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مستوى إدمان اهلواتف الذكية وخماطرها لدى املراهقني 
  ارس الثانوية مبنطقة جازانواملراهقات باملد

حكمي و عوا   حمد

النفس علم بية،قسم ال ان،لية جا السعوديةزجامعة ية العر اململكة ،.  

ي و لك يد   com.gmail@99alhkmyhmd: ال

  :املستخلص

سـعت كمـا ن، ق املـرا لـدى الذكية واتف ال زه أج إدمان جة د عن الكشف إ اسة الد ردفت ر
ــ إ اسـة اترالد ــ متغ مـن ــل أثــر والعمــر: (معرفـة ذلـك) النـوع ــ املــن. ع الباحــث اسـتخدم وقــد

مــــن اســــة الد عينـــة ونــــت وت اســـة، الد إلجــــراء رالوصـــفي س) 207(ر املــــدا طلبــــة مـــن وطالبــــة رطالبـــا
بانة اســــ الباحــــث اســـتخدم عــــشوائيا، وا ـــ اخت وقــــد ان، جــــا بمنطقـــة العــــام التعلـــيم ــــ ـــة الثانو

ً
ز

ل املعلومـــات ،مـــع ـــ ال إعـــداد مـــن الذكيـــة واتـــف ال إدمـــان مـــن)2020(قيـــاس التحقـــق وتـــم
مـــن ونــت وت الباحـــث، قبـــل مــن والثبـــات الــصدق ـــ) 33(دالالت عـــاد، أ ســتة ـــ ع عـــة مو زفقــرة

العــام مــن ي الثــا ــ ا الد ــ2021 – 2020رالفــصل إ اســة الد نتــائج ت أشــا وقــد ر، ق :ر فــر ووجــود
اسـتخدام إدمــان ـ إحــصائيا ــدالـة ـة الثانو س املــدا مـن ن ق املــرا الطـالب ن بـــ ي الـذ ــاتف رال

مــن ــل ــ و الــذ الطــالب لــصا ق الفــر انــت و ان، جــا رعلــيم و اليوميــة" ز يــاة ا " و" اضــطراب
ي يجــــا اب" و" التوقــــع ســــتخدام"ــــ وآثــــار ".وفــــرط أخطــــار وجــــود النتــــائج أكــــدت كمــــا

ســتخدام فــرط ب ــس ــلكمــ .ســلبية ــ الطــالب إجابــات ــ ق فــر وجــود ــ إ النتــائج ت أشــا وا ر
الطالبــات" التحمــل" مــن لــصا ق الفــر انــت إجابــات .وو ــ ق فــر وجــود النتــائج ت ــ أو وكمــا

مــــن ـــل ــــ اليوميــــة" الطـــالب يـــاة ا ي" و" اضــــطراب يجـــا اب" و" التوقــــع والعالقــــة"ــــ
والتح ــي و لك الفــضاء نحــو ــة عــدىاملوج ســتخدام" مــل للعمــر" فــرط ت  .ىعــز أشـــا ركمــا

من ل الطالب إجابات طردية عالقة وجود ع إ اليوميـة" النتائج يـاة ا " و" اضطراب
ي يجــا اب" و" التوقـع و"ــ ــي و لك الفــضاء نحـو ــة املوج ســتخدام" والعالقــة فــرط

ل“ ا الد التحصيل ي وتد الطالبروالتحمل   .دى

املفتاحية لمات واتف، :ال ال نإدمان ق املرا الذكية، واتف قاتال املرا ،.  
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Level of Smartphone Addiction and Risks among Adolescents 
(Male and Female) in High Schools in Jazan Region 

Ahmad Awaji wile hakami 

Department of Psychology, College of Education, Jazan University, 
Saudi Arabia. 

Email: alhkmyhmd99@gmail.com 

ABSTRACT: 
This study aimed to detect the degree of addiction of smartphone 
devices among adolescents and sought to identify the impact of each 
of the variables (gender and age). The researcher used the descriptive 
curriculum to conduct the study, and the sample of the study consisted 
of (207) students from high schools in public education in Jazan 
Region; they were randomly selected. The researcher used a 
questionnaire to collect information to assess the addiction of 
smartphones prepared by Ajami (2020) consisting of (33) paragraphs 
divided into six dimensions, in the second semester of 2020-2021. The 
results of the study indicated that there were statistically significant 
differences in smartphone addiction among adolescent students from 
high school in Jazan's education. The differences were in favor of male 
students in both "daily life disorder", "positive expectation" and 
"withdrawal" and "overuse". The results also confirmed the existence 
of risks and negative effects due to overuse as the results indicated 
differences in the students' answers in both "endurance" and the 
differences were in favor of the students, as the results showed 
differences in the students' answers in both "daily life disorder". The 
results indicated that there was a direct relationship among students' 
responses in "daily life disorder," "positive expectation," "withdrawal," 
"cyber-relationship", "overutilization", “endurance and low academic 
achievement” among students. 

Keywords: phone Addiction, Smartphones, Teens. 
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  :املـقـدمـة

أنحــــاء شــــ ــــ ا ــــشا ان وســــع التكنولوجيــــا أدوات مــــن واحــــدة الذكيــــة واتــــف ال رعــــد
فـضال ن، ق املـرا قبـل مـن استخداما زة ج أك من ة خ ونة ا جعل الذي مر العالم،

ل مــة م وســيلة ــا و نعــن خــر مــع الــنفس. ( Hong  et   al.,2012(لتواصــل علمــاء أن إال
خـــصوصا لـــھ ل املـــش ســـتخدام عـــن الناتجـــة الـــسلبية ات التـــأث ـــوا أدر قـــد ن واملـــر جتمـــاع و

النفــسية واملــشكالت ســـتخدام ســوء أو املفــرط ســتخدام ـــ–حــاالت ع تبــة امل جتماعيــة و
الذ واتـف ال إدمـان عـد و نذلـك ق املـرا لـدى ــ   Phone Addiction in Adolescence كيـة أك

شيوعا املشكالت   .   Choliz,2010(ذه

ن بــ العـالم أنحـاء جميــع ـ ة ـ خ الــسنوات ـ الذكيـة واتــف ال اسـتخدام تزايـد ولقـد
ن ق املــــــــرا خاصــــــــة و املختلفــــــــة جتماعيــــــــة الــــــــشرائح مــــــــدة. مختلــــــــف تزايــــــــد ــــــــ إ باإلضــــــــافة ــــــــذا

األلعــــابســــتخ ي الــــذ ــــاتف لل التطبيقــــات ملختلــــف اليــــومي التواصــــل ,Games دام ومواقــــع
إدمــان ،Facebook جتمـا ــان و ســنوات، عــشر منــذ ــان عمــا ة ــ كب ــسرعة عــالم ســائل رو

نــت واتــف= Internet Addiction ن ال إدمــان ــوم بمف بدالھ اســ ن تــم والــذي املقدمــة ــ
الـسيطرة) ،Negahban, 2013) Salehan    &الذكية فقـدان الذكيـة واتـف ال ادمـان أعراض ومن

نتاجية فقدان ب، ر ال أو اب و   .ووالقلق

ـــــا أ ـــــ ع العـــــادات ــــشبھ ـــــ ال الكيمائيـــــة ـــــ غ والــــسلوكيات ي الـــــسلو دمـــــان عــــرف و
ــــ يتم ات واملخــــد الكحوليــــات إدمــــان ــــ ــــال ا ــــو فكمــــا الــــتحكم واقــــع ــــ دمــــانراضــــطرابات

ــــــذه عــــــد و الــــــصراعات، وتكــــــرار ــــــ املزا ســــــتقرار وعــــــدم ــــــشغال ــــــا م بخــــــصائص ي الــــــسلو
ــذه ــا عل تنطبــق ــ ال والــسلوكيات النفــ ي الــسلو لإلدمــان ساســية ونــات امل مــن عــراض

عتمــاد رة بظــا عــرف الوســـائط Dependence املعــاي اســتخدامات مزايــا مــن الـــرغم ــ وع ،
عــددالتك نتــائج ــرت أظ أنــھ إال خاصــة بــصفة الذكيــة واتــف ال وتطبيقــات عامــة بــصفة نولوجيــة

ـــ ع متنوعـــة ل مـــشا ب ـــس ي الـــذ ـــاتف لل املفـــرط ســـتخدام بـــأن الـــصلة ذات اســـات الد رمـــن
جتمــا و الفـردي ن الـنفس (Kim&Haridakis,2009) املـستو وانــب با اجتماعيــة–تتعلـق

أ مــا مــع ذلــك ـ تما اسـمو يحمــل جديــد نفــ مـرض ــو ظ مــن العلمــاء ،Nomophobia ركـده
حرفيا ع الذكيـــة No Mobile phone phobia وال واتــف ال ــو ي أن مـــن ــوف ا ــ و ن،

ـــــو ي أن أو تواجـــــده، عـــــدم أو الذكيـــــة واتـــــف ال امـــــتالك عـــــدم مـــــن ـــــوف ا أو تـــــصال نخـــــارج
يجـــــة ن بــــالقلق الفـــــرد يـــــصاب حيــــث عنـــــھ، عيـــــدا ص شـــــبكةالــــ تـــــوافر عـــــدم أو الرصــــيد نفـــــاذ

وأدائــھ ه ــ ترك مــستو ــ ع يــؤثر ممــا ــة البطا ن ــ إفــراغ أو ىتــصال ،(Dixit et al. ,2010) ر
واتـف ال إدمـان تناولـت ـ ال اسات الد ة ند لھ يت البحثية دبيات و ة النظر لألطر روالقار ر ئ

ن ق املرا لدى   . الذكية

يجا من الرغم وع سبق ھومما تحتو بما الذكية واتف ال زة أج ا تمتلك ال بيات
عديـــدة، وســـلبيات مخـــاطر مـــن يخلـــو ال مـــر فـــإن ولة ســـ ـــ أك حياتنـــا جعلـــت ة ـــ كث خـــدمات مـــن
اخــتالف ــ ع املجتمــع فئــات ــل ومــن واســع ل ــش ــستخدم أصــبحت الذكيــة واتــف ال أن وكمــا

لو وملا قتصادية، و جتماعية م ئا و م منثقافا ن ق املرا عرض من سنة) 18 – 15(حظ
لزامــــا ــــان ة ســــر التجمعــــات أو اســــة الد أثنــــاء الذكيــــة واتــــف ال اســــتخدام ــــ ع ايــــد م ل ــــش
ً

ر
اسة د محل و ي وأن تمام انب ا ذا ع أن رعلينا   .ن
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ـا ك ي ـ ال الـسلبيات تلـك أبـر عـن الكـشف ـ الباحـث تمـام ا جـاء ذا من زوانطالقا
ــا ـــاتال ا إثــراء ـــ م ــس قـــد اســة الد ـــذه أن علمــھ حـــد ــ وع الباحـــث يــر كمـــا ي، الــذ رتف ى

ن والبــــــاحث ن ســـــ الدا أمـــــام واســــــعا بابـــــا ســـــتفتح كمـــــا اديميــــــة، اســـــات والد العلميـــــة رالبحثيـــــة ر
ً ً

ــــة العمر مراحلـــھ مختلــــف ـــ ــــسان ـــ ع الذكيـــة ــــزة ج ـــذه مخــــاطر غمـــار ــــ ـــ أك ـــوض ل
امل مرحلة عـدوخاصة م عاي ع ن والقائم ن ق املرا ع ستعود اسة الد ذه أن كما قة، ررا ر

جــــــراء ن ق املــــــرا ـــــ ع ــــــر تظ ـــــ ال املــــــشكالت ـــــم أ ــــــ ع واملجتمـــــع ســــــرة ـــــف عر و ــــــا نتائج ـــــشر
ميـــة أ فـــإن لــذا م، عـــ ــا ود املخـــاطر ــذه مـــن ـــد ا ومحاولــة الذكيـــة واتــف ال ـــذه راســتخدام

مـــــن ي تـــــأ اســـــة الد ارـــــذه اســـــ د ـــــ ب ي ـــــة عمر مرحلـــــة ـــــم أ عـــــد ـــــ وال اســـــة الد عينـــــة ميـــــة رأ ر
ا تمام  .و

اسة الد لة   :رمش

ن     بــــــ الذكيـــــة واتـــــف ال ـــــزة أج إدمــــــان ـــــشار ان مـــــدى عـــــن الكــــــشف ـــــ اســـــة الد لة مـــــش رتحـــــدد
فـــــــرط مـــــــن تبـــــــة امل الـــــــسلبية والـــــــسلوكيات باملـــــــشكالت بـــــــؤ الت انيـــــــة إم ـــــــ إ باإلضـــــــافة ن ق املـــــــرا

التاليةاستخدام سئلة وتصاغ الذكية، واتف ال زة   :أج

ن؟ .1 ق املرا لدى الذكية واتف ال زة أج إدمان مستو   ىما

ن؟ .2 ق املرا لدى الذكية واتف ال زة أج إدمان ع تبة امل واملخاطر ثار   ما

النوع؟ .3 متغ ضوء الذكية واتف ال إدمان ن ق املرا ن ب ق فر توجد   ول

فر .4 توجد العمر؟ول متغ ضوء الذكية واتف ال إدمان ن ق املرا ن ب   ق

اسة الد داف إ :رأ اسة الد   :ردفت

ن .1 ق املرا لدى الذكية واتف ال إدمان شار ان سبة ع   .التعرف

ن .2 ق املرا ع الذكية واتف ال زة أج إدمان من تبة امل واملخاطر ثار عن  .الكشف

إدمـــا .3 ــــ ق الفــــر جــــة د ومعرفـــة حــــسبر ن ق املــــرا الطــــالب ن بـــ الذكيــــة واتــــف ال ــــزة أج ن
والعمر  .النوع

ن .4 ق املرا لدى ا الد التحصيل ع الذكية واتف ال زة أج إدمان بأثر بؤ الت انية   .رإم

اسة الد مية التالية :رأ النقاط خالل من اسة الد مية أ عرض   :ريمكن

ــ .1 ن ق املـرا عايــة ــ ع ن القــائم اســة الد ــذه رـساعد إلدمــانر ــ املن الــسلوك ــ ع التعــرف
ن ق للمرا النفسية دمات ا وتقديم الذكية واتف   .ال

بـرامج .2 ن تـضم امعـات وا س املـدا ـ والتعليمـة ـة بو ال امج ـ ال ع ن املسئول نظر رتوجيھ
خاصـة بـصفة للطالب وعالجية قائية و شادية إ برامج وإعداد عامة بصفة لقية ا بية وال ر

ف الذكيةعدم واتف ال استخدام   .راط

تبلــــــو .3 مرحلــــــة ــــــ و قــــــة املرا مرحلــــــة ــــــ و اســــــة الد ــــــا تناول ــــــ ال ــــــة العمر املرحلــــــة ميــــــة رأ ر
صية  .ال



مستوى إدمان الھواتف الذكیة ومخاطرھا لدى المراھقین والمراھقات بالمدارس 
  حمد عواجي ولي حكمي/ أ الثانویة بمنطقة جازان

 

 

270 

ــ .4 قـو املرا ــا م ي عـا ـ ال مــة امل املـشكالت ـ ع اســة الد ـذه خـالل مــن الـضوء نـسليط ر
املا اجة وا الواقع ع السلبية ا اسا ع وا املراحل اجميع معا إ  .سة

ـــــزة .5 أج إلدمـــــان ـــــ املن الـــــسلوك ـــــ ع التعـــــرف ـــــ ن ق املـــــرا عايـــــة ـــــ ع ن القـــــائم رمــــساعدة
امج ـ ال ـ ع ن املـسئول نظـر توجيـھ و ن ق للمرا النفسية دمات ا وتقديم الذكية واتف ال

بـــرا وإعــداد عامــة بـــصفة لقيــة ا بيــة ال بـــرامج ن وتــضم س املــدا ـــ والتعليمــة ــة بو مجرال
ــــزة أج اســــتخدام ــــ فــــراط عــــدم ــــ خاصــــة بــــصفة للطــــالب وعالجيــــة وقائيــــة و شــــادية رإ

ـــ مـــساعدة كـــأداة اســـة الد ـــ عليـــھ املعتمـــد املقيـــاس ن تـــضم خـــالل مـــن الذكيـــة واتـــف رال
مــن تمكننــا مناســبة آليــة وضـع ــ إ يــؤدى ونــھ ي، الـذ ــاتف ال إلدمــان النفــ يص ـ ال

إدمــــــان أســــــباب يص ــــــ و طاقــــــاتتحديـــــد عطــــــل ة ــــــ خط لة مــــــش ألنــــــھ الذكيـــــة واتــــــف ال
الــصفات مــن ــ الكث م لــد وتولــد م مــ ــة املطلو اســية الد م بواجبــا القيــام نحــو ن ق راملــرا
واتــــف ال أثــــر عــــن والكــــشف ســــرة عــــن والعزلــــة النفــــسية بالوحــــدة الــــشعو مثــــل رالــــسلبية

املرحلــ ـ و ــة الثانو املرحلــة ـ س املــدا طـالب ــ ع مــارالذكيـة ــ و قـة املرا مــن املتوسـطة ة
وأوليــــاء ن ــــو وتر ن معلمـــ مــــن الفئـــة ــــذه عالقــــة لـــھ مــــن ـــل ــــم و اســــة الد ـــذه ــــ رمنـــا

الباحث علم حدود للموضوع السابقة اسات الد ة ند ظل رأمو ر  .ر

الذكيــة .6 واتــف ال إدمــان عـن الكــشف وإجــراءات سياســات ـ ــا م فــادة يمكــن أداة تقـديم
ا ا مـستقبليةروآثا حـوث و اسـات د إلجـراء ن البـاحث أمـام آلفـاق ا وفتح الطلبة ع ة بو رل

انب ا ذا احات اق من اسة الد ذه تقدمھ ما خالل من رأخر  .ى

خـــالل .7 مـــن اســـة بالد املتـــصلة طــراف جميـــع خدمـــة ـــ اســة الد ـــذه نتـــائج مـــن رســتفادة ر
الثا س املــــدا ــــ رة الظــــا ــــذه واقــــع ــــ ع م الــــسلبيةروقــــوف املختلفــــة ــــا وآثا ا وأســــبا ــــة رنو

الــسلبية وانــب ا إصــالح ــ ع والعمــل يجابيــة وانــب ا يــت تث ــ م ــس ممــا يجابيــة، و
ا   .وعالج

اسة الد   :رحدود

الزمانية دود العام: ا من ي الثا الفصل اسة الد ذه تطبيق   .م2021 / 2020رتم

انية امل دود اسـة: ا الد ـذه تطبيق قـةرتم املرا مـن املتوسـطة املرحلـة تحتـو ـ ال س املـدا يـ ر
مــن الفئــة ــذه أعمــار ــا ف ــو ت ــ وال ــة الثانو املرحلــة ــ ــ15نو التعلــيم18إ س مــدا ــ رعامــا

ان جا بمنطقة   .زالعام

اسة الد ات   :رمصط

الذكيــة واتـف املــنعم:ال عبــد ــا ص2017(عرف ــا) 102، أ ـ الت" ع الــتعلم أدوات جــوالإحــدى
تطبيقــــات مــــن ا ــــ كث حـــو و ب واســــ ا ــــشغيل نظـــام ــــشبھ ــــشغيل نظـــام ــــا ف ــــستخدم ـــ ال

ً
ي

ـــــــــا وم اســـــــــوب واملـــــــــساعدات: ا املتعـــــــــددة، الوســـــــــائط مـــــــــشغالت ـــــــــزة وأج نـــــــــت، باإلن تـــــــــصال
ات ـــــا م وتنميـــــة التعلـــــيم ـــــ اســـــوب ا تطبيقـــــات ـــــ ع التعـــــرف ـــــدف والبلوتـــــوث، ـــــصية، رال

والتوا ي الذا مانالتعلم و ان م أي ي و لك   ".زصل

الذكية واتف ال سـلبا: إدمان يتـداخل ي سـلو إدمـان أنـھ ـ ع الذكيـة واتـف ال إدمان عرف
ــــــ ك ال ــــــشمل أن يمكــــــن الذكيــــــة واتــــــف ال ــــــ ع دمــــــان ســــــلوك أن كمــــــا ص الــــــ حيــــــاة مـــــع

التـدقيق املثــال يل سـ ـ وع فبــھ ن معـ تطبيـق أو ي الــذ ـاتف ال ـ ًع التفاعــلاملكثـف أو ـشر ال أو
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مـــــــن التطبيــــــق أو ي الـــــــذ ــــــاتف ال بعاد اســــــ تـــــــم وإذا جتمــــــا التواصــــــل ســـــــائل و منــــــصات ومــــــع
نزعــاج مــشاعر أو الــذعر ــات نو عليــھ ــر تظ املــدمن ص مــنChoi, (2015) الــ ل شــ أنــھ أو ،

الــسلوكية ضــطرابات ال شــديد  Behavioral Disorders أشـ اعتماديــة بــأعراض ـسم ت ــ ةال
ـــــ ع الفــــرد يمــــضیھ الــــذي الوقــــت ــــ الـــــتحكم ــــ ع ة القــــد وعــــدم التــــام ــــشغال و ابيھ ــــ روا

مثــــــــــــل ، جتمــــــــــــا والتواصــــــــــــل دشــــــــــــة الد تطبيقـــــــــــات والســــــــــــيما وتطبيقاتــــــــــــھ الذكيــــــــــــة واتـــــــــــف : رال
Messenger,Tango,Whats app ,Viber 00 (Chen et al. , (2003.  

قـــة أ: املرا ـــ ع اســـة الد ـــذه ـــ إجرائيـــا مرحلــــةرعـــرف مـــن الفـــرد ـــا ف تقـــل ي ـــ ال املرحلـــة ــــا
ـــــــسدية، ا ات ــــــ التغ مــــــن مجموعــــــة ــــــا ف تحــــــدث ــــــ وال والرشــــــد، البلــــــوغ مرحلــــــة ــــــ إ الطفولــــــة

جتماعية و والعقلية،  .والنفسية،

النظر   :يطار

الذكية واتف ال وم   :مف

غولة وأبو ، وا ص2017(عرف ا) 74، أ ع الذكية واتف ـ: ال ج املحمولـةتلـك زة
تـصفح ولة سـ ـيح ت ـ ال ـدمات ا مـن عديـد ـا وجد و حديثة، شغيل أنظمة وفق عمل وال
ــ ال التطبيقـات مـن عـددا ــستخدم و والكتابـة، واملحادثـات، يـد ال خــالل مـن والتواصـل نـت ن

ات الشر تلك متاجر من ا يل ت تم و املجال، ذا متخصصة ات شر ا   .توفر

ا يخدمات الذ اتف   :ل

ي الـذ ـاتف ال ـيح ي حيـث ي، الذ اتف ال العل التقدم ا فرض ال التقنيات م أ من
تقدمـــھ ـــ ال ات ـــ للم نظـــرا ـــا عل قبـــال ـــ تزايـــد ـــ إ أدت ـــ وال ملـــستخدميھ، متنوعـــة خـــدمات

ــ با ونــو ي عنــدما ولة ســ ــل ب فــراد مــع ــاتف ال تقــل ي أن ــان باإلم أصــبح حيــث ارجنلألفــراد،
ـــدمات ا ــ تتمثـــل ــ وال املتنوعــة ـــدمات ا قــدم و ن، خـــر مــع تواصــل ـــ ع باإلبقــاء والرغبــة

  : تية

ة: أوال القص الرسائل نقال: خدمات اتف من الرسائل سال إ مة م إ تؤدي ال دمة ا رو
نت إن ن عناو أو فاكس أو آخر ب،(إ   ).2011راملحا

ثانيـــا
ً

ا:  الوســـائط النـــصية): mms(ملتعـــددةخدمـــة الرســـائل عـــن املتعـــددة الوســـائط خدمـــة ـــ وتتم
ة والـصوتmms(،sms(القص ة والـصو الـنص ن بـ تجمـع متعـددة عناصـر مـن و تت ا ربأ ن

أدت وقـد والبلوتـوث، ر التـصو تطبيقـات إ باإلضافة ي، و لك يد ال خدمة مع وتتوافق
بالتقـــــــ فـــــــراط اســـــــتمتاع ـــــــ إ التقنيـــــــة ـــــــاـــــــذه حتفـــــــاظ و الفيـــــــديو ومقـــــــاطع الـــــــصو راط

)،   ).2013يماضو

ثالثـــا
ً

نـــت:  ن تـــصفح ـــ: خدمـــة ـــشعر أن دو ـــاتف ال ـــزة أج أمـــام ســـاعات فـــراد يقـــ نقـــد
مثـــل العاديـــة واتـــف الوقـــت،: ال نفـــس ـــ تطبيـــق مـــن ـــ أك ـــشغيل الفيـــديو، أفـــالم دة مـــشا

و لك يـد ال واسـتقبال سال إ ، الصو ر رتحر الطقـس،ر حالـة معرفـة لعـاب، ـشغيل ـي،
مثــل جتمــا التواصــل ات وشــب ــرائط ا آخــر: خدمــة صــعيد ــ وع ، وتــو بــوك، س الفــ

تماما التقليدي التلفو وم مف الذكية ت و ا ت غ
ً

  .ن
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عـا ا
ً

ـسلية: ر ال ــ: تطبيقـات متمثلـة ملـستخدميھ ـسلية ال خـدمات مـن العديـد ي الـذ ـاتف ال أتـاح
جمةل ال وخدمات واملوسيقى،   .عاب،

الذكية واتف ال مية   :  أ

حيــاة ــ ا جــذ ا تــأث وأثــرت العــالم ل شــ ت ــ غ ــا أ ــ الذكيــة واتــف ال ميــة أ رتكمــن
ــــ ــــ الكث عــــددت وإنمــــا فقــــط اتفيــــة ال املــــات امل إجــــراء ــــ ا اســــتخدام ينحــــصر فلــــم ة، ــــشر ال

الذكية واتف ال مية أ ومن ا، الن،(ياستخداما   ): 2003بادو

يـــل .1 ت ـــان إم وتـــوفر نـــت، ن شـــبكة ـــ إ ع الـــسر الولـــوج ـــ ع ة القـــد الذكيـــة واتـــف ال رتــوفر
املستخدم حياة ل س مختلفة  تطبيقات

ــــ .2 ع وعملــــت ـــزة، ج ــــذه مــــستخدمي ن بـــ قليلــــة لفــــة ت و ولة ـــس التواصــــل ــــان إم تـــوفر
ل يد ا ثمار س و م، بي املسافات  . لوقتاختصار

ـــــشطة .3 مـــــن واســـــعا طيفـــــا ـــــشمل ل امتـــــدت بـــــل التواصـــــل، ـــــ ع ا اســـــتخداما تقتـــــصر لـــــم
ً ً

ـا مك مختلفـة بتطبيقـات الذكيـة واتـف ال د وتـز الفـرد، ـا يقوم أن يمكن ال وجتماعية
متنقلة ة صغ ب حواس و ت أن من ب تق اتت و ستخدامات متعددة و ت نأن  . ن

ث .4 لالســــــ خــــــصبة ئــــــة ب جــــــالوفــــــرت واســــــتغل املــــــستخدم، ــــــا يحتاج ــــــ ال التطبيقــــــات ــــــ رمار
ل ــــش م ــــام م وإنجــــاز م أعمــــال ر لتطــــو الذكيــــة؛ واتــــف ال ــــرة ا ــــن امل اب ــــ وأ عمــــال

ا خالل من ع السر التواصل ع م قد إ باإلضافة  .رأسرع،

الذكية واتف ال الستخدام السلبية   :ثار

الـذ ـاتف ال ات ـ مم من الرغم جتماعيـةع العالقـات ـ ع أثـرت ـا أ إال العديـدة ي
الوقـت، نفـس ـ ب القر باعدت ا ولك البعيد ت قر ف ن، واملحيط سرة مع التواصل وسبل
يــؤثر قــد ممـا ، ــ ا ف وعاملـھ اتفــھ ـشغل م م مــ ـل و معــا يجلـسو ســرة أفـراد نجــد نحيـث

بمعـ ـشو ع ـا أفراد وجعـل التواصـل، ح ر ـ نع مو حيــا ـ سـرة ألفـراد م املـال الـصديق مــع زز ل
ت ــ أو وقــد ،(اليوميــة، جتماعيـــة،) 2013يماضــو والعزلــة الوحــدة كــرس ي الــذ ـــاتف ال أن

سـتماع أو جتمـا التواصـل مواقـع عـة ومتا القـراءة ـ سـتغراق سـرة أفـراد يفضل حيث
ــــا وأفرغ ة ســـر العالقـــات أضــــعف ممـــا يللموســـيقى، ـــسا و العــــاطفي ـــا محتوا وتكمــــن. مـــن

ســـالمية للتعـــاليم واملخالفــة يفة الـــ خاصــة ـــاتف ال ســـائل ــ ع دمـــان ــ أيـــضا رالــسلبيات
كتابــة ــ الوقــت ضــياع ــ إ تــؤدي ــ وال ن خــر ــ ع ة ر ــ و بذيئــة ألفــاظ مــن ــھ تحتو ملــا نظــرا

ن لآلخـر عـاج وتمثـل ا وإعـداد الن،(زالرسـائل نـت)2003بـادو باإلن بحـار ولة سـ أدى وقـد ،
ســتخدام أن حيــث طفــال، ــ ع ة خطــو ل ــش أن ــ إ جــھ خا أو ــ امل ــ ســواء ــاتف ال ــ رع ر ل
مـــع ناســـب ت ال مواقـــع ـــ إ الـــدخو ـــ إ يـــؤدي ـــت والب ســـة املد ـــ الرقابـــة عـــن عيـــدا و مـــن ـــ لغ ر

اجتماعية مرفوضة سلوكيات عنھ تج ي مما م، وشرف،الد(رأعما   ).  2013شان،

ش ـــا ن بــ واتـــف) Hatch ،2011(ولقــد لل طفــال الســـتخدام ســلبية ا آثــا نـــاك ربــأن
الطفــــل ة ــــ ــــ ع أخــــر ات وتــــأث جتمــــا والعــــز ــــصوصية ا فقــــدان ــــ متمثلــــة ىالذكيــــة ل
ـــم ل وســـمح واتـــف وال نـــت ن ات ـــشب تباطـــا ا ـــ أك طفـــال أصـــبح كمـــا والنفـــسية، ـــسمية را

ــ طــرب ل م عرضــ قــد ممــا ــصية ال واملعلومــات والفيــديو الــصو ــ. رشر وظــا م أصــبح ولقــد
أداء عــــــن ــــــشغال لال يــــــؤدي ممــــــا ــــــا والتعلــــــق واتــــــف ال مــــــستخدمي عــــــدد ديــــــاد ا ة ــــــ خ زونــــــة
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وس ال دمان أو التعلق ذا سمية ع اصط وقد الطلبة، من ة املطلو سية املد رالواجبات
ـسل ال ـ ـااملر ا القـر ـ ا ـشا ان دمـان أنـواع ـ أك يـصبح ألن ـ مر ـو و نطي، جـدي،(ر أبـو

2008 .(  

الذكية واتف ال  :إدمان

مـــــن حالــــة أنـــــھ ــــ ع الذكيـــــة واتــــف ال تطبيقــــات ـــــم أ ه باعتبــــا نـــــت ن إدمــــان رعــــرف
عل ـــستدل و الــــسلوك ـــ اضــــطرابات ـــ إ يــــؤدي نـــت لإلن التــــوافقي ـــ غ و ــــ املر ــــاســـتخدام

ا يحدد ال ات الف تتجاو مطرد ل ش الكمبيوتر أمام الساعات عدد ادة ا وم ر ظوا زعدة ز
ـد مؤ املـشكالت، عـض وجـود مـن الـرغم ـ ع الـشبكة أمـام لـوس ا ومواصـلة البداية لنفسھ

عـــــــــزب)2006،45(مقـــــــــدادي الـــــــــدين حـــــــــسام أضـــــــــاف كمـــــــــا النفـــــــــ) 2001،281(، عتمـــــــــاد أن
ـــــ ع أوواملداومــــة نيـــــة م ة ضـــــر دو ايــــدة م أو لـــــة طو ات ـــــ لف نــــت ن مـــــع التعامـــــل ســــة رمما ور ن

حـــاالت ـــ املألوفـــة يـــصية ال ـــات املح ـــو ظ مـــع ات، الـــضر حـــساب ـــ ع وأحيانـــا اديميـــة رأل رو
ـــاح و والنمطيــــة ــــة التكرا قبيـــل مــــن التقليديــــة الواقــــع ردمـــان مــــن اب ـــ و ب ــــر ووال

ا اف واقع ا قالعالفع یصعب بحیث ر ق سلوك الة ا ذه السلوك و ی كما ی، ن
النفسیة ابیة عراض ع للتغلب شادية إ مساعدة دو رعنھ   . ن

للــ أن ـ ع ـة النظر طـر كـزت و
ُ

ـ Nomo phobia ر ونـات، م امـتالك) 1: (ثمانيـة ة ـ ف
، ـــ ال القلــــق مـــع الذكيــــة واتـــف نفــــ) 2(ال بـــضغط ر خاطئــــة،واملــــر اتــــصاالت ب ) 3(ـــس

الذكيــــة، واتــــف ال ن،) 4(ضــــیاع الــــ مــــن ــــة البطا ا،) 5(رإفــــراغ ر شــــ ن الــــ لفــــة ت
ً

ردود) 6(
مناسـبة، ـ غ أوقـات ــ تـصال تجـاه الذكيــة،) 7(الفعـل واتـف ال حة شـر ـ غی رد) 8(معــدالت

أسـبوع ملـدة الذكية واتف ال استخدام انية إم عدم تجاه مـن(Rainie   2006)الفعل ـر تظ كمـا ،
ا م متنوعة سلوكيات   :خالل

 غطية وجود عدم من ض املر  .خوف

 الذكية واتف ال ة بطا ن اء ان من  .رخوف

 التواصل ع ة القد عدم من فیھ مبالغ تصاالت(رقلق واستقبال سال  .)رإ

 اللطيفة حداث وخاصة ن خر مشاركة عدم من م(خوف ع نقطاع  .)أو

 سابقة بمواقف ت عز ال املتعة فقدان من ص ال  .زقلق

 الذكية واتف ال ن ن مة رمتال ن(ز حـ ـ یـر الذكيـة واتف ال أن ص ال م یتو نحیث
بالواقع یر ال  .)نانھ

 والصفحات للرسائل املستمر  .التفقد

 املتقدمة املرحلة ة صر و سمعية الذكية(لوسات واتف ال ع  ).دمان

 ب وسمخداع  .يصر

 دمان جة لد والقسر املستمر رعتماد  .ي
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 ال جتما التفاعل وعن جتما محیطھ عن ص ال  .لعز

 الیدین مة  .زمتال

 ن الع ع السل  .التأث

 النوم  .اضطراب

الذكية واتف ال إدمان  :أسباب

ــــــ تفج ا شـــــأ مــــــن الطفــــــل مـــــع اطئــــــة ا ــــــة بو ال ســـــاليب عــــــض اســـــتعمال عــــــضإن
الذكيــة واتــف ال إدمــان أســباب أبــر ومــن مــستقبال، والراشــد ــق املرا لــدى دمانیــة زالـسلوكيات

ي یامنھ: ما  .(2009) إسماعي

 التفاعـــل ـــ وا الوالـــدین مـــع يجابيـــة العالقـــة ـــ إ فتقـــاد و تمـــام و نـــان ا ـــ إ اجـــة ا
شـ خـالل مـن عنھ والبحث سرة داخل ستقرار و توطیـدىسر ـان لـذلك نـت ن ات ب

دمان رة ظا من د با كفیل بناء و باء ن ب ة سر  .العالقات

 قیمــــــھ ن بـــــ صـــــراع وإيجـــــاد الفـــــرد ـــــات اتجا ـــــ ع التـــــأث ـــــ ا ـــــ كب دو ـــــم ل الرفـــــاق رجماعـــــة
دمان إ لالنقياد ا قو دافعا ل ش مما ماعة ا إ وحاجاتھ ودوافعھ اتھ  .واتجا

 انخفــ، جتمــا والقلــق الــذات تقــدير إقامــة Davis (2001)اض ــ ع الفــرد ة مقــد روعــدم
والوحدة النف واء با والشعو نطواء أو ل ا ب س ة نا اجتماعية  .رعالقات

 تفـــرض ن وقـــوان وتقاليـــد أعـــراف مـــن بـــھ یحـــیط ومـــا الواقـــع مـــن ب ـــر وال النفـــ اب ـــ وغ
وا فعـال ـ ع القیـود مـن ا والـدخووضر نفـسھ عـن نفـصال ـ إ الفـرد یـدفع ممـا للكـالم

خیالــــھ ضـــرب مــــن أخـــر ــــصية ي(ىـــ وجــــدا ص) تنـــاقض الــــ نــــ عـــدم ــــ ع عمـــل
جتما الواقع من ب ر وال ، النف نموه عو وو  ).Severin & Taknard ،2007(ق

قة   :املرا

الدوسر ا ي) 2020(يعرف ي الطفل ا ع ال املرحلة ا الطفولةبأ مرحلة من تقل
الرشد سن ا بالوصو ت وت ا البلوغ بحدوث تبدأ ف الرشد، مرحلة   .لإ

عيـــد ـــا عرف ـــا) 2005(كمـــا مـــة" بأ أ مرحلـــة ـــ و ـــصية، لل قيقـــي ا الوجـــود ة زذر و
ـــــ إ صـــــغ ـــــو و ـــــق املرا ا عاشـــــ ـــــ ال الـــــصراعات ديناميـــــة كمحـــــصلة ـــــصية بال تمـــــ ـــــة و

بال ن،رالــشعو خــر ــ ــق املرا ــان وذو اب بــاالغ الــشعو حيــث ــة، و ال ن عيــ عــدم ــ إ أو ــة رو
وفقــدان والقلـق ثـم ملــشاعر بـا ش والعـ الواقـع، صــميم ـ موقعـھ ــشاف اك ـ ع تـھ قد روعـدم

ذلك إ وما   ".الثقة

قة املرا مرحلة مية   :أ

فنجــ الفـــرد ناحيــة مـــن قــة املرا مرحلـــة ميــة أ ـــ إ نظرنــا مراحـــلإذا اخطـــر تمثــل ـــا أ د
يمـر ـ ال ة الف نفسھ الوقت و ومستقبلھ الفرد مص ا ف يتحدد ال املرحلة ف ياة، ا
ـذه ـ الفـرد ينحـرف أن مكـن و والقلـق، الـصراعات مـن أيـضا ي عـا و املـشكالت من بالكث ا ف

ا مــن ا ــ كث د ــشا و بيــده، أخــذ و عاونــھ مــن يجــد لــم إذا اســيااملرحلــة د ن متفــوق ــانوا رلطــالب
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ـــسوء و ـــة الثانو املرحلـــة ـــ ون ـــ يتع ثـــم عداديـــة و بتدائيـــة م اســـ د ـــ اجتماعيـــا ن رومتكيفـــ
يــضمن بأمــان الفــرد ـا ع إذا ــ ال الزجاجــة عنـق أشــبھ قــة املرا مرحلـة أن ــ ع وذلــك م تكـيف

حيان معظم ومستقر آمنة ،(حياة كفا الدين    ). 107 – 106: 1998عالء

السابقة اسات   :رالد

ــادي (Olufadi,2015) ىأجــر داء ن بــ العالقــة عــن الكــشف ــ إ ــدفت اســة رد
ي الــذ ــاتف ال اســتخدام والوقــت(وســلوك متعــددة، ــام بم والقيــام نطــواء، و ــو، والل دمــان،

ــاتف بال ـديث ا ـ التواصـل، قاملـستغر مواقــع ـ ع املـستغر اكقوالوقـت د وقــد،)رجتمـا
ي الــذ ــاتف ال اســتخدام وســلوك ــادي داء ن بــ عكــسية عالقــة وجــود ــ إ النتــائج ت رأشــا
الوقــت أن ــ إ اســة الد ــت ون ، ــادي بـاألداء ــ ين ــاتف بال ــديث ا ــ املــستغر الوقـت روأن ق

با ــديث ا ـ املـستغر والوقـت اســة بالد الطلبـة يقـضيھ الـذي قاليـومي ميــةر أ ـ ك مـا ـاتف ل
ادي داء ع   . للمحافظة

ي (Lee,2015) وقــام الـــذ ـــاتف ال اســتخدام دوافـــع عـــن الكــشف ـــ إ ـــدفت اســة ربد
اســة الد عينــة شــملت وقــد ملــستخدميھ، النفــسية ــصائص ي) 292(روا الــذ ــاتف لل مــستخدما

عمــر الــدوافع) 20(يبمتوســط أن ــ إ النتـــائج ت أشــا وقــد یـــؤثررعامـــا، الفــراغ أوقــات قـــضاء اء رو
اء و تكمـــن ـــ ال الـــدوافع أن ـــ إ اســـة الد نتـــائج ت أشـــا كمـــا ي، الـــذا الـــضبط ـــ ع ســـل ل رـــش ر ر
وقـــد ي، الـــذ ـــاتف ال إدمـــان ـــ ع إيجابـــا يـــؤثران الفـــراغ وقـــت وقـــضاء جتماعيـــة العالقـــات بنـــاء

وا الذكية واتف ال استخدام دوافع أخذ ة ضر إ اسة الد رأوصت ةور القـد النفـسیة رصائص
ي الذ اتف ال لإلدمان الوقائية امج ال عمل عند عتبار ن ع الذات ضبط   . ع

ي واملنصو بوفرة، اسة رد إدمـان) 2018(ر ـ ع التعـرف ـ إ اسـة الد ـذه ـدفت روقـد
ـــــ ع والتعـــــرف ، الثـــــانو التعلـــــيم تالميـــــذ لـــــدى النفـــــسية ضـــــطرابات بـــــبعض وعالقتـــــھ نـــــت ين

مـدمالفر لـدى النفـسية ضـطرابات ـ ق والفـر دمـان، جـة لد النفـسية ضطرابات وق رو
مـــن اســـة الد عينـــة ونـــت ت وقـــد س، ـــ ا ـــ ملتغ تبعـــا نـــت رن

ً
التعلـــيم) 258( مرحلـــة مـــن تلميـــذا

ً

يان واســـــت نــــت ن إدمـــــان مقيــــاس م علــــ طبـــــق ، زائــــر ا بــــالغرب معـــــسكر بمحافظــــة يالثــــانو ي
حـصائيةضطرابات م الـر نـامج ب حـصائية ة املعا تمت النتـائجSPSSزالنفسية، وكـشفت

التعلـــــيم تالميـــــذ لـــــدى النفـــــسية ضـــــطرابات و نـــــت ن إدمـــــان ن بـــــ تباطيـــــة ا عالقـــــة وجـــــود رعـــــن
ـــــ مرتف ولـــــصا دمـــــان جـــــة لد تبعـــــا النفـــــسية ضـــــطرابات ـــــ ق فـــــر ـــــرت أظ كمـــــا ، رالثـــــانو

ً
و ي

التالميـــــــذ، مـــــــن ندمــــــان املـــــــدمن ن بـــــــ النفـــــــسية ضــــــطرابات جـــــــة د ـــــــ ق فـــــــر توجــــــد روكـــــــذلك و
املدمنات ولصا   .واملدمنات

اســـة د ـــ ـــشار) lee, et, all, 2018(رو ان فحـــص ـــو اســـة الد ـــذه مـــن ـــدف ال ـــان رو
اسـة الد عينـة انـت و الذكيـة واتف ال إدمان طر ن املعرض الصغار ن ق مـن) 490(راملرا طالبـا

ً

س املـــدا الذكيـــةرطــالب واتـــف ال إدمـــان ات مـــستو س يقـــ ذاتيـــا يانا اســـت م علـــ وطبـــق عداديـــة
ً

ن ق واملــــــرا الوالـــــدين مــــــع والتواصـــــل والقلــــــق الـــــذات ام ــــــ واح والعاطفيـــــة الــــــسلوكية واملـــــشكالت
أن اســــة الد نتــــائج ــــرت واتـــــف) 128(روأظ ال ــــزة أج ــــ ع لإلدمــــان ـــــ كب خطــــر ــــ ن ق املــــرا مـــــن

امل ـــذه ـــرت أظ كمـــا لالذكيـــة املــــشا مـــن حـــدة ـــ أك ات مـــستو ـــوظ م ل ـــش و ة ـــ خ جموعـــة
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كــــشف كمــــا م والــــد مــــع التواصــــل جــــودة وضــــعف الــــذات ام ــــ اح ي وتــــد والعاطفيــــة الــــسلوكية
ي العدوا بالسلوك كب ل ش مرتبط الذكية واتف ال إدمان شدة أن املتعدد نحدار   .تحليل

الع اسة د ت يأشا ر إ) 2019(ر دفت ـاتفوال ال إدمـان ن بـ العالقـة عـن الكشف
الـــــشمالية، ـــــدود ا بجامعـــــة داب و بيـــــة ال ليـــــة وطالبــــات طـــــالب لـــــدى يـــــاة ا وجـــــودة ي الــــذ

مــــن اســـــة الد عينــــة ونــــت ـــــدود) 320( روت ا بجامعــــة داب و بيـــــة ال ليــــة وطالبــــات طـــــالب مــــن
و170(الشمالية ناث عمر150من متوسط و و الذ مقيـاسوا)  20.35رمن الباحـث سـتخدم

اختبـار اسـتخدام خـالل مـن البيانـات تحليـل وتـم يـاة، ا جودة ومقياس الذكية، واتف ال إدمان
النتـائج" ت" ت وأشـا املتعدد طي ا نحدار وتحليل سو ب تباط ا ومعامل املستقلة، رللعينات نر

ي الـذ ـاتف ال إدمـان عـاد أ ن بـ سـالبة تباطية ا عالقة وجود اليوميـة،تـداخل(رإ يـاة ا ـشطة أ
ليــة ال جــة الد الــسيطرة، ــدود) رفقــد ا بجامعــة داب و بيــة ال ليــة طلبــة لــدى يــاة ا وجــودة

ـاتف ال إدمـان ومنخفـ ـ مرتف جـات د متوسـطي ن بـ إحصائيا دالة ق فر جود و رالشمالية،
ً

و و
ـــات ال إدمـــان منخفــ لـــصا الـــشمالية ـــدود ا جامعــة وطالبـــات طـــالب لـــدى ي ي،الــذ الـــذ ف

إدمـــان ـــ والطالبـــات الطـــالب جـــات د متوســـطات ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود روعـــدم و
س ا ملتغ تبعا ي الذ اتف ال

ً
.  

ــــي ر ا الـــــصبان، اســــة د ـــــت بي إدمـــــان) 2019(روقــــد عالقـــــة معرفــــة ـــــ ا ــــدفت ـــــ وال
ــــــــ ط والتــــــــو النفــــــــ بــــــــاألمن جتمــــــــا التواصــــــــل مواقــــــــع اســــــــتخدام ــــــــ ع ــــــــرائمرالطــــــــالب ا

مــن اســة الد عينــة ونــت وت انية، واســتخدمت) 252(رالــسي ة، املنــو باملدينــة طيبــة بجامعــة رطالبــا
والتعــرض النفــ مــن مقيــاس الباحثتــان اســتخدمت كمــا ، ــ التحلي تبــاطي املــن اســة رالد ر

و ن، البـــاحثت إعـــداد مـــن جتمـــا التواصـــل وســـائل ـــ ع انية الـــسي ـــرائم ا ـــ ط مقيـــاسرللتـــو
ليــــو ا إعــــداد مــــن جتمــــا التواصــــل مواقــــع أغلــــب)2017(ياســــتخدام أن النتــــائج ــــرت وأظ ،
جتمـــا التواصـــل مواقـــع ـــ ع حـــسابات ـــو يمتل ـــد%) 95.6(نالطـــالب يز بمـــا غالبـــا ـــستخدم و

ً

يوميـــا ســـاعات ـــع أ عـــن
ً

إحـــصائية%)46.8(ر داللـــة ذات ـــة بؤ وت ســـالبة تباطيـــة ا عالقـــة جـــود و ر، و
إدم ن أنب ـرت أظ كما ، النف م أم ن و جتما التواصل مواقع استخدام ع الطالب ان

دالــــــة ــــــة بؤ ت موجبــــــة تباطيـــــة ا عالقــــــة لــــــھ ــــــان جتمـــــا التواصــــــل ملواقــــــع الطــــــالب راســـــتخدام
عــــرض أن ن وتبــــ الوســــائل، تلــــك ــــ ع انية الــــسي ــــرائم ا ــــ ط للتــــو م عرضــــ بمــــدى رإحـــصائيا

ً

ال رائم ل إحـصائياالطالب دالـة ة بؤ وت سالبة تباطية ا عالقة لھ ان املواقع تلك ع انية سي
ً

ر
النف م   .بأم

مـــــــشر ال اســـــــة د ت ـــــــ أو يكمـــــــا اســـــــتخدام) 2019(ر إدمـــــــان جـــــــة د ـــــــ ع التعـــــــرف ـــــــ رإ
ونـــت وت م، نظـــر ـــة وج مـــن م علـــ الـــسلبية ه وآثـــا قـــاء الز جامعـــة طلبـــة لـــدى الذكيـــة واتـــف رال ر

مــن اســة الد مــن)395( رعينــة وتحقــق بنفــسھ ــا طو بانة اســ الباحــث واســتخدم وطالبــة، رطالبــا
ً

مـــن الذكيـــة واتـــف ال اســـتخدام إلدمـــان ليـــة ال التقـــدير جـــة د أن النتـــائج ـــت ي و ـــا وثبا ا رصـــدق
ــذه ـ ع عتمــاد مجـا وأن متوسـطة، انــت اسـة الد مجــاالت وجميـع العينـة أفــراد نظـر ـة روج

والتفك شغال و واتف أفـرادال تقـدير ـ التـوا ـ ع والثانيـة و ن ت املرت ع ا حا قد زا
م، علــ ا تــأث ــ أك انــت ــصية وال والنفـسية جتماعيــة الــسلبية ثــار أن ــت بي كمــا اسـة الد

ً
ر
وجــود%) 55.9(وأن ــ إ النتــائج ت أشــا كمــا الذكيــة، واتــف ال اســتخدام ــ ع مــدمنو ــم م رمــ ن

إحـــص داللـــة ذات ق الذكيـــةوفـــر واتـــف ال اســـتخدام إدمـــان ـــ ع ـــسابية ا املتوســـطات ن بـــ ائية
س وا لية ال نوع ملتغ وفقا ق الفر ذه مثل وجود وعدم امسة ا السنة فئة يولصا

ً
  .  و
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الـصاو اسة د يوأكدت الذكيـة) 2019(ر واتـف ال تطبيقـات استكـشاف ـ إ ـدفت ـ ال
وأســباب شـــيف و الوثــائق بمراكــز املـــستفيدينراملتعلقــة خــدمات ــز عز ـــ ــا مي وأ ا اســتخدام

الوصـفي املـن اسـة الد واسـتخدمت التطبيقـات ـذه ر تطـو ا واج ال والتحديات ا روسما
ـــشاء إ عــن اســة الد وكــشفت التطبيقــات ــذه ســمات لتحليــل حــة مق نقــاط بقائمــة رواســتعانت

ل ا) 17(رشيف زة ج و الذكية واتف لل تطبيقا
ً

  .ملحمولة

ـو والع املــوم اسـة د ـ رو ــوف) 2019(ر ا ـشار ان مــدى عـن الكــشف ـ إ ـدفت ــ وال
النقــــال ـــــاتف ال فقـــــدان مـــــن ــــ يـــــا(املر ـــــ) النوموفو إ باإلضـــــافة مـــــوك، ال جامعــــة طلبـــــة لـــــدى

الديموغرافيــــة للعوامــــل ــــة بؤ الت ة القــــد عــــن امــــتالك(رالكــــشف ســــنوات عــــدد ليــــة، ال س، ــــ ا
طبيعــــة ــــاتف، اســــيةال الد الــــسنة قامــــة، ــــان م طلبــــة) رالــــسكن، لــــدى يــــا النوموفو ــــشار ان ــــ

مـــن اســـة الد عينـــة ونـــت وت مـــوك، ال ـــ) 1425(رجامعـــة وس ـــالو الب طلبـــة مـــن وطالبـــة رطالبـــا
ً

م يلـــــد مقيـــــاس اســـــتخدام تـــــم مـــــوك، ال مـــــن) yildirim,2014(رجامعـــــة ـــــ املر ـــــوف ا لقيـــــاس
التحقـــق عـــد النقـــال ـــاتف ال ــــسبةفقـــدان أن اســـة الد نتـــائج ـــرت أظ وقـــد وثباتـــھ، صــــدقھ رمـــن

النقــال ــاتف ال فقــدان مــن ــ املر ــوف ا ــشار يــا( ان مــوك) النوموفو ال جامعــة طلبــة ن مــن( بــ
م نظــر ــة ا) وج مقــدا ــ%)15.37(رــان للمتن ــس أثــر وجــود النتــائج ــرت وأظ ســـنوات(، عــدد

النقـال ــاتف ال مــع) امـتالك طرديــا يـرتبط الــذي
ً

بــھ ـ يـا(املتن عــن) النوموفو النتــائج كـشفت كمــا
للمتن س أثر س(وجود وكـذلك) ا ، و الـذ الطلبـة م بنظـرا نـة مقا نـاث الطلبـة رلصا ر

ئـــــات للمتن ك مـــــش أثـــــر س(وجــــود ـــــ ا ثـــــم النقـــــال، ـــــاتف ال امــــتالك ســـــنوات بـــــھ) عـــــدد بـــــاملتن
يــا( عــن‘ )النوموفو أيــضا اســة الد نتــائج وكــشفت

ً
للعوامـــلر ــة بؤ ت ة قــد أو ــس أثــر وجــود رعـــدم

املــــــؤثرة اســــــية(الديموغرافيــــــة الد الــــــسنة قامــــــة، ــــــان م الــــــسكن، طبيعــــــة ليــــــة، ــــــشار) رال ان ــــــ
موك ال جامعة طلبة لدى يا   .النوموفو

ض املقــــر اســــة د ت ــــ ووأو إدمـــــان) 2019(ر مــــستو عــــن الكـــــشف ــــ إ ــــدفت ـــــ ىوال
الثــــا التعلـــيم طــــالب لـــدى نـــت لــــدىن نـــت ن إدمــــان مـــستو ــــ ق الفـــر ــــ ع والتعـــرف ، ىنو وي

مــــن اســــة الد عينــــة ونــــت ت وقــــد قامــــة، محــــل س، ــــ ا ــــ ملتغ تبعــــا رالطــــالب
ً

طبــــق) 109( طالبــــا
ً

حـــصائية م الـــر نـــامج ب للبيانـــات حـــصائية ـــة املعا وتمـــت نـــت، ن إدمـــان مقيـــاس م زعلـــ
جتماعيــة النتــائجSPSSللعلــوم لـــدىوكـــشفت نــت ن إدمـــان مــن معتـــدل مــستو وجــود ىعـــن

إدمـــان ـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم النتـــائج ـــرت أظ كمـــا ، الثـــانو التعلـــيم وطـــالب ي
والتخصص س ا ملتغ تبعا نت ن

ً
.  

اسـة د ت ـ جـودة) kumcagiz, Hatice, 2019(روأو ـ التحقيـق ـ إ اسـة الد ـدفت رو
إدمـــــــ ملخـــــــاطر كمؤشـــــــر يـــــــاة الذكيـــــــةا واتـــــــف ال عينـــــــة) QL(ان انـــــــت و تـــــــراك، ن ق املـــــــرا ن بـــــــ

اســــة م) 352(رالد مــــ ــــة الثانو س املــــدا طــــالب و) 153(رمــــن و الــــذ وطبــــق) 199(رمــــن نــــاث مــــن
ـــ ا الد العــام خــالل الذكيــة واتــف ال إدمـــان ومقيــاس طفــال يــاة ا جــودة  – 2015(رمقيــاس

طــ) 2016 ا نحــدار تحليــل اســتخدام ومخــاطروتــم تبــاط) QL(ي لفحــص واملتعــدد ــسيط رال
والنفـــسية ـــسدية ا ة الـــ عـــاد أ أن اســـة الد ـــذه نتـــائج ـــرت وأظ ي، الـــذ ـــاتف ال إدمـــان ن ربـــ
ـــــة الثانو س املـــــدا طـــــالب لـــــدى الذكيـــــة واتـــــف ال بإدمـــــان ســـــلبا مرتبطـــــة والـــــشاملة جتماعيـــــة رو

ً

كية   .ال
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اسة د قطب،(رو إ) 2020حمزة، دفت ـة،وال لو ا واتف ال إدمان أثر اسة رد
يان ســـت ية املـــ اســـة الد ـــذه اســـتخدمت وقـــد ن، ق املـــرا ســـلوكيات ـــ ع التطبيقـــات روتـــأث
س املــــدا طــــالب مــــن مجموعــــة اســــة الد ــــذه دفت واســــ ن، املــــشارك قبــــل مــــن املعلومــــات رمــــع ر

ســــالمية خــــاء و الفكــــر دار ســــة بمد جــــدة مدينــــة ــــ نــــاث و و رالــــذ مــــار ــــة العمر الفئــــة لــــدى
ن م)16إ14(ب وعدد وقتـا) 270(سنة يقـضو الطـالب معظم أن إ اسة الد نتائج وتوصلت

ً
ن ر

ا أحـــد أو التطبيقـــات ـــذه ـــ ع ال شـــات: (طـــو ـــستغرام-ســـناب بـــوك-تـــو-ا س اك) فـــ إد ردو ن
املــــــــرا أن اســــــــة الد ــــــــذه ت ــــــــ أو كــــــــذلك التطبيقــــــــات، ــــــــذه ــــــــ ع ــــــــدر امل الوقــــــــت نرلقيمــــــــة ق

ـــ وع وايــات، ال ر وتطــو خدمــة ــ ـــا وتطبيقا ــة لو ا واتــف ال باســتخدام يقومــو ن نالــسعودي
الـتحكم ـ ع ا بقـد أشـادت العينـة أن إال ـة لو ا واتـف ال السـتخدام الـسلبية ثار من رالرغم

دمان ملرحلة يصل ال ستخدام فرط وأن ة لو ا واتف ال   .باستخدام

اســة د ت ــ أو ــيركمــا ر ا ي، ــشار) 2020(ــسيو ان مــستو اســة د ــ إ ــدفت ــ ىوال ر
ـــــي و لك التنمــــر ســــة مما وعالقــــة امعيــــة، ا املرحلـــــة طالبــــات ن بــــ ــــي و لك التنمــــر رة رظــــا

ي و لك التنمر مقياس الباحثتان وطبقت النفسية، بالوحدة املتنمـر(ربالشعو ة ملعرفـة) رصـو
ومق رة الظـــــا ـــــذه ـــــشار ان الـــــشعوىمـــــستو مـــــستو لتحديـــــد النفـــــسية بالوحـــــدة الـــــشعو ريـــــاس ىر

مـن اسـة الد عينـة ونـت ت وقد الطالبات، لدى النفسية ليـة) 133(ربالوحدة طالبـات مـن طالبـة
ات عبـــا ميـــع ـــسابية ا املتوســـطات أن اســـة الد نتـــائج ـــرت أظ وقـــد القـــر أم بجامعـــة بيـــة رال ر ى

ن بــ تراوحـــت ــي و لك التنمـــر عـــن) واملرتفــعاملتوســـط(مقيــاس املقيــاس ات عبـــا أن ــ ع ـــذا رو
ت ــــــ أو كمــــــا ــــــي، و لك التنمــــــر عــــــن ــــــ ع ــــــ ال الــــــسلوكيات ســــــات مما ــــــ الطالبــــــات رواقــــــع
أفـراد أن ـ إ ـش ممـا متوسـطة جـة بد النفـسية الوحـدة مقيـاس ات لعبـا سابية ا راملتوسطات ر

وجــ النتــائج ــرت أظ كمــا النفــسية، الوحــدة مــن ن عــان إحــصائياالعينــة دالــة تباطيــة ا عالقــة ود
ً

ر
ي و لك التنمر سلوك سة ومما النفسية بالوحدة الشعو ن رب   .ر

معـــــان ا اســــة د ت أشــــا ركمــــا إدمـــــان) 2020(ر مــــستو ــــ ع التعـــــرف ــــ إ ــــدفت ــــ ىوال
اســـــة الد مرحلـــــة طلبــــة لـــــدى النفــــسية بالوحـــــدة بالــــشعو وعالقتـــــھ الذكيــــة واتـــــف ال راســــتخدام ر

متغ وفق مـنعدادية اسـة الد عينـة تألفت وقد س م) 220(را مـ وطالبـة مـن) 120(طالبـا
و مـــــا) 100(نـــــاث البحـــــث ــــــداف أ لتحقيـــــق ن أداتـــــ اســــــتخدام تـــــم وقـــــد و الــــــذ مقيــــــاس: رمـــــن

ـسة ما ل) 2014(ا النفـسية الوحـدة ومقيــاس ي الـذ ـاتف ال اســتخدام ـ ع ن،( لإلدمـان ــس ا
أن) 2002 ـ إ النتائج ت أشا لـدىروقد الذكيـة واتـف ال اسـتخدام إدمـان مـن عاليـة جـة د رنـاك

ن بــــــــ ـــــــة معنو إحـــــــصائية داللـــــــة ذات ق فـــــــر توجـــــــد ال وأنـــــــھ عداديـــــــة، اســـــــة الد مرحلـــــــة وطلبـــــــة ر
عالقـــــة نـــــاك وان النفـــــسية الوحـــــدة مـــــن عـــــانو العينـــــة أفـــــراد أن ـــــ إ ت أشـــــا كمـــــا ن، ـــــس نا ر

والوحدة الذكية واتف ال استخدام إدمان ن ب تباطية   .النفسيةرا

ــــــي ا غز اســــــة د ــــــت بي وكمــــــا طالبـــــــات) 2020(ر اســــــتخدامات معرفــــــة ــــــ إ ــــــدفت ــــــ وال
وقـــــد الفرديـــــة ـــــة و ال ـــــ ع اســـــتخداماتھ وتــــأث املتحققـــــة شـــــباعات الذكيـــــة واتـــــف لل امعــــة ا
عينــة ـ ع ــا ع تو تـم بانة اســ ـ داة وتمثلــت البحـث ــدف لتحقيـق الوصــفي املـن زأسـتخدم

ــــتطالبــــ) 200( مـــن ي و الــــسعودية، يـــة العر باململكــــة فيـــصل بــــن الــــرحمن عبـــد مــــام بجامعـــة ة
أن اســة الد يوميـــا% 60رنتــائج ــ وأك ســاعات ثــالث بمعـــدل ي الــذ ــاتف ال ــستخدمن العينـــة مــن

ً

وجـــل ـــا ع يتا ـــ ال ـــسابات ا قائمـــة والـــصديقات امعـــة ا حـــسابات وتتـــصدر منتظمـــة ـــصفة و
وأسا يــة العر باللغــة ــسابات أنا البحــث وكــشف ســعودية، ســا

ً
ــستخدمن% 87 الطالبــات مــن

و ـــــــ ا ف العـــــــالم ـــــــ قيقيـــــــة ا ـــــــة و يـــــــة% 12.5ال ف ال املواقـــــــع وتجـــــــذب ا، مـــــــستعا اســـــــما
ً ً
ر
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ــــــسبة ب ــــــسبة% 78الطالبــــــات ب العلميــــــة املواقــــــع ــــــا ــــــسبة% 53تل ب ــــــة خبا املواقــــــع % 41رثــــــم
يــــة الدي الت% 24واملواقـــع مواقــــع ــــب ترت ــــ يليــــھو ة الــــصدا أب س الــــوا احتــــل جتمــــا رواصـــل

الطالبــــــات ــــــ و البحــــــث كــــــشف كمــــــا اليوتيــــــوب، ثــــــم ــــــستجرام أ عــــــده و شــــــات ســــــناب ثــــــم تــــــو
والنفــــــسية ــــــسدية ا ومخــــــاطره ــــــ الرق دمــــــان ــــــ إ أحيانــــــا يــــــصل الــــــذي املفــــــرط باالســــــتخدام

ً

ة   . والفكر

فحـــــــــص) kaya,sinan,Mevlut,2020(وقـــــــــام ــــــــــ إ ـــــــــدفت اســــــــــة إدمــــــــــانربد ات مــــــــــستو
ثــم الطــالب، إدمــان ات مــستو تحديــد تــم ء ــ ــل وقبــل امعــات، ا طــالب ن بــ الذكيــة واتــف ال
اســـتخدام مـــن والغـــرض الطـــالب، س ـــ وفقـــا تختلـــف ات املـــستو ـــذه انـــت إذا مـــا فحـــص تـــم

ً

ـــــ ية الــــسب نــــة املقا قــــة طر اســــتخدام وتــــم ســــتخدام، وأوقــــات ي، الــــذ ــــاتف ال ــــ ع نــــت رن
مــــنالب البحــــث عينــــة وتألفــــت ، ــــ ك بحــــث كمــــن ليــــة) 435(حــــث ــــ ســــو يد وطالبــــة نطالــــب ر

مـــن املتاحــة العينـــات أخــذ خــالل مـــن م تحديــد تــم والـــذين س مــا و اونــدو جامعـــة ــ ــوت زالال
البيانــــات ــــ ع ـــصو ا تــــم ن ــــامعت ا لطـــالب الذكيــــة واتــــف ال إدمـــان ات مــــستو تحديــــد لأجـــل

وا ال إدمـــان مقيـــاس اســــتخدامباســـتخدام وتـــم املـــستقلة، للعينـــات حـــصاء ن الذكيــــة  Tتـــف
ــــــا، عل ــــــصو ا تــــــم ــــــ ال البيانــــــات لتحليــــــل تجــــــاه أحــــــادي التبــــــاين تحليــــــل اختبــــــار لالوصـــــفي،
مــــن منخفــــضة ات مـــستو م لــــد ـــوت الال ليــــة ــــ ســـو يد الــــذين الطـــالب أن النتــــائج ـــرت نوأظ ر

م لــد و الـــذ الطــالب وأن الذكيـــة واتــف ال الذكيـــةرإدمــان واتــف ال إدمـــان مــن ـــ أع ات مــستو
تفـاع ا إ الذكية واتف ال ع جتما التواصل وسائل استخدام أدى كما بالطالبات نة رمقا ر

دمان   .خطر

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

املتنوعــــــة املواضــــــيع مــــــن العديــــــد تناولــــــت ــــــا أ الــــــسابقة اســــــات الد قــــــراءة مــــــن ريالحــــــظ
باملـشك اسـتفادواملتعلقة ولقـد نـت، ن و الذكيـة واتـف ال ـزة أج مـستخدمي عنـد الـسلوكية الت

اسـة، للد املالئـم املـن واختيـار اسـة للد النظـر طـار إعـداد السابقة اسات الد من رالباحث ر ير
ــزة أج إدمــان جــراء مــن ن ق املــرا عنــد تبــة امل ثــار و الــسلوكية املــشكالت ــ ــم الف عميــق ــ و

ا واتف نـةال ومقا اليـة ا اسـة الد أداة بنـاء ـ اسـات الد ـذه مـن الباحـث استفاد كما رلذكية، ر ر
خـــر اســـات الد مـــع اســـة الد ـــذه ىنتـــائج ر الــــسابقة. ر اســـات الد ـــ ع طـــالع خـــالل مـــن تـــم ركمــــا

اسة الد استخدمت ال العلمية واملجالت والكتب املراجع من الكث ع   .رالتعرف

ــدف ال حيــث إدمـــانفقـــد:مــن ن بــ العالقــة طبيعـــة عــن للكــشف ــدف اســـات الد عــض رانــت
ــــ الع يــــاة ا وجــــودة الذكيــــة واتــــف الذكيــــة)2019(يال واتــــف ال إدمــــان ن بــــ العالقــــة كــــذلك ،

وقطــــب حمــــزة اســــة كد ن ق املــــرا وايــــات ن)2020(رو ق املـــــرا اســــتخدام ن بــــ العالقــــة وكــــذلك ،
جتماعيـــــ بالعزلـــــة وعالقتـــــھ الذكيـــــة واتـــــف فاطمـــــةلل اســـــة كد مـــــن)2018(رة خـــــر والـــــبعض ،

ات ــ املتغ عــض و الذكيــة واتــف ال إدمــان ن بــ العالقــة اســة د ــ ع منــصبا دفــھ ــان اســات رالد ر
اسـة كد ومـصطفى)Lee.et. all.2018(رالنفـسية و)2020(، ،kaya, Sinan, Mevlut,2020)(و ، 

kumcagiz, Hatice, 2019)(الد اسـتفادت فقـد العمـوم ـ وع اسـاتر، الد ـذه مـن اليـة ا راسـة
ا ا أف وتدعيم اسة الد فكرة ة لو و داف رتحديد ر   .ر
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العينــــة حيـــــث وقطـــــب:مــــن حمــــزة اســـــة د مــــع اليـــــة ا اســـــة الد اتفقــــت رفقـــــد اســـــة)2020(ر ود ر،
مـصطفى)2020(ال اسة ود اسـة)2020(ر، ود معـان(ر، اسـة)2020(ا ود  ,kumcagizو(ر،

Hatice, 2019(اسة ود اسة) 2019(بوفرةر، عبدهللا)Lee.et. all.2018(رود اسة ود   ).2017(ر،

اســة الد أداة حيــث فمعظــم:رمــن وتحقيقــھ إليــھ الوصــو املــراد الغــرض بخــصوص تنوعــت لفقــد
ـــ اخــتالف مــع ا اســ د مــن الغــرض وتحقيــق البيانــات مــع بانة ســ أداة ــت تب قــد اســات رالد ر

ا، تناول ال واملحاو ن النقـالراملضام ـاتف ال إدمـان مقياس اسات الد عض استخدمت رحيث
ي الذ اتف ال استخدام إدمان بانة   واس

املــن حيــث اســة:مــن الد ــذه أن املالحــظ فمــن الــسابقة اســات الد ــ املتبــع املــن ــ إ ربــالنظر ر
لطبيعـــة ملالءمتـــھ وذلـــك الوصـــفي املـــن اســـتخدام ـــ الـــسابقة اســـات الد معظـــم مـــع اتفقـــت رقــد

ــيــ ر وا ي ـــسيو اســة د مـــع اليـــة ا اســة الد اتفقـــت فقــد اســـة، الد رذه ر اســـة)2020(ر د ومـــع ر،
معـــان وقطـــب)2020(ا حمـــزة اســـة د ومـــع مـــشر)2020(ر، ال اســـة د ومـــع ي، اســـة)2019(ر ود ر،

  ).2019(يالع

اســــة الد لنتــــائج ـــسبة وجــــود:ربال ــــ ع إجمــــاع شـــبھ نــــاك ــــان أنـــھ إال وتنوعــــت، اختلفــــت فقـــد
ةعالقــــة ســــر واملــــشكالت جتماعيــــة والعزلــــة النفــــسية بالوحــــدة الــــشعو ن بــــ دالــــة تباطيــــة را ر

ســلبية إمــا دالــة تباطيــة ا عالقــة وجــود وكــذلك الذكيــة، واتــف ال وإدمــان جتماعيــة رواملــشكالت
والعزلــة االكتئـاب النفـسية ضـطرابات عـض ـو وظ الذكيـة واتـف ال إدمـان ن بـ إيجابيـة روإمـا

نطـو واتــفو ال إدمــان مـستو ــ ن ـس ا ن بــ ق فـر وجــود عـدم ــ وع ، النفـ اب ــ غ و ىاء و
  .الذكية

اسـة الد ض رفـر اســة :و بالد املرتبطـة الـسابقة اســات الد عـرض ـشأن ســبق مـا ـ ع ــسا رتأس ر
ً

النحـو ـ ع اليـة ا اسـة الد ض فـر صياغة يمكن عرضھ السابق النظر طار وكذلك الية را و ي
  :ي

إ .1 متوسطىمستو ن ق املرا لدى الذكية واتف ال زة أج   .دمان

ن .2 ق املـــــرا لــــدى الذكيــــة واتـــــف ال ــــزة أج إدمــــان ــــ ع تبـــــة امل واملخــــاطر ثــــار ىمــــستو
  .متوسط

النوع .3 متغ ضوء الذكية واتف ال إدمان ن ق املرا ن ب ق فر   .وتوجد

متغ .4 ضوء الذكية واتف ال إدمان ن ق املرا ن ب ق فر   .العمروتوجد

اســــة الد رة :رمــــن ظــــا طبيعــــة ــــ ع الوقــــوف ــــ إ ــــدفت ــــ وال اليــــة ا اســــة الد لنــــوع روفقــــا
ً

بــالواقع توجــد كمــا رة الظــا اســة بد املــن يقــوم وحيــث ن ق املــرا لــدى الذكيــة واتــف ال رإدمــان
ة وا ات تفس عطي دقيقا وصفا ا بوصف

ً ً
.  

اســة الد بمنطقــة :رمجتمــع العــام بــالتعليم ــة الثانو املرحلــة طــالب مــن اســة الد مجتمــع ــو رت ن
ا الد العام من ي الثا الفصل ان رجا   .  ـ1442ز

ية ــــسيكوم الــ ــــــصائص ا ــــن مـ ــــق التحقــ ــــة طــــــالب: عينـ مــــــن عـــــدد باختيــــــار الباحــــــث قـــــام
ات عبـــا وضـــوح مــدى ـــ ع للوقــوف وذلـــك اســـة الد عينــة خـــارج ــة الثانو املرحلـــة روطالبــات أدواتر
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ألداة ية وم الـــسي ــصائص ا ــساب والطالبــات الطــالب مــن عــدد اختيــار تم ســ كمــا اســة رالد
الية ا اسة   .رالد

اسة الد ي :رعينة ما إ اسة الد عينة   :رتنقسم

ية - وم الــسي ــصائص ا مــن التحقــق مــن: عينــة حــذف ســتطالعية العينــة ــو ) 100(نتت
مــــن م اختيــــا تــــم ن، ق املــــرا مــــن تطبيــــقرفــــردا وتــــم البحــــث، لعينــــة صــــ املجتمــــع نفــــس

لھ ية وم السي صائص ا من التحقق دف م عل  .املقياس

ساســية - مــن: العينـة البحـث عينــة ـو ــ) 207(نتت الزم العمـر متوســط ـان ن، ق املــرا مـن
ـــم معيـــار) 16.618(ل ـــ)1.129(يبـــانحراف متغ ضـــوء ـــ البحـــث لعينـــة وصـــف ـــ ي وفيمـــا ،
قامةالنو ان وم ة، العمر الفئة  .ع،

النوع متغ ضوء العينة   :وصف

  )1(لجدو

النوع متغ ع العينة أفراد ع   )أن–ذكر(زتو

ة العدد النوع املئو سبة  %ال

 55.1 114 ذكر

 44.9 93 أن

 100 207 املجموع

العينـــة أفـــراد إجمـــا أن الـــسابق ـــدو ا مـــن م) 207(ليتـــ ،) 114(مـــ و الـــذ رمـــن
ناث) 93(   .من

ة العمر الفئة متغ ضوء العينة   :وصف

  ) 2(لجدو

ة العمر الفئة متغ ع العينة أفراد ع   زتو

ة العمر ة العدد الفئة املئو سبة  %ال

من15من أقل  47.3 98 سنة17إ

 52.7 109 سنة19إ17من

 100 207 املجموع

الـــــــسابق ـــــــدو ا مـــــــن العينـــــــةليتـــــــ أفـــــــراد إجمـــــــا م) 207(أن اوح) 98(مـــــــ ـــــــ ت ـــــــ
ن ب ما م من15(رأعما أقل ن) 109(،)سنة17إ ب ما م أعما اوح   ).سنة19إ17(رت
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اســـة الد طـــالع :رأداة عـــد الذكيـــة واتـــف ال إدمـــان مـــستو لقيـــاس أداة بإعـــداد الباحـــث ىقـــام
و وسي العالقة، ذات س املقاي من عدد التاليةنع طوات ا حسب داة   : إعداد

واتــف -1 ال إدمــان بموضــوع العالقــة ذات اســات والد ــة النظر دبيــات ــ ع طــالع رعــد
 .الذكية

سـتفادة -2 اجـل مـن الذكيـة واتـف ال بإدمـان اصـة ا س املقـاي عـض ع طالع عد
مقيـــاس ـــا وم اليـــة ا اســـة الد أداة ات وعبـــا عـــاد أ صـــياغة ـــ ـــا رم ،(ر ـــ ) 2020ال

سة،(و ما ،(و) 2014ا  ).2019العصي

عد -3 ل املتضمنة ات والعبا اسة الد أداة عاد أ رتحديد  .ر

ات -4 العبا من عدد صياغة إ الذكية) 33(رالتوصل واتف ال إدمان لقياس ة  .رعبا

الــنفس، -5 وعلــم بيــة ال ــ ن املتخصــص مــن عــدد ــ ع املبدئيــة ا صــو ــ داة رعــرض
أج الـصياغة،من حيـال املرئيات وإبداء داة، فقرات صالحية حو م ا آ استجالء لل ر

والرتب والتخصصات سماء حسب ا مو ذلك و  .نوسي

ـ -6 ع ـم وحكم ن املحكمـ اء آ ـ ع بنـاءا ائيـة ال تھ صـو ـ املقيـاس بإعداد الباحث رقام ر
ا الـــــصياغة ســــــالمة وكـــــذا عـــــاد، لأل الفقــــــرات مالءمـــــة حيـــــث مـــــن ومــــــدىداة ـــــة، للغو

ات العبا عض حذف أو إضافة انية  .رإم

الذكيـــة -7 واتـــف ال إدمـــان مـــستو ملعرفـــة داة يح تـــ قـــة طر بتوضـــيح الباحـــث ىقـــام
لمـــــا بحيــــث املقيــــاس ـــــ ع م إجابــــا جــــات د تفــــاع ا بقيـــــاس والطالبــــات الطــــالب رلــــدى ر

م لد الذكية واتف ال إدمان تفاع ا ع مؤشرا ذلك ان جة الد تفعت را ر ر
ً

. 

املـــــستخدمة حــــــصائية ســــــاليب :ســـــاليب اســــــتخدام تـــــم البحــــــث ـــــساؤالت ــــــ ع لإلجابــــــة
تية   :حصائية

 املعيار نحراف و ي سا ا  .ياملتوسط

 واحدة" ت"اختبار  .ملجموعة

 ن" ت"اختبار مستقلت ن  حذف. ملجموعت

 القيمة ع البعد متوسط قسمة خالل من ا حسا وتم ية س ال لھُمية  .العظ

 لــ ـ ما ا التقـدير ضوء املقياس ات لعبا املوافقة جة د تقدير رتم حـسب) ليكـرت(ر
تية  :الفئات

جـدا،) 1.80 -1(من  – 3.41(متوسـطة،) 3.40 – 2.61(ضـعيفة،) 2.60 – 1.81(ضعيفة
ة،) 4.20 جدا) 5 – 4.21(كب ة  .كب
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ية م السيكو صائص   :ا

البا:الصدق ياعتمد ما ع املقياس صدق حساب   :حث

ن املحكمـــ علـــم:صـــدق مجـــال ـــ ن املتخصـــص ن املحكمـــ مـــن مجموعـــة ـــ ع املقيـــاس ـــع تو زتـــم
أجلـــھ، مـــن املعـــد ـــدف لل املقيـــاس مناســـبة حـــو الـــرأي إلبـــداء وذلـــك النفـــسية ة والـــ الـــنفس

ُ ل
عـديل وتم العينة، أفراد ملستو ا ومناسب ة، اللغو الصياغة مـاىودقة ضـوء ـ ات العبـا رعـض

املحكمو السادة بھ   .نأشار

املفردات ة: صدق العبـا جـة د ن بـ تبـاط معامـل حساب خالل من املفردات صدق حساب رتم ر ر
بلـــغ ـــ وال ســتطالعية، العينـــة ــ ع املقيـــاس تطبيــق عـــد وذلـــك إليــھ ـــ ت ت الــذي البعـــد جــة ُود ر

ا أفراد ص) 100(عدد املجتمع نفس من ذلكفرد يو التا دو وا البحث،   .للعينة

  ) 3(لجدو

واتـــــف ال إدمــــان ملقيــــاس إليــــھ ــــ ت ت الــــذي البعــــد جــــة ود ة العبــــا جــــة د ن بــــ تبــــاط ُمعــــامالت ر ر ر ر
  الذكية

ياة ا اضطراب
 اليومية

ي يجا  اب التوقع
ة املوج العالقة

الفضاء نحو
ي و  لك

فرط
 ستخدام

 التحمل

رقم
 رةالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

1 0.562** 6 0.582** 14 0.464** 20 0.647** 27 
0.616*

* 
31 0.679** 

2 0.535** 7 0.554** 15 0.575** 21 0.676** 28 
0.688*

* 
32 0.705** 

3 0.629** 8 0.578** 16 0.595** 22 0.649** 29 
0.740*

* 
33 0.708** 

4 0.645** 9 0.648** 17 0.601** 23 0.566** 30 
0.644*

* 
  

5 0.643** 10 0.638** 18 0.547** 24 0.515**     
  11 0.532** 19 0.586** 25 0.558**     
  12 0.601**   26 0.576**     
مستو**  **0.583 13   عند  00.01ىدال

الـذي البعـد جـة ود ة العبـا جـة د ن ب تباط معامالت أن السابق دو ا من ُيت ر ر ر ر ل
مـــستو عنـــد إحـــصائيا دالــــة الذكيـــة واتـــف ال إدمـــان ملقيـــاس إليـــھ ـــ ت ــــ00.01ىت إ ـــش ممـــا ؛

املفردات   .صدق

جــ د ن بــ تبــاط معامــل حــساب تــم ركمـا ــدور وا للمقيــاس، ليــة ال جــة والد البعــد لة ر ُ

ذلك يو   .التا
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  )4(لجدو

للمقياس لية ال جة والد البعد جة د ن ب تباط رمعامالت ر   ُر

 ُالبعد
اضطراب

ياة ا
 اليومية

التوقع
ي  يجا

 اب

العالقة
نحو ة املوج

الفضاء
ي و  لك

فرط
 ستخدام

 التحمل

اضطراب
ياة ا

 ميةاليو
      ــــــــــ

التوقع
ي  يجا

     ــــــــــ **0.453

    ــــــــــ **0.604 **0.553 اب

العالقة
ة املوج

نحو
الفضاء

ي و  لك

   ــــــــــ **0.609 **0.588 **0.473

فرط
 ستخدام

  ــــــــــ **0.459 **0.498 **0.466 **0.435

 ــــــــــ **0.426 **0.425 **0.439 **0.366 **0.438 التحمل

جة رالد
لية  ال

0.721** 0.817** 0.824** 0.819** 0.694** 0.620** 

ليــــة ال جــــة والد البعــــد جــــة د ن بــــ تبــــاط معــــامالت أن الــــسابق ــــدو ا مــــن ريتــــ ر ُر ل
مـــستو عنـــد إحـــصائيا دالـــة الـــبعض ا عـــض و عـــاد جـــة د ن بـــ تبـــاط ومعـــامالت ىللمقيـــاس، ر ر

املقياس0.01 صدق إ ش مما   .؛

املقيــــــاس :الثبـــــات عـــــاد أل وذلــــــك نبـــــاخ كر ألفــــــا معامـــــل باســـــتخدام املقيــــــاس ثبـــــات حــــــساب وتـــــم
ذلك يو التا دو وا لية، ال جة لوالد  .ر
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  )5(لجدو

لية ال جة والد الذكية واتف ال إدمان مقياس عاد أل الثبات   رمعامالت

للثبات ُالبعد م ألفا  معامل

اليومية 1 ياة ا  0.655 اضطراب

ي 2 يجا  0.731 التوقع

 0.563 اب 3

ي 4 و لك الفضاء نحو ة املوج  0.701 العالقة

ستخدام 5  0.696 فرط

 0.671 التحمل 6

لية 7 ال جة  0.887 رالد

املقيـــــاس عـــــاد أل الثبـــــات معـــــامالت أن الـــــسابق ـــــدو ا مـــــن يـــــاة(ليتـــــ ا اضـــــطراب
ي–وميـــــةالي يجـــــا اب–التوقـــــع ـــــي–ـــــ و لك الفـــــضاء نحـــــو ـــــة املوج فـــــرط-العالقـــــة

ليـــة–التحمـــل–ســـتخدام ال جـــة ـــب) رالد ت ال ـــ ع  - 0.701 - 0.563 - 0.731 - 0.655(بلغـــت
املقياس) 0.887 - 0.671 - 0.696 ثبات إ ش مما مقبولة؛ ثبات معامالت   .و

ال ساؤالت انتائج ومناقش اسة   :رد

وذلـــك ا ضـــ فر مـــن التحقـــق خـــالل مـــن اســـة الد ـــساؤالت ـــ ع باإلجابـــة الباحـــث وقـــام ر
الذكية واتف ال إدمان مقياس ع ستجابات و والفئات جات الد   .ربحساب

خــــــالل مــــــن ــــــا جمع تم ســــــ ـــــ ال البيانــــــات ــــــغ تفر ثــــــم ومـــــن املقيــــــاس أســــــئلة ــــــ ترم وتـــــم
ب باســـــتخدام ذلـــــك و وســـــي بانات، ســــــاليب) SPSS(رنـــــامجنســـــ خـــــالل مـــــن ـــــا تحليل ثـــــم ومــــــن

لفرضــــــيات طبقــــــا وكـــــذلك اســــــة، الد ـــــ ات ــــــ املتغ ونـــــوع البيانــــــات لطبيعـــــة املناســــــبة حـــــصائية
ً

ر
ا عل ية املب والعالقة اسة   .رالد

أوال
ً

اسة:  الد   رنتائج

و ن؟: لالسؤال ق املرا لدى الذكية واتف ال زة أج إدمان مستو   ىما

عــن حيــثلإلجابــة منــھ، والتحقــق اســة للد و الفــرض صــياغة تــم الــسابقة رالــسؤال ل
ي ما ع متوسط: نص ن ق املرا لدى الذكية واتف ال زة أج إدمان   . ىمستو

اختبـار اسـتخدام تـم الـسابق الفـرض مـن الفــر" ت"وللتحقـق ملعرفـة واحـدة قملجموعـة
وذ ـــ ا ف واملتوســـط البحـــث لعينـــة ـــ الفع املتوســـط ن إدمـــانبـــ مقيـــاس عـــاد أل ـــسبة بال لـــك
ذلك يو التا دو وا لية، ال جة والد الذكية واتف لال   .ر
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  ) 6(لجدو
واتـف" ت"قيمـة ال إدمـان مقيـاس ـ ع ـ ا ف واملتوسـط ـ الفع املتوسـط ن بـ الفـر قملعرفـة

  )207= ن(الذكية
عدد ُالبعد

ات  رالعبا
املتوسط

ا  ف
املتوسط

 الفع
رافنح

 ياملعيار
متوسط

 قالفر
ىمستو "ت"قيمة

 الداللة

ياة ا اضطراب
 اليومية

5 15 17.019 3.917 2.019 7.416 0.01 

ي يجا  0.01 4.663 1.952 6.022 25.952 24 8 التوقع

 0.01 4.070 1.217 4.303 19.217 18 6 اب

نحو ة املوج العالقة
ي و لك  الفضاء

7 21 22.749 5.515 1.749 4.562 0.01 

ستخدام  0.01 4.960 1.188 3.447 13.188 12 4 فرط

 0.01 7.072 1.319 2.683 10.319 9 3 التحمل

لية ال جة  0.01 6.842 9.444 19.858 108.444 99 33 رالد

قيمــــــــة أن الــــــــسابق ــــــــدو ا مــــــــن ــــــــ" ت"ليتــــــــ الفع املتوســــــــط ن بــــــــ الفــــــــر قملعرفــــــــة
لعينــ ـــ ا ف ليـــةواملتوســط ال جـــة والد الذكيــة واتـــف ال إدمــان مقيـــاس عـــاد أ ــ ع البحـــث رة

ـــــب ت ال ــــ ع دالـــــة ) 6.842 - 7.072 - 4.960 - 4.562 - 4.070 - 4.663 - 7.416(بلغــــت قــــيم ــــ و
مــــستو عنــــد املتوســـــط0.01ىإحــــصائيا ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر وجــــود ــــ إ ــــش ممــــا و؛

مق ــ ع ــ ا ف واملتوســط ــ لــصاالفع ق الفــر ــذه عــز و الذكيــة، واتــف ال إدمــان ويــاس ى
لـدى الذكيـة واتـف ال إدمان مستو تفاع ا إ ش مما ؛ الفع املتوسط و و ع ىاملتوسط ر

ن ق املــرا مــن البحــث ـــ. عينــة ا ف و ــ الفع املتوســط مــن كــال التــا ي البيـــا ل الــش ــ و و
واتف ال إدمان مقياس ع البحث   .الذكيةلعينة

  
ل الذكية) 1(ش واتف ال إدمان ملقياس ا ف واملتوسط الفع  املتوسط
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املتوســــــط ــــــ ع البحــــــث لعينــــــة ــــــ الفع املتوســــــط تفــــــاع ا الــــــسابق ل الــــــش مــــــن ريتــــــ
واتـــف ال إدمـــان مـــستو تفـــاع ا ـــ إ ـــش ممـــا الذكيـــة؛ واتـــف ال إدمـــان مقيـــاس ـــ ع ـــ ا ىف ر

البحث عينة لدى   .الذكية

ميــةول حــساب تــم البحــث عينــة لــدى الذكيــة واتــف ال إدمــان ــشار ان ــسبة تحديــد
ــ يو التــا ــدو وا ليــة، ال جــة والد الذكيــة واتــف ال إدمــان مقيــاس عــاد أ مــن ــل ل ية ــس لال ر

  .ذلك

  )7(لجدو

البحث عينة لدى لية ال جة والد الذكية واتف ال إدمان مقياس عاد أل ية س ال  رمية

عدد ُالبعد
ات  رالعبا

القيمة
 العظ

املتوسط
 الفع

نحراف
 ياملعيار

مية
ية س  %ال

ب ت  ال

ياة ا اضطراب
 اليومية

5 25 17.019 3.917 68.08 2 

ي يجا  5 64.88 6.022 25.952 40 8 التوقع

 6 64.06 4.303 19.217 30 6 اب

نحو ة املوج العالقة
ي و لك  الفضاء

7 35 22.749 5.515 64.99 4 

ستخدام  3 65.94 3.447 13.188 20 4 فرط

 1 68.79 2.683 10.319 15 3 التحمل

لية ال جة   65.72 19.858 108.444 165 33 رالد

عــــد ــــو ا ــــشا ان الذكيــــة واتــــف ال إدمــــان عــــاد أ ــــ أك أن الــــسابق ــــدو ا مــــن ُيتــــ ر ل
لــــھ ية ـــس ال ميــــة انـــت حيــــث ؛ اضــــطراب%)68.79(التحمـــل عــــد الثانيـــة املرتبــــة ـــ ي ــــأ و ،ُ

ية ـــــس ميـــــة بأ اليوميـــــة يـــــاة الثالثـــــة%)68.08(ا املرتبـــــة ســـــتخدام فـــــرط عـــــد يحتـــــل نمـــــا ب ،ُ

ية ــس ميـة ــي%)65.94(بأ و لك الفــضاء نحـو ــة املوج العالقــة عـد عــة الرا املرتبــة ـ يليــھ ،ُ

ية ــس ميــة التوقــع%)64.99(بأ ي ــأ و ية، ــس ميــة بأ امــسة ا املرتبــة ــ ي %) 64.88(يجــا
ية ـــــس ميـــــة بأ ة ـــــ خ و الـــــسادسة املرتبـــــة اب ـــــ عـــــد حتـــــل ـــــشر%)64.06(ُو ين وإجمـــــاال ،

ـــسبة ب الذكيــة واتـــف ال واتـــف%) 65.72(إدمــان ال إدمــان ـــسبة تفــاع ا ـــ ع مؤشــرا عـــد ــذا رو ُ

ن ق املرا من البحث عينة لدى   .الذكية

ضــوء ــ ــو ي مــا ــ ع نــص الــذي اســة للد و الفــرض فــض يــتم الــسابقة يجــة رالن : لر
الـــذي البـــديل الفـــرض وقبـــو متوســـط، ن ق املـــرا لـــدى الذكيـــة واتـــف ال ـــزة أج إدمـــان لمـــستو ى

ـ ي مــا ـ ع قــد: يـنص ـو ت ـذا و مرتفــع، ن ق املـرا لـدى الذكيــة واتـف ال ـزة أج إدمــان نمـستو ى
ل و السؤال عن جابة اسةلتمت   .رلد
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ي الثــــا لــــدى: الـــسؤال الذكيــــة واتــــف ال ــــزة أج إدمــــان ــــ ع تبــــة امل واملخــــاطر ثــــار مــــا
ن؟ ق   املرا

مــا ـ ع نــص حيـث منـھ، والتحقــق ي الثـا الفـرض صــياغة تـم الـسؤال ــذا ـ ع لإلجابـة
متوسط: ي ن ق املرا لدى الذكية واتف ال زة أج إدمان ع تبة امل واملخاطر ثار   .ىمستو

ي ـــسا ا واملتوســط ــة املئو ــسب وال ات التكــرا حــساب تــم الفــرض ــذا مــن روللتحقــق
إدمــــــان ــــــ ع تبــــــة امل واملخـــــاطر ثــــــار لتحديــــــد املقيــــــاس ات عبـــــا ــــــ ع البحــــــث عينــــــة رالســـــتجابات

ــاي ـع مر اســتخدام تــم كمـا الذكيــة، واتـف العينــة) 2ــا(ال أفــراد اسـتجابات ن بــ ق الفــر وملعرفـة
املقي ات عبا ذكرع يو عرض ي وفيما   .اس،

و لالبعد اليومية: ُ ياة ا   اضطراب
  )8(لجدو

و البعد ات عبا حو العينة أفراد استجابات لنتائج اليومية" رل ياة ا   "اضطراب

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 املوافقة

ب ت  ال

1 
اســـــتخدامي ب ـــــس ــــ لعم التخطـــــيط أفقــــد

ي الذ اتف  لل
ة 1.090 3.923  1 كب

2 
أو الفــــــصل داخــــــل ــــــ ك ال ــــــ ة صــــــعو أجــــــد
ب ـــــس العمـــــل أثنـــــاء أو ـــــام بامل القيـــــام أثنـــــاء

ي الذ اتف ال  استخدام
ة 1.149 3.585  2 كب

3 
ـــــــة الر وضـــــــوح عـــــــدم أو الـــــــدوار مـــــــن ي ؤأعـــــــا

ي الذ اتف لل املفرط ستخدام ب  س
 4 متوسطة 1.259 3.213

4 
ــــزءأشــــعر ا ــــ أو اليــــدين معــــصم ــــ بــــألم

ـــاتف ال اســـتخدام أثنـــاء الرقبـــة مـــن لفـــي ا
ي  الذ

 3 متوسطة 1.245 3.358

5 
ب ــــــــس ــــــــا ال ــــــــ غ والنــــــــوم بالتعــــــــب أشــــــــعر

ي الذ اتف لل املفرط  ستخدام
 5 متوسطة 1.301 3.198

العام  ة 0.304 3.455 املتوسط   كب
امل جــة د أن الـــسابق ــدو ا مــن ريتــ عـــدل ــ ع اليوميـــة"ُوافقــة يــاة ا " اضــطرابات

البعـــــد ات لعبـــــا العـــــام املتوســـــط ـــــان حيـــــث ة؛ ـــــ كب جـــــة بد ـــــان عـــــام ل ُـــــش ر بـــــانحراف) 3.455(ر
جـة)0.304(يمعيار بد انـت والثانيـة ـ و ن ت العبـا ـ ع املوافقـة جـة د أن أيـضا يتـ كمـا ر، ر ر

بد ات العبــا بقيــة ــ ع املوافقــة انــت نمــا ب ة، ــ ركب ــر وال ات العبــا ــب ترت مكــن و متوســطة، رجــة
ضــوء ـ اليوميـة يــاة ا باضـطرابات املرتبطـة الذكيــة واتـف ال إدمـان ــ ع تبـة امل املخـاطر تمثـل

التا النحو ع ي سا ا   :املتوسط

 ي الذ اتف لل استخدامي ب س لعم التخطيط  أفقد

 با القيــــام أثنــــاء أو الفــــصل داخــــل ــــ ك ال ــــ ة صــــعو بأجــــد ــــس العمــــل أثنــــاء أو ــــام مل
ي الذ اتف ال  استخدام
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 ــاتف ال اســتخدام أثنــاء الرقبــة مــن لفــي ا ــزء ا ــ أو اليــدين معــصم ــ بــألم أشــعر
ي  .الذ

 ي الذ اتف لل املفرط ستخدام ب س ة الر وضوح عدم أو الدوار من ي  .ؤأعا

 ا لل املفرط ستخدام ب س ا ال غ والنوم بالتعب يأشعر الذ   .تف

ي الثا ي: ُالبعد يجا   التوقع

  ) 9(لجدو

ي الثا البعد ات عبا حو العينة أفراد استجابات رنتائج ي" ل يجا   التوقع

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 املوافقة

ب ت  ال

6 
اســـــــــتخدام أثنــــــــاء والراحــــــــة ــــــــدوء بال أشــــــــعر

ي الذ اتف  ال
 2 ةمتوسط 1.300 3.372

7 
اســــــــتخدام أثنــــــــاء يــــــــاج ال أو باملتعــــــــة أشــــــــعر

ي الذ اتف  ال
ة 1.211 3.420  1 كب

ي 8 الذ اتف ال استخدام أثناء بالثقة  7 متوسطة 1.178 3.121 أشعر

9 
ــــــق طر عــــــن التــــــوتر مــــــن الــــــتخلص أســــــتطيع

ي الذ اتف ال  استخدام
 4 متوسطة 1.266 3.266

10 
اســـــــتخدام مـــــــن متعـــــــة ـــــــ أك ء ـــــــ يوجــــــد ال

يال الذ  اتف
 6 متوسطة 1.307 3.135

ي 11 الذ اتفي بدو دف بال و ت ي نحيا  8 متوسطة 1.319 3.087 ن

12 
أثنــــــاء والتحمــــــل التحــــــر مــــــن بــــــالكث رأشـــــعر

ي الذ اتفي  استخدام
 5 متوسطة 1.316 3.184

13 
ــــــــ أك مــــــــن ي الــــــــذ ــــــــاتف ال اســــــــتخدام عــــــــد

ا القيام يمكنك متعة  شياء
 3 وسطةمت 1.314 3.367

العام    متوسطة 0.130 3.244 املتوسط

عــد ــ ع املوافقــة جــة د أن الــسابق ــدو ا مــن ُيتــ ر ي"ل يجــا عــام" التوقــع ل ــش
البعـــــد ات لعبـــــا العـــــام املتوســـــط ـــــان حيـــــث متوســـــطة؛ جـــــة بد ُـــــان ر معيـــــار) 3.244(ر يبـــــانحراف

ة)0.130( العبــا ــ ع املوافقــة جــة د أن أيــضا يتــ كمــا ر، انــت)   7(ر نمــا ب ة، ــ كب جــة بد رانــت
تبـة امل املخـاطر تمثل وال ات العبا ب ترت مكن و متوسطة، جة بد ات العبا بقية ع راملوافقة ر ر
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النحـــو ـــ ع ي ــسا ا املتوســـط ضـــوء ــ ي يجـــا بــالتوقع املرتبطـــة الذكيـــة واتــف ال إدمـــان ــ ع
  :التا

 ال اتف ال استخدام أثناء ياج ال أو باملتعة يأشعر   ذ

 ي الذ اتف ال استخدام أثناء والراحة دوء بال   أشعر

 ا القيام يمكنك متعة شياء أك من ي الذ اتف ال استخدام   عد

 ي الذ اتف ال استخدام ق طر عن التوتر من التخلص   أستطيع

 ي الذ اتفي استخدام أثناء والتحمل التحر من بالكث   رأشعر

 استخدا من متعة أك ء يوجد يال الذ اتف ال   م

 ي الذ اتف ال استخدام أثناء بالثقة   أشعر

 ي الذ اتفي بدو دف بال و ت ي نحيا   ن

الثالث   اب: ُالبعد
  ) 10(لجدو

الثالث البعد ات عبا حو العينة أفراد استجابات رنتائج   "اب" ل

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 املوافقة

ب ت  ال

ي 14 الذ اتف ال وجود عدم تحمل يمكنك  3 متوسطة 1.307 3.193 .ال

15 
والعبــــــوس الــــــص عــــــدم و ية بالعــــــص أشــــــعر

ي الذ اتف ال بيدي و ي ال  .نعندما
 6 متوسطة 1.354 3.121

16 
ال عندما ح ي ذاكر و ي ي الذ ناتفي

 أستخدمھ
 1 متوسطة 1.208 3.295

17 
ـــــاتفي اســـــتخدام عـــــن أتوقـــــف ي،لـــــن الـــــذ

بالفعل اليومية ي حيا ع أثر لو  .ح
 4 متوسطة 1.218 3.174

18 
أحــــد أو ء ـــ ـــ ك ير عنــــدما بـــالغيظ أشـــعر

ي الذ اتفي استخدام  .أثناء
 2 متوسطة 1.230 3.261

19 
لـــو ـــ ح امليـــاه، ة دو ـــ إ ي الـــذ ـــاتفي رآخـــذ

ناك إ اب الذ ل مست  .كنت
 5 متوسطة 1.354 3.173

العاماملت    متوسطة 0.063 3.203 وسط

عــد ــ ع املوافقــة جــة د أن الــسابق ــدو ا مــن ُيتــ ر اب"ل ــان" ــ عــام ل ــش
البعـد ات لعبــا العـام املتوسـط ــان حيـث متوسـطة؛ جـة ُبد ر معيــار) 3.203(ر ،)0.063(يبـانحراف

ت مكــــــن و متوســــــطة، جــــــة بد ــــــان ات العبــــــا جميــــــع املوافقــــــة جــــــة د أن أيــــــضا يتــــــ ركمــــــا ر ــــــبر رت
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ـــ اب ـــ ببعـــد املرتبطــة الذكيـــة واتـــف ال إدمــان ـــ ع تبـــة امل املخــاطر تمثـــل ـــ وال ات رالعبــا
التا النحو ع ي سا ا املتوسط   :ضوء

 أستخدمھ ال عندما ح ي ذاكر و ي ي الذ   ناتفي

 ي الذ اتفي استخدام أثناء أحد أو ء ك ير عندما بالغيظ   .أشعر
 تحمل يمكنك يال الذ اتف ال وجود   .عدم
 بالفعل اليومية ي حيا ع أثر لو ح ي، الذ اتفي استخدام عن أتوقف   .لن
 ناك إ اب الذ ل مست كنت لو ح املياه، ة دو إ ي الذ اتفي   .رآخذ
 ي الذ اتف ال بيدي و ي ال عندما والعبوس الص عدم و ية بالعص   .نأشعر

ع الرا امل: ُالبعد يالعالقة و لك الفضاء نحو ة   وج
  ) 11(لجدو

ـــــــع الرا البعــــــد ات عبـــــــا حـــــــو العينــــــة أفـــــــراد اســـــــتجابات رنتــــــائج الفـــــــضاء"ل نحـــــــو ــــــة املوج العالقـــــــة
ي و   "لك

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 املوافقة

ب ت  ال

20 
بمقابلــــــة ــــــع ا و جميــــــل شــــــعو لــــــدي ــــــو ري ر ن

خال اص من د ياملز الذ اتفي  ل
 1 متوسطة 1.338 3.271

21 
ــــــــــ ع صــــــــــدقاء مـــــــــع ي عالقــــــــــا بــــــــــأن أشـــــــــعر

ي أصـــدقا مـــن حميميـــة ـــ أك ي الـــذ ـــاتف ال
الواقعية ياة  .ا

 3 متوسطة 1.322 3.285

22 
ي الــــذ ــــاتفي اســــتخدام ــــ ع ة القــــد رعــــدم

صديق فقدان مثل مؤملا و  .نسي
 5 متوسطة 1.260 3.198

23 
أصــــدقاء أن مــــونأشــــعر يف ي الــــذ ــــاتفي

الواقعية ياة ا ي أصدقا من  .أك
 6 متوسطة 1.307 3.174

24 
ال ــــــــ ح ي الــــــــذ ــــــــاتفي أفحــــــــص مــــــــا دائمــــــــا
ن خــــر اص ــــ ن بـــ املحادثــــات تفـــوت

سبوك وف تو  .ع
 2 متوسطة 1.280 3.391

25 
مثــــل جتماعيــــة ات الــــشب مواقــــع أفحــــص

يقاظي اس عد سبوك وف  .مباشرةتو
 4 متوسطة 1.337 3.266

26 
ــــــاتفي ــــــ ي أصــــــدقا مــــــع التحــــــدث أفــــــضل
ي أصــــــدقا مــــــع ه ـــــ والت التجــــــو عــــــن ي لالـــــذ

ي أسر أفراد مع أو ن  .الواقعي
 7 متوسطة 1.377 3.164

العام    متوسطة 0.079 3.250 املتوسط
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عـد ع املوافقة جة د أن السابق دو ا من ُيت ر نحـ" ل ـة املوج الفـضاءالعالقـة و
ي و البعد" لك ات لعبا العام املتوسط ان حيث متوسطة؛ جة بد ان عام ل ُش ر ) 3.250(ر

معيـــــار جـــــة)0.079(يبــــانحراف بد ـــــان ات العبـــــا جميــــع املوافقـــــة جـــــة د أن أيـــــضا يتــــ كمـــــا ر، ر ر
الذكيـــــة واتـــــف ال إدمـــــان ـــــ ع تبـــــة امل املخـــــاطر تمثـــــل ـــــ وال ات العبـــــا ـــــب ترت مكـــــن و رمتوســـــطة،

النحــوا ــ ع ي ــسا ا املتوســط ضــوء ــ ــي و لك الفــضاء نحــو ــة املوج العالقــة ببعــد ملرتبطــة
  :التا

 ي الذ اتفي خالل اص من د املز بمقابلة ع ا و جميل شعو لدي و ري ر   ن

 ــ ع ن خــر اص ــ ن بــ املحادثــات تفــوت ال ــ ح ي الــذ ــاتفي أفحــص مــا دائمــا
سبوك وف   .تو

 بــــأ ــــأشـــعر ي أصــــدقا مــــن حميميــــة ــــ أك ي الــــذ ـــاتف ال ــــ ع صــــدقاء مــــع ي عالقــــا ن
الواقعية ياة   .ا

 مباشرة يقاظي اس عد سبوك وف تو مثل جتماعية ات الشب مواقع   .أفحص

 صديق فقدان مثل مؤملا و سي ي الذ اتفي استخدام ع ة القد نعدم   .ر

 م أك مون يف ي الذ اتفي أصدقاء أن الواقعيةأشعر ياة ا ي أصدقا   .ن

 ي أصـــــدقا مـــــع ه ـــــ والت التجـــــو عـــــن ي الـــــذ ـــــاتفي ـــــ ي أصـــــدقا مـــــع التحـــــدث لأفـــــضل
ي أسر أفراد مع أو ن   .الواقعي

امس ا ستخدام: ُالبعد   فرط

  )12(لجدو

امس ا البعد ات عبا حو العينة أفراد استجابات رنتائج ستخدام" ل   "فرط

ة م  رالعبا
املتوسط

يا  سا
نحراف

 ياملعيار
جة رد

 املوافقة
ب ت  ال

27 
لــــــسؤال ي الــــــذ ـــــاتفي مــــــن البحــــــث أفـــــضل

ن  .خر
 1 متوسطة 1.303 3.333

28 
ليــــــوم امــــــل بال ونة املــــــ بطــــــا تـــــدوم رال

 .امل
 3 متوسطة 1.283 3.232

29 
أنــو كنـت ممــا ـ أك ي الــذ ـاتفي يأسـتخدم

 .استخدامھ
 2 متوسطة 1.296 3.406

30 
ي الـــــذ ــــاتفي اســــتخدام ــــ بالرغبــــة أشــــعر

استخدامھ عن توقفت أن عد أخر  .ىمرة
 4 متوسطة 1.245 3.217

العام    متوسطة 0.089 3.297 املتوسط
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عد ع املوافقة جة د أن السابق دو ا من ُيت ر ستخدام" ل عـام" فرط ل ـش
الب ات لعبـــــا العـــــام املتوســـــط ـــــان حيـــــث متوســـــطة؛ جـــــة بد ُـــــان ر معيـــــار) 3.297(عـــــدر يبـــــانحراف

مكــــن)0.089( و متوســــطة، جــــة بد ــــان ات العبــــا جميــــع املوافقــــة جــــة د أن أيــــضا يتــــ كمــــا ر، ر ر
فــــرط ببعـــد املرتبطــــة الذكيـــة واتــــف ال إدمـــان ــــ ع تبـــة امل املخــــاطر تمثـــل ــــ وال ات العبـــا ـــب رترت

التا النحو ع ي سا ا املتوسط ضوء   :ستخدام

 من البحث نأفضل خر لسؤال ي الذ   .اتفي

 استخدامھ أنو كنت مما أك ي الذ اتفي   .يأستخدم

 امل ليوم امل بال ونة امل بطا تدوم   .رال

 استخدامھ عن توقفت أن عد أخر مرة ي الذ اتفي استخدام بالرغبة   .ىأشعر

السادس   التحمل: ُالبعد

  )13(لجدو

عب حو العينة أفراد استجابات السادسلنتائج البعد ات   "التحمل" را

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 املوافقة

ب ت  ال

31 
وقـــــــــــــــــت تقليـــــــــــــــــل ا وتكـــــــــــــــــرا ا مـــــــــــــــــرا رحاولـــــــــــــــــت ر

فشلت أن إال ي، الذ اتفي ل  .استخدامي
 3 متوسطة 1.307 3.367

32 
وقـــــــــت تقليـــــــــل يجـــــــــب أنـــــــــھ ـــــــــ دائمـــــــــا أفكـــــــــر

ي الذ اتف لل  .استخدامي
ة 1.291 3.469  2 كب

33 
اســـتخدم بـــأن ـــ ون يخ حـــو مـــن النـــاس

ب ي مما أك ي الذ  .اتفي
ة 1.250 3.483  1 كب

العام  ة 0.063 4.440 املتوسط   كب

عـــد ـــ ع املوافقـــة جـــة د أن الـــسابق ـــدو ا مـــن ُيتـــ ر ـــان" التحمـــل" ل عـــام ل ـــش
البعــد ات لعبـا العــام املتوســط ـان حيــث متوســطة؛ جـة ُبد ر معيــار) 3.297 (ر ،)0.089(يبــانحراف

ــــــب ترت مكــــــن و متوســــــطة، جــــــة بد ــــــان ات العبــــــا جميــــــع املوافقــــــة جــــــة د أن أيــــــضا يتــــــ ركمــــــا ر ر
ضـوء ـ التحمـل ببعـد املرتبطـة الذكيـة واتف ال إدمان ع تبة امل املخاطر تمثل وال ات رالعبا

التا النحو ع ي سا ا   :املتوسط

 ب ون يخ حو من بالناس ي مما أك ي الذ اتفي استخدم   .أن

 ي الذ اتف لل استخدامي وقت تقليل يجب أنھ دائما   .أفكر

 فشلت أن إال ي، الذ اتفي ل استخدامي وقت تقليل ا وتكرا ا مرا رحاولت   .ر
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ــ ي مــا ــ ع نــص الــذي اســة للد ي الثــا الفــرض قبــو يــتم الــسابقة النتــائج ضــوء ــ رو : ل
واملخــــا ثــــار متوســــط،ىمــــستو ن ق املــــرا لــــدى الذكيــــة واتــــف ال ــــزة أج إدمــــان ــــ ع تبــــة امل طر

اسة للد ي الثا السؤال عن جابة تمت قد و ت ذلك رو   .ن

الثالـــث ضــــوء: الـــسؤال ـــ الذكيـــة واتـــف ال إدمــــان ـــ ن ق املـــرا ن بـــ ق فــــر توجـــد وـــل
النوع؟   متغ

و اســـة للد الثالـــث الفـــرض صــــياغة تـــم الـــسؤال ـــذا ـــ ع حيــــثرلإلجابـــة منـــھ، التحقـــق
ي ما ع النوع: نص متغ ضوء الذكية واتف ال إدمان ن ق املرا ن ب ق فر   .وتوجد

اختبـــــار اســـــتخدام تـــــم الفـــــرض ـــــذا مـــــن ملعرفـــــة" ت"وللتحقـــــق ن مـــــستقلت ن ملجمـــــوعت
ــــدو وا الذكيــــة، واتــــف ال إدمــــان مقيــــاس ــــ ع نــــاث و و الــــذ جــــات د متوســــطي ن بــــ لالفــــر رق ر

يو   .ذلكالتا

  )14(لجدو

النوع) ت(قيمة متغ ضوء الذكية واتف ال إدمان ق الفر   وملعرفة

املتوسط العدد املجموعة ُالبعد
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 "ت"

ىمستو
 الداللة

ياة 3.498 17.526 114 ذكر ا اضطراب
 4.317 16.398 93 أن اليومية

2.078 0.05 

 5.280 26.939 114 ذكر
يج يالتوقع  ا

 6.654 24.742 93 أن
2.648 0.05 

 3.872 19.570 114 ذكر
 اب

 4.766 18.785 93 أن
دال 1.308  غ

نحو 5.300 23.228 114 ذكر ة املوج العالقة
ي و لك  5.743 22.161 93 أن الفضاء

دال 1.387  غ

 3.097 13.579 114 ذكر
ستخدام  فرط

 3.795 12.710 93 أن
دال 1.815  غ

 2.507 10.772 114 ذكر
 التحمل

 2.799 9.763 93 أن
2.732 0.05 

 16.439 111.614 114 ذكر
لية ال جة  رالد

 22.878 104.559 93 أن
2.577 0.05 

قيمـة أن الـسابق ـدو ا مـن نـاث" ت"ليت و و الـذ ن بـ ق الفـر رملعرفـة عـادو أ ـ
الذكيـة واتـف ال اليوميـة(إدمـان يـاة ا ي-اضـطراب يجـا ليـة - التحمـل–التوقـع ال جـة ) رالد

ــب ت ال ــ ع بلغــت النــوع ــ متغ إحــصائيا) 2.577 – 2.732 – 2.648 – 2.078(ــ دالــة قــيم ــ و
مـــستو و0.05ىعنـــد عـــاد ـــذه ـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فــــر وجـــود ـــ إ ـــش ممـــا جــــةو؛ رالد

ـــ و ي، حـــسا متوســـط ــ ع املجموعـــة لـــصا ق الفــر ـــذه عـــز و النــوع، ـــ ملتغ عـــز ليــة وال ى ى
ناث مجموعة من أع ا ل ي سا ا املتوسط ان حيث ؛ و الذ   .رمجموعة

مـن ـل ـ إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجود عدم دو ا من يت وكما اب(ل ـ
الفــضاء- نحــو ــة املوج ــيالعالقــة و ســتخدام-لك قيمــة)فــرط انــت حيــث ــسبة" ت"؛ بال
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ـــذه ــ إحــصائية داللـــة ذات ق فــر وجــود عـــدم ــ إ ــش ممـــا إحــصائيا؛ دالــة ـــ غ عــاد ــذه ول
النوع متغ إ ترجع   .عاد

إدمــان عـاد بأ يتعلـق فيمــا جزئيـا الثالـث الفــرض قبـو يـتم الــسابقة يجـة الن ضـوء ـ و
ً

ل
الذكيـ واتـف اليوميـة(ةال يـاة ا ي-اضـطراب يجـا ليـة - التحمـل–التوقـع ال جـة نمـا)رالد ب ،

عــــاد بأ يتعلـــق فيمــــا فـــضھ اب(ريـــتم ـــي-ـــ و لك الفــــضاء نحـــو ــــة املوج فــــرط-العالقـــة
اسة)ستخدام للد الثالث السؤال عن جابة تمت و ت ذا و ر،   .ن

ــــع الرا املــــر: الــــسؤال ن بــــ ق فــــر توجــــد ضــــوءوــــل ــــ الذكيــــة واتــــف ال إدمــــان ــــ ن ق ا
العمر؟   متغ

نـص حيـث منـھ، والتحقـق اسـة للد ـع الرا الفرض صياغة تم السؤال ذا ع رلإلجابة
ي ما العمر: ع متغ ضوء الذكية واتف ال إدمان ن ق املرا ن ب ق فر   .وتوجد

اختبـــــار اســـــتخدام تـــــم الفـــــرض ـــــذا مـــــن ن" ت"وللتحقـــــق ملعرفـــــةملجمـــــوعت ن مـــــستقلت
ــا ا البحـث ـ ن املـشارك تقـسيم وتـم العمـر، ـ متغ ضـوء ـ الذكيـة واتـف ال إدمـان ـ قالفـر

مــــن ــــ و ن فئتــــ ــــ إ العمــــر حيــــث مــــن15(مـــن أقــــل ـــ الثانيــــة)17إ والفئــــة ــــ17مــــن(، ،)19إ
ذلك يو التا دو   .لوا

  )15(لجدو

ال) ت(قيمة إدمان ق الفر العمروملعرفة متغ ضوء الذكية   واتف

املتوسط العدد املجموعة ُالبعد
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 "ت"

ىمستو
 الداللة

من15 أقل ياة 3.472 16.990 98 17إ ا اضطراب
 4.296 17.046 109 19إ17من اليومية

غ 0.103
 دال

من15 أقل  5.133 25.827 98 17إ
ي يجا  التوقع

 6.744 26.064 109 19إ17من

غ 0.283
 دال

من15 أقل  4.183 19.378 98 17إ
 اب

 4.424 19.073 109 19إ17من

غ 0.507
 دال

من15 أقل ة 5.200 23.010 98 17إ املوج العالقة
الفضاء نحو
ي و  لك

 5.798 22.514 109 19إ17من

غ 0.646
 دال

من15 أقل  3.244 12.622 98 17إ
ستخدام  فرط

 3.558 13.697 109 19إ17من

2.262 0.05 
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املتوسط العدد املجموعة ُالبعد
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 "ت"

ىمستو
 الداللة

من15 أقل  2.385 10.020 98 17إ
 التحمل

 2.910 10.587 109 19إ17من

غ 1.522
 دال

من15 أقل  17.238 107.847 98 17إ
لية ال جة  رالد

 22.017 108.982 109 19إ17من

غ 0.410
 لدا

قيمــــة أن الــــسابق ــــدو ا مــــن واتــــف" ت"ليتــــ ال إدمــــان عــــاد أ ــــ ق الفــــر وملعرفــــة
اليومية(الذكية ياة ا ي-اضطراب يجا الفضاء-اب–التوقع نحو ة املوج العالقة

ـــي و ليـــة-التحمـــل–لك ال جـــة ـــب) رالد ت ال ـــ ع  – 0.646 - 0.507 - 0.283 - 0.103(بلغـــت
داللــــــة) 0.410 – 1.522 ذات ق فـــــر وجـــــود عــــــدم ـــــ إ ـــــش ممــــــا إحـــــصائيا؛ دالـــــة ــــــ غ قـــــيم ـــــ وو

العمر متغ إ ترجع لية ال جة والد عاد ذه   .رإحصائية

ســـتخدام فـــرط عـــد ـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود ـــدو ا مـــن يتـــ ُكمـــا و ل
العمــــر ـــ متغ ـــ إ قيمــــةترجـــع بلغـــت حيـــث مــــستو2.262" ت"؛ عنـــد إحـــصائيا دالــــة قيمـــة ـــ ىو

ة0.05 العمر للمجموعة ق الفر ذه عز و و، ـا)19 – 17من(ى ل ي ـسا ا املتوسط ان حيث ؛
خر املجموعة من   .ىأع

إدمـــان عــاد أ جميــع ــ اســة للد ــع الرا الفـــرض فــض يــتم الــسابقة يجــة الن ضــوء ــ رو ر
عــــدا الذكيــــة واتــــف ســــتخدام(عــــدال ـــــع)فــــرط الرا الــــسؤال عــــن جابــــة تمــــت ــــو ت ـــــذا و ن،

اسة   .رللد

التوصيات،: التوصيات من عددا ا ختام الية ا اسة الد تقدم
ً

  :ر

لـدى -1 الذكيـة واتـف ال إلدمـان ـسية الرئ بات املـس ـ ع بالوقوف ن املختص قيام مية أ
ن ق  .املرا

واملحاضرات -2 الندوات إقامة ع رص املرحلـةا بطبيعة الطالب عرف ال ة التوعو
وامل ا الد املستقبل ا مي وأ اسية رالد  .ر

ن -3 ق املرا لدى ياتية ا للضغوط سية الرئ بات املس اسة بد  .رتمام

ـتم -4 والعالجيـة، الوقائيـة ات املـستو ـ ع شـادية ـدمات ا تقـدم وحدات راستخدام
ا الد التحصيل مستو ربرفع وتواجـھى الذكيـة، واتـف لل دمـان ات مستو وخفض

مبكر وقت الطالبية  .املشكالت

ياتيـة -5 ا والـضغوط الذكيـة واتف ال إدمان شار ان من للتقليل شادية إ برامج رتصميم
ة الثانو املرحلة س املدا طلبة من ن ق املرا  .رلدى
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