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دإـع دا
 أستاذ بقسم الصحة النفسية

 جامعة بنها –كلية الرتبية 

حييا  فيي التي يمكن أن تؤثر عليي الووابيا الملتل ي   ،التكنولوجيا هي أحد العواملتعد 
وتعتبر مصدرا رئيسا للمعلوميات ،ويمكين  رت بشكل سريع،البشر، والهاتف الذكي هو تقني  تطو 

 وتواصيل آدا  اتصيالاليذكي الوصول إليها من قبل معظم الناس في عالم اليوم، ويعتبر الهياتف 
  .اجتماعي  أساسي  وضروري  وأدا  ين صل عن الموتمع،  هم ، وجزء الم  

ه فيي الهييا ، بتيويي  ال غنييع عني بياوفيي السينوات ايريير ، أصييبهو الهواتيف الذكيي  مكو 
التطور السريع للتكنولوجيا، وتوسع استلدام الهواتف الذكي  في جميع أبهاء العالم، وعلع الرغم من 

 الشباب.المراهقين و ، إال أن استلدامها أكثر شيوًعا بين ال ئات العمري أن الهواتف الذكي  توذب كل 
(Cevik, C., Cigerci, y., Kilic, I. & Uyar, S., 2020: 1)  

باإلضيييييياف  إليييييع وةي تييييييه متعييييييدد  و  وميييييع المميييييييزات الوذابييييي  والمريهيييييي  للهيييييياتف اليييييذكي،
 بيدون اسيتلدام الهياتف اايغراض، أصبح ايفراد مدمنين أو يعتمدون عليه، بهيث يبدو أن يومي

  مكتمال. غير يكون  الذكي

(Buctot, D. B., Kim, N.,& Kim, J. J., 2020: 2) 
عديييد ميين تطبيقييات الهيياتف الييذكي، وساد هييذا االسييتلدام فييي ويسيتلدم الييالب الوامعيي  ال

وجييذب إدمييان الهيياتف الييذكي الكثييير ميين االهتمييام البهثييي، وركييزت الدراسييات  ،السيينوات ايرييير 
إدمييان ل هييم  أريير  وكابييو هنييات اهتمامييات علييع الييالب الوامعييات، ،فييي المقييام ايول ،السييابق 
  لدى المراهقين. الذكي الهاتف

(Liu, Q.- Q., Yang, X.- J., Hu, Y.- T., Zhang, C.- Y., & Nie, Y.-G. 2020; 
Shahrestanaki, E., Maajani, K., Safarpour, M., Ghahremanlou, H. H., 
Tiyuri, A., & Sahebkar, M., 2020: 62) 

بينمييا بسييب  اإلدمييان  ،%(35اسييتلدام الهياتف الييذكي وصييلو   وءبسييب  سيي وقيد و جييد أن
المرحلي  العمريي  مين  وهيم فيي فيي الدراسي ، المشياركينعيني  %( مين إجميالي 14.5وصلو إلع  

توجد فروق دال  إحصائيا بين الذكور واإلباث فيي مسيتوى إدميان الهياتف  لمو  عاما،( 60- 25 
 (2016 )نجالء محمد بسيوني، .الذكي
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غ تبليبالسيودان، بسيب  ابتشيار إدميان الهواتيف الذكيي  ليد  اليالب جامعي  اللراليوم كابيو 
)حباا ع د ااد   حااي  فيي إدمييان الهياتف الييذكي. %(، وال توجيد فيروق بييين اليذكور واإلبيياث39.2 

 (2018 محمد،
هيييم مييدمنون عليييع اسيييتلدام  بييايردن، مييين الييالب جامعييي  الزرقييياء %(55.9وتبييين أن  

 ( 2019 )دمر أحمد همشري، .الهواتف الذكي 
عاًما  (18 - 13  أعمارهم بين٪ من المراهقين ال ربسيين الذين تتراوح 81جد أن و  قد و 

 :وعياد  ميا يتواصييل المراهقيون مييع أصيدقائهم عبير تطبيقييات اإلبتربيو مثييل ،يمتلكيون هاتً يا يكًيييا
وبالكيياد  ،ن الهواتييف الذكيي  جيزء ال يتويزأ مين حيياتهمو المراهقييعتبير ، و أبواليوات   ،بيوتالفيي  

قيون فيي الوالييات المتهيد  هيوات هم فعلع سبيل المثال، يستلدم المراه يمكن تليل العيش بدوبها،
أكثر من ثالث وفي فربسا، يقضي المراهقون في المتوسط  ،ساع  أسبوعًيا 15.4الذكي  بمعدل 

سييياع  فييييي ايسيييبوت( عليييع هيييوات هم الذكييييي ، مميييا يشيييير إليييع أن إدمييييان  21سييياعات فيييي الييييوم  
  الهواتف الذكي  بين المراهقين يمثل مشكل  سائد .

(Gentina, E., & Rowe, F., 2020)  

أن معييدل ابتشيار إدمييان الهواتيف الذكييي  بيين الييالب الميدارس الثابوييي  ال لبينييي  اتضيح و 
 ٪(.60.2٪ ؛ اإلباث = 66.2٪  الذكور = 62.6 بنسب  مرت عا كان

(Buctot, D. B., et al., 2020: 2) 

وقع أن ومن المت ،2017مليار في عام  4.7مستلدمي الهاتف الذكي بنهو ويقدر عدد 
مرت عيا ليد  اإلبياث،  ويكيون إدميان الهياتف اليذكي .2019مليارات فيي عيام  5 الرقميتواوس هذا 

  المتزوجات، وغير المتزوجات.
(Shahrestanaki, E., et al., 2020: 61, 62)  

الكمبيوتر، وتشيمل بشيكل يهتيو  الهياتف اليذكي عليع العدييد مين الوةيائف ب سيها التيي بي
 ،وردمي  البرييد اإللكتروبيي الهاتف والكاميرا، ومشغل الوسائط المتعدد  ومتصي ح اإلبتربيو، :عام

ومع  ،لتوعل حياتنا أسهل ؛والوةائف الملتل   التي تسهل لعا ايلعاب ،والشبكات االجتماعي 
 ،والصييهي  ،سيييولوجي وال  ،يليي ، فييسن اسييتلدام الهيياتف الييذكي يولييا بعييس المشييكالت الن سييي 

الدليل التشليصي واالحصائي اللام  علع الرغم من أبه غير مدرج في  وإدمان الهاتف الذكي،
 ، ICD-11لألمراض واالضطرابات العقلي ، وفي المراجع  الهادي  عشر  للتصنيف الدولي

(American Psychological Association 2013, World Health Organization 2018) 
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والعدد  .إلدراج الهاتف الذكي في التصنيف ،لم يكن كافًيا ،يبهاث القائم  علع ايدل وا
يؤكييد أن اسييتلدام الهيياتف الييذكي مييرتبط بلصيييائ   ،حييول هييذق القضيييي  الدراسيياتالمتزايييد ميين 

يعتبيير هييذا النيوت ميين اإلدمييان فييي و  ،معيني  لددمييان مشييابه  يعيراض اضييطراب اسييتلدام الميواد
واللاصي  الرئيس  لددمان  ،إدماًبا غير مرتبط بالمواد أو إدماًبا سلوكًيا ،السابق ي  الن سايدبيات 

قيد يتسييبا فيي ضييرر  ،السيلوكي هيي عييدم القيدر  علييع مقاومي  الييدافع أو الريبي  فييي ال ييام بعمييل
 (Cevik, C., et al., 2020:1)لل رد أو اآلررين، ويرتبط أيًضا بالسلوت المتكرر. 

علع بطاق واسع علع ، ان السلوكي  أ  اإلدمان غير المرتبط بالمواد(وتم تعريف اإلدم
قاوم علع مدى فتر  سمنيي  كبيير ، حييث ال ييتم تلفييس أبه، حاالت من السلوت المتكرر، الذ  ي  

 .السلوكيات من قبل ال رد ويؤد  إلع ضائق  أو ضرر كبير  أ  ضعف وةي ي(
(Squires, L., Hollett, K. B., Hesson, J., & Harris, N., 2020 :3) 

وهنات أوجه تشيابه بيين اسيتلدام الهياتف الزائيد والم يرد، واإلدميان السيلوكي، وتيم الت كييد 
دم مصييطلح إدميان الهياتف الييذكي؛ لوصيف اسيتلدام الهيياتف عليي يلي  فيي البهييوث الهديثي ، وق ي

علييي  ، ويسييتندواجتماعيييا، واليذ  يشييبه إلييي حييد كبيير السييلوت اإلدمييابي ،الم يرد والملتييل ب سيييا
 كمييا جيياءت فييي Internet Gaming Disorder اضييطراب ايلعيياب عبيير االبتربييو معيايير

DSM-5 .  وتميييييز إدمييان ألعييياب االبتربيييو وإدمييان الهييياتف اليييذكي، تييم ابتقيييادق فيييي ايدبييييات
ومين باحييي   دميان،ايرير  مين اإل شيديد ، مقاربي  بايشيكال سيلبي توجيد عواقيا  يبيه ال ؛الن سيي 
ووسائل التواصل االجتماعي، وقد  ين الهاتف الذكي مورد وسيل  للوصول إلي االبتربو،أرر  

وعلييييع اليييرغم ميييين الويييدل حييييول  ،شيييكلاقتيييرح مصيييطلح بييييديل مثيييل: اسييييتلدام الهييياتف الييييذكي الم  
 ايدبيات الموجود . فسبه ال يزال المصطلح السائد في مصطلح "إدمان الهواتف الذكي "،

(Horvath, J., Mundinger, C., Schmitgen, M. M., Wolf, N. D., 

Sambataro, F., Hirjak, D., Kubera, K. M., Koenig, J., & Wolf, R. C., 
2020: 1, 2) 

وعلييع الييرغم ميين أن االسيييتلدام الييذكي للهيياتف اليييذكي ي شييار إليييه كثييييًرا علييع أبييه إدميييان 
بقيياط الويييل ايمييد ومسيييتمر  ، وهنييات"أ  "إدمييان الهواتيييف الذكييي  سييلوكي فييي ايدبيييات الن سييي 

ينبغييي أن يشيكل إدمابييا سيلوكيا، فمعييايير اإلدمييان السيلوكي المعتيير  بييه  ال يويا، ومييا حيول مييا
: فقيدان السييطر  عليع السيلوت، واسيتمرار المشيارك  عليع اليرغم مين هي "اضطراب المقامر "مثل: 

من الدليل التشليصي  في اإلصدار اللام   ،العواقا السلبي ، وضعف كبير في الهيا  اليومي 
واإلحصائي لالضطرابات العقلي ، وفي المراجع  الهادي  عشر  للتصنيف الدولي لألمراض( ومع 

شيكل يل ، كان الباحثون حذرين في وصف السلوكيات ايررى مثل: استلدام الهاتف الذكي الم  
 .ب به "إدمابي"؛ لتونا التهاون والتقليل من رطور  اإلدمابات الرئيس  ايرر 

(Squires, L., et al., 2020 :3) 
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شيييكل ال يصيييينف عليييع أبييييه اضيييطراب ، علييييع عكييي  السييييلوكيات الهيييياتف الم   واسيييتلدام
 اإلدمابي  ايكثر رطور ، مثل: اضطرابات تعاالي الملدرات.

(Elhai, J. D., Gallinari, E. F., Rozgonjuk, D. & Yang, H., 2020: 1) 

ذكي بيداًل ميين إدمييان الهيياتف الييذكي، ين بعييس وقيد اسييتلدم م هييوم اسييتلدام الهيياتف اليي
العلميييياء يعتقييييدون أن التهديييييد الغيييييامس لمعييييايير إدمييييان الهييييياتف الييييذكي وبقيييي  الدراسيييييات يات 

 الصل ، ال يدعم وجود إدمان الهواتف الذكي . 
(Fu, L., Wang, P., Zhao, M., Xie, X., Chen, Y., Nie, J., & Lei, L., 2020:1) 

صطلهات مماثل  تهمل ب   المعنع في ايدبيات، مثل: "اإلفراد في م باوت ستلدم أحيا
 أو "االدمان علي الهاتف اليذكي" "، و"االستلدام الم رد للهاتف الذكي" أوالذكياستلدام الهاتف 

 شيكل".أو "استلدام الهاتف اليذكي الم   ""إدمان الهاتف الذكي" و"اضطراب استلدام الهاتف الذكي
 ."إدمان الهاتف الذكي"بدال من  "شكللدام الهاتف الذكي الم  است"ويقترح الباحثون 

(Elhai, J. D., Yang, H., Rozgonjuk, D., & Montag, C., 2020: 1; Gao, 
Q., Jia, G., Fu, E., Olufadi, Y., & Huang, Y., 2020: 1; Regan, T., 
Harris, B., Loon, M. V., Nanavaty, N., Schueler, J., Engler, S. & 

Fields., S. A., 2020: 1) 

ومن المهتمل أن يكون إدمان الهاتف الذكي مشكل  مثيير  للويدل، غالًبيا ميا ييتم تصيورها 
ويمكييين اسيييتلدم مصيييطلح  ،وبشيييكل أكثييير بسييياال  عليييع أبهيييا تبعيييي  ،شيييكلعليييع أبهيييا اسيييتلدام م  

  ."شكلاالعتماد علع الهاتف الذكي الم  "
(Gentina, E., & Rowe, F., 2020: 2)  

، شكلوعلع الرغم من أن هنات دراسات عديد  تناولو سلوت استلدام الهاتف الذكي الم  
مهيييرت  هنيييات ر:المظييياهتيييم اسييتلدام هيييذق  ،يوجيييد إجميييات عيييالمي علييع تعري يييه، ليييذل  ال إال أبييه

سييييياد  و  ،دارليييي قيييو  السييييتلدام الهييياتف اليييذكي، إلييييع جابيييا ضييييعف القيييدر  عليييع ضييييبط الييين  
اسييتمرار اسيتلدام الهواتييف و  ،ام الهواتيف الذكيي  عيين ايبشيط  ايريرىايولويي  الممنوحي  السييتلد

بارتصيار، تشيمل ايعيراض كيال مين: االعتمياد الن سيي و  .الذكي  علع الرغم من العواقا السلبي 
  علع سبيل المثال، الريب  الشديد ، وفقدان السيطر  واالبسهاب(، واالعتماد البدبي.

(Liu, Q.- Q., et al., 2020: 1) 

ويتكييون ادمييان الهيياتف الييذكي ميين أربعييي  مكوبييات رئيسيي  هييي: اسييتلدام الهيياتف اليييذكي 
فترات استلدام أالول وأكثر كثاف ، و حول التهقق من الرسائل والتهديثات،  والسلوكياتالقهر ، 

االبسهاب ومشاعر اإلثار  والملل رالل ايوقات بدون هاتف يكي، والتدهور الوةي ي، والتدرل و 
سبا جميع هذق التغييرات تالهياتي  ايررى، والت اعالت االجتماعي  وجهًا لوجه. وتفي ايبشط  

 السلوكي  التي تشير إلع اإلدمان، في مشاكل ب سي  مهدد . 
(Cevik,C. , et al.,2020:) 
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رمس  أعراض إلدمان الهواتف الذكي  (Buctot et al., 2020) وحدد باكتوت وآررون 
، واالبشيغال، وعيدم القيدر  عليع اليتهكم فيي الريبي  الشيديد ، وفقيدان وهي: تواهل العواقا الضار 

 ،وايشيييلال اليييذين يعيييابون مييين إدميييان الهواتيييف الذكيييي  ،اإلبتاجييي ، والشيييعور بيييالقلق، والضييييات
قادرين علع التهكم في اسيتلدامهم، للهواتيف الذكيي  عليع اليرغم مين اآلثيار السيلبي   غيريكوبون 

اإلفيييراد فييي اسيييتلدام الهواتيييف الذكيييي   واالجتماعيييي ، ويعتبييير قلييي ،والع ،علييع سيييالمتهم الوسيييدي 
   .""مشكل  عام  متزايد 

(Buctot, D., et al., 2020 :2) 

أن االستلدام المشكل للهاتف الذكي،  (Squires et al., 2020)ويرى سكوايرس وآررون 
مثل: اإلفراد وتكرار  له ثالث رصائ  مشترك  وهي : فقدان التهكم في استلدام الهواتف الذكي ،

اإلستلدام، أو عدم القدر  علع التهكم في سلوت اسيتلدام الهياتف اليذكي فيي المناسيبات المهمي ، 
المهيط   االعتماد الن سي علع الهواتف الذكي ، واالهتمام الم رد بالهواتف الذكي ، وتواهل البيئ و 

لعمل والصه  البدبي  والعقلي  لل رد واآلثار اآلثار السلبي  علع العالقات الشلصي  والتعلم واو  ،والهيا 
ويتميز اسيتلدام  ،السلبي  في العديد من المواالت، مثل: بوعي  النوم ومستوى القلق االجتماعي

بشكل عام، بصعوبات التهكم في استلدام الوهاس علع الرغم من العواقا  الهاتف الذكي المشكل
بسبا االستلدام، والشعور بعدم االرتيياح عنيدما  السلبي ، وصعوبات التركيز علع المهام المهم 

وعلع الرغم من أن الغالبي  العظمع من ايفراد الذين  يكون الوصول إلي الهاتف الذكي مهدودا،
شكل سلبي ، فقد ترتبط أبماد االستلدام الم رد والم   عواقايستلدمون الهواتف الذكي  ال يعابون من 

 اجتماعي  أو أكاديمي  أو مهني  سلبي .بين بعس ايفراد بنتائج ب سي  أو 
(Squires, L., et al., 2020: 2) 

شيييكل ب بيييه: اسيييتلدام م يييرد للهيييياتف م هيييوم اسيييتلدام الهييياتف الييييذكي الم   تعرييييفويمكييين 
 .الذكي والذ  يتدارل مع العديد من مواالت حيا  الشل  االجتماعي 

(Arrivillaga, C., Rey, L., & Extremera, N., 2020: 1)  

عيييدم القييدر  عليييي تنظيييم اسيييتلدام  :شيييكل للهيياتف اليييذكي ب بييهاالسييتلدام الم  وكييذا ي عييير  
 المرء للهاتف الذكي.

(Regan, T., et al., 2020: 1) 

يمكييين تعرييييف ادمييان الهييياتف اليييذكي ب بييه عيييدم القيييدر  علييي اليييتهكم فيييي الريبييي ،  وأيضييا
 واالبدفات الشديد الستلدام الهاتف الذكي علي بهو م رد.

(Liu, F., Zhang, Z. & Chen, L., 2020: 2) 
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 .تعري ه علي أبه االستلدام الم رد للهواتف الذكي  بطريق  يصعا السيطر  عليها تمو 
(Gentina, E., & Rowe, F., 2020: 1) 

بهيييييو  ،السيييينوات القادميييي ، يمكيييين التهييييول عييييين مصييييطلح "إدمييييان الهواتييييف الذكييييي " وفييييي
 .إلع توافق في اآلراء حول هذق القضايا التصنيفي مصطلهات أكثر مالءم ، بمورد التوصل 

(Horvath, J., et al., 2020 :2) 

وبميييا أن تكنولوجييييا ، تكنولوجييييا المعلوميييات واالتصييياالت فرًصيييا لتهسيييين رفاهيتنيييا تيييوفر
استكشا  الضرر المهتمل المعلومات واالتصاالت أصبهو أكثر ابتشاًرا في كل مكان، فمن المهم 

من  :واثنان .شكلنتج عن استلدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الم  ييمكن أن  ذ ال ،المرتبطو 
واستلدام الهواتف  شكل،هي استلدام اإلبتربو الم   ،الملاالر التي تهظع باهتمام متزايد من الباحثين

استلدام اإلبتربو الذ  ينطو  علع  ب بها: :شكل، ويمكن تعريف مشكل  استلدام اإلبتربوالذكي  الم  
أو مندفع بطبيعته، مما يؤد  إلع حيا  معاكس  العواقا، وعلع وجه التهديد  ،أو م رد ،ملاالر

وفيما يتعلق بالهواتف الذكي ، هنات  اإلعاقات الوسدي  أو العاالفي  أو االجتماعي  أو الوةيفي ،
شكل، حيث يتم اعتبارق أحياًبا فئ  فرعي  من، الم  جدل حالي حول تعريف استلدام الهواتف الذكي  

وأحياًبا كظاهر  من صل ، ويكمن هذا الودل بشكل رئي  في ح يق  أن وةائف الهواتف الذكي  تعتمد 
فسن كال  لذل  علع استلدام اإلبتربو، من حيث الوصول إلع المعلومات أو االستلدام اللطر،

قد يكون الستلدام أجهز  الكمبيوتر واستلدام الهواتف الذكي  الظاهرتين متشابهتان تماًما، ومع يل ، 
شكل، آثاًرا ملتل  . وقد يؤد  االسيتلدام الم يرد يجهيز  الكمبييوتر، إليع العزلي  وتقلييل ايداء الم  

الشلصي، في حين أن قابلي  بقل الهاتف الذكي قد ال تكون مرتبط  بالعزل ، ولكنها قد تتدارل مع 
 فمن المهم فهم عواقبهما الن سي  علع حيا  ايشلال. من ثمالمهام اليومي ، و 

(Arrivillaga, C., Rey, L., & Extremera, N., 2020: 1)  

وفي حين أثبتو الهواتف الذكيي  أبهيا م ييد  لألفيراد والموتمعيات، ولكين بعيس ايفيراد قيد 
 شكل للهواتف الذكي .مرتبط  باالستلدام الم رد أو الم   مشكالتيواجهون 

(Squires, L., et al., 2020 :3 ) 

وم هوم االستلدام الم رد للهاتف الذكي كسلوت االدمان، ينطو  علع عواقا سلبي  في 
 الهيا  اليومي . 

(Regan, T., et al., 2020: 1) 
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وتهسييين الهواتيييف الذكيييي  بشيييكل كبيييير الهييييا  االجتماعيييي  لألشيييلال، وميييع يلييي ، فيييسن 
سييمع أيًضيييا "اإلفيييراد فييي اسيييتلدام الهيياتف اليييذكي" أو "إدميييان ي   شيييكلاسييتلدام الهييياتف الييذكي الم  

 الهاتف الذكي"، يرتبط ببعس الت ثيرات السلبي . 

(Fu, L., et al., 2020: 1) 

وقيد اسدادت شيعبي  الهواتييف الذكيي  وتوفرهيا بشييكل كبيير فيي السيينوات الماضيي ، ويرافييق 
ملي  لالسييتلدام الم يرد للهواتيف الذكييي ، بشي ن اآلثييار السيلبي  المهت ،متزاييد هيذا االتوياق مليياو  

إدرييال مصيطلح "إدمييان  راصي  فيميا يتعلييق بالصيه  البدبيي  والن سييي ، فيي اآلوبيي  ايريير  ، وتيم
الهواتيف الذكييي " لوصييف السييلوت اإلدمييابي المييرتبط بييالهواتف الذكييي  ومييا يييرتبط بييه ميين ضييعف 

  اجتماعي. جسد  وب سي
(Horvath, J., et al., 2020 :1) 

يكوبيون غيير قيادرين عليع اليتهكم  ،يشلال الذين يعابون مين إدميان الهواتيف الذكيي وا
  من اآلثار السلبي  علع سالمتهم الوسدي ، والن سي ، ،علع الرغم ،في استلدامهم للهواتف الذكي 

 اإلفيييييراد فييييي اسيييييتلدام الهواتييييف الذكيييييي  "مشييييكل  صيييييهي  عاميييي  متزاييييييد "، ويعتبيييير .واالجتماعييييي 
لسلبي  ايكثر شيوعا إلدمان الهواتف الذكي  تشمل: اللمول البيدبي، وضيعف العيين، ا والت ثيرات

واالضطرابات العضلي  الهيكلي ، ويعابي  والصدات، وآالم الكتف، وآالم الرقب ، وآالم الرسغ واليد،
 ايال ال من تغيرات فسيولوجي  مثل: الصدات، والدوار، والنين ايين، وسياد  درج  حرار  الوسم. 
(Buctot, D. B., et al., 2020: 2)  

وبظيرا ين الهياتف اليذكي أصيبح شيائعا بشيكل متزاييد بيين الميراهقين والشيباب، ومين هنييا 
فنوييد أن االسييتلدام اإلدميابي،  :كيان االهتميام بالمشييكالت العدييد  المتعلقيي  بالهياتف الييذكي، مثيل

 بدبي  والن سي  والمالي .بالعديد من المشكالت ال يرتبط الم شكل الذكي الهاتفاستلدام 

(Gao, Q., et al., 2020: 1, 2) 

واسيتلدام الهياتف الييذكي عليي بهييو غيير سييليم ،يكيون ليه آثييار سيالب  علييي جيود  الهيييا  
 الوسمي  والعقلي  والن سي  واالجتماعي . 

(Buctot, D. B., et al., 2020: 1; Shahrestanaki, E., et al., 2020: 61) 

ليه اثييار سييلبي  علييي الصيه  العقلييي ، والن سييي ، والعالقييات  يكييون  ذكيوإدميان الهيياتف اليي
 الشلصي ، والتهصيل الدراسي. 

(Liu, F., et al., 2020:2) 
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ويهدث إدمان الهاتف الذكي عندما يقضي ال رد، الكثير من الوقو في استلدام الهاتف 
وعييدم  والصييدات، رؤيي ، عيدم وضييوح ال اليذكي، وهييذا يكيون لييه آثيارا سييلبي  علييي: الصيه  البدبييي 

 والصه  الن سي   االكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم(. القدر  علي التركيز واالرهاق(،
(Shahrestanaki, E., et al., 2020: 62) 

السماح بالوصول  :وعلع الرغم من أن الهواتف الذكي  م يد  بال ش   علع سبيل المثال
ا(، إال أن استلدامها علع بطاق واسع دفع الباحثين إلع المستمر إلع المعلومات من كل مكان تقريبً 

عليع االسيتلدام غييير المناسيا، واليذ  ي عير  غالًبييا باسيم اسيتلدام الهياتف الييذكي  االبتبياقتركييز 
واالسيتلدام للهياتف اليذكي يعنيي عيدم القيدر  عليع تنظييم اسيتلدام الميرء للهياتف اليذكي،  شيكل،الم  

يكون ، شكلار ضار  علع رفاهي  ال رد، واستلدام الهاتف الذكي الم  وهنات أدل  علع أبه يكون له آث
بمعدالت عالي  بين المراهقين، باإلضاف  إلع عدد من االرتباالات مع مؤشرات للضعف الصهي، 

  النشاد البدبي. والقلق، وقل  النوم، وابل اض تقدير الذات، وابل اض مستويات واالكتئاب
(Coco, G. L., Salerno, L., Franchina, V., Tona, A. L., Blasi, M., D. & 

Giordano, C., 2020: 1)  

والن سيييييي   ،مييييع الصييييه  البدبييييي  لم شييييكل،ويمكيييين أن يتييييدارل اسييييتلدام الهيييياتف اليييييذكي ا
المشاكل ايكاديمي ، والمشاكل   و التكي ات االجتماعيإلي باإلضاف   ،واالكتئابوالقلق،  للطالب،
يكيييون المراهقييييون أكثيييير عرضيييي  و هيييار، وبالمقاربيييي  مييييع البييييالغين، والت كييييير فييييي االبت ،الشلصيييي 

 لدصاب  بمشكالت في استلدام الهواتف الذكي .
(Fu, L., et al., 2020: 1) 

الهديث ، كان هنات است سار متزايد حيول اسيتلدام الهياتف اليذكي  ن سي وفي ايدبيات ال
القيي  اسيييتلدام الهيياتف اليييذكي وعالقاتييه بمشييكالت الصيييه  الن سييي ، ودعمييو معظيييم الدراسييات ع

شيكل ايعيراض التيي مشكل مع أعراض االكتئياب والقليق، ويتضيمن اسيتلدام الهياتف اليذكي الم  ال  
االبسييييهاب  :تيييتم مالحظتهييييا فيييي كثييييير مييين ايحيييييان، فييييي اضيييطرابات تعيييياالي المليييدرات، مثييييل

االرييتالل  واالسيتلدام المتهييور أيًضيا، وتشييير أدلي  علييم ايعصياب إلييع بعيس أوجييه التشيابه مييع
  . dysfunctional inhibitory control الوةي ي في السيطر  المثبط 

(Elhai, J. D., et al., 2020: 1)  

بهييدق اسيتلدام الهيياتف تيرتبط  COVID -19، 19-كوفيييد قليق أن أعييراض  قيد تبيينو 
  شكل، واالكتئاب، والقلق.الذكي الم  

(Elhai, J. D., Yang, H., McKay, D., & Asmundson, G. J. G., 2020: 2) 
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وأةهيييير االسيييييتلدام الم يييييرد للهيييياتف اليييييذكي تييييي ثيرات وةيفييييي  سيييييلبي ، مثيييييل: ايعيييييراض 
 االكتئابي  والقلق.

(Elhai, J., Yang, H., Dempsey, A., & Montag, C., 2020: 1; Elhai, J., 

Yang, H., Fang, J., Bai, X., & Hall, B. J., 2020: 1) 

الي يتوسييييط االرتبييياد بيييين الكييييرب الن سيييي  االكتئييياب والقلييييق واضيييطراب التنظييييم االب عييي
  شكل.الهاتف الذكي الم   استلدامو  ،والتوتر(

(Squires, L., et al., 2020: 1) 

مييييع اسيييتلدام الهيييياتف الييييذكي  ،علييييي بهيييو موجييييا، صييييعوب  التنظييييم االب عيييياليتيييرتبط و 
 ام الهيياتف الييذكي المشيييكل،ل يييف االكتئيياب واسييتلدوي   شييكل، واالكتئيياب يتوسييط هييذق العالقيي ،الم  

 المدرت لد  المراهقين. االجتماعيبواسط  الدعم 
(Fu, L., et al., 2020: 1) 

واالكتئييياب، والقلييييق،  وسيييياد  اسيييتلدام الهييياتف الييييذكي يكيييون مرتبًطيييا باضييييطرابات النيييوم،
ف كيييذل  تتيياثر الهيييا  االجتماعييي  "العائلييي  وايصييدقاء" لييد  مييدمني الهيييات والتييوتر بييين الشييباب،

عيالو  عليي يلي  فيسن إدميان الهواتييف الذكيي  ميرتبط ميع اضيطراب القليق االجتمياعي بييين  اليذكي،
 الالب الوامعات، مما يشير إلع ت ثير سلبي علي العالقات الشلصي . 

(Buctot, D. B., et al., 2020: 2); (Liu, Q.- Q., et al., 2020: 7) 

أصبح مصدر  ،بين المراهقين والشباب لذكيوهنات أدل  متزايد  تشير إلع أن إدمان الهاتف ا
ارت يات معيدل حدوثيه، وآثيارق السيلبي  اللطيير  عليع جيود  بيومهم، ورفياههم الشلصيي،  بسباقلق 

، تقدير الذات :ووجد أن بعس اللصائ  الن سي  مثل وإبواساتهم ايكاديمي ، وعالقاتهم الشلصي ،
   ي مرتبطين بشكل إيوابي بسدمان الهاتف الذكي.واالببساد االجتماعي والقلق وعدم االستقرار العاال

(Liu, Q.- Q., et al., 2020: 1) 

ملتل يي  مثييل قليي  النييوم،  سييلبي إلييع عواقييا  شييكلوقييد يييؤد  اسييتلدام الهيياتف الييذكي الم  
 والصراعات العائلي ، وقد يؤد  أيًضا إلع عواقا أكثر رطور  مثل ال ياد  اللطير .

(Busch, P. A., & Mc Carthy, S., 2020: 1) 

وهنييات سييياد  كبييير  فييي مليياالر ضييعف جييود  النييوم واالكتئيياب والقلييق، لييدى ايشيييلال 
 شكل. الهاتف الذكي علي بهو م   الذين يستلدمون 

(Jiaxin, Y., Xi, F., Xiaoli, L., & Yamin, L., 2020: 1) 

د  والهي عالقي  عكسيي  بيين مسيتو  إدميان الهياتف اليذكي ومسيتو  معنيي الهييا ،توجيد و 
 من الهيا  لد  الالب الوامع .

(Cevik, C., et al., 2020: 1) 
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وإدمان الهاتف اليذكي، واليدعم االجتمياعي، واالاعيراض الن سيي  واالجتماعيي ، واالبضيمام 
  االجتماعي . ويمكن من راللهم التنبؤ بمستو  العزل  بشكل كبير،معا يرتبطون  ،في الوماعات

 (Al-Kandari, Y. Y. & Al-Sejari, M. M., 2020: 1) 

 واالعتماد علع الهاتف الذكي لد  المراهقين. عالق  بين الضغود ايكاديمي  توجدو 
(Wang, J.- L., Rost, D. H., Qiao, R.- J., & Monk, R., 2020: 10) 

ورصييييييائ   بعيييييدق عواميييييل مثيييييل: الوحيييييد  الن سيييييي ، وييييييرتبط اسيييييتلدام الهييييياتف الم شيييييكل
وبشيكل ريال ليد  الشلصي ، والتقارب والتوتر بين أفيراد ايسير  ، وكثافي  الشيبك  االجتماعيي . 

االضيطرابات المعرفيي   :الميراهقين يمكين أن ييؤد  إدميان الهواتيف الذكيي  إليع عواقيا ضيار  مثيل
  واالبسهاب من المدرس .

(Gentina, E., & Rowe, F., 2020: 1)  

  دمان الهاتف الذكي لد  المراهقين.إوهنات عالق  بين الللل ايسر  و 
(Liu, Q.- Q., et al., 2020: 1) 

أسيييياليا المواجهيييي  السييييالب  للمشييييكالت الن سيييي ، العالقيييي  بييييين اسيييياء  المعامليييي   وسيييطوتت
 دمان الهاتف الذكي.وإالن سي  في مرحل  الط ول ، 

(Liu, F., et al., 2020: 1) 

شيكل، إليي تيراكم ايدلي  التيي تشيير إليع وقيد أد  سيياد  دراسي  اسيتلدام الهياتف اليذكي الم  
 مرتبط بالللل الوةي ي للعواالف والمعرف . ،لذكيأن االستلدام الم رد للهاتف ا

(Regan, T., et al., 2020: 1) 

ليديهم جيود  حيييا   ،اليذين ليديهم عالقي  جييد  ميع واليديهم أثنياء مرحلي  الط ولي  قيون والمراه
 وابل اض في اضطراب استلدام الهاتف الذكي. مرت ع ،

(Gao, Q., Sun, R., Fu, E., Jia, G., & Xiang, Y., 2020: 1) 

وتتسبا الهواتف الذكي  في اإلجهاد، فعلع سبيل المثال، من رالل سياد  ساعات العمل 
وضغط التواصل المستمر مع اآلررين، ومع يل ، تشير النتائج أيًضا إلع االتواق المعاك  للت ثير، 

التي في  "اإلسعافات ايولي  الناس لموقف مرهق، يمكن للهاتف الذكي أن يكون بمثاب  يتعرضفعندما 
للعثور علي المعلومات،  الويا"، بظًرا لتعدد وةائ ه وتوافرق، فيمكن استلدام الهاتف الذكي بسهول 

 ولتلقي الدعم االجتماعي عند الهاج .  وللتعبير عن المشاعر، وللهروب من موقف مرهق،
(Wolfers, L., Festl, R., & Utz, S., 2020: 1) 

https://www.tandfonline.com/author/Al-Kandari%2C+Yagoub+Yousif
https://www.tandfonline.com/author/Al-Sejari%2C+Maha+Meshari
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تنيياول  (Schmitgen et al., 2020) آرييرون دراسيي  شيميتون و  بتييائجوقيد اقترحييو 
 العمليات العصبي  المتعلق  باإلدمان، في سياق استلدام الهاتف الذكي الم شكل.

(Schmitgen, M., Horvath, J., Mundinger, C., Wolf, N. D., Sambataro, 

F., Hirjak, D., Kubera, K. M., Koenig, J., & Wolf, R. C., 2020: 7) 

Nomophobia

وهييو عبيار  عيين مييرض ن الر هياب، ، ابتشيير بييوت جدييد مييلذكيي الهواتييف ا اسيتلدامع تزايييد مي
ال ، و أو حتييع بسيييابه فييي المنييزل الييذكي،ضييات هات ييه  فييي لموييرد الت كييير ،ال ييرد بييالهلع صيياي

، وبالتييالي ذكين أو بسيييان جهياس الهياتف اليمين فقيدا ،فقيط عليع اللييو  المرضييايمير يقتصير 
. وتتمثيل فقدان القدر  علع االتصال، بل تشمل أيضيًا القليق مين عيدم التواجيد فيي بطياق التغطيي 

 ،عييييدم امييييتالت القييييدر  علييييع إال يييياء الهيييياتف، وت قييييد الرسييييائل االلكتروبيييييي  فييييي: المييييرض أعييييراض
لت كييييد مييييين شييييهن البطاريييييي  وا بهيييييوس، ،التييييي ليييييم يوييييا عليهييييا ،والمكالميييييات ،والرسييييائل النصييييي 

، ومعييدالت االصيياب  باسيتمرار، وعييدم القييدر  عليع التللييي عيين الهياتف حتييع أثنيياء دريول الهمييام
وأةهيرت بتييائج  (عاميا.24 - 18، تنتشير بصيور  أكبير بيين فئيي  الشيباب، مين عمير بالنوموفوبييا

الرهاب  ق  بينللعال اإيوابيهنات ارتباالا أن  (Gezgin et al., 2018)دراس  جزجن وآررون 
 وادمان الهاتف الذكي لد  الالب الوامع .  النوموفوبيا /اللو  من فقدان الهاتف الذكي

(Gezgin, D. M., Hamutoglu, N. B., Sezen- Gultekin, G. & 

Gemikonakli, O., 2018: 550, 551). 

هنيات عالقي   أبيه (Gezgin et al., 2018)وأةهيرت بتيائج دراسي  جيزجن و آريرون 
 الوحد والشعور ب الرهاب النوموفوبيا /اللو  من فقدان الهاتف الذكي، ت دالل  إحصائي  بينيا

ر هياب مسيتويات  مين ريالل الشيعور الوحيد  الن سيي  التنبيؤ وتوقيع، ويمكين الن سي  لد  المراهقين
 فقدان الهاتف الذكي. 

(Gezgin D. M., Hamutoglu, N. B., Sezen- Gultekin, G. & Ayas, T., 
2018: 358) 

 عدم الرضيا عين الوسيم،أن  Liu et al.,2020 ))أوضهو بتائج دراس  ليو وآررون 
إيوييابي عين إدميان الميراهقين عليع الهواتيف الذكيي ، فقيد يعيابي المراهقييون  بشيكل يمكين أن ينبي 

لهييا  الواقعييي ، وهيم أكثيير اليذين يعيابون ميين عيدم الرضيا عيين الوسيم، ميين قلي  تقيدير الييذات فيي ا
 عرض  لطلا ردود إيوابي  من رالل الهواتف الذكي .

(Liu, Q., Sun,. J., Li, Q., & Zhou, Z., 2020: 1) 
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يمكين أن أن جيود  الهييا  ، (Kumcagiz,2019) جييز وتبين مين بتيائج دراسي  كومكيا
 .بشكل إيوابي عن إدمان المراهقين علع الهواتف الذكي  نب ت

(Kumcagiz, H., 2019: 1)  

الم شكل  ذكيال الهاتف ستلدام، واالذكي  الهواتف إدمان أجريو العديد من البهوث علي
 بهييذق السييي  الميرتبط السيلوت لتهدييد صيياله  فهي  مقييايي  تطيوير وتيم ،الماضييي العقيد ريالل

تيم ترجمي   (Lopez- Fernandez, O., 2015) فربابيديز -يزليوب دراسي وفيي  التكنولوجييا،
 انوكي ،وال ربسيي  سيبابي يا إليع (SAS-SV  الذكي  الهواتف إدمان من م ياس القصير  النسل 
 : تبيييين اللصيييائ  السيييكومتري  للم يييياس، والتعييير  علييي بسيييب  شييييوتهييو الدراسييي  مييين الهييد 

 عيراضأ  مقاربي ، وكيذا والبلويكييين سيبانايالغين بين الب وابتشار استلدام الهاتف الذكي الم رد،
، بين مستلدمي الهاتف الذكي بسفراد في كيال البليدين، (SAS-SV)  بالم ياس المقاس  اإلدمان

الم ياس  أن إلع النتائج أشارتو  ،اإلبتربو عبر الرأ  استطالعات الريق عن البيابات جمع تمو 
 ها ل ياس إدمان الهاتف الذكي. يمكن االعتماد عليه بثق  واالمئنان، وكان صال

(Lopez- Fernandez, O., 2015)  

المقيايي  التاليي : تيم اسيتلدام  (Leung et al., 2020) وآريرين لييوبج دراسي وفيي 
  :من الناحي  الن سي  ،لتقييم اإلدمان المرتبط باإلبتربو بين الالب الوامع 

 م ياس ادمان وسائل التواصل االجتماعي لبيرجن  
The Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) (BSMAS), 

 وم ياس اإلدمان القائم علع تطبيق الهاتف الذكي 
Smartphone Application-Based Addiction Scale (SABAS) 

 وم ياس اضطراب ايلعاب عبر اإلبتربو المكون من تسع  عناصر  
Nine-item Internet Gaming Disorder Scale-Short Form (IGDS-SF9) 

 :وكان الهد  من هذق الدراس  هو التهقق من صدق وثبات ايدوات الثالث 
BSMAS - SABA S - IGDS-SF9  لالستلدام، واتضح من بتائج الدراس  ومناسبتها

لتقييم اإلدمان علع وسائل التواصل االجتماعي، وتطبيقات  ؛أن ايدوات الثالث  الملتصر  المستلدم 
يلعاب عبر اإلبتربو، صاله  وقوي ، ويمكن استلدامها من قبل المتلصصين، الهاتف الذكي، وا

 وكلها أدوات كافي  لتقييم اإلدمان المرتبط باإلبتربو بين الالب الوامعات بشكل صهيح.

(Leung, H., A. H., Pakpour, A. H., Strong, C., Lin, Y.- C., Tsaif, M.-
C., Griffiths, M. D., Lin, C. Y., & Chen, I. H., 2020: 1) 
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اسيييتلدمو ايبهيياث التيييي تركيييز علييع اسيييتلدام الهييياتف الييذكي المشيييكل، ارتبيييارات  وقييد
ال ييييياس الن سييييي التييييي ال يمكنهيييييا التقيييياد العمليييييات والسيييييلوكيات التلقائييييي  المرتبطيييي  باالسيييييتلدام 

إليع تهدييد  (Ryding, F., & Kuss, D., 2020)وكيوس  رييدبج وهيدفو دراسي  شيكل،الم  
شيكل،   موضوعي  تم استلدامها، أو تم تطويرها لتقييم مشكل  اسيتلدام الهياتف اليذكي الم  مقايي

مع التركيز علع المراقب  السلبي  بداًل مين المراقبي  النشيط ، بظيًرا ين المراقبي  النشيط  يمكين أن 
تعتمييد إلييع حييد كبييير عليييع مييدرالت المسييتويبين، فييسن أبمييياد االسييتلدام التييي يمكيين أن توفرهيييا 

بيابيات السييلبي ، قييد تقييدم معلومييات أكثيير شيمولي  حييول ايبميياد السييلوكي  عنييد مقاربتهييا بنتييائج ال
الدراسيييات السيييابق ، والتيييي قييييد تسيييلط الضيييوء بييييدورها عليييع أوجيييه التشييييابه واالريييتال  مييين حيييييث 

تهدييد مقييايي  موضييوعي  لتقييييم  :ليذل ، هييدفو الدراسيي  إلييع .شييكلسيلوكيات الهيياتف الييذكي الم  
 ؛تلليي  رصيائ  وبقياد القيو  والقييود للتيدابير الموضيوعي و شيكل، هياتف اليذكي الم  اسيتلدام ال

الدراسي  أن المراقبيي  السيلبي ، يمكيين أن  شيكل. وأوضييهو بتيائجلتقيييم اسيتلدام الهيياتف اليذكي الم  
تمكن من استنتاج أبماد اسيتلدام الهواتيف الذكيي  فيي غضيون فتير  سمنيي  قصيير  بسيبًيا، وتيوفير 

   من الناحي  البيئي ، عن سلوت الهواتف الذكي .بيابات صاله

(Ryding, F., & Kuss, D., 2020: 1, 2) 

وت ثيراتها علي صه   إن فهم بمايج وأبماد إدمان الهاتف الذكي، وفهم العوامل المرتبط  بها،
 ت المناسب  للتلفيف من هذا السلوت.الالب الوامع ، لهو أمر أساسي ومهم؛ لتطوير التدرال

(Shahrestanaki, E., et al., 2020 :62) 

ومساعد   للتلفيف من إدمان المراهقين للهاتف الذكي، ؛وينبغي أن يكون هنات تدرالت
لتقليييييل القليييق فييييي المواقييييف  ؛ميييدمني الهيييياتف الييييذكي فيييي تهسييييين اسييييتراتيويات معرفيييي  سييييلوكي 

إلي  Mindfulness. والتعقيل /اليقظ  العقلي  إدمابهم للهاتف الذكياالجتماعي ، وبالتالي تقليل 
  الم رد.الذكي جابا العالج المعرفي يساعدان المراهقين علي التقليل من استلدام الهاتف 

(Liu, Q.- Q., et al., 2020 :7)  
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حالي  الييوعي باللهظي  الهاليي ، ميين مشيكل  اسيتلدام الهواتييف  العقليي ، وقيد تهميي اليقظيي 
الذكي  من رالل تقليل قو  عوامل اللطر، ويوا أن تدرس ايبهاث المستقبلي  فوائد التدرالت 

فيي تعزيييز التنظييم اليذاتي االب عييالي والمعرفيي، ميع أولئيي   ،/ التعقييلعقلييي القائمي  عليع اليقظي  ال
ل مين لذل  من المهم أن ب هم ما الذ  يؤثر ويقل الذين يستلدمون الهواتف الذكي  بطرق ملتل .

 شكل.ملاالر استلدام الهاتف الذكي الم  
(Regan, T., et al., 2020: 1) 

واالستلدام المكثف للهاتف الذكي، بشيكل إيويابي ي وقد ارتبط النشاد البدبي غير الكاف
أن  ،مييين يلييي  يسييتنتجو  بمسييتويات عاليييي  مييين الضييغود الن سيييي  المدركييي  وضييعف جيييود  النيييوم،

ود  النييوم، وتقليييل الضييغود الن سييي  المدركيي  ميين اليييالب التييدرالت التييي تهييد  إلييع تهسييين جيي
 وتقليل استلدام الهاتف الذكي. ،يوا أن تهد  إلع سياد  النشاد البدبي ،الوامع 

(Zhai, X., Ye, M., Wang, C., Gu, Q., Huang, T., Wang, K., Chen, Z., 

& Fan., X., 2020 :1) 

شكل بين المراهقين مشكل  اجتماعي  مزعو ، وأصبح استلدام اإلبتربو والهواتف الذكي  الم  
والهواتيف الذكيي  عليع التكيييف  ،تشيير ايبهياث السيابق  إليع التي ثير الضييار السيتلدام اإلبتربيوو 

الن سيي، ليذل  مين المهيم تهدييد العواميل الوقائيي  التييي قيد تل يف مين هيذق العواقيا الوريمي  علييع 
مهتمل، في االرتباد بين استلدام اإلبتربو  الصه  الن سي ، وتم دراس  الذكاء العاال ي كوسيط

شكل، والت كير في االبتهار، وأةهرت النتيائج أن اسيتلدام شكل، واستلدام الهواتف الذكي  الم  الم  
كيان مرتبًطيا بشيكل كبيير ب كير  االبتهيار، وارتبطيو  ،شيكلالهواتيف الذكيي  الم  اسيتلدام اإلبتربيو و 

، لم شكلشكل، واستلدام الهواتف الذكي  الدام اإلبتربو الم  درجات الذكاء العاال ي سلًبا بكل من است
 شكل،اإلبتربو الم   وأفكار االبتهار، وعلع وجه التهديد، تم العثور علع ارتباد أضعف بين استلدام

شكل، وايفكار االبتهاري  بين المراهقين يو  الذكاء العاال ي العالي، واستلدام الهواتف الذكي  الم  
ئج فكر  أن الذكاء العاال ي قد يكون عامالً وقائًيا لدى المراهقين، مما يساعدهم علع وتعزس هذق النتا

 شكل.شكل، واستلدام الهواتف الذكي  الم  اإلبتربو الم   تقليل ايعراض السلبي  المرتبط  باستلدام

(Arrivillaga, C., et al., 2020 :1) 

شييكل للهيياتف ليي ، لالسييتلدام الم  وليذل ، وميين أجييل تطييوير بييرامج الوقاييي  والمعالويي  ال عا
 شكل. من الضرور  االهتمام بالدراسات التي تتناول الهاتف الذكي الم  ف ،الذكي

(Peng, S., Zhou, B., Wang, X., Zhang, H. & Hu, X., 2020: 1, 2) 
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