
1122-21-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامنالمجلة األكاديمية لألبح  

         

     

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                            1  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

 

 

 

 األطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة األجهزة الذكية على الصحة النفسية لدى استخدامثر أ

The impact of using smartphones on psychological state for children at first grades 

 الباحثة : د/ أمل السيد عبدالعزيز حمودةإعداد 

  الطفل تربية قسم / والتربية واألداب للعلوم البنات كلية/  شمس عين جامعة

 األطفال رياض سمق /الخبراء برياض واألداب العلوم كلية / القصيم جامعة

 amalabdelaziz254@yahoo.comEmail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ajrsp.com/
mailto:amalabdelaziz254@yahoo.com


1122-21-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامنالمجلة األكاديمية لألبح  

         

     

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                2  

ISSN: 2706-6495 

 

 لخص: الم

الهةات  الةذكي مةن أكثر ةا  ويعتبةرما يسمى بالتكنولوجيا الذكيةة  وظهراألخيرة  ةتطورت التكنولوجيا بشكل كبير وواسع في اآلون

يكةاد   يخلةو منةزل مةن  ةذ   الجةذاب بةالمحتو   ئةةالملي التعامةل مةع مكنوناتةهو عليه  صبح من السهل جدا الحصول أ شيوعاً، إذ

باألطفةال مةن انتهةاًء و بدءا من الوالةدين استخدامهايتهافتون على  –في المعظم  –أن جميع أفراد األسرة  ظونالحالهوات  الحديثة 

 جميع الفئات العمرية  

كمةا أن نفسةيا علةى مسةتخدميها  و انتشار ظا رة استخدامهم بشكل كبيةر كةان   بةد مةن دراسةة تةذهير  ةذ  األجهةزة جسةديا وبسبب

لكةن القليةل مةن و سةنوات 6ء على أهةر الهواتة  الذكيةة علةى المسةتخدمين للفئةات العمريةة مةا بعةدلضوألقت االعديد من الدراسات 

أجهزة الهات  الذكية عل األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعةد مةن   ستخدامالهام جدا و الدراسات تناولت التذهير النفسي

 نفسيا  و ما جسمياالتي يجب أن ينمو فيها الطفل سليو أ م مراحل الحياة

لةم تصةل و الدراسات في بداياتهاو  ذا الجزء التكنولوجي حديث باعتبارندرة الدراسات التي تناولته لو ،و نظرا أل مية الموضوع

الضةوء علةى الدراسةات المتعلقةة بةذهر اسةتخدام األجهةزة  جديةدة ولتسةلي فقد جاء  ذا البحث كإضافة علميةة  ،الى نتائج حتمية بعد

  في مراحل عمرية مبكرة  على الصحة النفسية لد  األطفال الذكية

لمةد  تةذهير الهواتة  الذكيةة علةى الحالةة النفسةية ليطفةال فةي عمةر مبكةر حيةث تكسةبهم هقةة  إيجابةهتوصلنا في  ذا البحث لنتائج 

 بةا نعزالتمال اإلصةابة من ناحية أخر  توصلت الدراسات الى آهار أخر  سلبية من ضمنها احو معارات ذ نية مميزة و بالنفس

  باإلضةةافة الةى تةةذهيرات صةةحية الغضةةب إذا مةا تةةرف الطفةةل دون إشةرا و اكتسةةاب صةةفات العنة و التةوترو القلةة  ،ا نطوائيةةو

 تناولنا البعض منها خالل البحث  

 أللواح الذكية ا ،الصحة النفسية ليطفال ،التكنولوجيا الذكية ،مرحله عمرية مبكرة ،الهوات  الذكية كلمات مفتاحية:
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Abstract: 

The study focuses on identifying the impact of using smartphones on psychological state for 

children  

As well as defining, range of use.  Study also aimed to investigate the use of such devices among 

children at first grades. 

 

The researcher adopted descriptive analysis methodology while using Questionnaire as a method 

for collecting data and identifying responses of participants as well. Sample has been selected 

randomly; within 160 children while 160 Questionnaire items have been given to children 

families.  Then, returning it completely. 

 

Results 

Study revealed the following results, 

 Using modern technology methods  involving smartphones is main concern for all social 

classes 

 Smart technology is considered as double-edged sword so that It effects on individual and 

society positively or negatively 

 Childhood stage is one of the most important stages for human growth and has great effect 

on his psychological and physical state 

 It is sure that child uses smartphones at this early age which accrues in deferent countries 

over the world with highly percentage compared to previous years even owned by them or their 

parents 

Study also has guide readers with the following matters, 

 allowance children to use smartphones regarding its advantages later with parents’ 

permission 

 Checking content used by child and ensuring that it is suitable for his age 

 parents should take in consideration keeping their children and allowing them to use 

smartphone at certain time as method for learning and improving their skills as well 

 

Keywords: Technology, smartphones, early childhood, smart technology, psychological state  
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 :ةالمقدم .1

تعتبر مرحلةة مهمةة فةي حيةاة و تستمر حتى بداية العام الخامس أو السادسو ،بنهاية العام الثاني للطفل المبكرة الطفولةتبدأ مرحلة 

يكتسةةب الطفةةل  العمريةةة المرحلةةةخةةالل  ةةذ   ( 7102 ،)بحةةرو  بخاصةةة النمةةو العقلةةيو حيةةث أن نمةةو  فيهةةا يكةةون سةةريعا ،الطفةةل

ملموسةا تغيةًرا قد شهد مفهوم اللعب عند األطفال و للعبو يصبح اكثر فضو  للتعلمو ،المجتمع من حولهو ئةالبيمهاراته من خالل 

فةي منطقةة مكشةوفة  الجماعةوضحكاتهم  صفحاتهمحين ارتب  لعب األطفال بتعالي  التي شهد ا العالم في السريعة غيراتلت نتيجة

 حديثةةتسةتخدم عبةر وسةائ  تكنولوجيةة  حمايةة التكنولوجيةا،ل كنتيجةة لكترونيةةاإلمةن األلعةاب  أجيةالأو الشارع إلى و دة  كالبيت

 حديثةة كوسةيلةوالتةي تصةن   ،جةدا فةي اسةتخدام  ةذ  األلعةاب طويلةةأوقةات  يقضةونأصبح األطفال حيث  ،الجودة عالية بتقنيات

المعلومةات مةن  تكنولوجيةا م بةه و ةذا مةن خةالل مةا تةزود ،مع متطلبات العصر تتالءم متصاص الغضب وقضاء أوقات ممتعة 

ئح راالعصةةر ومواكبةةة التطةةور، فهةةم أكثةةر الشةة مفةةا يم واسةةتيعابللةةتعلم  قوبةةةبفةةرص  أيضةةا، كمةةا تةةزود م تفكيةةرطاقةةة وأدوات 

 ناحيةة ذا المجتمع، من  وسلبيات إليجابياتعرضة  البوم، حيث أصبح أطفال جديدتقني هقافي  محب تنمو في  حساسة ا جتماعية

تةةدفع األطفةةال إلةى الةةتعلم،  ن الةةتعلم  اإللكترونيةةواللوحةةات  الذكيةةةوالهواتة   كالحواسةةبالمجتمةع ا لكترونةةي  إيجابيةةاتنجةد أن 

والعةالم ا فتراضةي وا بتعةاد عةن  للخيةالأخر  تجعل األطفال أسةر   ناحيةلكن من  ،في التقدم والنجاح نوعيةقفزة  حق المبكر 

 (  7102)مشري   أميرة   ،للتعلم خاصة في ظل انعدام الرقابة الرئيسةت اب المهارعن اكتسا أيضاالواقع كما تبعد م 

  و ةم ينتهةزون األلةواح الذكيةةو المحمةول هقةة وتحمسةا  سةتخدام تكنولوجيةا الهةات  صبح األطفةال فةي جميةع أنحةاء العةالم أكثةرأ

والمعلمةون اآلبةاء  ويقة  وراء ذلة  —منذ عقد مضى  التنبؤ بها الهوات  المحمولة بطرق لم يكن من الممكن الفرص التي تتيحها

المتنقلةةة الةةى ان اكثةةر وظةةائ  الهةةات   ا تصةةا تتشةةير دراسةةة قامةةت بهةةا جمعيةةة شةةركات  .(7102 ،عمةةر محمةةد ،الةةرب )أبةةو

و ،(%22مشةةغالت الموسةةيقى )و (و%10الكةةاميرات )و ،(%66)المحمةةول المسةةتخدمة شةةعبية مةةن قبةةل األطفةةال  ةةي األلعةةاب 

 من وظائ  الهات  أكثر من آبائهم  األطفال المزيديستخدم و ( %76الفيديو ) مشغالت

صةبحت أ الحقبةةفةي  ةذ  أسةاليبهم فةي الحيةاة  و يكتسةبون مةنهم عةاداتهمو ،مةع ذويهةم عمةر مبكةرغلب الوقت في يقضي ا طفال أ

لةد   الفعالةةأصةبحت  ةذ  األجهةزة الوسةيلة و ،من ضمنها األجهزة اللوحية الذكية جزء   يتجزأ من الروتين اليوميو التكنولوجيا

أن  نةاف أمةور أكثةر  باعتبةار -الطبيعيةة –القيةام بمهةا م بعيةدا عةن حركةة اطفةالهم  يسةتطيعوابقاء أطفالهم منشةغلين حتةى األ ل إل

حصةولهم علةى  ةذ  أمةور خاصةة  قةد يشةعر األطفةال بالسةعادة لو وا جتماعيةة يجب القيام بها من القيام بالواجبات المنزليةة أ مية

بالتذكيةد لةه أهةر كبيةر قضاء وقت بالساعات مع  ذ  األجهةزة  ولكن ،مفضل بالنسبة لهمو تبقيهم في عالم افتراضي ممتعو األجهزة

سةنتطرق فةي  ،سةلبياتهاو إيجابيهةابالطبع ادخال التكنولوجيا فةي مراحةل مبكةرة للطفةل لهةا النفسية  و العقلية ،على حالتهم الجسمية

حيث ظهرت أمراض متعلقة بنفسية الطفل بشةكل كبيةر بعةد  ،تذهير ما على الصحة النفسية ليطفالو ث لدراسة المتجهين ذا البح

 عزلة اجتماعية باإلضافة الى مشاكل التذخر في الكالم  و انطوائيةإدخال  ذ  التكنولوجيا إلى حياتنا من 
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 ا جتماعيةةة لةةد  المةةرا قينو الصةةحة النفسةةية و ة علةةى المهةةاراتكةةان التركيةةز فةةي معظةةم الدراسةةات علةةى اهةةر التكنولوجيةةا الذكيةة

 خاصية اللمس فيها من على األطفال دون سن الخامسةةو لكن القليل منها درس تذهير األلواح الذكيةو ،األطفال فوق سن السادسةو

(Crescenzi، Jewitt، & Price، (2014    

لةم تصةل و الدراسةات فةي بةداياتهاو  ذا الجزء التكنولوجي حةديث باعتبارلته ندرة الدراسات التي تناوو ،أل مية الموضوع ونظرا

الضةوء علةى الدراسةات المتعلقةة بةذهر اسةتخدام األجهةزة  جديةدة وتسةلي فقد جاء  ذا البحةث كإضةافة علميةة  ،الى نتائج حتمية بعد

  على الصحة النفسية لد  األطفال في مراحل عمرية مبكرة  الذكية

 ،مثةةل: األ ةةلبشةةكل مباشةةر عةةن األطفةةال فةةي  ةةذا العمةةر  مسةةؤولينفي مةةن المتوقةةع أن يكةةون ذو أ ميةةة عاليةةة لل ةةذا البحةةث الوصةة

طبية  علةى مهةارات تمصممين التطبيقات الذكيةة مةن حيةث أهةر كةل  ،العلماء النفسيين ،األكاديميين في رياض األطفال مسؤولينال

 غير ا و ليطفال للتعلم جذبهو تصميم التطبي  ،عليه  التفا ،ا جتماعيةالطفل 

 مسةةؤولينايصةةال التوصةةيات للو التكنولوجيةةا الذكيةةةو األلةةواح اسةةتخدامسةةلبيات و نذمةةل مةةن خةةالل  ةةذا البحةةث التوصةةل إليجابيةةات

  امة لهذا الموضوع مستقبال  دراسات و اقتراح حلولو

 دراسة المشكلة .2

اهنةان ساني من أي شكل من أشكال التكنولوجيا،   يكاد يختل  أصبحت التكنولوجيا عماد المجتمع حيث   يكاد يخلو أي مجتمع إن

الةذكي التةي  أ مية التكنولوجيا في تحقي  التقدم في مختل  مجا ت الحياة ومن بين الوسائل التكنولوجيةة نجةد أجهةزة الهةات  على

حدين  ففةي  وسائله المختلفة سالح ذوالحديثة التي أحدهت هورة في عالم ا تصا ت فا تصال ب تدخل ضمن إطار  ذ  التكنولوجيا

ومقتضةةيات  الوقةةت الةةذي يبةةدو فيةةه ممكنةةا أن يوظةة  كةةذداة حضةةارية يخلةة  حةةا ت المالئمةةة والتوافةة  والتكيةة  مةةع روح العصةةر

 وسةينقلب األمر جائز أيضا أن يوظة  فةي ا تجةا  المعةاكس نفإ التطور في اإلطار الذي يرسخ القيم التربوية واألخالقية السليمة 

يقابلهةا قةدر مةن  حينذاف إلى أداة تخريب و دم؛ فالتكنولوجيا بقدر ما تذتي بإيجابيات منشودة لتحقي  بعض األ دا ، كما يمكةن أن

مما يؤدي الى التذهير نفسيا على المستخدم و  سيما عندما يكون المستخدم في سن  السلبيات عند عدم التعامل معها بصورة مناسبة

    حياته  حقا ستبنى  عليهاخبراته التي و يكتسب مهاراته مبكر جدا حيث   زال

 يةدعم تطبيقةات التصةويرو الجهةاز الةذي يحةوي خةدمات تقنيةة بنظةام تشةغيل متعةدد المهةام و قد تم تعري  الهات  الةذكي علةى أنةه

   ي(البيع والشراء والخدمات المكتبية واإلنترنت )الشمرو المشاركةو

اللوحيةة لدرجةة قةد تصةل إلةى اإلدمةان، بحيةث يصةبح  األجهةزةات طويلةة علةى الهواتة  الذكيةة وكثير من األطفةال سةاع يستغرق

قبةون اإبعاد م عنها مسذلة تزداد صعوبة مع الوقت، في الوقت الذي تظهر فيها اإلحصاءات أن عشرين فةي المئةة مةن اآلبةاء   ير

اء   يةدركون حجةم المخةاطر التةي يتعةرض لهةا األبنةاء أهنةاء ما يتصفحه أطفالهم على اإلنترنت، ويفيد استطالع لةل أ ري أن اآلبة

 دون رقابة   اللعب أو مشا دة الفيديو اتو الذكية في تصفح اإلنترنت وات اللوحية واله األجهزةاستخدام 
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يدين عن أعةين وتعتبر مهمة الحفاظ على سالمة األطفال أهناء استخدام اإلنترنت مهمة شاقة،  سيما حينما يكون  ؤ ء األطفال بع

   (7106)دويكات،  اآلباء، كما تزداد صعوبة المهمة عندما يرغب اآلباء في معرفة ما يفعله األطفال

و رجوعا لنفس النقطة عن سلبياته على مستخدميه األطفةال، فيقةول الخبيةر التربةوي د يةزن عبةد  أن ا سةتخدام المفةرط للهواتة  

اء  الجسدي والذ ني وا جتماعي  ويوضح أن استعمال األجهزة الذكية بشكل مفرط يعمل الذكية له آهار سلبية على نمو الطفل وبن

على إضعا  قدرة الطفل على التخيل وذل  ألنها توفر له الخيال وبالتالي تشكل له صو ا ر ذ نية بطريقةة آليةة بغةض النظةر عةن 

  فةي التركيةز ويعةود ذلة  إلةى المشةا دات السةريعة رغبة الطفل، ونو  أن للهوات  أهر في إصابة الطفل بالخمول والكسل وضع

للمقاطع والصور الموجودة في األلعاب والتطبيقات، األمر الذي يؤدي تخزينها في عقل الطفل واسةت ا رجعهةا حتةى بعةد التوقة  

رب نسةبة ضع  تركيز ، وتضع  المها ا رت ا جتماعيةة وتصةاب بالةت ا رجةع بمةا يقةاو عن المشا دة واللعب مما يسبب تشتته

بمرحلةة الطفولةة مةن سةن خمةس إلةى عشةر سةنوات، ومةن ذلة  أن نسةبة العدوانيةة  عليه  من األصل الذي يجب أن تكون  % 61

ا جتماعية تزداد بشكل واضح، كون الطفل يشا د  كذا مشا دات وبالتالي يحاكيها ويسقطها على حياته  مةن ناحيةة أخةر   نةاف 

الخجل وا نطوائية جراء عدم نمو المهارات ا جتماعية من الحديث والتواصل ا جتماعي أطفال على النقيض من ذل  يصابون ب

  الجسدي كالسالم باليد، ومن التواصل ا جتماعي اإليمائي كا بتسامة وغير ا 

 علةى الفةرد ذكيةةالكةالهوات   الحديثةة ا تصةاليةرات التةي تحةدهها الوسةائل غيةالت كما ترد فةي  ةذا البحةث: هارإجرائيا تعني كلمة آ

   السلوكياتا تجا ات أو و األفكار الناحيةالمستخدم سواء من 

تظهر الكلمة األولى للطفل في العمر الطبيعي لظهور ا و و السةنة تطور م الطبيعي و رجوعا لدراسات علم النفس عند األطفالو

ومن أعظم مظا ر اللغة ليتواصل بها مع من حوله   به المحيطةيتتابع تطور النط  ليكتسب الطفل اللغة و األولى من عمر الطفل،

من تعلمها، بل إنه يمكن ا رتقاء بهةاا ورفةع مسةتوا ا  فلكي يتم اكتسابه فإنه  بد ،تعتمد على التعلمأنها وضوحاً وجدارة با  تمام 

المجتمعةات لةديهم و قافةاتوعلةى الةرغم مةن أن جميةع األطفةال مةن كةل الث - .ب، والممارسةة والخبةرةين والتةدريعن طري  التمةر

 -القدرة على اكتساب لغة واحدة )و ي اللغة األم( أو اكتساب لغات أخر  إلةى جانةب لغةتهم األصةلية إ  أن عمليةة اكتسةاب اللغةة 

و  يمكن للغة أن تنمو أو  .يجب أن يتم في نطاق وس  بيئي اجتماعي يتحدث  ذ  اللغة ويستخدمها على نحو حيوي دائم -أي لغة 

  سميحان(  ،)الرشيدي ،به تقي بشكل طبيعي إ  من خالل ذل  الوس  البيئي الذي يتحدههاتر

التةي تفقةد تمامةا عنةدما و ممارسةةو تمةرينو الشروط التي تم ذكر ا من تةدريباللغة يجب توافر و ليكتسب األطفال مهارة النط و

بعيةدا عةن أنظةار م  ا عن تفاعل األشخاص من حولهبعيد يكون الذكي خصوصا عندمالجهاز  و يستخدم او يقضي الطفل ساعات

مةا و ،الةذي مةن شةذنه أن يةؤدي الةى تةذخر النطة  عنةد و فةال يمةارس مهةارة النطة  أو التفاعةل ،كما يحدث في الكثير من األحيةان

مةا و ةالتعبيةر عةن حاجاتةه فيةؤدي بةه إلةى حالةة مةن الحةزن أو العصةبيو يترتب على ذل  من صعوبات في التواصل مع من حوله

األطفةال   سةتخدامالتةي أكةدت رفضةها  ،الحركةي ميليسةا باسةيل -يتبعها مةن تطةورات  تتحةدث ا ختصاصةية فةي العةالس النفسةي 

 سيما دون الرابعة من عمر م لهذ  األجهزة اللوحية والهوات  الذكية ألنها تةؤهر علةى قةدراتهم فةي التواصةل والتركيةز والنطة   

 جهاز لهذ  الفئة العمرية ألنها ستؤهر سلباً على صحتهم النفسية والجسدية   "  انصح بشراء او اعطاء اي
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فالطفل في  ذا العمر يكتش  العالم من حوله بكل حواسه واستخدام  ةذ  ا جهةزة اللوحيةة والجلةوس سةاعات طويلةة يقضةي علةى 

م اسةتخدامها بوقةت محةدد وتحةت علةيه  ات سةنو 2 – 2التواصل والتفاعل مع اآلخر  حتى األطفال الذين تراوح أعمار م ما بةين 

 مراقبة األ ل للتذكد من نوعية األلعاب وتذهير ا على اطفالهم" 

 ا نفصةال بةا نطواءيقصةد و أو ا نعزاليةة  ا نطوائيةةمن المشاكل التي ممكن ان تتطور مع الطفل  ةي  ،النط  تذخر إضافة الى

  يتمتع بذي نوع من النشةاط ) و يهرب منهاو ا جتماعييتفاد  التواصل و قتبقاء الطفل وحيدا منفردا معظم الوو ،عن اآلخرين

 ( 7112:71 ،الرواجفة

تفضةةيل و ،رفةةض التعامةةل مةةع اآلخةةرينو الةةذي يقضةةي بةةه الطفةةل سةةاعات طويلةةة عرضةةة لالنعزاليةةة ا فتراضةةيقةةد يجعةةل العةةالم 

مرفةةوض اجتماعيةةا مةةن قبةةل و اآلخةةرين ممةةا يجعلةةه انطةةوائيمةةع األطفةةال  عليةةه  عةةن األلعةةاب الحركيةةة التفةةا اإللكترونيةةةب ااأللعةة

 في مرحلة ما بعةد التمهيةدي عليه  كلما تقدم بالعمر ليؤهر  الحالةتتطور  ذ  و العصبيةو بالتالي يسبب له حالة من القل و اآلخرين

 رياض األطفال  و

 ،اقتنائهاالتي صار األطفال ينافسون الكبار في و ةأن اإلفراط في استخدام األلعاب اإللكتروني 7102 ،م  م بشر  ،ذكرت العبيدي

ربمةا كةانو و ،أذ ةانهم مشةدودةو خصوصا أنهم يبقون لسةاعات طويلةة أمامهةا ،على عقول األطفالو تعد أكثر ضررا على اإلبداع

 وضماضةمين بةةم نتيجةة احتةواء كثيةر منهةا علةى مشةا د مرععلةيه  إلى جانب ما تسببه نم آهةار سةلبية أخةر   ،متوترينو خائفين

  ينعكس على شخصيته المستقبلية و السلوكيو العاطفيو يؤهر على النمو النفسيو فضال عن ان ذل  يشو  ذ ن األطفال  هسلبي

 استخدام خاصية اللمةس لتجعةل لةديهم مهةارة ذ نيةةو من ناحية أخر  أهبتت دراسات التذهير اإليجابي ليلواح الذكية على األطفال

 ت أسرع من األطفال البعيدين عن استخدام  ذا النوع من التكنولوجيا  ذكاء لحل المشكالو

يجةب علةى اآلبةاء تقةديم و حيةث أقةرت بذنةه مةن الضةروري Dr. Lewis ) دكتةورا  ( 7106 ،سةر الغامةدياي للباحةثفي دراسة 

 حقةا سةلبا عةدم تمكةنهم مةن  ةذ   يميةهعل على العملية الةت سيؤهرالتكنولوجيا الذكية ألبنائهم في مرحلة الطفولة ألنه و التكنولوجيا

 ،الذكيةةالهواتة  و يقدم عن طري  التكنولوجيا الذكية سواء كانت بةاأللواحالتعليم أصبح أكدت أن في الوقت الرا ن و التكنولوجيا 

عرفةة بنةاء علةى م ومصةممة عليميةه التطبيقةات المقدمةة عةن طرية  الهواتة  الذكيةة تو أو غير ا  أكدت أيضا أن بعض البرامج

 الحساب  و  حقا خاصة في اللغة وتهيا م تمييز مو األطفال

علةى نتةائج  ا طةالعأ ميةة  جةاءت ،الهوات  الذكية كما تةم ذكةر  سةابقا  ستخدامالسلبيات و من وجود عدد من اإليجابيات انطالقا

 في القسم الالح    أكثربتفصيل  عليها  التي سنلقي الضوء و الدراسات التي تم القيام بها في  ذا الموضوع
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 أهداف البحث

 إلى تحقي  األ دا  التالية: حيث يسعى البحث الحالي

 الكش  عن تذهير استخدام ا جهزة الذكية على الصحة النفسية لالطفال  -0

  مد  استخدم ا جهزة الذكية بين ا طفال في المرحلة الطفولة المبكرةالتعر  على  -7

 ذكية بين ا طفال في المرحلة المبكرة من طفولتهم التحقي  في استخدام ا جهزة ال -3

 فروض البحث .3

 يتضمن  ذا البحث عدة فرضيات،  ي:

  ناف أهر  ستخدام ا جهزة الذكية على الصحة النفسية لد  ا طفال في مرحلة الطفولة المبكرة  -0

 ة المبكرة  ناف آهار سلبية وايجابية  ستخدام ا جهزة الذكية لد  ا طفال في مرحلة الطفول -7

 منهج البحث .4

حيث يعد  ذا المنهج  و أفضل منا ج البحث العلمي مالئمة لمثةل  ةذا النةوع  البحث،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في  ذا 

ا جهةزة الذكيةة علةى الصةحة  وأهةربشةكل عةام  وكذل  تماشياً مع الدراسات التةي تناولةت اسةتخدام ا جهةزة الذكيةة الدراسات،من 

وألنةه يعةد مةن أفضةل المنةا ج مالئمةة لتحقية   التحليلي،ية لد  ا طفال بشكل خاص والتي استخدمت منهج البحث الوصفي النفس

 أ دا  البحث 

 عينة البحث

، حيث تم اختيةار عينةة عشةوائية ويبلة  ا طفال في مرحلة الطفولة المبكرة في جمهورية مصر العربيةيتكون مجتمع الدراسة من 

   %011 وتم استرداد ا بشكل كامل أي ما نسبته البحث،على أ ل عينة  ( استبانة061، حيث تم توزيع )طفل( 061حجم العينة )

 أدوات البحث .5

وذلة   آراء أفةراد عينةة الدراسةة عةن موضةوع البحةثة بهةد  تجميةع معلومةات وبيانةات وتم استخدام ا ستبانة كذداة دراسة حالية

فةي تصةميم أداة الدراسةة "  الباحثةةتم توزيعها بشكل يةدوي علةى عينةة البحةث، إذ اعتمةدت  سعيا لدعم الجانب النظري فيها والتي

ا ستبانة" على مراجعة األدبيات والدراسات السةابقة حةول اهةر ا جهةزة الذكيةة علةى الصةحة النفسةية لةد  ا طفةال، وقةد تكونةت 

 ( ( درجات تتدرس من ) مواف  بشدة الى غير مواف  بشدة1من ) ا ستبانة

 حدود البحث .6

   أطفال المرحلة المبكرة في جمهورية مصر العربيةتتمثل الحدود المكانية لهذا البحث في  الحدود المكانية:

  7171-7102حدد  ذا البحث بالسياق الزمني الذي أجري فيه  ذا البحث لعام  :الحدود الزمانية
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 إجراءات البحث .7

 جراءات التالية:لتحقي  أ دا  البحث قامت الباحثة بإتباع اإل

  ا طالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث 

  )إعداد أداة البحث )ا ستبانة 

  تحديد مجتمع البحث وعينتها 

 ( 061توزيع أداة البحث على أفراد العينةة التةي بلغةت ) مةن ا طفةال فةي مرحلةة الطفولةة المبكةرة ومةن هةم  جمعهةا طفةل

 وتدقيقها 

  إدخال البيانات في الحاسوب للقيام بالمعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام برنةامج الةرزم اإلحصةائية(SPSS)  بغةرض

 التوصل إلى النتائج 

  وفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج تم اقتراح مجموعة من التوصيات 

 المعالجة اإلحصائية .8

لمعالجة البيانات بعد تبويبها وإدخالها إلى الحاسوب  (SPSS)لرزم اإلحصائية لإلجابة عن فرضيات البحث، تم استخدام برنامج ا

 من خالل:

 التكرارات والنسب المئوية لوص  خصائص عينة البحث الشخصية  -

 المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لفقرات أداة البحث   -

 ( One-Sample t.Testاختبار )ت( للعينات المنفردة ) -

 

 لنظريا اإلطار .9

غيةر متوقةع و أكدت األبحاث األجنبية بذن أعداد األطفال في مراحل عمرية مبكرة المسةتخدمين للهواتة  الذكيةة ازداد بشةكل كبيةر

 7100فةي عةام  %17من العائالت األمريكية التي لديهم اطفةال يملكةون  واتة  ذكيةة مقارنةة ب  %26،في اآلونة ا خيرة  مثال

(Ridout V.، 2017 ) سةةنوات فةةي  6 –مةةن األطفةةال بةةين عمةةر يةةوم  %31تخدام األجهةةزة المحتويةةة شاشةةات اللمةةس بلةة  اسةةو

سةةاعة أسةةبوعيا لمةةن  7152و سةةاعة لمةةن عمةةر م أقةةل مةةن سةةنتين 7ز02مةةع معةةدل اسةةتخدام للشاشةةة يقةةدر ب  ،الو يةةات المتحةةدة

أوجةدت أن فةي عمةر أخةر   دراسةة ( Rhodes A.، 2017) ،(Ridout V.، 2017أسةتراليا ) يسةنوات فة 1-7أعمةار م بةين 

 Cristiaعلى عمر السنتين ) %21تزداد  ذ  النسبة الى و من األطفال الفرنسيين يستخدمون الهوات  الذكية %26 ،شهرا 02ال

A.، Seidl A.، 2015)   

 %66أن الثمانية سنوات من خالل دراسة اقيمت في خمسة دول مختلفةة مةن جنةوب آسةيا و أكد ذوي األطفال ما بين عمر الخمس

(  فةي عةام Unantenne N.، 2014) ،يملكةون أجهةزة بذنفسةهم %02أن و ،من  ؤ ء األطفال يستخدمون أجهةزة ذويهةم الذكيةة

 ،.Rhodes A)يمتلكون أجهزة ذكية ألنفسهم ) كانوااألربع سنوات و من األطفال البريطانيين ما بين عمر الثالث 70% ،7102
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من ضمنها أجهزة الهات  الذكية لد  األطفال أسةهم فةي و ستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثةازدياد ا ،في الدول الصناعية  2017

 ،ليطفةةال ةةذ  األجهةةزة فةةي الفتةةرة العمريةةة المبكةةرة   سةةتخدامالصةةحية و عليميةةه قةةوانين مةةن الهيئةةات الةةتو زيةةادة اصةةدار أحكةةام

((Straker L.، 2017   

من قبل األطفال  الوسائ  المتعدد و شاشات األجهزة الذكيةل ي ما اذا التعرض لو ةنقطة أخر  مهمة يجب التطرق لها في الدراس

لكةن و ،لكن ليس  ناف أبحاث كافية أصةدرت أي نتةائج للموضةوعو ،نمو الدماغو ما دون الخمس سنوات لها أي تذهير على تطور

شهر  06لكن على عمر الو عة التلفاز لديهمأش امتصاصشهر قد   يتم  02الو شهور 6الدراسات اهبتت أن األطفال بين عمر ال

يبةدأ األطفةال بفهةم المحتةو  المشةا د علةى و  (Wartella EA)، 2010 (Lerner C.، 2014) شةا دو يكون ذاكرتهم مليئة بما 

األطفةال فةوق سةن السةنتين لةديهم صةعوبة فةي و قةاطع بةذن حةديثي الةو دةو (   نال  دليل هابةتDuch H. 2013) ،عمر السنتين

الى مةا يحصةل حقيقةة  3Dاألبعاد الثالهية الو األبعاد الثنائية 2Dفي ذ نهم ما شا دو  على الشاشة من ابعاد ال ينقلوالتعلم عندما ا

الةتعلم حيث أنهم في  ذا الوقت بإمكةانهم  ( Barr R.، 2010) ،(Klein-Radukic S.، 2016( )Lerner C.، 2014) ،حولهم

 و مدرسين رياض األطفال مع األ ل ا عليا وجها لوجه تفا

 عنمةا يختبةر  الطفةل حقيقةة مةع أشةخاص حقيقيةين عليةهفاو تطيةراو أكثةر غنةى ،المبكر يكون أسةهل عليم باألطفال  الت والمهتمين

الصادرة من شاشات  باإلشعاعاتالمتعلقة و من الدراسات التي يجب اإلشارة إليهاليس من خالل عالم افتراضي خل  الشاشات  و

ذكةةرت بةةذن األطفةةال معرضةةين أكثةةر لخطةةر امتصةةاص طاقةةة التةةردد الراديةةوي  OM P. GANDHI،7101ام بهةةا األجهةزة قةة

(energy of radio frequency نتيجة لحجم الجمجمةة األصةغر مةن غيةر م   ةذ  الدراسةة أشةارت الةى أنةه كلمةا صةغر حجةم )

بالطبع الصةحة الجسةمية ليطفةال لهةا أهةر كبيةر و كبر الجمجمة كان امتصاص طاقة الترددات من الشاشة أعلى فيكون التذهر بها أ

  فهمهم ليمور ة تقبل اآلخرين لهم  ،على صحتهم النفسية من حيث تفاعلهم مع المحي 

 ايالند فةي بحةث نشةرته مجلةة " نسةت" مخةاو  كثيةرة عةن اإلشةعاعات الكهرومغناطيسةية  أهار عالم الفيزياء البريطاني جيراد 

عاما أكثر عرضة ألهر اإلشعاعات ألن أنظمة المناعة في أجسامنا أقل قوة  06قل أعمار م عن ت المحمولة الصادرة من الهوات  

من البالغين و ذ  اإلشعاعات لها تذهير على استقرار خاليا الجسم وأ م آهار ا على الجهاز العصبي وتسبب الصداع واضطرابات 

د أحد اختصاصي الجهاز العصبي بجامعة أكسفورد إذا كان من الممكن أن تسةبب النوم وفقدان الذاكرة  يقول العالم كولين بال كمو

 ذ  الموجات مخاطر في المستقبل فإن األطفال  م األكثةر عرضةة لتلة  المخةاطر نظةرا لعةدم تطةور جهةاز م العصةبي باإلضةافة 

 (  7107 ،)نحو مجتمع المعرفة لكثرة تعرضهم لإلشعاع في صور مبكرة

اخةر  مةع اعضةاء  يئةة و حدا ا قامت على عينةة كبيةرةإ-وصفيتان تحليليتان  واهنتان حدا ا قائمة على تجربةإدراسات  ةفي هاله

 .Bالهواتة  الذكيةة  بالتحديةد فةي دراسةة أجرا ةا و مرجعا للعديد من الصفات العامة المتعلقة باستخدام األلةواح قدموا -عليميه ت

Huber et al.، 2016  عةاتض مجموالضةب  عنةدما عةر  و الةتحكم ،التخطةي  ،ة حةل المشةكالتهارمحدوث تطورات في  حظ 

اعةز  بهةذ  النتيجةة اإليجابيةة لتطبيقةات الهةات  الذكيةة المعةززة و فيزيائي )متعل  بالجسم/ حركةي(و من األطفال لحل لغز رقمي

 المسائل و لمهارة حل المشكالت
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ظهرت الدراسةة عةدم وجةود عالقةة سةلبية بةين اسةتخدام شاشةات ا ،شخص 201في الدراسة التحليلية على عينة كبيرة من األ ل  

مهةارات اطفةالهم و  ةذ  الهواتة  باسةتخدامباإلضافة لعدم وجود عالقة سةلبية  تطورات النمو بشكل عام ألطفالهمو الهوات  الذكية

اشةة أكسةب األطفةال مهةارة حركةة التمريةر عةن طرية  اللمةس للشو المبكةر ليجهةزة الذكيةة ا سةتخدامبل ان  ،الحركية أو اللغوية

 –جهةاز لكةل طفةل  –األلةواح الذكيةة   سةتخدامإلى  ناف أكثةر مةن فائةدة  توصلوا ،في دراسة اخر  نوعية حركية لييدي مبكرة 

 العمل الجماعي  و ا ستماعباإلضافة لتحسين مهارة  ،أسلوب المواجهة شخص لشخصو على أنها تعزز الثقة بالنفس

لحداهةة و عليهةا  لقة بالفئة العمرية المبكةرة مةا دون السةت سةنوات أمةر صةعب لقلةة األبحةاث التةي أجريةت للوصول الى نتائج متع

سنوات لبيان العالقةة بةين الهواتة  الذكيةة  1-7طفل أعمار م ما بين  06على الرغم من ذل  في دراسة اجريت على  ،الموضوع

حةةل و المعرفيةةة ،المهةةارات الحركيةةةو عالقةةة بةةين  ةةذ  األجهةةزةلتوضةةيح الهالهةةة دراسةةات أخةةر  و ،العلةةومو المهةةارات الحسةةاب

فق  دراسةات أجريةت علةى  ،لهذ  األجهزة على األطفال ا جتماعيةلكن   يوجد أي دراسة لتوضيح األهر النفسي أو و المشكالت 

   C Herodotou،(2018) ،األطفال ما فوق الست سنوات

األطفال من عمر سنتين  الذكية على ألمهات باآلهار المختلفة  ستخدام الهوات في دراسة أخر   دفت لالطالع على مد  وعي ا

  ي: عدد األطفال، عمر الطفل، عمل األم، عدد ساعات ا ستخدام،و ترامتغي الباذان، وفقا لعدةو إلى تسع سنوات في بلدت ي جبع

 أمهةات األطفةال فةي البلةدتين، رسةة مةن جميةعاجتمع الدتكون مو المنهج الوصفي التحليلي،الدراسة    اتبعت الهات  الذكي ملكيةو

العينة ا حتمالية  احتوت ا سةتبانة علةى هةالث وعشةرين فقةرة موزعةة  مفردة اختيرت بطريقة 711تم استخدام عينة مكونة من و

أشةارت    ومتابعةة المحتةو جانةب الرقابةةو السةلوكي، الجانةب ا جتمةاعي، الجانةب الصةحي، الجانةب : ةيو على أربعةة محةاور

تحديةد  و سةتخدامسةة بتقليةل اإلاوأوصت الدر الصحية والسلوكية،و النتائج أن للهوات  الذكية آهار سلبية على الجوانب ا جتماعية

يوضةح السةاعات ( 0جةدول )   (7102 ،أسةماء ،)باسةم سةتعمال الهةات  الةذكيإل شغل الطفل بذنشطة تقلل من لجةوء و بالساعات

 ملكية الهات  بناءا على الدراسة السابقة  و ي استخدام الهات  الذكيالتي يقضيها األطفال ف
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 عدد ساعات استخدام الهات  الذكي في اليومو (: العالقة بين ملكية الهات  الذكي0جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى أقةل مةن أربةع سةاعات غالبية األطفال الذين يمتلكون  وات  ذكية شخصية يستخدمونه من ساعتين مما سب  يمكن استنتاس أن 

األطفال الذين يستعملون  وات  ذكيةة تعةود لةذويهم يسةتخدمونها أقةل مةن سةاعتين يوميةا، أي أن  نالة  عالقةة بةين ملكيةة و يوميا،

ساعات ا ستخدام، فعندما يكون الهات  ملكا للطفل يستخدمه ساعات أكثر من الوقت الذي يكون فيةه الهةات  ملكةا و الهات  الذكي

 ، وذل  ألن الهات  يكون متاحا للطفل مدة أكبر لذويه

يوافقن على أن كثرة استخدام الهات  تزيد من سلوكيات  البحوهاتمن  % 13،7و من النتائج الهامة التي أفادتها الدراسة ذاتها أن 

يةرين أن  % 27،2و ،% 17،2القسوة عند الطفل، وعلى أن الهات  الذكي يزيد من عدم سماع الطفل لإلرشادات بنسةبة و العن 

 ،% 22أنه الهات  الذكي يبعد الطفل عن اخوته بما نسةبته و أبيه،و شذن استعمال الهوات  الذكية أن تجعل الطفل غير مطيع ألمه

بنسةبه بلغةت  يشةا د تالحةظ األمهةات أن الطفةل يحةاول أن يقلةد مةا و ،% 26،2أن الطفل يصبح عصيبا عن تركه للهات  بنسبه و

27،2 %    

م، ونةوع يعلةأنةه تةؤهر عوامةل مثةل الت -األطفال في عالم رقمي – 7102ه اليونيسي  لعام ب متاقرير قفي ت سةتخد، م، ومهةارات المس

، فةي أجهةزتهم الذكيةة الجهاز، وتوافر المحتو  باللغة المحلية على كيفية استخدام األطفال لإلنترنت، وماذا يفعلون على اإلنترنةت

ما ذكر مجموعة من التحديات التةي مةن شةذنها أنةو تةؤهر  باعتبار ،عليها  فادة من الفرص المتاحة وكي  يسمكنهم تحقي  أقصى است

   على نتيجة استخدام الطفل للهات  الذكي
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التةي تلقةةي و مةن الدراسةات ذات األ ميةة ،بةةوفرة علةى األجهةزة الذكيةةو بةالطبع مةن السةهل جةدا تنزيةل تطبيقةات العةاب الكترونيةة

المشةابهة  – متابعة ميدانية للعديد مةن ألعةاب الفيةديو (7111) ،أجرت نورة السعد السلبي ليلعاب الكترونية الضوء على المنحنى

أنةه فةي الوقةت الةذي تؤكةد فيةه بعةض الدراسةات اآلهةار اإليجابيةة ليلعةاب  اسةتنتجتو ،-لحد ما كبير األلعاب على األجهزة الذكية

ففةي  ،بعةد ذلة  م، هم على المجتمععليه  ضاً  ناف آهار سلبية أيولكن  ،م الدراسياألطفال، وعلى تحصيله سلوف ا لكترونية على

سةيولوجي الةوظيفي وتةراكم المشةاعر واألفكةار فال ضةاعفة الهيجةانمي إلةى دنظر ا تتسم بعض األلعةاب ا لكترونيةة بةالعن  وتةؤ

 .نة المفرطةسمصحة األطفال كال بية علىسل ضاً آهارأيولها  ،السوي المنضب  ص في السلوف ا جتماعيقالعدوانية، وتنا

األطفال، وكذل   ضالعدواني لد  طلبة ريا لوفلسإلى التعر  إلى عالقة األلعاب ا لكترونية العنيفة على ا أخر   دفت ودراسة

قةام بهةا  مورعلى السلوف ا جتماعي لد  أطفال الروضة من وجهة نظر أولياء األ عالقة األلعاب ا لكترونية العنيفة إلىالتعر  

    الدراسةة التةي قةام بهةا الباحةث اتبعةت الةنهج الوصةفي التحليلةي مةن خةالل اسةتبيان أجةاب 7106سةليمان مفلةح   الصوالحة، على

توصةل فيهةا الةى أن عالقةة األلعةاب اإللكترونيةة بالسةلوف  011التةي بلة  عةدد م و والدين األطفةال المسةتهدفين فةي الدراسةة عليه

   العدواني ألطفال الروضة أي لم تجد عالقة قوية بين اإلهنين 

 نتائج البحث .11

ن  ذا الجةزء عرضةاً لنتةائج البحةث التةي تهةد  إلةى التعةر  علةى أهةر إسةتخدام األجهةزة الذكيةة علةى الصةحة النفسةية لةد   تضم 

ال فى مرحلة الطفولة المبكرة، والتعر  عن مد  استخدم ا جهزة الذكية بين األطفال في المرحلةة الطفولةة المبكةرة، وفيمةا األطف

  يلي عرض النتائج 

 خصائص عينة البحث

نت عينة البحث من ) بةين تةم اختيةار العينةة بطريقةة عشةوائية، وت جمهورية مصر العربيةة( طفل في المرحلة المبكرة في 061تكو 

عةدد  ، ةل يسةتخدم ا جهةزة الذكيةة يوميةاً  ا م،العمةر، عمةل  الجةنس،الجداول التالية وصةفا ألفةراد عينةة البحةث وفقةا لمتغيةرات )

 ساعات استخدام ا جهزة الذكية(:

 متغير الجنس -

 : توزيع عينة البحث وفقاً لمتغير الجنس0جدول 

 النسبة المئوية العدد الجنس

 52.5 84 ذكر

 47.5 76 أنثى

 01151 061 المجموع
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 متغير الجنس لد  عينة البحث :0الشكل 

( بنسةبة 62( توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس، يظهر أن الذكور  م األكثر تكراراً والذي بلة  )0يظهر من الجدول والشكل )

 ( %2251( بنسبة مئوية )26 ن األقل تكراراً والذي بل  ) (، بينما ا ناث%1751مئوية )

 متغير العمر -

 : توزيع عينة البحث وفقاً لمتغير العمر7جدول 

 النسبة المئوية العدد الفئة العمرية

 7252 22 اقل من سنتين

 3252 11 سنوات 2-7من 

 3653 16 سنوات 6-2من 

 01151 061 المجموع

 

52%

48%

الجنس

ذكر

أنثى
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 : متغير العمر لد  األطفال في المرحلة المبكرة2الشكل 

( وجةاء بعةد ا الفئةة %3653سنوات( بنسةبة مئويةة ) 6-2( للفئة )16( أن أبرز تكرار لمتغير العمر بل  )7يبين الجدول والشكل )

( بنسةبة 22ن سةنتين(  ةم األقةل تكةراراً والةذي بلة  )بينمةا فئةة )أقةل مة ،(%3252( بنسةبة مئويةة )11سنوات( بتكرار بل  ) 7-2)

 ( %7252مئوية )

 عمل ا ممتغير  -

 : توزيع عينة البحث وفقاً لمتغير عمل ا م3جدول 

 النسبة المئوية العدد الفئة

 3751 17 ربة منزل

 2650 22 موظفة

 0252 30 طالبة

 01151 061 المجموع

 

30%

34%

36%

العمر

اقل من سنتين

سنوات4-2من 

سنوات6-4من 
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 متغير عمل ا م لد  عينة البحث: 3الشكل 

( 22يظهةر أن الموظفةات  ةن األكثةر تكةراراً والةذي بلة  ) ،( توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير عمةل ا م3يوضح الجدول والشكل )

مةا فئةة )طالبةة(  ةم األقةل بين ،(%3751( بنسةبة مئويةة )17وجاء بعد ا الفئة )ربة منةزل( بتكةرار بلة  ) ،(%2650بنسبة مئوية )

 ( %0252( بنسبة مئوية )30تكراراً والذي بل  )

 عدد ساعات استخدام ا جهزة الذكية -

 : توزيع عينة البحث وفقاً لعدد ساعات استخدام ا جهزة الذكية2جدول 

 النسبة المئوية العدد الفئة

 0156 02 اقل من ساعة

 0356 77 ساعة 7-0من 

 1156 60 ساعة 3-7من 

 7151 21 ساعات 3من  أكثر

 01151 061 المجموع

 

33%

48%

19%

عمل االم

ربة منزل

موظفة

طالبة
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 عينة البحث: عدد ساعات استخدام ا جهزة الذكية لد  2الشكل 

( وجةاء %1156ساعات( بنسبة مئوية ) 3-7( للفئة )من 60يظهر من الجدول أعال  أن أكثر مرات استخدام ا جهزة الذكية بل  )

بينما استخدام ا جهةزة الذكيةة اقةل مةن  ،(%71( بنسبة مئوية )21ساعات بتكرار بل  ) 3بعد ا استخدام ا جهزة الذكية اكثر من 

 ( %0156( لكل منهما بنسبة مئوية )02ساعة  و األقل تكرار والذي بل  )

  ل يستخدم ا جهزة الذكية يومياً  - -

 وزيع عينة البحث وفقاً  ستخدم ا جهزة الذكية يومياً ت: 1جدول 

 النسبة المئوية العدد الفئة

  32 7252 

 2156 070 نعم

 01151 061 المجموع

 

 

 لدى عينة البحث استخدم االجهزة الذكية يوميا  : 5الشكل   

10%

14%

51%

25%

استخدام االجهزة الذكية

اقل من ساعة

ساعة2-1من 

ساعة3-2من 

ساعات3اكثر من 

24%

76%

استخدام االجهزة الذكية يوميا

ال

نعم
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بينمةةا عةةدم  ،(%2156( بنسةةبة مئويةةة )070يةةة كةةان بشةةكل يوميةةاً بلةة  )( أن اسةةتخدم ا جهةةزة الذك1نالحةظ مةةن الجةةدول والشةةكل )

 (  %7252( وبنسبة مئوية )32بل  )استخدام ا جهزة الذكية بشكل يومياً 

 اختبار فرضيات البحث:

رحلة الطفولةة ا جهزة الذكية على الصحة النفسية لد  األطفال في م  ستخدامالنتائج المتعلقة باختبار الفرضية األولى:  ناف أهر 

 المبكرة 

ا جهةزة الذكيةة   سةتخدام ختبار الفرضية الرئيسية تم استخراس المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لجميع فقةرات أهةر 

 One Sampleعلى الصحة النفسية لد  األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوس  العام ليداة ككل، كما تم تطبي  اختبار )

T.test ا جهزة الذكية على الصحة النفسية لد  األطفال، والجداول أدنا  توضح ذل    ستخدام( للكش  عن أهر 

: المتوسةطات الحسةابية وا نحرافةات المعياريةة لجميةع فقةرات أهةر إلسةتخدام ا جهةزة الذكيةة علةى الصةحة النفسةية لةد  6جدول 

 (061األطفال )ن= 

 لفقرةا الرقم

 النسبة المئوية
المتوسةةةةةة  

 الحسابي

ا نحةةرا  

 المعياري
غيةةةر موافةةة   الدرجة الرتبة

 بشدة

غيةةةةةةةةةةةر 

 مواف 

موافةةةةةة   مواف  محايد

 بشدة

 مواف  7 732. 4.29 40.0 54.4 1.3 3.8 0.6 فقدان ا  تمام أو المتعة 0

 ف موا 1 864. 4.21 40.0 49.4 4.4 4.4 1.9 النوم المضطرب أو الشهية 7

 مواف  3 795. 4.26 38.8 55.0 1.3 3.1 1.9 ضع  التركيز 3

 مواف  2 809. 4.25 38.1 56.3 0.6 2.5 2.5 الشعور بالوحدة 2

 مواف  6 833. 4.17 35.6 53.8 3.1 6.9 0.6 أنماط النوم المضطربة واألرق 1

6 

تبةةةةاطؤ التنميةةةةة فةةةةي المهةةةةارات 

 ا جتماعية والحياتية
 مواف  2 952. 3.99 28.1 56.9 2.5 10.6 1.9

2 

أي  ،انخفاض في الصةحة البدنيةة

 زيادة الوزن
 مواف  0 693. 4.31 39.4 56.3 1.9 1.3 1.3

 592. 4.21 المتوس  العام
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( أن المتوس  الحسابي لجميع الفقرات المتعلقة بذهر استخدام ا جهزة الذكية على الصحة النفسية لد  6يتضح من خالل الجدول )

(، و ذا يدل علةى اهةر متوسة  بةين افةراد العينةة المتعلقةة بةذهر 2570ي مرحلة الطفولة المبكرة قد حق  متوس  حسابي )األطفال ف

( للفقةرة 2530كان اعلى متوسة  حسةابي ) ،استخدام ا جهزة الذكية على الصحة النفسية لد  األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة

( للفقةرة 3522دة الوزن"، الذي يعكس اتفاق مرتفع، بينمةا كةان ادنةى متوسة  حسةابي )أي زيا ،( " انخفاض في الصحة البدنية2)

مةن  نةا نالحةظ بشةكل عةام ان موقة   ،( " تباطؤ التنمية في المهارات ا جتماعية والحياتية "، الذي يعكةس ايضةا اهةر متوسة 6)

شاركين علةى أن  نةاف اهةر متوسة  يتعلة  بةذهر اسةتخدام ونستنج من ذل ، اتفاق الم ،استجابة افراد العينة كان نحو ا سئلة ايجابي

ا جهزة الذكية على الصحة النفسية لد  األطفال في مرحلة الطفولة المبكةرة، وقةد يعةزو ذلة  الةى حاجتهةا لتقةديم المزيةد مةن أهةر 

 استخدام ا جهزة الذكية على األطفال 

اسةتخدام ا جهةزة ( على المتوس  العةام لقيةاس أهةر One-Sample t.Testعينات المنفردة ): نتائج تطبي  اختبار )ت( لل2جدول 

 الذكية على الصحة النفسية لد  األطفال

 المتوس  الحسابي 
ا نحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  

 المعياري
 قيمة )ت(

درجةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الحرية
 الد لة اإلحصائية

اسةةتخدام ا جهةةزة الذكيةةة علةةى أهةةر 

 الصحة النفسية لد  األطفال

4.2116 .59173 90.030 159 .000 

 

(، حيث تم مقارنة الوسة  العةام بالقيمةة المعياريةة 15111( وبد لة إحصائية )90.03( أن قيمة )ت( بلغت )2يظهر من الجدول )

ا جهزة الذكية علةى الصةحة النفسةية لةد  األطفةال فةي مرحلةة   ستخدام(، وأظهرت النتائج وجود أهر 3للتدريج الخماسي و ي )

 ( α ≤1511ة المبكرة ودال إحصائياً عند مستو  الد لة )الطفول

ا جهةزة الذكيةة لةد  األطفةال فةي مرحلةة الطفولةة   سةتخدام نةاف آهةار سةلبية وايجابيةة النتائج المتعلقة باختبار الفرضةية الثانيةة: 

  المبكرة

ا جهةزة   سةتخدامميةع آهةار سةلبية وايجابيةة  ختبار  ذ  الفرضية تم اسةتخراس المتوسةطات الحسةابية وا نحرافةات المعياريةة لج

( One Sample T.testالذكية لةد  األطفةال فةي مرحلةة الطفولةة المبكةرة والمتوسة  العةام لةيداة ككةل، كمةا تةم تطبية  اختبةار )

ل أدنةا  توضةح والجةداو ،ا جهزة الذكية لد  األطفةال فةي مرحلةة الطفولةة المبكةرة  ستخدامللكش  عن اآلهار السلبية وا يجابية 

 ذل  

 ا هار السلبية -

: المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعياريةة لجميةع فقةرات اآلهةار السةلبية إلسةتخدام ا جهةزة الذكيةة لةد  األطفةال فةي 6جدول 

 (061مرحلة الطفولة المبكرة )ن= 
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 الفقرة الرقم

 النسبة المئوية

المتوسةةةة  

 الحسابي

ا نحةةةةرا  

 لمعياريا

الةةةةةرت

 بة
 الدرجة

غيةةةةةةةةةر 

موافةةةة  

 بشدة

غيةةةةةةةر 

 مواف 

  محايد

 مواف 

مواف   

 بشدة

0 

تذخير اللغة فهو يذخذ وقت 

الطفةةةةةل الةةةةةذي يمكةةةةةن أن 

يقضةيه مةن خةالل التحةةدث 

 والتواصل مع اآلخرين

 مواف  2 656. 4.19 28.1 66.3 2.5 2.5 0.6

7 

قلة ا نتبا  ويسبب الشعور 

لةةى بالملةةل وعةةدم القةةدرة ع

التركيةةةةةز وعةةةةةدم الراحةةةةةة 

 وتشتيت ا نتبا  بسهولة
0.6 

 مواف  0 646. 4.35 41.3 55.0 1.9 1.3

3 

مشةةةاكل الةةةتعلم مةةةن خةةةالل 

 الذكيةةة ليجهةةزةالتعةةرض 

بالتذخير المعرفي وضع  

 التعلم

 مواف  3 752. 4.23 36.9 53.8 4.4 5.0 -

2 

المفةةةةةةةةةةةرط  ا سةةةةةةةةةةةتخدام

ليجهةةةةةةزة الذكيةةةةةةة يقةةةةةةدم 

فةال مةن ا كتئاب عند األط

مختلةة  األعمةةار و ةةو مةةا 

 يعر  باكتئاب الطفولة

 مواف  7 733. 4.27 38.8 53.1 5.6 1.3 1.3

   510. 4.26 المتوس  العام

( أن المتوسةةطات الحسةةابية التةةي تقةةيس اآلهةةار السةةلبية إلسةةتخدام ا جهةةزة الذكيةةة لةةد  األطفةةال فةةي مرحلةةة 6يظهةةر مةةن الجةةدول )

( " قلةة ا نتبةا  ويسةبب الشةعور بالملةل وعةدم القةدرة 7) (، وكان أبرز ةا للفقةرة رقةم2531-2502الطفولة المبكرة تراوحت بين )

المفةرط ليجهةزة الذكيةة يقةدم  ا سةتخدام( " 2هةم جةاء بعةد ا الفقةرة رقةم ) ،على التركيز وعدم الراحة وتشةتيت ا نتبةا  بسةهولة "

 مواف ، ( وبدرجة2572تئاب الطفولة " بمتوس  حسابي )ا كتئاب عند األطفال من مختل  األعمار و و ما يعر  باك

( " تةذخير اللغةة فهةو يذخةذ وقةت الطفةل الةذي يمكةن أن يقضةيه مةن خةالل التحةدث 0وجاء أقل المتوسطات الحسابية للفقةرة رقةم ) 

ا جهةزة   سةتخدامموافة   كمةا بلة  المتوسة  العةام لاهةار السةلبية  ( بدرجةة2502والتواصل مع اآلخرين " بمتوس  حسابي بل  )

 ( كمةةا يةةبن أن جميةةع أفةةراد عينةةة البحةةث15101( وانحةةرا  معيةةاري )2576الذكيةةة لةةد  األطفةةال فةةي مرحلةةة الطفولةةة المبكةةرة )

 موافقون على عبارات في  ذا المحور 
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 ا هار ا يجابية -

رات اآلهار ا يجابية إلسةتخدام ا جهةزة الذكيةة لةد  األطفةال فةي : المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لجميع فق2جدول 

 (061مرحلة الطفولة المبكرة )ن= 

 الفقرة الرقم

 النسبة المئوية

المتوسةةة  

 الحسابي

ا نحةةةرا  

 المعياري

الةةةةةرت

 بة
 الدرجة

غيةةةةةةةةر 

موافةةةة  

 بشدة

غيةةةةةةةر 

 مواف 

  محايد

 مواف 

 

موافةة  

 بشدة

0 

األطفةةةةةال لةةةةةديهم مهةةةةةارات 

ضةةةل مةةةن خةةةالل حركيةةةة أف

اسةةتخدام أيةةديهم وأصةةابعهم 

بشةةةةكل أفضةةةةل ويصةةةةبحون 

فةةةةي وقةةةةت  فةةةةا عليةةةةهأكثةةةةر 

 قصير

 مواف  0 879. 4.14 33.1 57.5 2.5 3.8 3.1

7 

تحسةةين المهةةارات المعرفيةةة 

األدوات  مسةةاعدةمةن خةةالل 

الحديثة في تطوير مهاراتهةا 

بشةةةكل أسةةةرع  عليميةةةه الةةةت

حيةةةةةةةةث يهتمةةةةةةةةون أكثةةةةةةةةر 

 باألدوات هم الكتب
3.8 

 مواف  7 894. 4.08 30.0 57.5 6.3 2.5

3 

سةةةبب الهةةةاء عنةةةد األطفةةةال 

حيةةةث   يوجةةةد خطةةةر مةةةن 

التعرض لإلصةابة أو األذ  

 من  ذ  األدوات

 مواف  3 833. 4.07 26.9 61.9 5.0 3.8 2.5

2 

أكثةةةر متعةةةة ليطفةةةال فهةةةي 

تحتوي األجهزة الذكية على 

أكثةةةةر  عليميةةةةه خيةةةةارات ت

تقةةةةةدًما ليطفةةةةةال بطريقةةةةةة 

م الكتةةب أو الطةةرق ممتعةةة هةة

 القديم

 مواف  2 996. 4.04 32.5 53.8 2.5 7.5 3.8

   769. 4.08 المتوس  العام

( أن المتوسةطات الحسةابية التةي تقةيس اآلهةار ا يجابيةة إلسةتخدام ا جهةزة الذكيةة لةد  األطفةال فةي مرحلةة 2يظهر من الجدول )

( " األطفةال لةديهم مهةارات حركيةة أفضةل مةن خةالل 0) للفقرة رقةم (، وكان أبرز ا2502-2512الطفولة المبكرة تراوحت بين )

 ،في وقت قصير " عليهفا استخدام أيديهم وأصابعهم بشكل أفضل ويصبحون أكثر 
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 عليميةه األدوات الحديثةة فةي تطةوير مهاراتهةا الةت مسةاعدة( " تحسين المهارات المعرفية من خةالل 7هم جاء بعد ا الفقرة رقم ) 

موافة ، وجةاء أقةل المتوسةطات الحسةابية  ( وبدرجةة2516يهتمون أكثر باألدوات هم الكتب " بمتوس  حسابي ) بشكل أسرع حيث

أكثةر تقةدًما ليطفةال بطريقةة ممتعةة هةم  عليميةه ( " أكثر متعة ليطفال فهي تحتوي األجهزة الذكية على خيةارات ت2للفقرة رقم )

ا جهةزة   سةتخداممواف   كما بل  المتوسة  العةام لاهةار ا يجابيةة  ( بدرجة2512الكتب أو الطرق القديم " بمتوس  حسابي بل  )

 ( كمةةا يةةبن أن جميةةع أفةةراد عينةةة البحةةث15262( وانحةةرا  معيةةاري )2516الذكيةةة لةةد  األطفةةال فةةي مرحلةةة الطفولةةة المبكةةرة )

 موافقون على عبارات في  ذا المحور 

 

( علةةى المتوسةة  العةةام لقيةةاس اآلهةةار السةةلبية One- Sample t.Test  اختبةةار )ت( للعينةةات المنفةةردة ): نتةةائج تطبيةة01جةةدول 

 ا جهزة الذكية لد  األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة  ستخداموا يجابية 

 

المتوسةةةةةةةةةة  

 الحسابي

ا نحةةةةةةةةةةرا  

 المعياري

متوسةةةةة  الخطةةةةةذ 

 المعياري
 قيمة )ت(

درجةةةةةةةةةةةةات 

 الحرية

الد لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ةاإلحصائي

اآلهةةةار السةةةةلبية وا يجابيةةةةة إلسةةةةتخدام 

ا جهزة الذكية لد  األطفال في مرحلة 

 الطفولة المبكرة

4.1688 .58196 .04601 90.609 159 .000 

 000. 159 67.143 06076. 76857. 4.0797 اآلهار ا يجابية

 000. 159 105.511 04035. 51044. 4.2578 اآلهار السلبية

(، و ي قيمة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتو  الد لةة 1511( وبد لة إحصائية )21560( أن قيمة )ت( بلغت )01نالحظ من الجدول )

(α ≤1511 و ذا يدل على وجود آهار سلبية وايجابية )ا جهةزة الذكيةة لةد  األطفةال فةي مرحلةة الطفولةة المبكةرة  كمةا   سةتخدام

( 625023األطفةال فةي مرحلةة الطفولةة المبكةرة حيةث بلغةت قيمةة )ت( ) ا جهةزة الذكيةة لةد   ستخداميبين وجود تذهير ايجابي 

كما يبين وجود تذهير سلبي إلستخدام ا جهزة الذكيةة لةد  األطفةال فةي مرحلةة الطفولةة المبكةرة حيةث  ،(1511وبد لة إحصائية )

 ( 1511( وبد لة إحصائية )011510بلغت قيمة )ت( )
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 نتائج البحثملخص  .11

 أمةر ذو أ ميةة   مفةر منةه لةد  جميةع و من ضمنها الهوات  الذكية باتةت ضةرورةو لتكنولوجيا الحديثةاستخدام وسائل ا

 فئات المجتمع  

 المجتمع  و سلبياتها الخطيرة على الفردو العظيمة إجاباتهالها  ،سالح ذو حدين ةالتكنولوجيا الذكية الحديث 

 النفسةي طةوال فتةرة و تةي لهةا أهةر كبيةر علةى تكوينةه الجسةميالو مرحلة الطفولة المبكرة من أ م مراحل تطةور اإلنسةان

 حياته  

 بنسةب عاليةة مقارنةة مةع و يحصةل فةي مختلة  دول العةالمو األطفال في عمر مبكةر للهواتة  الذكيةة أمةر مؤكةد استخدام

لفتةرات طويلةة أو  تحةت اشةرافهم أو بعيةدا عةن أنظةار م ،سواء استخدم األطفةال  واتة  ذكيةة ملكهةم أو لةذويهم ،السنوات السابقة

 محددة  

  فةي حةين نفةت  ،على األطفةال اإللكترونيةأهبتت دراسات علمية التذهير السلبي لإلشعاعات الصادرة من شاشات األجهزة

 شهرا   02دراسات أخر  امتصاص  ذ  األشعة من قبل األطفال دون ال

 الهوات  الذكية فةي عمةر   ستخدامهار اإليجابية تم التوصل إلى أن من أ م اآل ،التجريبيةو من خالل الدراسات التحليلية

العلةوم باإلضةافة إلةى تعزيةز و تطور قدراتهم في الحسةاب ،المشكالتو مبكر عند األطفال  و تطور قدراتهم الذ نية لحل المسائل

 هقتهم بنفسهم  

 الممكةن أن تسةبب  ةذ  الةدماغ ليشةعة الكهرومغناطيسةية و الجسةم كامتصةاص ،أهبتت الدراسات بعض الجوانب السةلبية

باإلضةةافة  ،الموجةات مخةةاطر فةي المسةةتقبل فةإن األطفةةال  ةةم األكثةر عرضةةة لتلة  المخةةاطر نظةةرا لعةدم تطةةور جهةاز م العصةةبي

 توتر   و من الممكن أن يدخلهم في حا ت غضبو القل  مما يؤهر على حا تهم النفسيةو النوم  ضطرابات

 دون رقابة األ ل علةى المحتةو   -ي لد  األطفال في سن مبكر لساعات طويلةمن الممكن أن يؤهر استخدام الهات  الذك

ة الةى امكانيةة على العةالم الحقيقةي  باإلضةاف ا فتراضيتفضيل العالم و ا نطوائيةعلى حلته النفسية حيث ممكن يؤدي  -المستخدم

 غضب  و تمردو مشا دة الطفل أو أن يلعب ألعاب عنيفة تؤدي إلى اكتسابه  ذ  الصفات من عن 

 دراسةة تذهير ةا و قليلة جدا خصوصا على األطفةال فةي عمةر مبكةرو   زالت الدراسات حول  ذا الموضوع في بداياتها

  أمةا لدراسةات التةي اسةتهدفت ما بعةد ذلة و المرا قة ،ا بتدائية العمريةعلى حالتهم النفسية حيث أن معظم الدراسات غطت الفئة 

 النفسي على األطفال   سليو هر الصحيذركزت على الـو شحيحة الفئة العمرية المبكرة كانت
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 التوصيات  .12

 تنقسم التوصيات في  ذا الموضوع الى مجموعة توصيات للفئات التالية: 

 : األ ل  0

  لكن تحةت و مستقبال إجابيهلما لها من آهار  م األطفاللبناء على الدراسات فإنه من الضروري إدخال الهوات  الذكية لعا

 لفترات محدودة  و ا  األ لإشر

 باإلضةافة للتذكةد بةذن المحتةو   ،توافقة مع سنهالتذكد من المحتو  الذي يستخدمه الطفل بذن يكن مجهز للفئة العمرية الم

 يكسب الطفل مهارات معينة  و عليمي ت

 ل  ةو الهةد  الرئيسةي رعايةة الطفة ،يتسةنى لي ةل القيةام بةذمور أخةر و الهوات  الذكية ليست وسيلة لينشغل بها الطفل

 تطوير مهاراته  و عليم الهات  الذكي  و وسيلة للت باستخدامتوفير وقت محدد للطفل و لاباء

 لطريقةة  ا نتبا م عليه  ما يشا دو  منهم  فيجب و منهم عاداتهم فيكتسبوا ،الرئيسية ألطفالهمو الوالدين  ما القدوة األولى

كمةا أن انشةغال األ ةل لفتةرات طويلةة  الطفلةونفترات استخدامها ألنهةا عةادة مكتسةبة لةد  و ،استخدام  واتفهم الذكية أمام أطفالهم

 الالمبا ة به  و بالهات  من الممكن أن يترف أهر نفسي لد  الطفل باإل مال

 عن المحتو  المتوفر في الهات  الذكي:  مسؤولينال  7

 لكن بنفس الوقت تتواجد العديد من التطبيقات و ،جهزة الذكيةالمفيدة ليطفال على األو تتوفر العديد من التطبيقات المهمة

فيوصى بإيجاد حل مناسب يؤكد بطبيعةة المسةتخدم قبةل السةماح  ،األطفال  ستخدامليطفال الغير مناسبة مضمونا و المغرية شكال

ر ةةا مةةن األمةةور الممكةةن غيو ابتعةةاد م عةةن مصةةادر تعزيةةز العنةة و النفسةةيةو بتنزيةةل التطبيةة  لضةةمان سةةالمة األطفةةال الصةةحية

 م التطبيقات الغير مناسبة عمريا   اكتسابها

 النفسيين: و المرشدين التربويين   3

 مةن اآلبةاء يجهلةون مضةار اسةتخدامات الهواتة  الذكيةة علةى د من أ م وظةائ   ةاتين الفئتةين  العدية عليم التو التوجيه

ألسباب عديدة  فيوصى من المعنيين بةالتطوع  ا ختصاصن ذوي التوجيه المناسب م يجدوا  و ،الجسديةو صحة أطفالهم النفسية

 وا رتقةاء جسديا أساسي لبناء مجتمع نةاجحو نمو م السليم نفسياو طرح مساعدتهم لمن يحتاجها ألن األطفال  م المستقبلو لإلفادة

 به  

 لكن تحةت إشةرافهمو اطفالهم وتعليم مالى منازله بإدخالهااألمهات الممتنعين عن استخدام  ذ  التكنولوجيا و توجيه اآلباء 

 للطفل   وا جتماعي عليمي الت ،مراقبتهم لما لها من فوائد على الشخصيو

 الباحثين:   2

 التجةارب قليلةة  يوصةى بالقيةام و شةحيحة عليهةا  تذهير التكنولوجيا الحديثةة و بالمرحلة العمرية المبكرة األبحاث المتعلقة

الالزمة لتفةادي سةلبيات  ةذ   باإلجراءاتالنوعية التي تتناول الموضوع حتى يتيح للمعنين بالقيام و بالمزيد من الدراسات التحليلية

 التكنولوجيا على أبنائنا  
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 المراجع العربية 

(  المشكالت السلوكية جراء استخدام الهوات  الذكية مةن قبةل األطفةال 7102إلهام مصطفى  ) ،القصير  ،عمر محمد ،أبو الرب

 020-020(، 31) المجلة الدولية ليبحاث التربويةالوالدين في ضوء بعض المتغيرات  من وجهة نظر 

 :(  "التذهيرات السلبية  ستخدام الهوات  الذكية علةى األطفةال مةن وجهةة نظةر األمهةات7102إيمان   ) ،عبدرحمن ،أسماء ،باسم

 نجاح الوطنية  جامعة ال ،ا لكترونيةو جنين والباذان نموذجا  قسم الصحافة المكتوبة

(  تذهير األجهزة اللوحية على نمو الحركة عند األطفال    إنطواء، إفةراط حركةي وضةع  7102ليلى  ) ،جرجس ،ميليسا ،باسيل

 861https://www.annahar.com/article/590   متوفر علىجريدة النهار اللبنانيةعضالت  

 م العاليعلى للتاألكاديمية العربية البريطانية علم نفس الطفل   -سمية بدر الدين  مرحلة الطفولة المبكرة ،بحرو

 لكل طفل  UNICEFملخص   -(  األطفال في عالم رقمي7102حالة اطفال العالم  )

 جامعة المل  فيصل ،نتسابم المطور لإلعلى نظام التالكالم  و اضطرابات النط و سميحان  التخاطب ،الرشيدي

  أهر برنامج إرشادي في تحقي  الشعور بالعزلة ا جتماعية لةد  الصة  األول مةن المرحلةة  )7112)   على عبد هللا  ،الرواجفة

 جامعة بغداد –أبن الهيثم  –كلية التربية  ،أطروحة دكتورا  ،الثانوية في المملكة األردنية

 متاجر الويب  ورشة عمل  متوفر على و تطبيقات الهوات  الذكية –م اإللكتروني على فيصل الحاكم  مستجدات الت ،الشمري

/www.mu.edu.sa/sites/default/files/%20%20%1الذكية_71الهوات %71تطبيقات%71العمل pdf 

لةد  أطفةال  جتماعيةةا السةلوف و (  عالقة األلعاب اإللكترونيةة العنيفةة بالسةلوف العةدواني7106سليمان مفلح  ) الصوالحة، على

 026-022: 06ع ،2مج  ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات التربوية والنفسية الروضة 

المفةةرط ليلعةةاب  با سةةتعمالعالقتهةةا و ا نفعاليةةةو   بعةةض ا ضةةطرابات السةةلوكية)7102(م م  بشةةر  محمةةد حسةةن   ،العبيةةدي

  13ع ،النفسيةو مجلة البحوث التربويةائي  لد  التالميذ في مرحلة ا بتد اإللكترونية

الجزائةري  مةذكرة  للتلميذالدراسي  التحصيلعلى  الذكيةعبر الهوات   اإللكترونية(  أهر األلعاب 7106-7102أميرة  ) ،مشري

 البواقياتصال وعالقات عامة  جامعة العربي بن مهيدي أم -شهادة الماستر في علوم اإلعالم وا تصال  تخصص  لنبلمكملة 

دراسةةات  سلسةةلة أهةةر معطيةةات ومظةةا ر مجتمةةع المعرفةةة علةةى الطفةةل صةةحياً واجتماعيةةاً ونفسةةياً  7107نحةةو مجتمةةع المعرفةةة   

 22ع ،جامعة المل  عبد العزيز ،ا جتماعيةمركز الدراسات يصدر ا 
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 ملحق

 نموذس استبانة لـ:

 األطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة لد  أهر إستخدام األجهزة الذكية على الصحة النفسية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الكريمة ا خ الكريم/ا خت

 ،،،،،كم ورحمة هللا وبركاتهعلى السالم 

 

 اإلستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة بعنوان:

 "طفال فى مرحلة الطفولة المبكرةاأل أهر إستخدام األجهزة الذكية على الصحة النفسية لد  "

 

فةةإن الباحثةةة يذمةةل مةةنكم التكةةرم باإلجابةةة علةةى جميةةع فقةةرات  ةةذ  اإلسةةتبانة بدقةةة وعنايةةة  ،ونظةةرا أل ميةةة رأيةة  فةةي  ةةذا المجةةال

وإعادتا للباحث في أقرب وقت ممكةن  وذلة  أل ميةة دوركةم وأهةر  الكبيةر فةي إنجةاح  ةذا  ،وموضوعية وتكون معبرة عن آرائكم

 علما بذن المعلومات الواردة في  ذ  اإلستبانة ستعامل بسرية تامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فق  ،حثالب

 

 ،،،تقبلوا فائ  ا حترام

 الباحثة:

   أو :البيانات الشخصية

أ -0 العمر

 قل من سنتين

م -7

 سنوات 2-7ن 

م -3

 سنوات 6-2ن 
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ذ -0 الجنس

 كر

ا -7

 نثى

ر -0 عمل ا م

 بة منزل

م -7

 وظفة

 طالبة -3

ل يسةةةةةةةتخدم  ةةةةةةة

ا جهةةةزة الذكيةةةة 

 يومياً 

ن -0

 عم

7-   

عةةةةةةدد سةةةةةةاعات 

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

 ا جهزة الذكية

أ -0

 قل من ساعة 

م -7

 ساعة 7-0ن 

م -3

 ساعة 3-7ن 

أ -2

 ساعات 3كثر من 
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 أهر استخدام ا جهزة الذكية على الصحة النفسبة لد  ا طفال هانيا:

 .( عند اإلجابة التي تتناسب مع موقف  من العبارة     وذل  بوضع عالمة ) ،فضالً حدد مد  موافقت  مع العبارات التالية

موافةةةةةةةةةةة   العبارة الرقم

 بشدة

غير موافة   غير مواف  محايد مواف 

 بشدة

      فقدان ا  تمام أو المتعة 0

      النوم المضطرب أو الشهية 7

      ضع  التركيز 3

      الشعور بالوحدة 2

      أنماط النوم المضطربة واألرق 1

      تباطؤ التنمية في المهارات ا جتماعية والحياتية 6

      أي زيادة الوزن ،انخفاض في الصحة البدنية 2

  ب: التاهير السلبي وا يجابي  ستخدام ا جهزة الذكية

 .  من العبارة( عند اإلجابة التي تتناسب مع موقف     وذل  بوضع عالمة ) ،فضالً حدد مد  موافقت  مع العبارات التالية
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 أو ً: اآلهار اإليجابية 

 الفقرة رقمال
موافةةةةةةةةةةة  

 بشدة
 محايد مواف 

غيةةةةةةةر 

 مواف 

غيةةةةةةر موافةةةةةة  

 بشدة

األطفةةال لةةديهم مهةةارات حركيةةة أفضةةل مةةن خةةالل اسةةتخدام أيةةديهم  0

 في وقت قصير عليه  وأصابعهم بشكل أفضل ويصبحون أكثر فا

     

عدت األدوات الحديثة فةي تحسين المهارات المعرفية من خالل مسا 7

بشةةكل أسةةرع حيةةث يهتمةةون أكثةةر  عليميةةة تطةةوير مهاراتهةةا الةةت

 باألدوات هم الكتب

     

سبب الهاء عند األطفال حيث   يوجد خطر من التعةرض لإلصةابة  3

 أو األذ  من  ذ  األدوات

     

 أكثر متعة ليطفةال فهةي تحتةوي األجهةزة الذكيةة علةى خيةارات ت 2

 تقدًما ليطفال بطريقة ممتعة هم الكتب أو الطرق القديم أكثر عليمية

     

 هانياً: اآلهار السلبية 

 الفقرة رقمال
موافةةةةةةةةةةة  

 بشدة
 محايد مواف 

غيةةةةةةةر 

 مواف 
 غير مواف  بشدة

تذخير اللغة فهةو يذخةذ وقةت الطفةل الةذي يمكةن أن يقضةيه مةن خةالل  0

 التحدث والتواصل مع اآلخرين

     

سبب الشةعور بالملةل وعةدم القةدرة علةى التركيةز وعةدم قلة ا نتبا  وي 7

 الراحة وتشتيت ا نتبا  بسهولة

     

بالتةذخير المعرفةي  مشاكل التعلم من خةالل التعةرض لالجهةزة الذكيةة 3

 وضع  التعلم

     

ا سةةتخدام المفةةرط ليجهةةزة الذكيةةة يقةةدم ا كتئةةاب عنةةد األطفةةال مةةن  2

 ئاب الطفولةمختل  األعمار و و ما يعر  باكت

     

 

http://www.ajrsp.com/

