إلى وجود عالقة ارتباط عكسية  بين سنوات الخبرة  0.036التواصل عبر الشبكات والتطبيقات عند معنوبة )
ومات عبر الشبكة في اتخاذ القرارات وتكوين األفكار واالنطباعات عند معنوية وما يحصلون عليه من معل  وبين ثقة مدمني اإلنترنت بقدراتهم 

اآلخرين عند معنوية   أن مستخدمي اإلنترنت بعض االنطباعات السلبية نحو األفراد أو األشياء من خالل آراء الرواد و ( وبين الخبرة  0.041)
روق ذات داللة  إحصائية للعالقة بين متغيرات الجنس والخبرة ودرجة وعالوة على ما سبق فقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود ف  (0.024)

نة  االهتمام بالتكنولوجيا وبين دور علم النفس السيبراني في اكتشاف األفكار الالعقالنية بالرغم من أن متوسط آراء مختصي علم النفس بمدي
 األفكار الالعقالنية.الرياض قد أكدت على وجود هذا الدور لعلم النفس السيبراني في اكتشاف 
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