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Research Summary 

This study aims at testing parents’ awareness of smartphones impacts on 
children aged between two and nine in the towns of Jaba’ and Bathan. The 
study is based on the following variables: number of children, age of child, 
job of the mother, time spent on phone, smartphone owner. This study uses 
Descriptive Analytical approach, with a research community of all mothers in 
both towns and a random sample of 250 mothers. The questionnaire contains 
twenty-three paragraphs divided into the following four main areas: the social 
aspect, the health aspect, the behavioural aspect, and content control. The 
results indicate that smartphones have negative effects on the social, health 
and behavioural aspects. The study also recommends reducing use, limiting 
hours and keeping children busy with other activities that reduce the use of 

smartphones. 

 ملخصال

باآلثار المختلفة الستخدام الهواتف  مدى وعي األمهاتعلى  هذه الدراسة لالطالعهدفت 
تسع سنوات في بلدَتي جبع و الباذان، وفقا لعدة  إلىألطفال من عمر سنتين الذكية على ا

متغيرات و هي: )عدد األطفال، عمر الطفل، عمل األم، عدد ساعات االستخدام، و ملكية 
من جميع  ي التحليلي، و تكون مجتمع الدراسةالمنهج الوصف . اتبعت الدراسةي(الهاتف الذك

مفردة اختيرت بطريقة  250أمهات األطفال في البلدتين، و تم استخدام عينة مكونة من 
فقرة موزعة على أربعة محاور و هي:  ثالث وعشرينالعينة االحتمالية. احتوت االستبانة على 

نب الصحي، الجانب السلوكي، و جانب الرقابة و متابعة المحتوى(. )الجانب االجتماعي، الجا
السلوكية، ى الجوانب االجتماعية و الصحية و أشارت النتائج أن للهواتف الذكية آثار سلبية عل

وأوصت الدراسة بتقليل االستخدام و تحديده بالساعات و شغل الطفل بأنشطة تقلل من لجوءه 
 الستعمال الهاتف الذكي.
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 المقدمةالفصل األول: 

نعيش اليوم في عصر تطور تكنولوجي تباينت التعبيرات و المسميات لوصفه، فمنها عصر 
ة في تلك الثور  أسهمتومات و االنفجار التقني، و الثورة التقنية العالمية و منها عصر تقنية المعل

الذي مّر بالعديد يها الهاتف المحمول أو النقال، و المخترعات، بما فظهور العديد من اإلنجازات و 
 .(78: 2006)السبعاوي،هاتفا ذكيا  كونه إلىت، وصوال من التطورا

واسعا من وقتنا، منتشرة  تأخذ حيزاتسيطر على جزء كبير من حياتنا، و أضحت الهواتف الذكية 
بفعل هذا في كل زوايا بيوتنا، و و  ل مكان، في المدن والقرى والشوارع وأعالي الجبالفي ك

اختراع جديد أو  في كل يوم يمر يولديشهد تطورا في قطاع االتصاالت، و االنتشار فإن العالم 
لدى الكثيرين  امال مهماالتي تعتبر اليوم عطورات مستمرة في أجهزة االتصال و تتطبيقات جديدة و 

 (.2017)أهنية،  في حياتهم اليومية

االتصال البرهان الحقيقي على رقي التطور ي أصبحت فيه تكنولوجيا اإلعالم و في العصر الذو 
التكنولوجيا الالمتناهي، والذي سمح بتقديم العديد من الخدمات في شتى المجاالت، وتبادل 

االنسياق  إلىنافذ التواصل مع اآلخرين، مما أدى المعلومات حيث تعتبر اليوم من أهم م
 (.2015)سليمة، سائل االتصال واإلعالم بشكل مفرط الستخدام و 

يظهر حالة  ، فهو ادقيق اوصف " على االنترنت يعدالشبكة العنكبوتية يبدو أن اطالق اسم "
 إلىيساقون و  ن يقعون في شباك ال نهاية لها،مستخدمي اإلنترنت، وتأثيره عليهم، فالكثيرو 

هم عن االتصال بشبكة االنترنت، و عيشعرون بشوق أثناء انقطاتماد عليه بشكل شبه تام، و االع
أجل قضاء وقت أطول في التصفح، وبهذا يفقد الفرد  يحاولون التحرر من مسؤولياتهم من

 (.2007)ارنوط،  أسيرا لإلنترنت الذي أصبح يتحكم بكل أنشطة حياتهاستقالليته ويصبح عبدا و 

 

ينكر عاقل أن الهواتف الذكية أصبحت اآلن تلعب دورا كبيرا في حياة الناس، فقد أصبحت  ال
بين األطفال  وسيلة للتواصل االجتماعي والترفيه والمعرفة، ونتيجة لذلك أصبحت تنتشر
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دفع كثيرا من  والمراهقين بشكل الفت، وزادت المدة التي يمضونها مع تلك األجهزة األمر الذي
خصائيين ووالة األمور لدق ناقوس الخطر من اآلثار السلبية التي قد تترتب على هذا األ

 (.2014،ر)النجا االستخدام مطالبين بتقنينه

قد سيب اللوحية لدرجة على الهواتف الذكية والحواطويلة األطفال ساعات  كثير من  يمضي 
الذي ة مع الوقت، في الوقت مسألة تزداد صعوب هاعن إبعادهمبحيث يصبح  اإلدمان، إلىتصل 

صفحه أطفالهم على ن في المئة من اآلباء ال يراقبون ما يتين عشر أحصاءات تظهر فيها اإل
استطالع للرأي أن اآلباء ال يدركون حجم المخاطر التي يتعرض لها األبناء  يفيدو اإلنترنت، 

 رقابة دون اتف الذكية في تصفح اإلنترنت أثناء استخدام الحاسبات اللوحية والهو 
 .(2016)دويكات،

بالقلق إزاء زيادة استخدام أطفالهم للهواتف الذكية وما تحتويه آباء آخرون الوقت نفسه يشعر  في
من إمكانية الدخول على مواقع اإلنترنت وتحميل ألعاب، فضال عن استخدام الكاميرات والتواصل 

 .مع اآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي

فاظ على سالمة األطفال أثناء استخدام اإلنترنت مهمة شاقة، السيما حينما وتعتبر مهمة الح
مهمة عندما يرغب اآلباء في يكون هؤالء األطفال بعيدين عن أعين اآلباء، كما تزداد صعوبة ال

 .(2016)دويكات، معرفة ما يفعله األطفال

تراجع معايير السالمة  إلى لذا فقد بات استخدام األطفال لألجهزة الرقمية على مدار اليوم يؤدي
الصحية مثل انجاز الفروض المدرسية واستكمال المهام واالهتمام بالتعلم واالحتفاظ بالهدوء في 

 في عصر التكنلوجيا الذكية لىامواجهة التحديات، وهذا ما صنع جيال من الكس

.(2017)الحاسي،  

األطفال من وجهة نظر ذويهم  الدراسة الوقوف على مدى تأثير الهواتف الذكية على هذهتحاول 
 عبر اإلجابة على االستبيان الخاص بها.
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 مشكلة البحث 

وجود عدة أدبيات سابقة، تمت مالحظة االطالع على دراسات و و من خالل المالحظة الشخصية 
 .للهواتف الذكية تصاحب استخدام األطفالمشاكل 

يتحكم بجهاز يعجز بعض لصغير مشاهدتهم لطفلهم ا داألطفال بنوع من الرضا، عن ويشعر ذو 
قد تلجأ األمهات لترك أبنائهن لساعات طويلة مين بالتكنولوجيا التعامل معه، و غير المهتالبالغين و 

االسترخاء بعيدا عن إزعاج طفلها، وقد ال يلحظ هاتف، لتجد لنفسها متسعا للعمل و أم شاشة ال
هلين ما لذلك الفعل من أضرار نفسية األب مدى تعلق طفله بذلك الجهاز، النشغاله بعمله، متجا

 ، و حتى صحية على حياة أطفالهم و مستقبلهم.و تربوية و اجتماعية

أجنبية تناولت مشكلة استخدام األطفال للهواتف استعراض و قراءة دراسات عربية و  من خاللو 
 و الصحية و السلوكية واالجتماعية من آثار سلبية على حياة الطفل  الذكية، تبين ما له

 .أن يعاني منها مع محيطهالمشاكل التي من الممكن 

 السلوكيةو الصحية و االجتماعية ما هي اآلثار تتمثل مشكلة البحث بالسؤال التالي: و 
 الستخدام األطفال للهواتف الذكية؟

 

 أهمية البحث

المفرط وهو موضوع استخدام التكنولوجيا  ،لهذه الدراسة أهمية كبيرة بسبب الموضوع الذي تعالجه
ما ينعكس عليه من آثار سلبية على فئة ل هاجسا لكثير من فئات المجتمع و الذي بات يشك

األطفال على وجه التحديد. ولهذا الموضوع أهمية إضافية بسبب حداثته وما يبنى على ذلك من 
 قلة المعالجات البحثية العلمية. 

 األهمية النظرية

لهواتف الذكية على األطفال، التي من الممكن أن التعرف على اآلثار السلبية الستخدام ا.1
 و العلمية. الصحية و السلوكيةو االجتماعية تسبب مشاكل بعيدة المدى على حياتهم 
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 إلى، الطفل ئةالمؤسسات المعنية بتنشه الدراسة في لفت انتباه األهل والجهات و تسهم هذ.2
عيتهم بخطورة قضاء ساعات تو ستخدام األطفال لألجهزة الذكية و ضرورة وجود محددات ال

 طويلة أمام شاشة الهاتف على تربية أبنائهم و مستقبلهم.

 األهمية التطبيقية

اإلسهام في خلق بيئة صالحة لتربية الجيل الجديد، من خالل تقديم البحث لجهات ُتعنى  .1
 باألطفال و تنشأتهم.

 صة.قد يستفيد من البحث طالب علوم التربية االبتدائية و التربية الخا .2
 قد تقدم نتائج البحث مرجع ألبحاث أخرى في ذات السياق. .3

 أهداف البحث:

 .األطفالأثير األجهزة الذكية على مدى ت لكشف عنا .1

التعرف إلى مدى وعي األمهات باآلثار التي قد تلحق بأطفالهن عبر استعمال األجهزة في .2
 ية.والباذان في شمال الضفة الغرب مجتمع الدراسة في بلدتي جبع

تثقيفهم   إلىمراقبه المحتوى الذي يشاهده أطفالهم، باإلضافة  إلىدفعهم و توجيه األهل .3
االجتماعية، و ضرر على حياة أطفالهم العلمية و  مناالستخدام المفرط للهواتف ما يلحقه ب

ة المحتوى التحكم بنوعييد وقت أو عدد لساعات المشاهدة و بالتالي سيتمكن األهل من تحد
 .عرض له أبنائهمالذي يت

 أسئلة البحث

 اإلجابة على عدة تساؤالت: إلىتهدف الدراسة 

 ما هي اآلثار السلبية التي يسببها استخدام األطفال للهواتف الذكية؟ .1
 الذكية على سلوك األطفال؟ كيف يؤثر استخدام الهواتف .2
 الذكية؟ ما دور األهل في تقليل اآلثار السلبية الناجمة عن استخدام أطفالهم للهواتف .3
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ما مدى إحاطة األمهات باآلثار السلبية التي قد تنتج عن استخدام أطفالهن للهواتف  .4
 الذكية؟

هل تقوم األمهات في بلدتي جبع والباذان بالتحكم باستخدام أطفالهن للهواتف الذكية بما  .5
 يعزز االيجابيات ويخفف من السلبيات؟

 منهج البحث

 المنهج الوصفي التحليلي. و هو منهج علمي البحث على اذيعتمد ه

:  كما يعرفه الباحثون هو المنهج الذي يعتمد على وصف الظاهرة المنهج الوصفي التحليلي
، بوصفها و توضيح خصائصها كمياو  عنها كيفيا توجد في الواقع وصفا دقيقا ويعبركما 
درجة أو جداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ائها وصفا رقميا من خالل أرقام و بإعط

 سيتم استخدام هذا المنهج لمالئمته لهذا النوع من الدراسات.ارتباطها بالظواهر األخرى و 

 إلىيقف المنهج الوصفي عند مجرد جمع بيانات وصفية حول الظاهرة وإنما يتعدى ذلك ال و 
ن نوعية محاولة التشخيص والتحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها وبيا

ذلك من جوانب  إلىأسبابها واتجاهاتها واستخالص النتائج منها وما عالقة بين متغيراتها و ال
و ظاهرة معينة والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع ثم أغوار مشكلة أ تدور حول سبر 

 .((site.iugazaةتعميمات بشأن الموقف أو الظاهرة موضوع الدراس إلىالوصول 

 محددات الدراسة

 األطفال مستخدمي الهواتف الذكية. مهاتسيقتصر البحث على أ: الحد البشري  .1
 .سيقتصر البحث على منطقة جنين و الباذانالحد المكاني:  .2
 .2018\2017سيتم إجراء البحث خالل الفصل الدراسي األول الحد الزماني:  .3
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 اإلجراءاتالطريقة و 

 مناسبته لدراسة هذه الظاهرة.استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي ل منهج الدراسة:

لجمع المعلومات في البحث، بمرجعية من الدراسات السابقة  استبانةصممت الباحثتان األدوات:
 لها صلة بموضوع البحث.

 9-2رهم من أعما لغةتكون مجتمع الدراسة من جميع أمهات األطفال البا مجتمع الدراسة:
 الباذان.سنوات في بلدتي جبع و 

مفردة، تم اختيارهم بعينة احتمالية شملت  300تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:
التي لديهن أطفال يستخدمون الهواتف الذكية في البلدتين, وقد توجهت الباحثتان إلى األمهات 

المدارس والمؤسسات في البلدات التي تحتوي العدد األكبر من األمهات, باالضافة إلى التوزيع 
المفقودة  50استبانة، تضمنت ال 250أعيدت من االستبانات الموزعة و  الفردي في البلدتين,

لم يتم استكمالها بسبب استبانة ُمتلفة و ما تبقى رفضت المبحوثات اإلجابة عنها، و  16منها 
 .ضيق الوقت

 مصطلحات الدراسة

ف فيما يلي تعريوفقا لمراجع عربية وأجنبية، و  احثتان بتعريف مصطلحات الدراسة،ستقوم الب
 مفردات الدراسة:

: هو النتائج الغير مرغوبة التي تحدث جّراء القيام بتصرف معين أو جرائيااالتأثير السلبي _
 استخدام وسيلة ما لتلبية حاجة أو رغبة معينة.

ئيا بأنه الهاتف المزود بخدمات وتطبيقات التصوير و تعرفه الباحثتان إجرا: و الهاتف الذكي-
نج و سامسو وخدمات اإلنترنت والبلوتوث ويشمل الهواتف من نوع أبل و  المشاركة والبيع والشراء

 أندرويد.التي تعمل بأنظمة ماكنتوش و 

 البلوغ ه وحتى ما قبل مرحلةمنذ والدت اإلنسان هو مصطلح ُيطلق عادة على:الطفل اصطالحا-
 )ويكيبيديا(.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
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 عرفت األمم المتحدة الطفل بالشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.و 

يقصد بسن اإلدراك و ، السنتين إلى تسع سنوات لفئة العمرية التي تمتد من عمر: هي اإجرائيا
 الخطأ.طفل لمرحلة التمييز بين الصواب و وصول ال

 اإلطار النظري:
  "الغرس الثقافي نظرية" هي ع البحث حول نظرية إعالميةو يتمحور اإلطار النظري لموض 

تبني اعتقاد حول طبيعة العالم االجتماعي يؤكد  إلىترى النظرية أن مشاهدة التلفزيون تقود 
 . ي األخبار و األعمال التلفزيونيةة ووجهة النظر المنتقاة التي يتم وضعها فالصور النمطي

ن قوة التلفزيون تتمثل في الصور الرمزية التي يقدمها في محتواه الدرامي عن الحياة الحقيقية، إ
اشرا حيث يقوم أوال والتأثير في هذا المجال ليس تأثيرا مب .لفترات طويلة األفرادوالتي يشاهدها 

أنها عملية  إلىثم بناء وجهات النظر حول الحقائق االجتماعية، بحيث النظر  ى التعليم،عل
 تفاعل بين الرسائل والمتلقين.

الجمهور  إلىوعملية الغرس الثقافي ليست عبارة عن تدفق موجة من التأثيرات من التلفزيون 
سائل والسياقات،  ومشاهدة المتلقين ولكنها جزء من عملية مستمرة، وديناميكية للتفاعل بين الر 

 التلفزيون و ترتبط بطرق عديدة بمختلف الجماعات، والمواقف الحياتية، وصور العالم.
و بجانب أن الغرس الثقافي يعتمد على هيمنة الصور التلفزيونية على المشاهدين، فأنه أيضا 

 مصدر للمعلومات والمعارف.
س واختباراتها من خالل تحليل الغرس كأسلوب يؤكد الخبراء على اعتبارات أساسية لنظرية الغر 

للدراسة والبحث منها أن المستحدثات التكنولوجية تساهم في زيادة قدرة الرسائل التلفزيونية، 
إضافة العتبارها التلفزيون وسيلة منفردة تتطلب مدخال خاصا لدراستها، فهو أكثر وسيلة متاحة 

بناء البيئة االجتماعية للطفل التي سيعيش فيها في المنازل لساعات طويلة و يساهم في خلق و 
 (.2011كما رسمها له التلفزيون )كاطع، 

ستخدام األطفال للهواتف التغيرات المتعلقة باو  هذه الدراسة سنقوم ببحث التأثير و بما أننا في
أن  الباحثتان تريانفإن على جوانب حياتهم االجتماعية و الصحية و النفسية و السلوكية،  الذكية

 نظرية الغرس الثقافي هي األنسب في فهم و تحليل مكونات و عناصر الدراسة.
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 الدراسات السابقة

 ّطلعت الباحثتان على مجموعة من الدراسات التي حاولت اإلجابة على فرضية البحث ومنها:ا

 أوال: الدراسات العربية

 االسري وانحراف االحداث"الذكية في التفكك  األجهزةدور ": ( بعنوان2014) دراسة شاهين 

ه التعرف على الدور الذي تلعبه األجهزة الذكية بالتفكك األسري بأبعادإلى  هدفت الدراسة
و بيان دور األجهزة الذكية على األحداث من حيث االنحراف ،ةاالجتماعية و النفسية والديني

ة لألجهزة الذكية. وقد والتعرف على قضية هامة وهي اآلثار السلبي األخالقي و الجنح والجرائم
فردا من ) 50عينة الدراسة من ) استخداموتم  .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

خصائيين النفسيين واالجتماعيين وذوي اإلعاقة منهم باألسر المتصدعة واألحداث بمؤسسة األ
زة الذكية دور أن لألجه إلىخلصت الدراسة م. و 2014-2015حداث بغزة للعامهيل األالربيع لتأ

 .المسؤولية تجاه أسرهمب هميقلل من حسأفراد فاقدي إحساس و  إلىفي تحويل األزواج 

التي  ،الكشف عن أهم اآلثار االجتماعية للهاتف النقال إلى( هدفت 2006) دراسة السبعاوي  
يمكن أن يتركها الهاتف النقال سواء أكانت إيجابية أم سلبية، وكانت عينة البحث مؤلفة 

(فردا. كما اعتمد البحث منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة وقد استخدم االستبيان 150)من
أن للنقال أثار إيجابية وكذلك سلبية كشفت عنها  إلىكأداة لجمع البيانات. وقد توصل البحث 

 نتائج البحث.

بعض المتغيرات : "إدمان الشابكة المعلوماتية )اإلنترنت( وعالقته ببعنوان (2014دراسة العّمار)
 "لدى طلبة جامعة دمشق_ فرع درعا

تعريف إدمان اإلنترنت لدى طلبة جامعة دمـشق في ضوء المتغيرات اآلتية:  إلىهدفت الدراسة 
)الذكور واإلناث(، و التخصص، ومـستوى التحصيل، والوضع االقتصادي، وعدد ساعات نوعال

تماد المنهج الوصفي التحليلـي. كان توزيع الجلوس على اإلنترنت، والمواقع المفضلة. لقد تم اع
( طالبا وطالبة من جميع الكليات 674العينة طبيعيا و اتـسمت العينـة بالعـشوائية وكـان عددها)

 والمعاهد. كان من نتائجها: 
 



15 
 

 .عدم وجود عالقة بين إدمـان اإلنترنت والمعـدل الدراسي.1
 ت والوضـع االقتصادي.. وجدت عالقة إيجابية دالة بين إدمان اإلنترن2
 .نوعنترنت ُيعزى لعامل ال. ليس هناك فرق ذو داللة في إدمان اإل3
. ليس هناك فرق ذو داللة في إدمان اإلنترنت ُيعزى للتخصص الدراسي، سـوى بعض الفروقات 4

بين طالب اآلداب من جهة والتربية والحقوق والعلوم واالقتصاد من جهة أخرى لصالح طالب 
 اآلداب.

 ( درجة يوميا من أصل أربع درجات.78،2. كان متوسط الجلوس أمام الشابكة المعلوماتية )5
 .. تصدرت المواقع االجتماعية جميع المواقع من حيث نـسبة المتصفحين6

 

اآلثار السلبية للهواتف الذكية على سلوكات الطلبة من وجهة " :( بعنوان2014) دراسة الجمل
 ديري المدارس في جنوب الخليل"نظر المرشدين التربويين وم

اآلثار السلبية للهواتف الذكية على سلوكات الطلبة من وجهة  على التعرف إلىهدفت الدراسة 
نظر المرشدين التربويين ومديري المدارس في جنوب الخليل. وقد استخدمت الدراسة المنهج 

و بلغ ،ربعة جوانبأعلى  ( فقرة، موزعة20وتم استخدام استبانة مكونة من ) .الوصفي التحليلي
 (.%54,2حجم العينة الدراسية )

 :ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي

.إن للهواتف الذكية آثار سلبية على سلوكيات الطلبة من وجهة نظر المرشدين ومديري المدارس 1
 في جنوب الخليل.

لذكية على . كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اآلثار السلبية  للهواتف ا2
 سلوكات الطلبة من وجهة نظر المرشدين ومديري المدارس في جنوب الخليل.
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"المشكالت السلوكية جراء استخدام الهواتف الذكية :( بعنوان2014) دراسة أبو الرب والقصيري 
 من ِقبل األطفال من وجهة نظر الوالدين في ضوء بعض المتغيرات"

الت السلوكية جراء استخدام الهواتف الذكية من قبل التعرف على المشك إلىهدفت الدراسة 
طبقت الدراسة على عينة مكونة من  .األطفال من وجهة نظر الوالدين في ضوء بعض المتغيرات

( من أولياء أمور األطفال تم اختيارهم عشوائيا. وقد استجاب أفراد  الدراسة على استبانة 112)
ثة أبعاد ) االجتماعي، النفسي، التربوي( وبعد تحليل أعدت لتحقيق أهداف الدراسة مكونة من ثال

النتائج بينت الدراسة أن أكثر المشكالت السلوكية وجودا هي المشكالت االجتماعية، يليها 
كما تبين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في  .ثم المشكالت النفسية السلوكيةالمشكالت 

الجنس لصالح الذكور، وأن هناك  إلىذكية تعزى المشكالت السلوكية جراء استخدام الهواتف ال
وفي عدد ساعات االستخدام لصالح  ( سنة،18-2لصالح الفئة العمرية )العمر  إلىفروق تعزى 

ساعات( وبناء على نتائج الدارسة، قدمت مجموعة من  3( ساعات و )أكثر من 3-1الفئة)
 الحد من هذه المشكالت. إلىالتوصيات هدفت 

 

 ات األجنبيةثانيا: الدراس

تأثير األجهزة الخلوية على ظهور مشكالت سلوكية لدى ":بعنوان Divan)، 2012) دراسة
 عينة من األطفال".

كان الهدف من الدراسة هو التعرف على تأثير األجهزة الخلوية في ظهور مشكالت سلوكية 
( طفل، 32000سنوات، وتكونت عينة الدراسة  من ) 7وأجريت الدراسة على أطفال في عمر 

وأظهرت نتائج الدراسة أن األطفال مستخدمي  .حيث قامت أمهات األطفال بملء استبانه خاصة
األجهزة الخلوية هم أكثر عرضة لظهور مشكالت سلوكية متمثلة بالعصبية وتقلب المزاج والشرود 

كما  الذهني والبالدة وغيرها من المشكالت، مقارنة باألطفال غير مستخدمي األجهزة الخلوية،
 تزداد هذه المشكالت كلما كان استخدام الطفل لألجهزة الخلوية في سن مبكرة.
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 تأثير التلفاز النفسي واالجتماعي على األطفال".":( بعنوانsinger، 1998دراسة )
تأثير التلفاز النفسي واالجتماعي على األطفال. وقد خلصت الدراسة  إلىهدفت الدراسة التعرف 

كثير من  إلىتلفاز بشكل كبير، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشة، يؤدى أن مشاهدة ال إلى
 المشكالت النفسية المتعددة مثل السلوك العدواني، القلق، وكذلك االكتئاب.

اإليجابي حثتان أن موضوع التأثير السلبي و من خالل عرض مجمل للدراسات السابقة، ترى البا
حاز على اهتمام الباحثين، فقد أظهرت دراسة عند استخدام األطفال لألجهزة الذكية قد 

راسة أبو الرب و (  أن للهواتف آثارا إيجابية و أخرى سلبية و عالجت د2006السبعاوي)
السلوكية جراء استخدام ( موضوع اآلثار النفسية و singer،1998دراسة )( و 2014القصيري)

 األطفال للهواتف الذكية.

األحداث في جوانب ع االنترنت أثره على صغار السن و تشابهت الدراسات في تناولها لموضو و 
مقترحات لتجنب تلك اآلثار االجتماعي والسلوكي وقدمت حلول و و مختلفة مثل الجانب النفسي 

 السلبية.

ترى الباحثتان أن ما يميز الدراسة الجديدة التي هما بصددها، أنها تتناول موضوع التأثيرات و 
ة عمرية صغيرة في فئة على األطفال واختيارها لعينة مختلفة و ام الهواتف الذكيالسلبية الستخد

 تركيزها على اآلثار السلبية المصاحبة لذلك االستخدام.السن و 
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 الفصل الثاني: تعريف الهواتف الذكية و آثارها

 تعريف الهاتف الذكي

 تلف التطبيقات لحامله استخدام مخيعمل بنظام تشغيل، يتيح  جهازيعرف الهاتف الذكي على أنه 
االتصال و الكاميرا التي مات الهاتفية كالرسائل القصيرة و الخدا إلىاستخدام اإلنترنت، إضافة و 

يزيد من قدرته في التواصل مع اآلخرين و من تلبية احتياجاته في التعلم والترفيه و  نسانتمكن اإل
من و  هواتف الذكية،د أنظمة تشغيل التتعدلمعلومات من مصادرها المختلفة، و حصوله على ا

بالك بيري، ويندوز فون، بادا،  نظام سيمبيان، أبل أيفون أو إس، أندرويد،األمثلة على أشهرها: 
 .(mawdoo3.com)ويب أو أسو 

 مراحل تطور الهواتف الذكية

للهاتف و  يبعمل نموذج أول 1876ث قام في عامالعالم غراهام بل، حي إلىيعود اختراع الهاتف 
ع الهاتف بينهما أسالك، و بعد ست سنوات تم اخترا  ارسال بسيط وجهاز استقبالكان عبارة عن 

 إلىالذي بدوره يحول المكالمة م باالتصال عن طريق مزّود خدمة و يقو الذي يعلق على الحائط و 
وجد الهاتف الذي يتصل بالجهة المطلوبة مباشرة دون  1919الجهة المطلوبة، و في عام 

 محول. إلىالحاجة 

عند قدوم  تم تزويده بقرص يصدر صوت جرساخُترع الهاتف المحمول و  م1928عام 
اخُترع الهاتف الذي يحوي األزرار لطلب الرقم بدال  1973في العام ، و 1937المكالمات عام 

من دوالب األرقام، وفي العام نفسه قام العالم األمريكي )مارتن كوبر( باختراع الهواتف النقالة 
الموجات الكهربائية  إرسالاألسالك فيما بينها، حيث يتم  إلىون الحاجة التي تعمل عن بعد د

عبر الهواء عن طريق أجهزة الميكروويف المثبتة في مساحات معينة، ومنذ ذلك الوقت تطورت 
الهواتف النقالة بشكل كبير حيث تم ربطها مع الشبكة العنكبوتية وأصبح يمكن من خاللها تصفح 

مواقع التواصل االجتماعي والتواصل مع الناس، كما أصبحت هناك  إلى مواقع األخبار والدخول
الكاميرات فيها التي يتم من خاللها أخذ الصور وإرسالها مباشرة عبر اإلنترنت، ووصل تطور 

القدرة على التواصل بصوت وصورة وبشكل مباشر من خالل استخدام  إلىالهواتف النقالة 
ن أكثر األسواق تطورا فكل شركة أصبحت تحاول إدخال اإلنترنت. يعتبر سوق االتصاالت م
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التطورات المختلفة على الهاتف من أجل الفوز بالمساحة الكبرى لها وهذا ما جعل هذه التجارة 
 .(mawdoo3.com)من أربح التجارات وأشدها نشاطا

 مستخدمو الهواتف الذكية

 ،الل السنوات القليلة الماضيةارتفع عدد مستخدمي الهواتف الذكية بشكل كبير حول العالم خ
وستزداد هذه األرقام بقوة فى المستقبل، وذكرت دراسة حديثة أجرتها شركة "بايدو" الصينية أن 

مليار مستخدمى للهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم،  6,1، سيكون هناك 2020بحلول عام 
أداة اتصال فى حين ينظر ٪ من المستخدمين ينظرون للهواتف الذكية ك60وقالت الدراسة إن 

٪ من 9و االجتماعييستخدمونه بمثابة أداة للتواصل  %8بأنها جزء أساسى من حياتهم، و 23٪
 (.youm7.comحسني، ) الناس يتعاملون معها على أنها أداة للترفيه

نشرت غارتنر إحصائيات مبيعات الهواتف الذكية للربع األول من العام الجاري والذي أظهرت و 
ويبلغ اإلنفاق  مليون هاتف، 380 إلىالمبيعات فقد وصل عدد الهواتف التي تم بيعها  نمو في

 (.tech-wd.com) مليار دوالر 370العالمي السنوي على مشتريات الهواتف الذكية الجديدة 

 

 لهواتف الذكيةمزايا ا

كثير من االحتياجات المواصفات، التي تلبي المن المزايا و  ديديمتلك الهاتف الذكي الع
يتيح ، حيث التصفح من خاللها و تجعلهم يقضون المزيد من الوقت في استعمالهلمستخدميه، و 

ب ايشغل األلعالهاتف الذكي التصفح والوصول لإلنترنت بطريقة ذاتية، ويمتلك معالجا للرسوم و 
ية قادرة على يمتلك مساحة تخزينتسمى"رام"، و  فيه ذاكرة وصول عشوائيةألبعاد و الثالثية ا

 .(aljazeera.net) من التطبيقات و البرامج ديدتحميل العظ بالنصوص والصور و االحتفا

ربما تعد أبرز ميزة للهاتف الذكي، هي السهولة والمرونة التي تتيح للمستخدم الوصول لمنصات و 
ات بينه القدرة على تبادل الملفعالقات مع اآلخرين من خاللها، و  التواصل اإلجتماعي، و بناء

عمل مزامنة لملفات الوسائط المحفوظة عليه مع ب الشخصية وعمل مزامنة بينهما، و وبين الحواس
حساب المستخدم في خدمات التخزين، وكذلك دعم الطباعة الالسلكية مع الطابعات التي تدعم 
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بير في مجال الهواتف الذكية ظهرت خصائص أكثر اتساعا كمع التقدم الهذه الميزة. و 
 استعراض الصور من خالل اإلشارة الهوائية باليدلتقنية العين في تصفح اإلنترنت و دامها كاستخ

(aljazeera.net). 

 الذكية بين االيجابيات والسلبياتالهواتف 

بسبب المميزات الكثيرة التي تمتلكها الهواتف الذكية مقارنة بالهواتف التقليدية والقديمة؛ فقد أحدثت 
، وإرسال التصال والتواصل مع اآلخرين حيث أتاحت التحدث مع اآلخرينتطورا كبيرا في مجال ا

لما احدثته مواقع التواصل  باإلضافةالمكالمات المرئية بالصوت والصورة الرسائل النصية وإجراء 
مهمة اقتنصتها الهواتف الذكية, ولم يقتصر استخدام الهواتف الذكية في هذا االجتماعي من نقلة 

تزويد الهواتف الذكية بكاميرا رقمية ذات دقة عالية اللتقاط الصور وتسجيل مقاطع المجال فقد أتاح 
الفيديو باإلضافة إلى استخدام خاصية التصفح االلكتروني دون الحاجة للرجوع للحواسيب الرقمية 

 (.csc.netالمعروفة )

األخبار  وتتعدد استخدامات األجهزة الذكية حيث يتم من خاللها التعرف على آخر مستجدات
وأحوال الطقس، باإلضافة إلى استخدامها في عالم الحجوزات االلكترونية بما يوفر الوقت والجهد، 
وقد مّكنت مستخدميها من تحميل التطبيقات المختلفة في كثير من المجاالت 

 .(mawdoo3.com)شوابكة،

أن االستخدام المفرط  أما عن سلبياته على مستخدميه األطفال، فيقول الخبير التربوي د.يزن عبده
االجتماعي. ويوضح أن ة له آثار سلبية على نمو الطفل وبناءه الجسدي والذهني و للهواتف الذكي

الطفل على التخيل وذلك ألنها توفر  استعمال األجهزة الذكية بشكل مفرط يعمل على إضعاف قدرة
نوه أن رغبة الطفل، و آلية بغض النظر عن بالتالي تشكل له صورا ذهنية بطريقة له الخيال و 

يعود ذلك إلى المشاهدات تف أثر في إصابة الطفل بالخمول والكسل وضعف في التركيز و للهوا
التطبيقات، األمر الذي يؤدي تخزينها في عقل ريعة للمقاطع والصور الموجودة في األلعاب و لسا

، ضعف تركيزهاللعب مما يسبب تشتته و حتى بعد التوقف عن المشاهدة و  استراجعهاالطفل و 
 أن يجب الذي األصل من %65 نسبة يقارب بما بالتراجع وتصاب االجتماعية تضعف المهاراتو 

 العدوانية نسبة أن ذلك ومن سنوات، عشر إلى خمس سن من الطفولة بمرحلة عليه تكون 
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 على ويسقطها يحاكيها وبالتالي مشاهدات هكذا يشاهد الطفل كون  واضح، بشكل تزداد االجتماعية
 عدم جراء واالنطوائية بالخجل يصابون  ذلك من النقيض على أطفال أخرى هناك ناحية من .ياتهح

 التواصل ومن باليد، كالسالم الجسدي االجتماعي والتواصل الحديث من االجتماعية المهارات نمو
 (.imamhussain.org) وغيرها كاالبتسامة اإليمائي االجتماعي
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 تحليل نتائج االستبيان الفصل الثالث:

 المحور األول: البيانات الشخصية

 -عدد األطفال
(1الجدول رقم)  

  التكرار النسبة

 واحد  59 %23,6
 اثنان 63 %25,2
 ثالثة 62 %24,8
أكثر من  66 %26,4

 ذلك
 المجموع 250 %100

  %26,4بة نالحظ من خالل الجدول أن غالبية المبحوثات لديهن أكثر من ثالثة أطفال بنس

  
  

عمر الطفل-  
(2الجدول رقم )  

  التكرار النسبة

%25,2 63 2-3  
%38 95 4-6  

%35,6 89 7-9  
 المجموع 250 %100

 نسبة اسنوات و شكلو  9-7نالحظ من خالل الجدول أن غالبية األطفال تراوحت أعمارهم بين 
و أقلهم نسبة هم األطفال من عمر سنتين إلى ثالثة سنوات. 35,6%  
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 عمل األم:-

 (3الجدول رقم)

  التكرار النسبة

 ربة منزل 154 %61,6
 موظفة 70 %28
 طالبة 24 %9,6
 المجموع 250 %100

و  %61,6نالحظ من خالل الجدول أن الغالبية العظمى من األمهات ربات بيوت بنسبة 
 ما زلن على مقاعد الدراسة. %9,6، و %28الموظفات نسبتهن 

 

 -طفلك في:
(4جدول رقم)ال  

  التكرار النسبة

 الحضانة 26 %10,4
 الروضة 77 %30,8
 المدرسة 103 %41,2
 البيت 43 %17,2
 المجموع 250 %100

، ثم %30,8، يليهم أطفال في الروضة بنسبة %41,2أغلب األطفال هم طلبة مدراس بنسبة 
 .%10,4بتهم و آخرهم األطفال في الحضانة و نس، %17,2األطفال في البيت بنسبة 
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 ساعات استخدام الهاتف الذكي في اليوم:-

 (5الجدول رقم)

  التكرار النسبة

 أقل من ساعتين 116 %46,4
 2-أقل من أربع ساعات 78 %31,2
ساعات 6أقل من  41 %16,4 -4 

ساعات فأكثر 6من  15 %6  
 المجموع 250 %100

منهن   %31,2الهاتف الذكي، و  من األطفال يقضون أقل من ساعتين في استخدام 46,4%
يستعملونها لمدة تتراوح بين أربع ساعات و  %16,4يستخدمونها لمدة تقل عن أربع ساعات، و 

 ون أكثر من ست ساعات في استعماله.يقض %6أقل من ستة، أما نسبة قليلة تصل إلى 

 
 الهاتف الذكي المستخدم ملك:-

 (6الجدول رقم)

  التكرار النسبة

لطفلا 58 %23,2  
 والديه 185 %74
 المجموع 250 %100

يمتلكون هواتف ذكية  %23,2من األطفال يستخدمون هواتف تعود ملكيتها ألهلهم، و  74%
 خاصة بهم.
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 يجانب اإلجتماعالمحور الثاني: ال

 تأثير الهواتف الذكية على حياة األطفال من الناحية اإلجتماعية و تواصلهم مع اآلخرين

 (7الجدول)

 

 

رقم 
 العبارة

 معارض بشدة معارض ال اعلم موافق موافق بشدة العبارة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  

استخدام الطف  1
للهاتف الذكي يضعف 

مهارات التواصل مع 
 اآلخرين لديه

73 29,2% 104 41,6% 16 6,4% 46 18,4% 10 4,0% 

عل الهاتف الذكي يج 2
 الطفل خجوال:

41 
 

16,4% 115 46% 22 8,8% 58 23,2% 13 5,2% 

استعمال الهاتف  3
الذكي يجعل الطفل 

 إنطوائيا:

56 22,4% 108 43,2% 30 12% 41 16,4% 15 6% 

المحتوى المعروض  4
على الهواتف الذكية 
يؤدي إلى رسم عالم 

افتراضي في عقل 
الطفل بعيد عن 

 الواقع:

54 21,6% 133 53,2% 17 6,8% 31 12,4% 13 5,2% 

إمساك الطفل للهاتف  5
الذكي بكثرة يجعله 

 مهمال:

57 22,8% 120 48% 28 11,2
% 

30 12% 14 5,6% 
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على أن استخدام الهاتف يعمل على يوافقن  %41,6 ( أن ما نسبته7يظهر تحليل الجدول )
أن الهاتف الذكي يجعل الطفل  نيري %64 وإضعاف مهارات الطفل في التواصل مع اآلخرين، 

استعمال الهاتف الذكي يجعل الطفل أن  يوافقن على من المبحوثات %45,2نسبته ، و خجوالا 
من األمهات ترى أن محتوى الهواتف الذكية المعروض يرسم للطفل واقعا  %53,2انطوائيا، و 

كثرة اإلمساك بالهاتف من األمهات أن  %48افتراضيا في عقل الطفل بعيدا عن الواقع، وتعتبر 
  تجعل الطفل مهمال.

و استناداا إلى تلك النتائج، فإن معظم المبحوثات يالحظن التأثير السلبي على حياة أطفالهن 
اإلجتماعية جّراء استخدامهم للهواتف الذكية، بجعلهم مهملين و غير قادرين على التاصل مع 

 محيطهم، و جعلهم يتصفون بالخجل و االنطوائية.
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 المحور الثالث: الجانب الصحي:

 اآلثار التي يسببها استخدام الهواتف الذكية على الجانب الصحي لألطفال

 (8الجدول )

رقم 
 العبارة

 معارض بشدة معارض ال اعلم موافق موافق بشدة العبارة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  

قد يتسبب االستخدام  6

المفرط لألطفال 

للهاتف الذكي 

 بأمراض عديدة:

 

44 17,6% 149 59,6% 40 %16 14 15,6% 3 1,2% 

يسبب استعمال  7
الهاتف ضعف ذاكرة 

 لدى الطفل:
 

48 
 

19,2 
% 

97 38,8% 50 20% 43 17,2% 12 4,8 % 

قد يؤدي قضاء الطفل  8

فترات طويلة على 

الهاتف بإصابته 

ول و الكسل:بالخم  

 

69 27,6% 124 49,6% 26 19,4
% 

19 7,6% 12 4,8% 

الجلوس على الهاتف  9
لفترات طويلة قد 

يؤثر على وظائف 
 الدماغ)كالذكاء(:

 

50 20% 109 43,6% 55 22% 27 10,8% 9 3,6% 

يسبب قضاء وقت  10

طويل في استخدام 

الهاتف مشاكل و آالم 

 في الرقبة والرأس:

 

97 38,8 
% 

110 44% 27 10,8
% 

9 3,6% 6 2,4% 
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 ترى أن االستخدام المفرط للهاتف الذكي قد يتسبب %59,6نسبه ( أن 8) يظهر تحليل الجدول
من األمهات يوافقن على أن استعمال الهاتف الذكي يسبب ضعفا  %38,8بأمراض عديدة، و 
تف الذكي يسبب منهن يقلن أن قضاء فترت طويلة في استخداتم الها %49.6في ذاكرة الطفل،  

 ، %43,6بنسبة  لفترات طويلة قد يؤثر على وظائف الدماغ استعمالهو أن  الكسل و الخمول
مشاكل في  إلىيوافقن بشدة على أن قضاء وقت طويل في استعمال الهتاف يؤدي  38,8%

 ة و الرأس.بالرق

بية على صحة و رجوعا إلى تلك النتائج، فإن األغلبية رأت أن للهواتف الذكية تأثيرات سل
 أطفالهن، كآالم الرقبة و الرأس، و تؤثر على مستوى الذكاء و تضعف الذاكرة.
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 المحور الرابع: الجانب السلوكي

 اآلثار المترتبة على سلوكيات األطفال بفعل استخدامهم للهاتف الذكي

 (9الجدول)

 

 

رقم 
 العبارة

 معارض بشدة معارض ال اعلم موافق موافق بشدة العبارة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  

استخدام الهاتف  11
الذكي بكثرة يزيد من 

سلوكيات العنف و 
 القسوة عند الطفل:

49 19,6% 133 53,2 
% 

30 %12 32 12,8 
% 

6 2,4% 

الهاتف الذكي يزيد  12
من عدم سماع الطفل 

 لإلرشادات:

50 
 

19,2 
% 

131 38,8% 50 20% 43 17,2% 12 4,8 % 

الهاتف الذكي يجعل  13
الطفل مطيعا ألمه و 

 أبيه:

69 27,6% 124 49,6% 26 19,4
% 

19 7,6% 12 4,8% 

الهاتف الذكي يقرب  14
 الطفل من إخوته:

50 20% 109 43,6% 55 22% 27 10,8% 9 3,6% 

يصبح الطفل عصبيا  15
 عند تركه للهاتف:

97 38,8 
% 

110 44% 27 10,8
% 

9 3,6% 6 2,4% 

يحاول الطفل أن يقلد  16
ما يشاهده على شاشة 

 الهاتف:

97 38,8 
% 

110 44% 27 10,8
% 

9 3,6% 6 2,4% 
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من المبحوثات يوافقن على أن كثرة استخدام الهاتف تزيد من  %53,2 ( أن9يظهر الجدول )
اتف الذكي يزيد من عدم سماع الطفل سلوكيات العنف و القسوة عند الطفل، وعلى أن اله

يرين أن شأن استعمال الهواتف الذكية أن تجعل الطفل  %42,4، و%52,4لإلرشادات بنسبة 
، و أن %44غير مطيع ألمه و أبيه، و أنه الهاتف الذكي يبعد الطفل عن اخوته بما نسبته 

الطفل يحاول أن ، و تالحظ األمهات أن %48,4الطفل يصبح عصيبا عن تركه للهاتف بنسبه
 .%42,4يقلد ما يشاهدة بنسبه بلغت 

(، فإن الغالبية تؤكد على اآلثار السلبية على الجوانب السلوكية 9و استنادا ألى تحليل الجدول )
في حياة الطفل بسبب استخدامه للهاتف الذكي، و يظهر مدى تعلق الطفل بالهاتف إذ يصبح 

 يشاهده و محاولته تقليده.عصبيا عند تركه، و تأثره بالمحتوى الذي 
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 الرقابة على المتابعة و المحتوى  المحور الخامس:

 رقابة األمهات على ساعات المتابعة و المحتوى الذي يشاهده أطفالهن ستوى م

 ( 10الجدول )

رقم 
 العبارة

 مطلقا قليال احيانا غالبا دائما العبارة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  

أوجه طفلي الستخدام  1
الهاتف بالشكل 

 الصحيح

91 36,4 % 27 28,8% 42 16,8 % 31 12,4% 14 5,6% 

يشاهد إبني البرامج  2
في الهاتف دون رقابة 

 والديه

23 9,2 % 60 24% 69 27% 30 12% 67 26,8% 

يتابع طفلي محتوى  3
 عربي تعليمي

45 18% 81 32,4% 70 28% 38 15,3% 16 6,4% 

يقضي   4
طفلي وقته بمشاهدة 

 -محتوى أجنبي:
 

36 14,4 % 57 22,8% 43 17,2% 58 23,2 
% 

55 22 % 

ني أسمح الب 5
بالمشاهدة لساعات 

 -محدودة:
 

75 30% 79 31,6% 48 19,2% 43 13,6% 13 5,2 % 

يقضي طفلي أغلب  6
بوقته على اليوتيو   -يقضي طفلي أغلب وقته على اليوتيوب 

  

65 26% 90 36% 46 18,4% 32 12,8% 17 6,8% 

يقضي طفلي اغلب  7
 وقته على األلعاب

20 8% 64 25,6% 63 24,8% 55 22,4% 48 19,2% 
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من األمهات توجه أبنها دائما الستخدام الهاتف الذكي  %36,4أن  (10يظهر تحليل الجدول )
 %32,4يتابع ، و لهاتف من دون رقابة والديهمن األطفال ا %24يشاهد بالشكل الصحيح، و 

، %22,8 ، أما المحتوى األجنبي فيشاهده ما نسبته من األطفال غالبا محتوى عربي تعليمي
من  %36وغالبا ما يقضي ، % من األمهات تسمح إلبنها بالمشاهدة لساعات معدودةو 30

 .%25,5ضون وقتا عليها األطفال وقتهم على اليوتيوب أم األلعاب الكترونية فنسبة من يم

نسبة األمهات ، و أن تشير إلى وجود ضعف في مستوى الرقابة هاو استنادا الى تلك النتائج، فإن
الالتي يحدنن ساعات مشاهدة ألبنائهن لم تتجاوز النصف، و تشير إلى انخفاض نصيب 

 األلعاب الكترونية مقارنة باليوتيوب.
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 الجداول المتقاطعة:

إمساك الطفل للهاتف الذكي قة بين ساعات استخدام الطفل للهاتف الذكي و بين عبارة: "العال
 "بكثرة يجعله مهمال

 (1الجدول رقم )

 إمساك الطفل للهاتف الذكي بكثرة يجعله مهمال 
 المجموع

 معارض بشدة معارض محايد وافقأ وافق بشدةأ

ساعات 
استخدام 
الطفل 
للهاتف 

الذكي في 
 اليوم

 ن ساعتينأقل م
 166 7 16 10 53 30 التكرار

النسبة 
 المئوية

 12,0% 21,2% 4,0% 6,4% 2,8% 46,4% 

 ساعات 4أقل من 
 78 3 8 9 42 16 التكرار

النسبة 
 المئوية

6,4% 16,8% 3,6% 3,2% 1,2% 31,2% 

 ساعات 6أقل من
 41 1 6 6 19 9 التكرار

النسبة 
 المئوية

3,6% 7,6% 4,2% 4,2% 0,4% 16,4% 

ساعات  6من 
 فأكثر

 15 3 0 3 6 3 التكرار

النسبة 
 المئوية

1,2% 2,4% 1,2% 0,0% 1,2% 6,0% 

 المجموع
 250 14 30 28 120 58 التكرار

النسبة 
 المئوية

23,2% 48,0% 11,2% 12,0% 5,6% 100% 

 

عتين يوميا بنسبة ( أن غالبية األطفال يستخدمون الهاتف لمدة أقل من سا1أظهر الجدول رقم )
 .و يشعر ذوييهم أن استعمالهم للهاتف جعلهم أطفاال مهملين 46,4%
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 تف الذكي في اليومالعالقة بين ملكية الهاتف الذكي و عدد ساعات استخدام الها

 (2الجدول رقم)

 

( أن غالبية األطفال الذين يمتلكون هواتف ذكية شخصية يستخدمونه من 2أظهر الجدول رقم )
، و األطفال الذين يستعملون هواتف ذكية تعود لذويهم تين إلى أقل من أربع ساعات يومياساع

ية الهاتف الذكي و ساعات يستخدمونها أقل من ساعتين يوميا، أي أن هنالك عالقة بين ملك
االستخدام، فعندما يكون الهاتف ملكا للطفل يستخدمه ساعات أكثر من الوقت الذي يكون فيه 

 .، وذلك ألن الهاتف يكون متاحا للطفل مدة أكبرالهاتف ملكا لذويه

 

 

 

 ساعات استخدام الطفل للهاتف الذكي في اليوم 

أقل من 
 ساعتين

ساعتين الى 
 4أقل من 
 ساعات

 6أكثر من  6_4
 ساعات

 المجموع

الهاتف الذكي 
 المستخدم ملك

 الطفل

 59 7 13 25 14 التكرار

 النسبة
 المئوية

 5,6% 10,0% 5,2% 2,8% 23,6% 

 والديه
 191 8 28 53 102 التكرار

النسبة 
 المئوية

40,0% 21,2% 11,2% 3,2% 76,4% 

 المجموع
 250 15 41 78 116 التكرار

النسبة 
 المئوية

46,4% 31,2% 16,4% 6,0% 100,0% 
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 العالقة بين عمل األم و عدد ساعات استخدام الطفل للهاتف الذكي

 (3الجدول )

 
عات الرقابة و في التحكم بعدد سا ى أن عمل األم يؤثر على مستو ( 3يظهر تحليل الجدول )

، وجدنا أن _و هي النسبة األكبر_مشاهدة الطفل للهاتف الذكي، فعندما كانت األم ربة منزل
و ذلك يدل على أن األم تسمح البنها  استخدام الطفل للهاتف الذكي كان أقل من ساعتين

  بالمشاهدة لساعات محددة.
 
 
 
 
 
 
 

 ام الطفل للهاتف الذكي في اليومساعات استخد 

أقل من 
 ساعتين

ساعتين الى 
 4أقل من 
 ساعات

 6أكثر من  6_4
 ساعات

 المجموع

 عمل االم
 

 ربة منزل
 154 7 26 49 72 التكرار

 %61,6 %2,8 %10,4 %19,6 %28,8 النسبة المئوية

 موظفة
 70 6 9 22 33 التكرار

 %28,0 %2,6 %3,6 %8,8 %13,2 النسبة المئوية

 طالبة
 24 2 6 7 11 التكرار

 %10,4 %0,8 %2,4 %2,8 %4,4 النسبة المئوية

 
 250 15 41 78 116 التكرار التكرار

 %100,0 %6,0 %16,4 %31,2 %46,4 النسبة المئوية النسبة المئوية
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 ي دون رقابة"العالقة بين عمل األم و بين عبارة:"يشاهد طفلي الهاتف الذك
 (4الجدول )

 

 

على مستوى المشاهدة و على ة بين عمل األم و مدى الرقابة ( أن هنالك عالق4يظهر الجدول )
المحتوى الذي يشاهده الطفل، فاألم التي تعمل كربة منزل يشاهد طفلها الهاتف الذكي تحت رقابة 

أكثر من األم الموظفة و األم التي ما زالت تدرس، أي أن تفرغ األم و وجودها داخل المنزل 
 على المحتوى و المتابعة.يرتبط بعالقة طردية مع الرقابة 

 

 معامل الثبات:

 

 

 

  يشاهد طفلي البرامج في الهالتف الذكي دون رقابة 

 المجموع مطلقاا  قليالا  أحياناا  غالباا  دائماا 

 عمل االم
 

 ربة منزل
 154 51 19 40 31 13 التكرار

 %61.6 %20,4 %7,6 %16,0 %12,4 %5,2 النسبة المئوية

 موظفة
 70 13 9 21 21 6 التكرار

 %28.0 %5,2 %3,6 %8,4 %8,4 %2,4 سبة المئويةالن

 طالبة
 24 4 2 7 7 4 التكرار

 %9.6 %1,6 %0,8 %2,8 %2,8 %1,6 النسبة المئوية

 
 250 68 30 69 60 23 التكرار التكرار

 %100,0 %27,2 %12,0 %27,6 %24,0 %9,2 النسبة المئوية النسبة المئوية

 معامل الثبات

كرومباخ  عدد الفقرات
 ألفا

29 .604 
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 لفصل الرابع: النتائج و التوصياتا

 ما يأتي: إلىنتائج الدراسة: توصلت الباحثتان من خالل ما سبق 

لسلبية الناجمة يوجد لدى أمهات األطفال في بلدتي جبع و الباذان إحاطة ال بأس بها باآلثار ا-
 عن استخدام األطفال للهواتف الذكية.

استخدام الهواتف الذكية له آثار سلبية على األطفال في الجوانب االجتماعية و الصحية و -
 السلوكية من وجهة نظر األمهات.

في إضعاف مهارات الطفل في التواصل مع اآلخرين  بنسبة هناك أثر لألجهزة الذكية -
حد ما، و يعمل الهاتف الذكي على رسم عالم  إلى و انطوائيا و مهمال و يجعله خجوال70,8%

 افتراضي للطفل بعيدا عن واقعه.

 .يتسبب الهاتف بمشاكل و آالم في الرقبة و الرأس-

 .إصابة الطفل بالكسل و الخمول إلىيؤدي استخدام الهاتف -

 الهاتف الذكي بالعديد من األمراض. يتسبب استخدام-

 يلة على الهاتف على وظائف الدماغ.فترات طو  يؤثر الجلوس-

 .يسبب استعماله ضعفا في ذاكرة الطفل-

 على شاشة الهاتف. تقليد ما يشاهده إلىيسعى الطفل  -

 .يصبح الطفل عصبيا عند تركه الهاتف -

 .تزداد عند الطفل سلوكيات العنف و القسوة-

 .يتمرد الطفل و ال يستمع لإلرشادات-

 .ذكي الطفل عن والديه و إخوتهيبعد الهاتف ال -
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 التوصيات: بناء على نتائج الدراسة أوصت الدراسة بما يأتي:

 زيادة مستوى الرقابة على المحتوى الذي يتابعه األطفال.-

 تحديد ساعات استخدام الطفل للهاتف الذكي.-

 االستخدام الصحيح للهواتف الذكية. إلىإرشاد األطفال -

 لجلوس الصحيحة لتجنب آالم الرقبة والرأس.إرشاد األطفال لطريقة ا-

محاولة شغل وقت الطفل بعمل نشاطات بعيدا عن استخدام الهاتف الذكي، بهدف تنمية -
 مهاراته العملية و صقل شخصيته بما يتناسب و الواقع الذي يعايشه.
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 ملحق: نموذج االستبانة الموزعة

 

 جامعة النجاح الوطنية

 كلية االقتصاد و العلوم االجتماعية

 صحافة المكتوبة والكترونيةقسم ال

 

 بعنوان: استبانة رأي 

 :التأثير السلبي الستخدام األطفال للهواتف الذكية من وجهة نظر األمهات"

 "الباذان نموذجاجنين و 

 

 حضرة األمهات المحترمات:

التأثيرات السلبية الستخدام الهواتف الذكية على لمعرفة تقوم الباحثتان بإجراء دراسة ميدانية 
سيتم استخدام البيانات فقط ى تعبئة االستبانة بعناية ودقة،و ، لذا يرجنطفال من وجهة نظركاأل

 .نفي إطار خدمة البحث العلمي، شاكرين حسن تعاونك

 فريق البحث: أسماء باسم وإيمان عبد الرحمن
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 البيانات الشخصية: المحور األول: 

 :في المربع المناسب  xالرجاء وضع اشارة

  ثالثة             أكثر من ذلك              إثنان  فال:   واحد عدد األط

   9_7          6_4        3_2عمراألطفال/ الطفل:  

 طالبة    عمل األم:  ربة منزل         موظفة 

 طفلك في:  الحضانة         الروضة                 المدرسة          البيت

ساعات                              4أقل من-2ام الهاتف الذكي في اليوم: أقل من ساعتين          ساعات استخد
 ساعات فأكثر 6أقل من ساعات            من  4-6

 الهاتف الذكي المستخدم ملك:    الطفل            والديه

 الجانب اإلجتماعي:المحور الثاني: 

 :المناسبفي المربع   xالرجاء وضع اشارة

 

وافق أ العبارة الرقم
 بشدة

عارض أ  عارضأ  ال أعلم وافق أ
 بشدة

تف الذكي يضعف مهارات الهالطفل لإستخدام  1
 التواصل مع اآلخرين لدى األطفال

     

      الهاتف الذكييجعل الطفل خجوال 2

الهاتف الذكي يجعل الطفل  تعمالاس 3
 ا  إنطوائي
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 لنفسي:الجانب االمحور الثالث: 

وافق أ العبارة الرقم
 بشدة

عارض أ  عارضأ  ال أعلم وافق أ
 بشدة

 الذكية  اتفو الهالمحتوى المعروض على  4
في عقل رسم عالم افتراضي  إلىيؤدي 
 بعيد عن الواقع الطفل

     

بكثرة  الذكي للهاتفإمساك الطفل  5
 مهمال طفال هيجعل

     

 الجانب الصحي:المحور الرابع: 

وافق أ عبارةال الرقم
 بشدة

عارض أ  عارضأ  علمأ ال  وافق أ
 بشدة

المفرط  لالطفال ستخدام االقد يتسبب  6
 بأمراض عديدةالذكي لهاتف ل

     

الهاتف ضعف الذاكرة  تعماليسبب اس 7
 لدى الطفل

     

قضاء الطفل فترات طويلة على  قد يؤدي 8
 ة  بالكسل والخمولتإصاب إلى الهاتف

     

لفترة طويلة قد يؤثر لى الهاتف الجلوس ع 9
 )كالذكاء(على وظائف الدماغ

     

قضاء وقت طويل في استخدام  يسبب  10
 في الرقبة و الرأس وآالم مشاكل الهاتف

     

 الجانب السلوكي:المحور الخامس: 

وافق أ العبارة الرقم
 بشدة

عارض ا  عارضأ  علمأ ال  وافق ا
 بشدة

يساهم في  ةبكثر  استخدام الهاتف الذكي 11
عند  زيادة سلوكيات العنف والقسوة

 الطفل 
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وافق أ العبارة الرقم
 بشدة

عارض ا  عارضأ  علمأ ال  وافقا
 بشدة

الهاتف الذكي يزيد من عدم سماع  12
 الطفل لإلرشادات

     

جعل االبن مطيعا ألمه يالهاتف الذكي  13
 وأبيه

     

      الهاتف الذكي يقرب الطفل من اخوته 14
يصبح الطفل عصبيا عند تركه   15

 للهاتف
     

يحاول الطفل أن يقلد ما يشاهده على  16
 شاشة الهاتف

     

 المحور السادس: الرقابة على المتابعة و المحتوى:

 مطلقا قليال أحيانا غالبا دائما العبارة الرقم
أوجه طفلي الستخدام الهاتف  1

 الذكي بالشكل الصحيح
     

طفلي البرامج في  يشاهد 2
 الهاتف بدون رقابة والديه

     

يتابع طفلي محتوى عربي  3
 تعليمي

     

يقضي طفلي وقته بمشاهدة  4
 محتوى أجنبي

     

أسمح ألبني بالمشاهدة  5
 لساعات محدودة

     

يقضي طفلي اغلب وقته  6
 على اليوتيوب

     

يقضي طفلي اغلب وقته  7
 على األلعاب
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