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�2022  صيـــــــــــــــــف�  �� �  

 

ـــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي نموذجــــــــا     الملف:            �6              ادمــــــــان االنترنــــــــت... مواقـــــ �

 

 �

 7 ـاــــــــي نموذجـــــــــــــل االجتماعــــــــــــــــــع التواصــــــــــــــــت... مواقـــــــــــــالنترنـــــاان  ـــــــــــادمــــــــ  ـــة الملــــــــــــــــف:إفتتاحيـــــــــــ 

�(علم النفس ، مصر)ي  ـــــــــالفخرانإبراهيـــــم  د  ـــــــــخال 

�(علم النفس ، الجزائر) مة الزهراء بن مجاهدفـاط 

�11ةــــــــــــــــــــاب الكترونيـــــــــــــــــن األلعــــــــــــــــــق مدمـــــــــــــــدى مراهــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــذات االجتماعــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــتقدي 

� (علم النفس ، الجزائر) بن مجاهد  فـاطمة الزهراء 

�(علم النفس ، الجزائر) دوقــــــــــــــــــــــــاء صنـــــــــــــــــــــــــأسم 

� (علم النفس ، الجزائر) هـــالل طاءــان معـــااليم ورــــن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور اإلنترن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة المراهقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �28نــــــــــــــــــــــــــ

�صر)(علم النفس ، مي  ـــــــــالفخرانإبراهيـــــم  د  ـــــــــخال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مواقــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التواصــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اإلجتماعــــــــــــ �34يــــــــــــــــ

�مصر)–ي  انالطب النفس( ــديـــــــــــــــد المهــــــــــــــــمحم 

�46ان الفـايسبوك وعالقته بالتوافق األسري لتالميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسطـــــإدم 

�(علم النفس ، الجزائر) فـاطمة الزهراء بن مجاهد 

� (علم النفس ، الجزائر) اريـــــــــــــــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــــــــــــــعبي 

�(علم النفس ، الجزائر) الويـــــــــــــــــــــل فضـــــــــــــــــــإسماعي   

�57مــــــــــــــــــــرف القيـــــــــــــــــــز/ حــــــــــــــــــــي تعزيــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــي ودورهــــــــــــــــــــــــــل االجتماعـــــــــــــــــــــــــــــع التواصــــــــــــــــــــــــــمواق 

 (علم النفس ، فـلسطين)هــــــــــــــــــد اللـــــــــــــان عبــــــــــــــــغس 

ــــــر االنترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــارف عبـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــالتعـــــــــــــــــ ـــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــت مـــــــ ــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــــــ �59ـــــــــ

 (علم النفس ، مصر)ي  ـــــــــالفخرانإبراهيـــــم  د  ـــــــــخال 

  �

�63  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالتدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ومقـــــ 

 �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسلوك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائراط اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــاإلشمبــــــــــــــــــــــــــــادئ   ي و ــــ �64  يـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــر معمريـــــــــــــــــــــــــــة   الجزائر)  - (علم النفس   بشيـــــــــــــــ

�69يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور سيكولوجـــــــــــــــــــــــــــن منظــــــــــــــــــــــــــــم... دادـــــــــــــــــــــــــــــــزن والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفجيع 

 ر)(علم النفس ، مصي  ـــــــــالفخرانإبراهيـــــم  د  ـــــــــخال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل سيكولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة والمدخـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــة الفطـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــ  77لغــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــى الزعبــــــــــــــــــــــــي   سوريا / السعودية) -(الطب النفساني موســــــــ

 86 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشخصيـــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات سيكولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

�العراق / أمريكا)  - (الطب النفساني ــــــــــيصــــــــــــــادق السامرائـــــ 
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 �99  ةـــــــــــــــــــــــــــحديثـــــــــــــــة  إصـــــــــــــــــــــــــــدارات نفسانيــــــــــــــــــــــ 

 � 

 �100َمْعَجمة مفـاهيم ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر الفـلسفي والتحليل النفسي كما االجتماعي والفَّنيّ  

 �لبنان) - (علم النفس   ـــــورعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زيعــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 �105اــــــــــــــــــــــــــــة وتعلمهــــــــــــــــــــــــــــــاب العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــي اكتســـــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــــــدراس ..ةــــــــــــــــــــــــة والمعرفيَّ ــــــــــــــــــــــاللغ 

 � المغرب)  - (علم النفس  اوـــــــــــــــــــــــــــــــــي أحرشـــــــــــــــــــــــــــــــــالغال 

 �113ة)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التاريخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثقـافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( النظري ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــر واللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتفكي 

 �عبدالقـادر قنينيترجمة: - ليف فيجوتسكي :تأليف   

 �اليمن)  - (علم النفس   ي قـاسم صالحمعن عبدالبار  إشراف ومراجعة: 

 �127ــاغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللــغــ 

 �الدكتور دمحم زياد يحي كبه ترجمة: - لورين أوبلر وكريس جيرلو:تأليف   

 �اليمن)  - (علم النفس   معن عبدالباري قـاسم صالح عرض وتلخيص : 

 � 

 �131  عامـــا من المنجزات 20 - "  العربية النفسية العلوم شبكة"  

 �132...ن من الزمنـــــاوزت  العقديـــجتدح  ـــرة  كــــــــــــــ"ش.ع.ن"، مسي  :كلمــــــــــــــــة الرئيــــــــــــــــــس المؤســــــــــــــــــــس 

 �2022134للعام  س" ــــــــــــــــــــب النفـــــــــــــــــــــــوم وطــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــــــــــــ" الراسخـ :1 ةـــــــــز الشبكـــــــــــجوائـــ 

 �2022136للعام  س" ــــــــــــــــــــب النفـــــــــــــــــــــــوم وطـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــزم مــــــــــــــوا العـــــــــ" أولــ :2 ةـــــــز الشبكـــــــــــــــوائـــج 

 �تونس) -فسانيلطب الن(ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال التركــــــــــــــــــــــــــــــــــــجم 

 � رأيـــــــــــــــالع الــــــــــــــــــــاستط 

 �138 ...ةــــــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــوم النفسيـــــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــــة لمؤسســـــــــــــــــــــــــــــات العلميز ــــــــــــــــــــلمنجا - 

 �تونس) -فسانيلطب الن(ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال التركــــــــــــــــــــــــــــــــــــجم 

 �139 مبدأ راسخا ال يقبل التفريط أو اإلهمالكمنبر علمي ساطع ومضيء،  ى ش.ع.ن"الحفـاظ عل - 

 �المغرب)  -(علم النفس   اوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحرش يــــــــــــــــــــــــــــــــالغال 

ــــشبك -  ــــــــــ ــ ــ  �141 !ق!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح المتسامـــــــــــــــــــــــــــة والكــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــوم النفسيــــــــــــــــــــــالعل  ةـــ

 �العراق / أمريكا)  - (الطب النفساني السامرائـــــــــــــــي  ــــــادقصــــــــ 

ـــــالشبك -  ــــــ  �143ة  ــــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــا وكجهــــــــــــــة بأكملهــــــــــــــروع أمــــــــــــــا كمشــــــــــــــي أعيننـــدو فـــــــــــــــتب ةـ

 �مصر) -(علم النفس   يــــد العاطــي عبــــــري علــــــة بكــــــسامي 

 �146ية العربية "ة لــ" مؤسسة العلوم النفســــزات الرقميـــع  للمنجـــوي  السابـــوع السنــــاالسبال بـــدة االحتفـــأجن 

 �152ة"ـــــــــــــــة العربيــــــــــــــــوم النفسيــــــــــــة العلــــــــــــ" شبك  يـــــــــــــــــــــالعلم عـــــــــــــــــالموق زاتــــــــــــــــمنج األول: لــــــــــــــــــالفص 

 �تونس) -(الطب النفسانييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال التركــــــــــــــــــــــــــــــــــــجم 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 
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 ادمــــــــان االنترنــــــــت... مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي نموذجــــــــا   الملـــــــــف: 
 

   

 
 
 

  فــــــــــــــــــــــــــــــالمل
  اعــــــــي نموذجــــــــاــــــع التواصــــــــل االجتمـان االنترنــــــــت... مواقــادمـــــــ   

 الجزائر) (علم النفس ،   فـاطمة الزهراء بن مجاهد -) (علم النفس ، مصري  ـــــــــــــالفخران  ابراهيــــــــم  دـــــــــخالإشراف:  

                    
ــاــــــــــــــــــــــــي نموذجـــــــــــــــــــل االجتماعــــــــــــــــــــــــــالتواص  عـــــــــــــــــــــت... مواقـــــــــــــــــــــــاالنترنـــــ ـــانـــــــــــــــــــــــــادم  ـــــــــــــف:ــــــة الملــــــإفتتاحيـــــــــــ

(علم النفس ، مصر) يـــــــالفخرانـــــم  إبراهيــد  ــــــخال

(علم النفس ، الجزائر) فـاطمة الزهراء بن مجاهد

ةــــــــــــــــــــــــــاب الكترونيــــــــــــــــــــــــــن األلعــــــــــــــــــــــــــق مدمـــــــــــــــــــــــــــدى مراهــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــذات االجتماعــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــتقدي
 (علم النفس ، الجزائر) بن مجاهد  فـاطمة الزهراء

(علم النفس ، الجزائر) دوقــــــــــــــــــــــــاء صنـــــــــــــــــــــــــأسم

 (علم النفس ، الجزائر) هـــالل طاءــان معـــااليم ورــــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور اإلنترن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة المراهقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــ

(علم النفس ، مصر) يـــــــالفخرانإبراهيـــــــم  د  ــــــخال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مواقـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اإلجتماعــــــــــــــــــــــــــــــ
مصر)–ي  انالطب النفس( ــديــــــــــــــــــد المهـــــــــــــــــــمحم

طــــــــسم المتو ــــــــادة التعليــــــــاز شهــــــــى اجتيــــن علــــــــذ المقبليــــري لتالميـــــــق األســــه بالتوافــــوك وعالقتــــان الفـايسبـــــإدم
(علم النفس ، الجزائر) دــراء بن مجاهـــة الزهــفـاطم

 (علم النفس ، الجزائر) اريـــــــــــــــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــــــــــــــعبي
(علم النفس ، الجزائر) الويـــــــــــــــــــــل فضـــــــــــــــــــإسماعي  

مـــــــــــــــــــــــــقيرف الـــــــــــــــــــــــــز/ حــــــــــــــــــــــــي تعزيـــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ودورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االجتماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقموا
(علم النفس ، فـلسطين)هــــــــــــــــــد اللـــــــــــــان عبــــــــــــــــغس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االنترنــــــ ـــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف عبــ ــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــهـــــــــــــــــــ
(علم النفس ، مصر) يـــــــالفخرانــــم  إبراهيـــد  ــــــخال
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  ــــل االجتماعــــــــي نموذجــــــــا  ت... مواقــــــــع التواصــــادمــــــــان االنترنــــــــ الملـــــــــف:     

 

  إفتتاحيــــــــة الملــــف: 
 االنترنــــــــت... مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي نموذجــــــــا ادمــــــــان

 
 

  مصر  علم النفس ،  –راني  الفخ  إبراهيم    خالد. أ. د 
  الجزائرعلم النفس ،   -الزهراء بن مجاهد  فـاطمة  أ. د. 

khalid.fakhrany@gmail.com -   fatimazohra.mjad@gmail.com 

     

 

I  
  

﷽ 

 االساتذة الكرام علماء واطباء النفس

تع�#� ال��رة ال��$�ل�ج�ة م$#�" !ه�ر االل���ون�ات ال��ی�ة ، ال�ي ت���ها ش�ة االن��ن� و م� 
ی�ه األولى ب�� اب�ز م�7اتها ال��اصل االج�4اعي االل���وني ع� 1�2" م�0لف ب�-اته ال+* (ان� ب�ا

��#�ك -  2008م، وس�عان ما تG�ر EF�ل س�1ع ج�ا و أصح على عل�ه اآلن عام  1997س$ة Mال
و ما 7�4T م�اقع ال��اصل االج�4اعي أنها تع��4 على ال�0��4م ،ُت�ّق" ال�فاعل ب��  -م�ال

و م� أهU ال0��4ُِ�م��، ُتع7ز الق�اسU ال��E4ُ(ة، ُت�(7 على تG��1 العالقات ب�� ال�0��4م��، 
 ،Uع أن�اء العال�األم�ر ال�ي ت�ققها م�اقع ال��اصل االج�4اعي ه� ال��اصل مع األش0اص في ج4
ت�ف�� �2ق ات[ال سهلة وف�ر1ة، ال�[�ل على ال4عل�مات واألخار EF�ل س�1ع، ال��و1ج 

 Uات ال�عل�اإلل���وني، لل4$�`ات وال�لع، ال��_�ه وال��ل�ة وال�فاعل مع اآلخ��1، اس��0امها في ع4ل
�ع ال�0��4م على ت�ق�" أه�افه م� خالل االن4cام إلى م`4�عات Tع4ل أعcاؤها على ت�ق�" `Eت
اله�ف نف�ه و م� أض�ار ال�ي ت��تf ع� س�ء اس��0ام م�اقع ال��اصل االج�4اعي ن+(�: اق��ام 

�ة، اض�GاFات ال$�م، ه�ر ال�ق� و iالع7لة االج�4اF ر�عEة ال0��4ُِ�م��، ال�ع�م اس�غالله خ[�ص
EF�ل ص��ح، ال�ّ� م� ال��اصل مع األهل والعائلة، األم� ال+* T[ل إلى ح� إدمان م�اقع 

  ...ال��اصل االج�4اعي
 

ه+ا ال4�ض�ع ال+* ان�EF �E�ل س�1ع ج�ا و ع4ل على ن�ج عالقات اف��اض�ة ذات أه�اف و 
و ال+* خلف ب�وره ن�ائج  أر-اح أو م� دون أه�اف و أر-اح على ح�اب ال$��ج العالئقي ال�اقعي

  ...أخ�t وخ�4ة على ال[ع�� االنفعالي و العالئقي الف�د* و العائلي و ال4`�4عي
  

تعتبر الثورة التكنولوجية  
منبثق ظهور االلكترونيات  
الحديثة ، التي تسيرها شبكة  
االنترنت و من بين ابرز  

التواصل االجتماعي  ميزاتها  
االلكتروني عن طريق مختلف  
بوباته الذي كانت بدايته  

م 1997األولى سنة  

من أهم األمور التي تحققها  
مواقع التواصل االجتماعي هو  
التواصل مع األشخاص في  
جميع أنحاء العالم، توفير طرق  
اتصال سهلة وفورية

تشجيع المستخدم على تحقيق  
ضمام إلى  أهدافه من خالل االن

مجموعات يعمل أعضاؤها على  
تحقيق الهدف نفسه  

من أضرار التي تترتب عن   
سوء استخدام مواقع التواصل  
االجتماعي نذكر: اقتحام  
خصوصية الُمستخِدمين،  
الشعور بالعزلة االجتماعية،  
اضطرابات النوم، هدر  
الوقت وعدم استغالله بشكل  
صحيح
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 جــــــــا  ادمــــــــان االنترنــــــــت... مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي نموذ الملـــــــــف:   

 

 

�ة و العل4�ة ال0�4[[ة ح�ل م�ض�ع إدمان ���u ال`ه�د ال��م� ه$ا Fات م� ال�cور* ت
�اصل االن��ن� أو إدمان اإلل���ون�ات فهل Tا ت�t م�ض�ع اإلدمان على االن��ن� و م�اقع ال�

اإلج�4اعي إض�Gاب أم إش�ال ی�Gلf ال�$#�ه و ال��خل Fال��فل و العالج؟ هل اإلس��0ام 
ض�ورة الب� م� تق#لها و ال��� على نه`ها أم الب� م�  ال�cور* و ال4ف�x لالن��ن� أصح

�U اإلس��0ام ال[�ي لها و ضGها؟ هل إس��0ام االن��ن� و م�اقع ال��اصل اإلج�4اعي y$ت
xل مف��EF  ه و ما هي ال�#ل]�0Eش�اته و ما معای�� ت�ع� إدمانا أم إش�اال؟ ما هي مT

�u و ال�قاTة م� أض�اره؟ ل4قار-ة ال4�ض�ع و اإلجاFة على اإلس�فهامات ال4ق��حة M0ال$اجعة ل�
ال�04[�� (ل في م`ال إه�4امه لل�| و ال�راسة في ه�ا ال4�ض�ع ال+* غ�� في  ك$ا دع�نا

  .اته و أدوارهال�فاعل االج�4اعي و حاج

  
�ة الع�-�ة Eع و(ان على ال�ض�ح ه$اك تعارض في ال�راسات ال�ي ت$اول� ه+ا ال4ول+ا اص
 fGة لل0�4[[�� في م`ال ال�ة ال�ص�$ة وال�ع�للعل�م ال$ف��ة ال��Gق له م� خالل ال�راسات العل4

4Fا ل�یهU م� خ#�ة م� م`لة F[ائ� نف�ان�ة  38ه+ا الع�د ملف ال$ف�ي وعلU ال$ف~ ال�4اه4ة في 
 .لفي ه+ا ال4`ا

من الضروري تكثيف الجهود  
البحثية و العلمية المتخصصة  
حول موضوع إدمان االنترنت  
أو إدمان اإللكترونيات  

هل إستخدام االنترنت و  
مواقع التواصل اإلجتماعي  
بشكل مفرط يعد إدمانا أم  
إشكاال؟

كان على الشبكة العربية  
للعلوم النفسية التطرق له من  
خالل الدراسات العلمية  
الرصينة والدعوة للمتخصصين  
في مجال الطب النفسي وعلم  
النفس المساهمة في ملف  

من مجلة   38هذا العدد  
بصائر نفسانية

II  
  

االس��0ام ال4ف�x والقه�* لألن��ن� واالعالم ال�ق4ي وم$[ات ال��اصل ال4ف��حة والG�4�رة 
�ة والعل4�ة و-0اص�ها ال$ف��ة وم�t تأث�� #Gح م� م���ات ال`�ل في ال4`�4عات الEF�ل س�1ع أص

4�ع م���1اتهU الع`F ة لألف�اد�  1�4ة .ذل� على ال�ق� ال4$قcي و ال�ل�ك والعالقات و ال[�ة العقل
     

غ�ف ال�ردشة ، و األلعاب على   لإلن��ن� م�ل   ال�!ائف ال�فـاعل�ة   ووج�ت آخ� األ�Fاث أن
�ة) وج�ا أنها أك��Eالت ال�Eم f#ة. إدمانا و ت��iة اج�4ا�  نف�

  
له+ا ت�4c ه+ا الع�د �F�ث ومقاالت سل�G الc�ء على االث� ال��4تf م� ادمان ه+ه 

��0م�ها Fف�اتهU الع1�4ة وتع4ق� في م�ة ذل� على ج�ان#هU العالئ��ة ، ال4$[ات Fأن�اعها على م�
�ة ،0Fاصة في ال#��ة الع�-�ة ال��ی�ة ال4$ف��ة على ال4عل�مات�ة iة واالج�4ا�M2العا Uاته�و ح

  العال4�ة .
  
 وه� تق�ی� ال+ات االج�4اعي ل�t م�اه" م�م�    ال�راسة األولى (ان� م�ض�عا ح�ی�ا م�`�دا 

تضمن هذا العدد بحوث  
ومقـاالت سلطت الضوء على  
االثر المترتب من ادمان  
هذه المنصات بأنواعها على  
مستخدميها بفئاتهم العمرية

الدراسة األولى كانت    
موضوعا حديثا متجددا  وهو  
تقدير الذات االجتماعي  
لدى مراهق مدمن األلعاب  
االلكترونية  
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 وذجــــــــا  ادمــــــــان االنترنــــــــت... مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي نمالملـــــــــف:   

 

 11، اش�4ل� ال�راسة على خ4~ حاالت م�اهق�� ذ(�ر ت��اوح اع4ارهU م�    لعاب االل���ون�ةاأل
وذل� Fاس��0ام ال4$هج ال��اد* وادواته ل��اس تأث�� ذل� االدمان    س$ة في ج$�ب ال`7ائ� 15الى 

�ة وال$�yة الى ال�اقعM2ة والعا��ة وال��اصل وال�الة االنفعالiوته�ی�ه لل4هارات االج�4ا . 

 
م�t ال�اجة ال4ل�ة لأل�Fاث   ی�ضح  ع� دور االن��ن� في ح�اة ال�4اهق��  ال�| ال�اني 

وال�راسات م� ه+ا ال$�ع ال�ي سل�G الc�ء ع� ال�$�4 االل���وني و(�u ی�ث� على تق�ی� ال+ات 
�ة اف��اض�ة ب�ل ال�اق��ة�Gال على عالقات س وعلى ��U ال�عا2ف ، وأوض�� اcTا م�t اال�

�ة واخ�الف ]0Eاة ال0اصة وال�وجها ل�جه وذل� لع�ة أساب تU تف[�لها وم�t ت�ه�ل ول�ج ال�
�ة وأخال��ة .iع�ة معای�� اج�4ا  

  
ادمان م�اقع ال��اصل االج�4اعي وم�t ارتاx ت7ای� ذل� مع   وت$اول ال�(��ر دمحم ال4ه�*

اب ،ح�| بEال�4اهق�� وال tة ل���� أن االدمان م[Gلح ت��ل م� الE4اكل في ال[�ة ال$ف�
وااللعاب   ارتا2ه Fال4�اد ال�04رة الى ادمان سل�(ي خاصة Fع� ان�Eار اله�اتف ال+(�ة واالن��ن�

االل���ون�ة ،وأشار الى ال�وافع وراء اس��0ام م�اقع ال��اصل االج�4اعي وف�ائ� ذل� وما ال+* T`علها 
0�[ع (Eة ت�اض�Gاب نف�ي ومcار ذل� االف�اx على ال[�ة س#ا لالع�4ادTة واالدمان واش�ال

  ال$ف��ة .

  

ع� دراسة تU ال��ام بها ل4ع�فة ادمان الفا�T#�ك    ت��ث� االس�اذة ال�(��رة صاحة ال�| األول
وعالق�ه Fال��اف" األس�* لل�الم�+ ال4ق#ل�� على شهادة ال�عل�U ال�4�س� ،وت��ن� ال�راسة م� ع�$ة 

�~ ب�ك وال�اني ل��اس تل�4+ وتل�4+ 60ق�رها Mاس ادمان ال�ة 2#" عل�ه4ا م��اس�� ، األول ل�
�~ ب�ك Mة ب�� ادمان الGس�ة م�Tة �2د�ال��اف" األس�* و(Eف� ال$�ائج ع� وج�د عالقة ارتا2
وال��اف" األس�* ال�ل#ي . و-�$� ان ال$�ائج ق� ت��ح للقائ��4 على الEأن ال��-�* م� ت�!�u ذل� 

  وارشادTة عالج�ة.في ب�امج ت�-�1ة 

  

 ��Gر غ�ان ع#� هللا م� فل��اصل االج�4اعي   وجاءت دراسة االس�اذ ال�(��اقع ال��على م
4�ة اف��اض�ة�و(�u أث�ت على   ودورها في تع717 / ح�ف ال��U ، ل��ضح (�u ش�ل� م$y�مة �

ع ذل� ع�ة مفا��U م���t ال�فاعل و ع7زت م� ال�Eاكة وتادل األف�ار وق#�ل االخ�الف ، وتغ�� م
  أث�ت على ال�ل�ك وعلى االنفعال م4ا ی�ث� على ج�انf ح�ات�ة م�0لفة .

  
 

البحث الثاني  عن دور  
االنترنت في حياة المراهقين  
يوضح  مدى الحاجة الملحة  
لألبحاث والدراسات من هذا  
النوع التي سلطت الضوء عن  
التنمر االلكتروني وكيف  
يؤثر على تقدير الذات  
وعلى قيم التعاطف

وتناول الدكتور دمحم  
المهدي  ادمان مواقع  
التواصل االجتماعي ومدى  

اط تزايد ذلك مع المشاكل  ارتب
في الصحة النفسية لدى  
المراهقين والشباب ،حيث بين  
أن االدمان مصطلح تحول من  
ارتباطه بالمواد المخدرة الى  
ادمان سلوكي

تحدثت االستاذة الدكتورة  
صاحبة البحث األول  عن  
دراسة تم القيام بها لمعرفة  
ادمان الفـايسبوك وعالقته  

الميذ  بالتوافق األسري للت
المقبلين على شهادة التعليم  
المتوسط  

وكشفت النتائج عن وجود  
عالقة ارتباطية طردية  
متوسطة بين ادمان الفيس  
بوك والتوافق األسري السلبي

جاءت دراسة االستاذ    
الدكتور غسان عبد هللا من  
فـلسطين  على مواقع التواصل  
االجتماعي ودورها في تعزيز  
/ حرف القيم  
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 ــا  االجتماعــــــــي نموذجــــــ  مواقــــــــع التواصــــــــل ادمــــــــان االنترنــــــــت... الملـــــــــف: 

 

ال4قال األخ�� لألس�اذ ال�(��ر الف�0اني ی�ضح ال`�Tة وم�اكة ض�ور1ات ال�| ال4ل�ة وال4ه4ة 
�ة الع�-�ة للعل�م ال$ف��ة ب�ئاسة د ج4ال Eع اس��0ام االن�� الال�ي ت�اع�ها ال�ض�ل م�ن� ��(ي ح

تع� م$[ة عل4�ة م��cة وشام0ة تف�ح األب�اب الاح��� في العل�م    الع�-�ة و(�u في م`�4اع�$ا
�ة .#Gة وال�  ال$ف�

 

المقـال األخير لألستاذ الدكتور  
الفخراني يوضح الجدية  
ومواكبة ضروريات البحث  
الملحة والمهمة التي تراعيها  
الشبكة العربية للعلوم النفسية

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )االصدار الثاني عشر(  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet   

  

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(  2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب
  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  

 

  2022 ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعامالعضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك"

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا
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