
 

 
 

 

 

 

 

 

Use of Electronic Equipment and Their Impact on Children Behavior "Point of view parental" 

(Descriptive study on a sample of children and their mothers in primary school upper classes in Jeddah) 
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 :المستخلص

بكشى   اهتمىتهدفت الدراسة إلى  معرفىة العالقىة بىيت مسىتوح التالىيا الدراسى  للتخىا واسىتخدام األجرىزي اإللكترونيىة كمىا 

العالقىىة بىىيت اسىىتخدام األجرىىزي اإللكترونيىىة والسىىلود العىىدوان  لىىدح األدخىىا إ كمىىا سىىعت الدراسىىة إلىى  التعىىر  علىى  المسىىتوح 

الد األدخا  لألجرزي اإللكترونيةإ  كما هدفت لمعرفة العالقة بيت اسىتخدام األجرىزي التعليم  واالقتلادي لألسري وعالقترا بامت

اإللكترونية واالنعزا  واالنتواء لدح األدخا إ والتعر  عل  العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية واللاة العامة للتخاإ 

عت الاالة المدروسة تعبيًرا كميًا وكيخيًىا، ييىي يمكننىا وصى   تم ف  هذه الدراسة استخدام المنرج الوصخ  التاليل ، الذي يعبّر

(، بأنىه عبىاري عىت أسىلوب يعتمىد دراسىة 4002بعض جوانبه، كما أشار عبيىدا  وممالهىه   الباي وتالياوتشخيص موضوع 

وقىد بلتىت عينىة الدراسىة  يىاًإالواقع أو الظاهري كما توجد ف  الواقع، وتسرم بوصخرا وصخاً دقيقاً، ويعبر عنرا تعبيراً كيخياً أو كم

تمىىت معال ىىة بيانىىا  الدراسىىة باسىىتخدام األسىىالي    إ(441( واألمرىىا   492( مىىت أبىىاء وأمرىىا  ييىىي بلىىء عىىدد االبىىاء  244 

كمىا أوصىت إ المناسبة لتبيعة هذه الدراسة وذلك عىت دريىا المتوسىتا  الاسىابية واالنارافىا  المعياريىة( Spss اإليلاهية

يل : مشاركة االدخا  ف  وضع قواعد خاصة يو  االستخدام السليم واآلمت لل رام مثا تاديىد الوقىت والمكىا   الدراسة إل  ما

والمدي المسموح براإ  مساعد االدخا  عل  تعلم كيخية الاخاظ عل  خلوصية المعلوما  الشخلية خاصةً مت الترباء، فىبعض 

 يذفىه كالرسىاهاث عبىر اإلنترنىت يبقى  على  اإلنترنىت ومىت اللىع  األشخاص ليسوا كما يدعو إ تذكير األدخا  بىأ  مىا ياىد

واللور ومقادع الخيديوإ تعليم االدخا  أ  ياترموا داهًما المعلوما  الشخلىية لألصىدقاء والعاهلىة وأال يشىاركوا أي معلومىا  

ترم االلعىاب االلكترونيىة عبىر عت اآلخريت قد تسب  لرم أي إيراج أو أذحإ عدم ترد االدخىا  يتنىاولو  دعىامرم أءنىاء ممارسىا

 االجرزيإ 

 االبتداهيىة، المريلىة العليىا، اللىخو  دىالب الوالىديت، نظىر وجرىة  ،ااألدخى سىلود اإللكترونيىة، األجرىزي: المفتاحية الكلمات 
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Use of Electronic Equipment and Their Impact on Children Behavior "Point of view parental" 

(Descriptive study on a sample of children and their mothers in primary school upper classes 

in Jeddah) 

 

 :Abstract 

The study aimed to find out the relationship between the child's academic achievement level and 

the use of electronic devices. It also focused on revealing the relationship between the use of 

electronic devices and aggressive behavior among children. The study also sought to identify the 

educational and economic level of the family and its relationship to children's ownership of 

electronic devices. It also aimed to know the relationship between the use of electronic devices 

and isolation and introversion in children. And to identify the relationship between the use of 

electronic devices and the general health of the child. In this study, the descriptive analytical 

method was used, which expresses the studied case quantitatively and qualitatively, where we 

can describe and diagnose the subject of research and analyze some of its aspects, as indicated by 

Obeidat and his colleagues (2004), that it is a method that depends on the study of reality or 

phenomenon as it exists in reality, It contributes as an accurate description, and is expressed 

qualitatively or quantitatively. The study sample amounted to (411) fathers and mothers, where 

the number of fathers was (294) and mothers (117). The study data were processed using 

statistical methods (Spss) appropriate to the nature of this study, by means of arithmetic means 

and standard deviations. The study also recommended the following: Children's participation in 

setting special rules about the proper and safe use of the device, such as determining the time, 

place and duration allowed. Helping kids learn how to keep personal information private from 

strangers, some people are not what they claim. Remind children that what happens online stays 

online and is difficult to delete such as messages, photos and videos. Teach children to always 

respect the personal information of friends and family and not to share any information about 

others that could cause them embarrassment or harm. Not letting children eat their food while 

they are playing electronic games through the devices. 

Keywords: Electronic devices, Children's behavior, Parents' point of view, Upper grade 

students, Primary school, Jeddah governorate. 



 

 
 

 

 

 

 

 مقدم :. 1

برمهىا التتىور أيمر العالم بأسره بم موعة مت التتيرا  المرمة والمتسارعة عل  المسىتوح التقنى  والرقمى ، كىا  مىت            

الراها والسريع ف  م ا  التكنولوجيا بظرور الاواس  اآللية المتقدمة وشبكة اإلنترنىت ومىا يققتىه مىت تتيىرا  دالىت بىه أبسى  

اال أ َّ ظرور األجرزي اإللكترونية الاديثة مت هوات  ذكية وأجرزي لويية وكخيىة وألعىاب الكترونيىة نىا  النلىي   ،مناي  يياتنا

األكبىىر مىىت هىىذه التىىأءيرا  المتاليقىىة علىى  الم تمعىىا  بكافىىة تكويناترىىا، ومىىت المرىىم أ  نسىىتوع  أنىىه ال يمكىىت ألي م تمىىع مىىت 

با إننىا ال نبىالء إ َّ قلنىا أنرىا أضىات القىوي المى ءري فى   ،د تأءيرا  هذه التكنولوجياالم تمعا  أ َّ يكو  لديه الالانة الكاملة ض

 النسيج االجتماع  والنظام العالم  بسب  تشبعرا وانتشارها الالمادود إ

رىا  منىذ السىنوا  إ َّ تربية األبناء عل  القيم والمبادئ اإلسالمية ه  مىت الركىاهز األساسىية  لألسىري وتعىد هاجسىاً ي رق            

األول  للتخا إل  أ  يبلء الالم با وتمتد إل  أبعد مت ذلك ولذا فإ  تبايت األجيا  مت خال  التنوع الثقىاف  لربمىا خلىا ف ىوي بىيت 

األبناء واسرهم باكم أ  األسري برا أجيا  مختلخة جيا رقم  وهم جيا األبناء وجيا المراجر الرقم  ونقلد بال يا الرقمى  هىم 

األبناء الذيت نشأُ ف  قل  الاضاري اإللكترونية وتشربوها وأصبات جزًء ال يت ىزأ مىت ييىاترم اليوميىة وأمىا جيىا المرىاجر جيا 

الرقم  فرم جيا اآلباء الذيت يااولو  جاهديت  م اراي ومواكبة االنخ ار المعلومات  والتقن  فرم مراجرو  إل  ذلك العالم لعلرم 

عاما مع تلك األجرزي الاديثة وبكا تأكيد التبايت التقن  والمعلومىات  اإللكترونى  بىيت ال يلىيت مختلى  أ  يعوا ويخرموا دريقة الت

تماماً  وذلك االختال  سيادث ف وي بيت اآلباء وادخالرم بسب  سرعة ودقت التتييرا  الت  تترأ عل  تلك األجرزي اإللكترونية 

ريقة التعاما مع هذا ال يا الرقم  وف  دريقة توجيررم ألنرىم لربمىا جناىوا المختلخة   كا ذلك سيلي  األسري بخيبة أما ف  د

عىىت دريىىا ال ىىادي وبالتىىال  لىىت يلىىباوا عناصىىر فاعلىىه فىى  اسىىرهم وم تمعىىاترم لىىذا كانىىت الدراسىىة عىىت  األجرىىزي االلكترونيىىة 

ينخعنىا وأ َّ ينخعنىا بمىا علمنىا إنَّىه ولى  ذلىك وعالقترا بسلود األدخا ( مستمداً العو  والتوفيا مت المول  عز وجا بىأ َّ يعلمنىا مىا 

 والقادر عليهإ

 مشكل  الدراس :. 1.1

نتي ة للثوري اللناعية والتكنولوجية الراهلة الت  غز  العالم ف  اآلونة األخيىري ظرىر  م موعىة كبيىري مىت األجرىزي 

ثيري والمختلخة بكا سرولة ويسىر وبأقىا وقىت وجرىد اإللكترونية الت  دَّور عليرا اإلنسا  وما ما  يتور يت  تلب  ايتياجاته الك

فأصبح االتلا  والتواصا مع العالم أكثر ت اذباً وأصباوا كالقرية الوايىدي  كىا ذلىك اقىج مضى ع األسىري فكيى  لرىا أ َّ تىتاكم 

مارسىونرا واألجرىزي وتسيتر عل  استخدام أدخالرا لألجرزي االلكترونية وماه  نوعية البرامج الت  يشىاهدونرا واأللعىاب التى  ي

الت  يمتلكونرىا إذا مىا أخىذنا بعىيت االعتبىار بىأ  االنخ ىار المعلومىات  والتقنى  يىدث بتىرم متسىارعة ومت ىدده فأصىبات ع لىة 

 التقنية ت وب كا ش و  الم تمع بشكا عام واألسري بشكا خاصإ  

األسىىر إلىى  فىىريقيت فريىىا رافىىض ونتي ىىة لضىىع  اآلبىىاء فىى  م ىىاراي تلىىك المعىىار  واألجرىىزي اإللكترونيىىة انقسىىمت 

وماىارب لرىىا ويىرح أنرىىا تخىىا بالتربيىة وفريىىا نخىر تقبىىا وانسىى م وتعىاي  معرىىا واسىتتاع أ  يتىىأقلم مىىع تلىك التاىىوال  التقنيىىة 



 

 
 

 

 

 

والمعلوماتية وبيت هذا وذاد يمكت القو  بأ  مشكلة الدراسة تتادد ف  اإلجابة عل  تساؤ  رهيس ما عالقة األجرىزي االلكترونيىة 

 السلبيةإلود األدخا  وما المراد باألجرزي اإللكترونية وما المقلود بسلود األدخا  والتعر  عل  اهم الم ءرا  بس

 أهمي  الدراس : . 1.1

 أوالً: األهمي  النظري  للدراس :

  والتربىوي تمثا الدراسة وايدي مت الدراسا  الت  تسرم ف  إءراء الباوث الت  تقع ضمت تخلص علم االجتمىاع األسىري

 اآلباء والمربو  ف  الميدا  التربويإ ءفيستخيد منرا عل  يٍد سوا

  تسرم الدراسة ف  التعر  عل  اهم التاديا  الت  تواجه التخا عند استخدام األجرزي اإللكترونيةإ ي ما أ 

 توضيح بعض األفكار الشاهعة يو  عالقة األجرزي االلكترونية بسلود األدخا إ 

 ثانيا: األهمي  التطبيقي  للدراس : 

    نأما أ  تسرم الدراسة إ  شاء هللا ف  تنمية مرارا  اآلباء والمربو  ف  كيخية التعاما مىع أبنىاهرم فى  ظىا االنختىاح التقنى

 والتكنولوج إ

 رونية لألدخا إتُتيح الدراسة للمختليت والمرتميت ب ان  التخولة بوضع برامج عالجية تضب  استخدام األجرزي اإللكت 

 تظافر جرود ال را  ذا  العالقة ف  تبلير الم تمع المدن  بأهمية ذلك والمخادر الماتملةإ 

 

 أهداف الدراس :. 1.1

 بيت مستوح التاليا الدراس  للتخا واستخدام األجرزي اإللكترونيةإ عل  العالقةالتعر   إ4

 والسلود العدوان  لدح األدخا إالكش  عت العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية  إ4

 التعر  عل  المستوح التعليم  واالقتلادي لألسري وعالقترا بامتالد األدخا  لألجرزي اإللكترونيةإ  إ3

 الكش  عت العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية واالنعزا  واالنتواء لدح األدخا إ إ2

 واللاة العامة للتخاإالتعر  عل  العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية  إ5

 الكش  عت العالقة بيت استخدام األجرزي اإللكترونية وفرد الاركة لدح األدخا إ إ6

 تساؤالت الدراس : . 1.1

 ها توجد عالقة بيت التاليا الدراس  وعدد ساعا  استخدام األدخا  لألجرزي اإللكترونيةإ إ4

 دح األدخا إ  ها توجد عالقة بيت األجرزي االلكترونية والسلود العدوان  ل إ4



 

 
 

 

 

 

 ها توجد عالقة بيت المستوح التعليم  واالقتلادي لألسري وامتالد األدخا  لألجرزي اإللكترونيةإ إ3

 ها توجد عالقة بيت األجرزي اإللكترونية واالنتواء واالنعزا  عند األدخا إ إ2

 ها توجد عالقة بيت األجرزي اإللكترونية والنايية اللاية لدح األدخا إ إ5

 بيت األجرزي اإللكترونية وفرد الاركة لدح األدخا إها توجد عالقة  إ6

 مفاهيم الدراس : . 1.1

 أوالً: مفهوم األجهزة اإللكتروني : 

التعري  النظري: تدخا ضمت تكنولوجيا المعلوما  واالتلا  والت  تعر  عل  أنرا جميع التكنولوجيا  الاديثة الت  تستعما 

ف  االتلىا  بىيت األشىخاص مثىا ت ريىزا  اإلعىالم اآللى  والبرم يىا  والاواسىي  وت ريىزا  المكاتى  والشىبكا  والرواتى  

المىزيج مىت تقنيىة معال ىة المعلومىا  ويخظرىا وتقنيىة ونقىا وتوميىع المعلومىا ، وقىد المامولة والثابتة وغيرهىا، كمىا أنرىا ذلىك 

 (40، ص4006 سن اوي،  المعلوما إهذه التقنيا  تتوراً كبيراً وسريعاً ف  هذا العلر يت  أدلا عليه علر  أيدءت

ت لإلنسىا  اسىتخدامرا فى  يياتىه اليوميىة بأنرا م موعة مت األجرزي الت  تخضىع لتقنيىة الكترونيىة ويمكى اجراهياً:ويعرفه البايي 

 وتتويعرا اليتياجاته األساسية كالتلخام وأجرزي الكمبيوتر والروات  النقالة واأللعاب اإللكترونيةإ

 ثانياً: مفهوم السلوك: 

ما المشىاعر التعري  النظري: يشما األفعا  الاركية الت  تلدر عىت الكىاهت البشىري واألفعىا  اللتويىة التى  يتخىوه برىا كمىا يشى

 (4992والوجدانيا  واالنخعاال  البادنةإ  القوم ، 

كما يعر  بانه أي نشاد يلدر عت اإلنسىا  سىواًء كىا  أفعىا  يمكىت ماليظترىا وقياسىرا كالنشىادا  الخسىيولوجية والاركيىة أو 

 (4044نشادا  تتم عل  ناو غير ملاوظ كالتخكير والتذكر وغيرهاإ  الخسخوس ، 

بأنه ردود أفعا  فئة عمرية مت األدخا  عند استخدامرم لألجرىزي اإللكترونيىة والنتىاهج المترتبىة  اجراهياً:بايي ويُعر  السلود ال

 عل  ذلكإ

 ثالثاً: مفهوم األطفال:

واللىتير  ،فاللتير مىت أوالد النىاو والىدواب دخىا ،التعري  النظري: التخا ف  اللتة اللتير مت كا ش ء عيناً كا  أو يدءاً 

 (4244منظور،   ابتب دخا وجمع التخا ادخا إ مت الساا

ويعر  اصتالياً بأنرا المريلة المبكري مت يياي اإلنسا  والت  يكو  خاللرا ف  اعتماد شبه تام عل  المايتىيت بىه سىواًء كىانوا 

 أبويت أو أعضاء األسري أو المعلميت وه  الت  تبدأ بالوالدي وتنتر  بالبلوغإ

 (4042بأنرم األدخا  الذيت يدرسو  ف  المريلة االبتداهية ولم يت اوموا الثانية عشر عاماًإ  الع م ، ويعرفرا البايي اجراهياً 



 

 
 

 

 

 

 النظري والدراسات السابق  اإلطار .1

 النظري اإلطار. 1.1

 المبحث األول: األجهزة اإللكتروني  

عملرا، والمبدأ األساس  الذي يعتمد عليىه هىو سىريا   يُعر  علم اإللكترونيا  عل  أنّه علم يختّص باألجرزي اإللكترونيّة وكيخيّة

التيّىىار الكرربىىاه  فىى  تلىىك األجرىىزي، كمىىا أنّىىه يرىىتّم بتلىىميم األجرىىزي اإللكترونيّىىة والقتىىع األساسىىية التىى  تتكىىّو  منرىىا، وتسىىتخدم 

 .اإللكترونيا  ف  م اال  عديدي مثا صناعة الراديو والااسوب وغيرها

 :  مفهوم االجهزة اإللكتروني

ه  األجرزي الت  تستخدم ف  صناعترا مواد وأدوا  إلكترونيّة يديثىة اللىنع، وتمتىام بىدقترا وسىرولة تركيبرىا وصىيانترا  يتّى  

تستخدم ف  أداء وظاه  معيّنة ومميّزي ويتّم استخدامرا الستنباد نتىاهج دقيقىة ومعيّنىة، ييىي قىام اإلنسىا  بسىك  كافّىة المعلومىا  

فىى  إنتىىاج تلىىك األجرىىزي المميّىىزي التىى  تسىىاعد اإلنسىىا ، وكىىأّي تتىىّور تقنىىّ  فرىىو يامىىا العديىىد مىىت األمىىور  والمرىىارا  والتقنيىىا 

اإلي ابيّة الت  ساعد  عل  امدهار الم تمع واإلنسا  وتتّورهما معاً، وتعما عل  دعم الدو  المنشأي لرا لك  تستتيع المنافسىة 

اما  عظيمة ترصد لرم، ومت نايية أخىرح فرى  أيضىاً تاتىوي على  العواهىا ف  سوم العما ييي يتسنّ  لمخترعيرا تاقيا إن 

 .واالتّ اها  السلبيّة الت  ت ّدي إل  تدمير الم تمع وتراجعه فيما إذا استخدمرا بشكٍا خادئ

 أنواع تطبيقات االجهزة اإللكتروني 

 التطبيقات األصلي : 

 Windows Phone، Appleتشتيا األجرزي اإللكترونية مثا   ه  تتبيقا  يتم برم ترا وتتويرها لتتوافا مع ايد نظم

IOS, Google Android  ومستخدم اللتا  برم ية متوافقة معرا، فنظام ،)IOS  يدعم للتة )Objective C 

Programing  بينما يدعم نظام ،)Android  للتة )Java Programming  وأخيرا يدعم نظام )Windows Phone )

 (إNet Frameworkللتة  

 تطبيقات الويب:  

-Javaه  تتبيقا  تستند عل  متلخح شبكة الوي  لألجرزي اإللكترونية ف  عملرىا، ويتتلى  تىوافر تقنيىا  شىبكة الويى  مثىا  

Scriptومت اهم عيوب هذه الخئة هو مادودية وصولرا إل  البيانا  األساسية ونظم تشتيا ال رام الذك  المستخدمإ ) 

رم وقت إضاف  ف  تاميا وعرض ماتوياترا ووظاهخرا كونرا تعتمد عل  سرعة اتلا  ال رىام المسىتخدم بشىبكة كما إنرا تستت

الوي ، إال هذه الخئة تميز  بكونرا ال تشترد ت ريزا  ماددي ف  األجرزي اإللكترونية أو تتتل  مىت المسىتخدم تاميىا تتبيقىا  

ح أ  يكىىىو  ال رىىىام مىىىدعم لالتلىىىا  بشىىىبكة األنترنىىىت الالسىىىلكية أو ملخىىىا  تشىىىتيا علىىى  أجرىىىزترم المسىىىتخدمة فىىى  ذلىىىك سىىىو

 Wirelessإ) 



 

 
 

 

 

 

 التطبيقات الهجين : 

هىى  تتبيقىىا  تاىىاو  ال مىىع بىىيت خلىىاهص ومميىىزا  كىىال مىىت التتبيقىىا  األصىىلية وتتبيقىىا  الويىى ، بشىىكا ياقىىا تىىوام  فىى  

دراجرىىىا داخىىىا نتىىىام تتبيقىىى  أصىىىيا ( ويىىىتم إHTML5اسىىىتخدامرا وسىىىرعة تتويرهىىىا، فرىىى  تتبيقىىىا  يىىىتم تلىىىميمرا بلتىىىة  

 Container Native   ممثال ف  منلة استخدام قاهمة عل  بيئة الوي )Web-based لإلمكانا  الخنية والوظيخية التى  تتىاح )

 (4046 ،الذكيةإ  الارب  الواجرة فق ( ف  شكا تتبيا أصيا قابا للعما والتشتيا عبر نظم األجرزي 

  اإللكتروني : مميزات االجهزة  

 يوجد عدي مزايا لرذه االجرزي وه :

أتايت لألفراد أساسيا  ف  يياترم وأعمالرم، ييي ال يمكت االستتناء عت هذه األجرزي ف  جميع م اال  الايىاي، فيىتم  -

اسىىىتعمالرا فىىى  م ىىىا  األعمىىىا  وإن امهىىىا، وسىىىاعد  األشىىىخاص فىىى  التواصىىىا مىىىع بعضىىىرم الىىىبعض بتريقىىىة سىىىرلة 

 واقتلاديةإ

عما األجرزي اإللكترونية توفير الوقىت وال رىد فى  التعىر  على  المعلومىا  التى  ياتاجرىا األفىراد مىت خىال  تلىخح ت -

 شبكة اإلنترنت واستقبا إ

تعما األجرزي اإللكترونية عل  تعليم األفراد عل  دمج ملادر التعلم وتكاملرىا فيمىا بينرىا، وتعىيت المىتعلم على  التخكيىر  -

 تية، با تشعبية بانتقاله السلس بيت الموضوعا  والتتبيقا  والبرامج النشتةإوالتعلم بتريقة غير خ

تسىىاهم األجرىىزي اإللكترونيىىة علىى  إرسىىا  واسىىتقبا  الرسىىاها النلىىية، واسىىتقبا  وإجىىراء المكالمىىا  الراتخيىىة، والتقىىاد  -

 وعرض الخيديوها  واللور وتخزينرا، وتشتيا وتس يا الموسيق  واللو إ

إللكترونية ف  التعر  عل  التاريخ والتوقيت والمنبه، ويو  درجا  الاىراري والتقىس، ويسىاعد فى  تساعد األجرزي ا -

 تدويت وكتابة الماليظا ، ويلدر أوامر صوتيةإ

تتيح األجرزي اإللكترونية العديىد مىت التتبيقىا  المسىلية والمسىاعدي لألفىراد التى  منرىا القىراءي اإللكترونيىة، والملىباح  -

 اب، واآللة الااسبة، وتثبيت التتبيقا  المختلخة وتنزيلراإاليدوي، واأللع

تسرا األجرزي اإللكترونية عل  األفراد معرفة أي موقع جتراف  بدقة عت دريىا تاديىد مكىا  التواجىد والتعىر  على   -

لخىىةإ المختالتىىرم، كمىىا تىىوفر للمسىىتخدميت إمكانيىىة مشىىاهدي األفىىالم والخيىىديوها  وسىىماع الموسىىيق ، وتاميىىا األلعىىاب 

 (4045 ، اسماعيا

 :استخدام األطفال لألجهزة اإللكتروني 

قد يرح اآلباء أ  استخدام الروات  اإللكترونية أو األجرزي اللويية بالنسبة لألدخا  يقتلر عل  كونه وسىيلة مىت وسىاها الترفيىه 

أو االستمتاع بالوقت بممارسة األلعاب اإللكترونية، لكت األمر قد يكو  له مزايا إضافية تت اوم مريلة المرح والتسىلية لكىت مىع 

 (4045 ،العاد   عبدال ي ءر عل  البلر أو التركيز أو النشاد الدراس إ  الذيم اآلمت مراعاي يدود االستخدا



 

 
 

 

 

 

 أهمي  األجهزة اإللكتروني :

 :المجال الصحي 

إ ييي أتايىت بعىض الشىركا  برام ىا تعمىا على  للمرض  المراجعيت ودالب الت  ظرر  م موعة مت البرامج الت  سرلت

تعمىىا علىى  تىىذكير المىىريض بنىىوع الىىدواء والوقىىت الىىالمم لتنىىاو  الىىدواء فيىىهإ كمىىا ظرىىر  تنظىىيم مواعيىىد تنىىاو  األدويىىة، والتىى  

تتبيقا  أخرح توفر جرد الزيارا  المتكرري للليدليا  فاإلمكا  المسُح ضوهياً عل  ختود الشىخري الخاصىة بعلبىة دواء معىيت 

 إل  الليدلية المعنيةإ لمنز إ ويتم إرسا  دل  الشراء فوراً موجود ف  ا

على  تشىخيص  -مثىا   –ويمكت كذلك لتال  الت  الوصو  ال  بعض الملتلاا  مىت القىواميس التبيىة الخاصىة أو التىدرب 

رنىا   صور األشعة التقليدية وأيضاً عل  تقيىيم صىور جرىام التلىوير التبقى  الماىوري وصىور جرىام الىرنيت المتناديسى ( الم 

 radiology مت خا  تتبيا يعر  ب 

 المجال التعليمي: 

كوسيلة تعليمية لعرض الكت  الكترونية أو مقادع الخيديو واللور ف  الل ، كمىا  اإللكترونيةيمكت للمعلميت استخدام األجرزي 

 التواصا مع المعلميت لمعرفة مستوح أبناهرم وتقييم أداهرم الدراس إ لآلباء تتيح

للتىذكير بمواعيىد المااضىرا  وأماكنرىا  –ال امعة وخاصة دال   –وهناد برامج خاصة أنشئت لتنظيم جدو  التال  الدراس  

أوإإ  iOSأجرىزي   على  يمكىت تاميلىه الم ىان  الىذيلت  ي   أ  يقوم برا التال ، كالتتبيا اتذكير أيضا بالمرام والواجبا  لول

Android  ) 

 :المجال الترفيهي 

م االترا بايي تناسى  مختلى  األعمىار واألهىدا ، فمنرىا انتشر  م خرا العديد مت تتبيقا  األلعاب اإللكترونية والت  تعدد  

 ما هو للتسلية والترفيه فق ، ومنرا ما هو خاص بتعليم األدخا  بعض األساسيا  كالارو  واألرقام وغيرهاإ

 :اإللكتروني إيجابيات وسلبيات األجهزة  

اآلراء يىو  اي ابيىا   تح عىدي تسىاؤال  واختلخىدخىا وهىو مىا يتىر ألي يت زأ مت الاياي اليومية اً الأصبات التكنولوجيا جزء

 تردد نشأي ويياي التخا فيما بعدإ وأضرار التكنولوجيا وها لرا أختار

"أجريىىت الكثيىىر مىىت األباىىاث والنقاشىىا  علىى  المسىىتوح العلمىى  ويتىى  بىىيت اآلبىىاء بعضىىرم الىىبعض يىىو  إي ابيىىا  وسىىلبيا  

ار التكنولوجيا با وتاويا سلبياترا إل  مميزا  تساعدهم فى  تربيىة وتعلىيم ودور األها ف  ت ن  أخت األدخا  عل التكنولوجيا 

 "التخا

 إاإللكترونيةوقام البايثو  هنا بترح أهم النقاد الت  توصلوا إليرا فيما يتعلا بإي ابيا  وسلبيا  استخدام األدخا  لألجرزي 

تخدامرا فى  م ىا  الدراسىة والىتعلم ييىي يمكىت تعلىيم التخىا أنه يمكت اسى اإللكترونيةوكانت اي ابيا  استخدام األدخا  لألجرزي 

 البرامج المخللة لذلكإ خال الارو  واألرقام مت 



 

 
 

 

 

 

التى  تعلىم التخىا دريقىة االسىت ابة والتخاعىا  اللعىابكما أنرا تقوم بتنمية مراري األسلوب التخاعل  لدح التخا عت دريا بعض ا

 إ(4009 ،اسماعيا  والبلريةإالم ءرا  اللوتية 

 :اإللكتروني األجهزة  تقدمهاالتي أهم الفوائد  ومن

 تقدم التخا العلم  -

 لتخا أءناء عدم تواجده ف  المنز التواصا المستمر مع ا -

 تاما المس ولية -

 اإللكتروني :عيوب االجهزة 

مضري على  الىدماغ  تسب  مشاكا صاية منرا قلة النوم واالستيقاظ عند تركرا ب ان  الخرد وهو ناهم، لتواجد إشعاعا  -4

 توءر عل  مادي الميالتونيت الخاص بالنومإ

تعما عل  ارتخاع ختر اإلصابة بمرض السردا  ألنرا تاتوي عل  المواد المسردنة الت  ت ءر عل  المستخدميت مت  -4

 خال  اإلشعاعا  الت  تلدر منراإ

ليىد، وذلىك نتي ىة الاركىة السىريعة عنىد تساهم ف  األضرار بعظام األنسا ، ييي تعما عل  إصىابة الرسىء والرقبىة وا -3

 إاإللكترونيةالكتابة عل  األجرزي 

فى  االنشىتا  عىت األهىا وقتىع صىلة اإللكترونيىة  استخدام وساها التواصىا االجتمىاع  الىذي يىتم على  األجرىزيي دي  -2

 الريم، أو التعاما معرم بشكا ستا إ

بعىدإ وسىلوكه فيمىا  هإشعاعا  إل  ال نيت الذي ي ءر عليه ف  نموبالمرأي الااما، ييي ينقا اإللكترونية  تضر األجرزي -5

 (4049 ، الملري

 المبحث الثاني: الطفول  

 الطفول :  

لألدخىا ،  والنخسى  وال سدي الخكري النمو ايارم أهم ومت التعليم ، النظام سلم ف  األول  الختوي   المبكري التخولة تعد مريلة

التتيىرا   تسىارع مىع ولكىت الاياتيىة، المرىارا  بعىض وتعلىم اللعى  مبىدأ عل  قاهمةً  األدخا  رياض مريلة كانت عدي فلسنوا 

 إاليوم عالم ف  والرقمية والتعليمية االقتلادية

 مرحل  الطفول :

تعري  مريلة التخولة ف  علم االجتماع، فإنرا تلىك المريلىة مىت ييىاي التخىا تبىدأ منىذ الىوالدي ويتى  سىت البلىوغ، امىا بموجى   

 القانو  فالشخص يكو  بالء ف  عمر الثامنة عشري، ييي يكو  مس و  عت كا تلرفاته مت النايية القانونيةإ



 

 
 

 

 

 

تلك المريلة الت  تاتوي العديد مت التتورا  التى  تاىدث للتخىا فى  النمىو، اما مريلة التخولة ف  علم النخس فر  تعر  بأنرا 

ويت  مريلة المراهقة، وف  مريلة التخولة يركز االباء عل  بناء شخلية التخا، مت ييي بناء شخليته االجتماعية والنخسية 

، متوافىىا نخسىىيا مىىع ذاتىىه كىىذلك مىىع صىىالح للم تمىىع حالسىىوية، وينىىتج عىىت هىىذه التربيىىة النخسىىية واالجتماعيىىة السىىوية شىىخص سىىو

 االخريتإ

 :  اإللكتروني الطفول  واألجهزة 

 تعريف مرحل  الطفول : 

المريلىة التى  يىتعلم فيرىا اإلنسىا   هى مريلة التخولة ه  المريلة الت  تبدأ لإلنسا  منىذ والدتىه إلى  أ  يلىا إلى  سىت البلىوغ، 

السلوكيا  ويمارو التتورا  ويكو  األفكار عت الاياي مت يوله، يت  يستعد لمواجره العالم الكبير الذي يتخت  ياجز البيىت 

 مثا المدرسة أو العما، ويتلا أيضا عل  مريلة التخولة إنرا المريلة الت  ينمو فيرا التخىا بشىكا متتىور يتى  يلىا لمريلىة

المراهقىة، وفى  هىذه المريلىة يكىو  مسىى و  مىت الوالىديت يتى  يقىوم ببنىاء شخلىىيته منىذ التخولىة، لىذلك ي ى  علىى  األم واألب 

 إا مشارد ف  الم تمع وسوي نخسياً مساعدي دخلرم يت  يلبح دخ

 تعريف الطفول :

ىه،  ويُمكىت  د بالتخا لتةً: ال زء مت الش ء، وهو المولود ما دام ناعماً دو  البلوغ، وهو أيضاً أّو  ييىاي المولىود يتى  بلوغ  يُقل 

تعريخه كما عّرفه  قاموو أكسخورد( بأنّه: الخرد يديي الوالدي، أّما التخولة، فقد تّم تعريخرا مت وجرة نظر ُعلماء االجتماع على  

لة األول  مت يياي الشخص، والت  مت خاللرا يكو  اعتماد التخا على  والديىه، علمىاً بىأّ  أهميّىة هىذه المريلىة تكمىت أنّرا: المري

ف  أنّرا التريا الذي مت خالله يلا التخا ال  النُّضج الخسيولوجّ ، واالجتماعّ ، والعقلىّ ، والنخسىّ ، كمىا أّ  اإلنسىا  يتخاعىا 

 ة الُمايتة بهإ اجتماعيّاً مت خاللرا مع البيئ

 الطفول :مراحل 

 : مرحل  الرضاع 

وهذه المريلة تبىدأ مىع التخىا منىذ لاظىة الىوالدي ويتى  نرايىة مريلىة الرضىاعة، اي يتى  عمىر التخىا الثىان ، وفى  خىال  هىذه 

التتىورا  المريلة يادث للتخا عدي تتورا  هامة جىدا، وهىذه التتىورا  يعرفرىا علمىاء الىنخس بىالتتورا  الخسىيولوجية، اي 

واالمىا   العادخية، ييي يتخاعىا التخىا خىال  هىذه المريلىة فقى  مىع االم، ويىرتب  برىا عادخيىاً، ييىي تعتبىر هى  ملىدر الانىا 

 والتذاء للتخا

   المبكرة:مرحل  الطفول 

، وتتميىز ةويت  عمر السادسى ةوه  مريلة رياض االدخا ، وه  مريلة تسبا دخو  المدرسة، وه  تبدأ منذ عمر التخا الثالث

هذه المريلىة ببتى ء نمىو التخىا عىت اي مريلىة اخىرح، وفى  خىال  هىذه المريلىة يكتسى  التخىا مرىارا  عديىدي اهمرىا مرىاري 

 التواصا مع االخريت، ييي ف  هذه المريلة تزداد يليلة التخا اللتوية،



 

 
 

 

 

 

ويىة للتخىا، وكىذلك تترسىخ عنىده بعىض ويكتس  التخا خال  هذه المريلة مراري التعاما مع مت يوله مىع ميىادي الالىيلة اللت 

 المرارا  االجتماعية ف  التواصا مع االخريت، ويبدأ التخا يميز بيت الختأ واللوابإ

ري اتَّخا الُعلماء عل  أّ  هذه المريلة تبدأ ف  ُعمر  سىنوا ، ييىي  5سنوا  لدح التخا، وتستمرُّ إل  ُعمىر  3ريلة التخولة الُمبكِّ

تتّم تسميترا ف  العادي بمريلة رياض األدخا ، أو ما ق با المدرسة، علماً بأّ  هناد عّدي خلاهص تتميَّز برا هىذه المريلىة، والتى  

 ا عل  الناو اآلت : يمكت تلخيلر

سىم، ويىزداد 440-90ال سمّ : ف  هذه المريلىة يىزداد دىو ، ووم  التخىا، ييىي يتىراوح ُمعىدَّ  دولىه مىا بىيت النمو  -

 إومنه بُمعدَّ  كيلو غراٍم وايٍد ف  السنة

ٍا  وذلك بسب  عىد  :النموُّ الاركّ  والاس   - م وصىو  التخىا إلى  ف  بداية هذه المريلة يكو  النموُّ ال سمّ  غير ُمتناس 

 الدقيقةإالنُّضج ف  العضال  

ْب  عالنمو  -  مليّا  اإلخراج لديه  التبوُّ (الخسيولوجّ : يستتيع التخا ف  هذه المريلة ض 

العقل : وف  هذه المريلة يبدأ التخىا بالتاىدُّث بشىكٍا جيّىٍد  ولىذلك تبىدأ أسىئلته بىالظرور، كمىا أنّىه يكىو  اجتماعيّىاً النمو  -

 ختالد، والتعرُّ  عل  االخريتاليُا ُّ ا

 ، عىت دريىا االسىت ابا  االنخعالّ : وف  هذه المريلة يُعبِّر التخا عت بعىض مشىاعره، مثىا: التضى ، والخىوالنمو  -

  ال سميّة

 مرحل  الطفول  الُوسطى : 

تُسمَّ  هذه المريلة بمريلة التخولة الرادهة  وذلك بسب  انخخىاض ُمعىدَّ  النمىوُّ ال سىدّي لىدح التخىا ُمقارنىة بالمرايىا السىابقة،  

سنة، وقد تّم تلىني  هىذه المريلىة فى  بعىض الُكتى  ضىمت مىريلت يت: األولى   44سنوا  إل  سّت  1وتبدأ هذه المريلة مت سّت 

ري  وهى  تمتىدُّ مىت ُعمىر  9-1تة  وه  تمتدُّ مت ُعمر تُسمَّ  بالمريلة الُمتوسِّ  سنوا ، والمريلة األخرح تُسمَّ  بالمريلة الُمتىأخِّ

ْمىج هىاتيت المىريلتيت معىاً  وذلىك بسىب  ارتبادرمىا كثيىراً ببعضىرما، وخاّصىةً أّ  التخىا يىدخا إلى   40-44 سنة، إاّل أنّه يمكىت د 

 ف  ال وان  جميعرا، وفيما يل  نذكر أهّم الخلاهص الت  تُميِّز هذه المريلة:  المدرسة، ويبدأ النموُّ الُمتسارع لديه 

النموُّ ال سمّ : إّ  مت أبرم ما يادث خال  هذه المريلة هو استبدا  التخا ألسنانه اللب ن يّة باألسنا  الداهمة، إضافة إلى   -

 إم بشكا أفضا ف  عضالته الدقيقةأنّه يتمّكت مت التاكُّ 

وعل  العكىس مىت المريلىة  لخسيولوجّ : ف  كّا مريلة يتقدَّم فيرا التخا بالُعمر، تبدأ ساعا  نومه تقاُّ تدري يّاً،النموُّ ا  -

 إالسابقة

نه مت معرفىة  - النموُّ الاسِّ : يبدأ النموُّ اللتويُّ ف  هذه المريلة بالتساُرع  بسب  دخو  التخا ف  سّت المدرسة، مّما يمكِّ

 إمييز األعداد، وإدراد األلوا الارو  الر اهيّة، وت

  امدياد الالىيلة بما أّ  التخا بدأ ف  دخو  المدرسة، فإّ  النموَّ العقلّ  لديه يزداد تدري يّاً، مّما يُ ّدي إل العقلّ :النموُّ  -

 إاللتويّة لديه



 

 
 

 

 

 

النموُّ االنخعالّ : يتمكَّت التخا مت التعبيىر عىت مشىاعره عنىدما ي لىُا إلى  هىذه المريلىة  ولىذلك فإنّىه يكىو  قىادراً على    -

حالتعبير عت ُيبِّه لوالديه، وغالباً ما يُكث ُر ال ر   ( 4045  قادوو تخا مت الضاك، والم 

   فترة ما قبل المدرس مرحل: 

التىى   المرىىارا  العقليىىةتشىىما هىىذه المريلىىة مىىا وصىىخناه سىىابقًا بالمريلىىة الثانيىىة مىىت التخولىىة المبكىىريإ يبىىدأ األدخىىا  فىى  اسىىتخدام 

 تساعدهم عل  تكويت عالقا  مع أقرانرم والتخاعا مع اآلخريت بقدر أقا مت األنانيةإ

لتخكيىر الم ىرد، والىذي ي عىا التخىا أكثىر قىدري على  يىا ف  هذه المريلىة يبىدأ إنتىاج الميىاليت فى  الىدماغ، وهىو أسىاو تتىور ا

 المشكال  والتمييز بيت السلود اللىايح والخىادئ واتبىاع األعىرا  والقىيم والتواصىا مىع اآلخىريت والقيىام بمرىام أكثىر تعقيىًداإ

 (4049 العظاما  

   فترة المدرس مرحل : 

المراهقىةإ كت تسميترا مريلة التخولة الثانيىة(، وتبىدأ بعىدها فتىري سنة  يم 44إل   6ه  المريلة األخيري مت التخولة، وتمتد مت 

ف  هذه المريلة عل  وجه التاديد، يكو  األدخا  قادريت عل  استيعاب مخاهيم أكثىر تعقيىًدا وت ريىًدا للعىالم، واسىتخدام مرىارا  

وتاليىا المواقى  المختلخىة والتركيىز  التواصا الشخوي والكتابة بشكا أفضا، والتاكم ف  يركا  ال سم، وفرم مشاعر اآلخريت

 واتخاذ قرارا  مناسبةإ

 :المراهق ( مرحل  الطفول  المتأخرة( 

وهذه المريلة تبدأ بعد عمر التاسعة ويتى  عمىر الثانيىة عشىري، وفى  خىال  هىذه المريلىة ينتقىا التخىا مىت مريلىة التخولىة الى  

لاياتيىة التى  تخيىدي فى  مسىتقبلة، ويكتسى  بعىض المرىارا  السىلوكية مريلة البلوغ، وخال  هذه المريلة يتعلم التخا المرارا  ا

 والت  تتاكم ف  تلرفاته ف  الكبرإ

 همي  مراحل الطفول :أ

هذه الختري مت يياي التخا تكو  هامة جدا ييي يكتسى  فيرىا التخىا بعىض المرىارا  الرامىة فى  يياتىه، بىا وفيرىا يكتسى  ايضىا 

ت  يعي  عليرا باق  عمري، لرذا فإ  هذه المريلة تعتبر مريلة هامة جدا ف  يياي الخرد، ييىي التخا العادا  واالخالم والقيم ال

 يترت  عل  هذه المريلة اما شخص سوي او شخص مريض، شخص ملتزم خلقيا او شخص غير ملتزم اخالقياإ

بعىض الخبىرا  الاياتيىة التى  تى ءر  كما تعتبر مريلة التخولة مت المرايا العمرية الرامة بالنسبة ألي دخا، ييىي يكتسى  فيرىا

 :ف  بناء شخليته، باإلضافة إل  اكتساب بعض المرارا  الت  تساعده ف  يياته مثا

 .معرفة التخا بعض العادا  والتقاليد الت  يعي  عليرا الم تمع مت يوله مت خال  األب واألم إ4

 .الم تمع عند الكبرتعلم قيمة األخالم، وكي  يلبح التخا ملتزم أخالقيا يت  ي ءر ف   إ4

 (4049  هاشم .يتعلم التخا كي  يكو  شخلياً سوح ملتزم عت دريا تربية األها إ3

 .التعلم للكثير مت المعلوما  مت خال  الدراسة والتعاما مع األشخاص إ2



 

 
 

 

 

 

 حاجات الطفل الهام : 

  إلى  التتذيىة والوقايىة والتاخيىز مىت ف  السنوا  األول  مت الُعمر، وخلوصاً مت فتري الاما ويت  سّت الثالثة، ياتاج األدخىا

أجا نموٍّ دماغ  سليمإ وقد أظرر  التتورا  الاديثىة فى  علىوم ال رىام العلىب  أدلىةً جديىديً يىو  نمىو دمىاغ األدخىا  الُرّضىع 

بلىء  وفقىاً خال  تلك الختريإ وبالتال ، نعلم أنه ف  السنوا  األول  مت يياي األدخا ، تشكا أدمتترم روابى  جديىدي بمعىد  مىذها ي

  لمركز نمو التخا التابع ل امعة هارفارد( أكثر مت مليو  رابتة ف  الثانية  وه  سرعة لت تتكرر اليقاً ق إ

 بعض مشاكل الطفول :

بالكذب بسب  الخو  مت العقاب إذا ارتك  التخىا بعىض األختىاء أءنىاء يومىه، وهنىاد  يقومو الكذب: بعض األدخا   -

 .للالو  عل  المنخعة أو عل  أي ش ء يريده للكذب يل  و بعض األدخا  

التخىىاهم  ذيت يتعلمىىو العزلىىة: العالقىىة األسىىرية بىىيت التخىىا وأهلىىه تىى ءر علىى  شخلىىية التخىىا، فرنىىاد بعىىض األدخىىا  الىى -

على  الاىديي داهمىا والخىروج مىت المنىز  مىع أهلرىم، الذيت يتعوذو  األدخا   الء واالنختاح بيت األسري والم تمع، وه

تعرض التخا إل  العزلة مت أهله أو عدم مشاركة أهله ف  الاديي أو الخىروج، بسىب  بعىض العزلىة للتخىا، وعندما ي

  .وي عله غير اجتماع  مما ي ءر عل  شخليته بالسل 

إرادي: ف  بعض األييا  يتعرض التخا للتبو  الالإرادي لختىرا  تختلى  فى  دولرىا وقلىرها وهىذا يمكىت التبو  الال -

تخا بسب  أشياء كثيري يمكت أ  تكو  سب  نخس  التوتر والقلا أو سب  مرض  لذلك ي ى  استشىاري أ  يتعرض له ال

 .التبي  لمعرفة السب  الرهيس  وإمكانية عالجه

 

 الدراسات السابق  .1.1

 الدراسات العربي   .1.1.1

   (1111 )قادوساألولى: الدراس 

هدفت الدراسة إل  مدح تىأءير االعىالم المرهى  على  غىرو القىيم األخالقيىة لىدح األدخىا  مىا قبىا الدراسىة فكانىت عينىة الدراسىة 

( ومىىت النتىىاهج التىى  توصىىا اليرىىا البايىىي أهميىىة اسىىتخدم المقىىادع المرهيىىة علىى   شاشىىا  6 -2األدخىىا  مىىا قبىىا سىىت المدرسىىة   

برىىا لىىدح جمرىىوره لوكيا  اإلي ابيىىة وتوجيررىىا لىىدح األدخىىا  ألنىىه ياظىى  بميىىزي ينخىىرد التلخزيىىو  لتعىىديا وضىىب  المخىىاهيم والسىى

التخا اما شاشا  التلخزيو  لختري دويلىة  ما يقض  لو  واللوري والاركة ف  نٍ  وايده  أنه ي مع بيت الوبخاصةً األدخا  

 بشكا يضمت مرع القيم األصيلة إ في   استتال  ذلك بشكا إي اب  وتوجيه البرامج اإلعالمية الموجه للتخولة 

   (  1112 )متولي الثاني :الدراس 

هدفت هذه الدراسة إل  باي أءر ألعاب شاشىا  اللمىس على  أنشىتة التخىا ونمىوه فى  مريلىة التخولىة المبكىري مىت وجرىة نظىر 

عر  عل  سلبيا  وإي ابيىا  أم ألدخا  تتراوح أعمارهم مت عاميت إل  تسع أعوام برد  الت 25الوالديت وشملت عينة الدراسة 



 

 
 

 

 

 

وتاديد متوس  عدد الساعا  الت  يقضيرا األدخا  مع تلك األلعىاب ومىت النتىاهج أيضىاً  ،ألعاب شاشا  اللمس مت وجرة نظرهت

       المعرف إتأءير ألعاب شاشا  اللمس عل  نشاد التخا البدن  ومت ءم نمو العقا 

  : (.1112 )عبدالعالالدراس  الثالث 

بعض األمراض االجتماعية للمىراهقيت أفىراد عل  الدراسة إل  التعر  عل  مدح ارتباد إدما  األلعاب اإللكترونية   هدفت هذه

العينة الباثية وكذلك التعر  عل  الخروم بيت الذكور واإلناث وفقاً لمدح انتشار األمراض االجتماعية والنخسية للمراهقيت أفراد 

 41دالباً مت متمرسى  األلعىاب اإللكترونيىة    21ذه الدراسة تم اختيار عينة عمدية بلء ي مرا تاقيا أهدا  هلالعينة الباثية، و

( بمريلت  اإلعدادية والثانوية بإيدح قرح ماافظة دمياد وتوصلت الدراسة لعدي نتىاهج أهمرىا : وجىود عالقىة  دالبة 40 ،دال 

 ،ارتبادية سالبة بيت متتيرا  المساندي االجتماعية مت قبا االسري وكا مت درجة إدما  األلعاب اإللكترونية والعزلة االجتماعية

ديىىة موجبىىة بىىيت درجىىة إدمىىا  األلعىىاب اإللكترونيىىة وبعىىض األمىىراض االجتماعيىىة وجىىود عالقىىة ارتبا ،والعنىى  لىىدح المىىراهقيت

وجود فروم جوهرية بيت كا مت التىالب الىذكور واإلنىاث فيمىا يتعلىا  ،الكتئاب النخس  والعزلة والعن للمراهقيت المتمثلة ف  ا

 باالكتئاب النخس إ

  ( 1112الدراس  الرابع : )العظامات 

 ،ر  عل  التأءير السلب  لوساها االتلا  الاديثة عل  تربية الن ء مىت وجرىة نظىر أوليىاء أمىور التلبىةهدفت الدراسة إل  التع

 ،وأظرر  النتاهج وجود تأءير سلب  لوساها تكنولوجيا االتلا  عل  تربية الن ء مت وجرة نظر أولياء األمور وبدرجة مرتخعىة

بينمىا جىاء بالمرتبىة األخيىري مشىكال  التربيىة  ،وبدرجىة مرتخعىة لكليرمىا ،يليىه مشىكال   التعلىيم ،وكا  ابرمه المشىكال  الدينيىة

عىاً لمتتيىر العمىر للىالح الخئىا  ووجود فروم دالىة إيلىاهياً فى  اسىت ابا  أوليىاء األمىور ككىا تب ،الم تمعية وبدرجة متوستة

مىى  للىىالح فئىىا  التعلىىيم م هىىا العلسىىنة ( وفىىروم فىى  اسىىت ابا  أوليىىاء األمىىور ككىىا تبعىىاً لمتتيىىر ال 50، وأكثىىر مىىت 35 -29 

 إاألعل 

 ( : 1111 بعبد الوهاالدراس  الخامس ) 

هدفت الدراسة إل  رصد أهم مواقع التواصا االجتماع  الت  يستخدمرا التخا السعودي باإلضىافة إلى  معرفىة أنمىاد اسىتخدامه 

المتاققة مت متابع مواقع التواصا االجتماع   اإلشاعا لرا والوقو  عل  دوافع وأسباب استخدامه لتلك المواقع ومت ءم معرفة 

ارتخاع معدال  تلخح االنترنت مىت  التالية:ومدح وع  التخا السعودي بتأءير مواقع التواصا االجتماع  وتوصلت إل  النتاهج 

تواصا األكثر ارتيىاداً مىت قبىا جاء ترتي  مواقع ال ،قبا األدخا  عينة الدراسة وهو ما يلتق  باالتخام مع نتاهج الدراسا  السابقة

إقبىا  األدخىا  على  مواقىع  ،بىود(/ فيس  توتير/ كييك /  اليوتيوب-انستقراماألدخا  السعودييت عينة الدراسة عل  الناو التال   

 يقىىراء الرياضىة، مشىاهدي التليخزيىو ،  ممارسىةالتواصىا االجتمىاع  لىه تىأءيره على  األنشىتة االجتماعيىة واالتلىالية األخىرح 

 إاألها(الخروج مع  اللع ، القلص،

  (. 1111الدراس  السادس : ) الهدلق 

ت وجرىة نظىر دىالب التعلىيم العىام مىهدفت الدراسة إل  التعر  عل  إي ابيا  وسلبيا  األلعاب اإللكترونيىة ودوافىع ممارسىترا 

 بمدينة الرياض، واستخدمت المنرج الوصخ ،



 

 
 

 

 

 

( دالى  وتىم إعىداد اسىتبانة مومعىة على  ماىاور الدراسىة الثالءىة وتوصىلت إلى  عىدد مىت النتىاهج 359ودبقت الدراسة على     

أهمرا: هناد عدد مت العواما الت  تدفع دالب التعليم العام لممارسة األلعاب اإللكترونية مثىا السىع  للخىوم والمنافسىة والتاىدي 

نية تسرم ف  تاسيت بعض المرارا  االجتماعية واألكاديمية لدح الالعبيت مثا مراري الباي األلعاب اإللكترو ،وي  االستتالع

عىت المعلومىا  ومرىىاري التخكيىر الناقىىد ومرىاري يىا المشىىكال ، اآلءىار السىىلبية لأللعىاب اإللكترونيىة تىىم تلىنيخرا إلىى  سىت فئىىا  

 أضرار دينية وسلوكية وأمنية وصاية واجتماعية وأكاديمية وعامة إ

  : ( 1112 )هاشمالدراس  السابع 

هدفت الدراسة إل  الكشى  عىت مىدح انتشىار المشىكال  السىلوكية عنىد األدخىا  مىت وجرىة نظىر المعلمىيت لللىخيت الدراسىييت   

ومعرفىة مىدح إمكانيىة  ،اإللكترونيىةالخامس والسادو ( ف  المريلة االبتداهية فى  ماافظىة الن ى  فى  ضىوء اسىتعما  األجرىزي 

التنب  بالمشكال  السلوكية عند األدخا  مت وجرىة نظىر المعلمىيت وتوصىلت البايثىة إلى  م موعىة مىت النتىاهج أهمرىا: أنىه يمكىت 

فىى  ضىىوء الوقىىت الىىذي يقضىىيه التخىىا عنىىد اسىىتعماله  اإللكترونيىىةالتنبىى  بالمشىىكال  السىىلوكية عنىىد األدخىىا  مسىىتعمل  األجرىىزي 

 ،والنوع، وال يمكت التنب  بالل  الدراس  ومنرا أيضاً أ َّ التكنولوجيا ت ءر ف  سلود األفىراد سىلباً وإي ابىاً ونية اإللكتر لألجرزي

والنوع لرما أءىر فى  يىدوث المشىكال  السىلوكية  اإللكترونيةالوقت الذي يقضيه التخا ف  استعما  األجرزي  ،سيما عند األدخا 

 يمكىىت للمعلىىم ماليظىىة المشىىكال  السىىلوكية عنىىد التالميىىذ مسىىتعمل  األجرىىزي ،ترونيىىةاإللكعنىىد األدخىىا  مسىىتعمل  األجرىىزي 

 إاإللكترونية

  ( 2015الدراس  الثامن : )الصقعبي 

هدفت هذه الدراسة إل  الكش  عت واقع استخدام األجرزي اإللكترونية مىت قبىا األدخىا  والوقىو  على  إي ابيىا  وسىلبيا  

فى  يىيت تكونىت  ،وأءرها عل  الاوار والتواصا مع التخىا مىت وجرىة نظىر اآلبىاء واألمرىا استخدام األجرزي اإللكترونية 

اآلباء واألمرا ( واستخدمت االستبانة كىأداي للدراسىة، كمىا توصىلت مت أولياء األمور   400عينه ضمت عينة الدراسة مت 

ترونيىة على  ال لىوو مىع العاهلىة، وأ  األجرىزي الدراسة إل  عدي نتاهج مت أهمرا : أ  التخا يخضا البقاء مع األجرىزي اإللك

اإللكترونية ت ءر على  التالىيا الدراسى  للتخىا وتضىع  مىت الاىوار والتواصىا مىع األسىري، ءىم ختمىت الدراسىة بىبعض 

التوصىىيا  التىى  يمكىىت أ  تكىىو  إضىىافة لبنىىاء يىىوار وتواصىىا إي ىىاب  مىىع التخىىا وتسىىاهم فىى  الاىىد مىىت االسىىتخدام السىىلب  

 كترونية مت أهمرا: لألجرزي اإلل

تعزيز دور األسري ف  تاديد سلود التخا وعاداته ف  اسىتخدام األجرىزي اإللكترونيىة، بتوجيىه ميولىه ناىو التخكيىر اإلي ىاب  

واالت اه ناو العلم والمعرفة، ونشر التوعية األسرية وتثقي  األسر ببيا  الترم اللاياة لالستخدام األمثا لرىذه األجرىزي 

 األدخا إعل   مت أجا التقليا مت نءارها السلبية

   (1112 )العبودي التاسع :الدراس 

ترد  الدراسة إل  التعر  عل  مستوح القلا لدح األدخا  مت مستخدم  األلعاب اإللكترونية والتعر  على  داللىة الخىروم فى  

  أ :واقد اسخر  نتاهج الدراسة عل   ،الممارسيتالقلا بيت األدخا  الذكور مت ممارس  األلعاب اإللكترونية وغير 



 

 
 

 

 

 

 عينة الممارسيت ظرر  عليرم أعراض قلا عند مقارنترم بتير الممارسيت -

أ  األدخىىا  يكونىىوا غيىىر مىىدركيت وواعىىيت لىىبعض األفكىىار التىى  تاملرىىا األلعىىاب اإللكترونيىىة والتىى  تنمىى  العدوانيىىة  -

 وت علرم يكتسبو  سلوكيا  مثا العن إ

   ( 1111 در)قوي العاشرة:الدراس 

هدفت الدراسة إل  معرفة واقع األلعاب اإللكترونية بيت أوساد األدخا  ال زاهرييت، ومااولة الوصو  إل  الكش  عىت مختلى  

 :وأسخر  الدراسة عت ،ال وان  المايتة برذه الظاهري قلد المساهمة ف  الاد مت شدي عنخوانرا كختوي أول 

األدخىىا  فرىى  تعمىىا بتختىىي  مىىت صىىانعيرا علىى  مرع السىىلود العىىدوان  فىى  لأللعىىاب اإللكترونيىىة تىىأءير علىى  سىىلود  -

 شخلية التخاإ

تنام  السلود العدوان  لدح التخا جراء الممارسة المتكرري لرذه األلعاب ي عله فىرد يميىا لل ريمىة والقتىا بتريقىة ال  -

 شعوريةإ

 ميز بالعن  والعدوانيةإختوري األلعاب عل  السلود والقيم والتقاليد والديت، وتكويت أجيا  تت -

   ( 1112جميل وآخرون  )هاله عشر:الدراس  الحادي 

يرد  الباي إل  دراسة استخدام أدخا  مريلة التعليم األساس  لوساها التكنولوجيا الاديثة وعالقترا بسلوكرم العدوان ، وتاديد 

معلومىىا  ( والسىىلود  – ممارسىىا -ات اهىىا  لوجيىىا الاديثىىة بماىىاوره الثالءىىة مسىىتوح وعىى  األدخىىا  باسىىتخدام وسىىاها التكنو

سىىلود موجىىه ناىىو  -سىىلود موجىىه ناىىو الممتلكىىا  -العىىدوان  ألدخىىا  عينىىة الباىىي بماىىاوره الثالءىىة  سىىلود موجىىه ناىىو الىىذا 

 أهم النتاهج الت  أسخر عنرا الباي:إ ومت اآلخريت

 وجيا االتلا  والسلود العدوان  لألدخا إوجود عالقة ارتبادية سالبة دالة إيلاهياً بيت وع  األدخا  بوساها تكنول -

أفىراد األسىري   عىددوجود عالقة ارتبادية موجبة دالة إيلاهياً بيت بعض متتيرا  المستوح االجتمىاع  واالقتلىادي  -

 إاالتلا دخا األسري( وإجمال  الوع  بوساها تكنولوجيا  –

عىدد أفىراد األسىري، توح االجتمىاع  واالقتلىادي  المسى وجود عالقة ارتبادية سالبة دالة إيلاهياً بيت بعض متتيرا  -

 وإجمال  السلود العدوان  لألدخا إ األسري(مستوح تعليم الوالديت، دخا 

 وجود فروم دالة إيلاهياً بيت متوست  درجا  الذكور واإلناث ف  إجمال  السلود العدوان  وذلك للالح الذكورإ -

   (  1112) الشحروري  عشر:الدراس  الثاني 

األلعىاب اإللكترونيىة على  العمليىا  المعرفيىة والىذكاء االنخعىال  لىدح أدخىا  مريلىة التخولىة المتوسىتة فى   بعنوا  أءرالدراسة 

، وتتماور إشكاليترا يو  استقلاء أءر اللعاب اإللكترونية عل  العمليا  المعرفية والىذكاء االنخعىال  لىدح أدخىا  4001األرد  

األرد ، وأظرىىر  نتىىاهج الدراسىىة أ  هنىىاد فروقىىاً ذا  داللىىة إيلىىاهية علىى  مقيىىاو العمليىىا   مريلىىة التخولىىة المتوسىىتة فىى 

 الموجرةإة وللالح الم موعة غير المعرفية بيت المتوستا  الاسابية البعدية المعدلة تبعاً لمتتير الم موع

 

 



 

 
 

 

 

 

 . (1111 )الهذلي عشر:الدراس  الثالث  

األلعاب التعليمية اإللكترونية ف  تنمية بعض المخاهيم العلمية لدح دخا ما قبا المدرسة، فقىد هىدفت الدراسىة  بعنوا  أءرالدراسة 

أءر األلعاب التعليمية اإللكترونية عل  تنمية بعض المخاهيم العلمية لدح األدخا  ما قبا المدرسة، بماافظة الليي  الكش  عتإل  

يىة وقىد توصىلت الدراسىة إلى  العديىد مىت النتىاهج أهمرىا، أكثىر األلعىاب التعليميىة اإللكترونيىة التابعة لمنتقة مكىة المكرمىة التعليم

أوالً األلوا ، جسم اإلنسا ، الايوانا  وصتارها، صح أم ختأ، وظاه  األعضاءإ ءانياً: المخاهيم  ه :تخضيالً لدح عينة الباي 

األلىوا ، الوقىت، جسىم  هى :ا باسىتخدام األلعىاب التعليميىة اإللكترونيىة العلمية المناسبة لتخا ما قبا المدرسة والتى  يمكىت تنميترى

 اإلنسا ، ياال  المادي، الايوانا  وصتارها، صو  وصوري ال مع، صح أم ختأ، وظاه  األعضاءإ

التى  درسىت بالتريقىة سىت  درجىا  الم موعىة الضىابتة  بىيت متو  0.05ءالثاً: توجد فىروم ذا  داللىة إيلىاهية عنىد مسىتوح

( فى  التتبيىا البعىدي الختبىار المخىاهيم م األلعىاب التعليميىة اإللكترونيىةلمعتادي ( والم موعىة الت ريبيىة   التى  درسىت باسىتخداا

 العلمية لدح أدخا  ما قبا المدرسة بعد ضب  أءر االختبار القبل  للالح الم موعة الت ريبيةإ

   ( 1111دراس  الصباح ) عشر:الدراس  الرابع 

سة إل  معرفة التاديا  والتتيرا  الت  يعانو  منرا الولديت مع أبناهرم الذيت هم ف  ست مبكر مىت عمىرهم، واتبعىت هدفت الدرا

البايثىىة المىىنرج الوصىىخ ، فىى  باثرىىا واقتلىىر الباىىي علىى  عينىىة مىىت األدخىىا إ وتوصىىلت الدراسىىة إلىى  نتىىاهج مىىت أهمرىىا: إ  

لوب يياترم وأصبح أسلوب يياي خادئ وهذا ما يواجىه الوالىديت مىت تاىدي مستخدميت األجرزي اإللكترونية مت األدخا  تتير أس

 لتتير هذا السلوبإ

   (1112دراس  الرملي ) عشر:الدراس  الخامس 

واقتلىر  على  عينىة مىت الم تمىع  ،الت  وضات أهم التاديا  الت  تواجه اآلباء مع أبناهرم عند استخدام األجرزي اإللكترونية 

األدخا  ف  ست مبكرإ توصلت الدراسة ال  نتاهج مت أهمرا: استخدام التخا لألجرزي اإللكترونيىة يتى  فى  أوقىا  التعىام،  موه

 فقدا  الشعور باألشياء المرمة مت يولهإ وهذه تعد أكبر التاديا  الت  تواجه أولياء األمورإ

 الدراسات األجنبي : .1.1.1

 (.hysing M,pallesen S,stormark KM 2014)الدراس  األولى: ● 

يىو  اسىتخدام المىراهقيت  49إلى   46مراهىا بأعمىار تتىراوح بىيت  9926تم إجراء هذه الدراسة ف  النرويج وقد شىملت العينىة 

ألجرزترم اإللكترونية ف  الليا والنرار وتأءيرها عل  نومرم خللت الدراسة إل  أ َّ المراهقيت يقضوا وقىت دويىا فى  اسىتخدام 

جرزي اإللكترونية والت  تتسب  ف  تقلىير مىدي نىومرم وأ  هنىاد عالقىة سىلبية بىيت اسىتخدام األجرىزي اإللكترونيىة وبىيت فتىري األ

 النومإ

 

 



 

 
 

 

 

 

 Sundus M, 2018). الدراس  الثاني : ) ● 

ييىىي اظرىىر  الدراسىىة بعىىض التىىأءيرا   ،هىىدفت الدراسىىة إلىى  التعىىر  علىى  تىىأءير اسىىتخدام األدوا  اإللكترونيىىة علىى  األدخىىا 

السلبية عل  قدري األدخا  عل  الكالم وتأخر اللتة لديرم وضع  ف  مرارا  التواصا وأيضىاً قىد تتسىب  فى  التىأءير السىلب  على  

لسلبية شخليترم كت ربة القلا العلب  والخ ا والخو  وف  جان  نخر ذكر  الدراسة أ َّ األدخا  يتعلمو  الكثير مت األشياء ا

سنوا  بالرغم مت ذلك أظرر  الدراسة بعض ال وان  اإلي ابية مت استخدام األدوا  اإللكترونية كالمرىاري الاركيىة  5قبا عمر 

الت  ترتب  مع العضال  عمد استخدام أيديرم وأصابعرم بشكا أفضا بتريقة فعالة جداً وف  وقت قلير، وأيضىاً تسىاعد اسىتخدام 

 ة عل  تتوير أسرع وأفضا للمرارا  المعرفية لدح األدخا  مثا التتبيقا  التخاعلية وألعاب الخيديوإهذه األدوا  اإللكتروني

 (.  Cain N, Gradisar M,2010الدراس  الثالث : )● 

األباىىاث التىى  اجريىىت يىىو  العالقىىة بىىيت اسىىتخدام الوسىىاه  اإللكترونيىىة والنىىوم عنىىد األدخىىا   الدراسىىة بعىىضاستعرضىىت هىىذه 

 %91وأ َّ  النىومإت ف  ست المدرسة وجد أ َّ استخدام الوساه  اإللكترونية ي دي إل  ساعا  نوم أقا وتأخير ف  وقت والمراهقي

الدراسىة إلى  أ َّ هنىاد ميىادي فى  اسىتخدام  وأشىارهمت األمريكييت يملك عل  األقا ايدح األجرزي اإللكترونية فى  غرفىة نىومرمإ 

 قلة والت  تلع  دور ف  ه ري النومإاأللعاب اإللكترونية والروات  المتن

 (.Subrahmanyam, K., Greenfield, P., Kraut, R., & Gross, E. (2001)الدراس  الرابع : )● 

أجريىىت هىىذه الدراسىىة فىى  أمريكىىا علىى  عينىىة مىىت األدخىىا  والمىىراهقيت يىىو  تىىأءير اسىىتخدام الكمبيىىوتر علىى  األدخىىا  وتنميىىة 

اسىتخدام الكمبيىوتر واإلنترنىت على  المىدح التويىا إلى  تاسىينا  دويلىة المىدح فى  المرىارا  وأظرىر  أنىه يى دي  المراهقيت،

 يىى ءر سىىلباً علىى  المرىىارا  واألنشىىتة االجتماعيىىة لألدخىىا إ المعرفيىىة واإلن ىىام األكىىاديم  وإ َّ االسىىتخدام المعتىىد  للكمبيىىوتر ال

 عاب الكمبيوتر األكثر شعبية بيت األوالدإ وعل  الرغم مت االت اها  األخرح الستخدام الكمبيوتر، تضا أل

 ( Smahel, D., Wright, M. F., & Cernikova, M 2015الدراس  الخامس : )● 

هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأءير التكنولوجيا عل  اللاة البدنية والعقلية مت وجرت نظر األدخا إ وشملت هذه الدراسة األدخا  

(إ مىت خىال  م موعىا  التركيىز والمقىابال ، وقىد تىم 369سىنه فى  تسىع دو  أوربيىة  العىدد   16-6الذيت تتراوح أعمارهم بىيت 

خىا  س ا  األدخا  عما يعتبروه أمراً سلبياً أو إشكاالً أءناء استخدام اإلنترنت والتقنيةإ وقد أظرر  النتاهج ف  هذه الدراسة، أ َّ األد

 ،ع وعىدم تنىاو  التعىىام والتعى إ وأعىراض اللىاة العقليىة كالعىىدوا أبلتىوا عىت عىدي مشىاكا جسىدية كمشىىاكا فى  العىيت واللىدا

 مشاكا النوم، وأفاد األدخا  بمدح اإلدراد لأليداث عبر اإلنترنتإ 

 التعليق على الدراسات السابق :

فىى  ييىىاي التخىىا، واسىىتخدمت المىىنرج الوصىىخ  فىى  دراسىىترا، مثىىا الدراسىىة  ( أسىىلوب التتييىىر4045 اوضىىات دراسىىة اللىىباح 

( اوضات اهم التاديا  الت  تواجرىه أوليىاء المىور مىع أبنىاهرم، ولىم تىذكر المىنرج المتبىع فى  4046الااليةإ اما دراسة الرمل   

 راسة الاالية مع الدراسا  السابقةإدراستراإ بايي ا  جميع الدراسا  السابقة دبقت عل  األدخا  ف  ست مبكر، واتخقت الد



 

 
 

 

 

 

( فتمىىت علىى  مسىىتوح األرد  4046( علىى  مسىىتوح دولىىة فلسىىتيت، امىىا دراسىىة الرملىى   4045دراسىىة اللىىباح   كمىىا وضىىات

وخاصة مدينة عما ، واختلخت الدراسة الااليىة عىت الدراسىا  السىابقة بايىي تىم تتبيىا الدراسىة على  مسىتوح المملكىة العربيىة 

 بماافظة جديإ  السعودية وخاصة

ف  م ا  تعليم التخا، والتى  اتبىع  اإللكترونيةرزي جوضات استراتي ية توظي  األأ( الت  4045دراسة المزروع   اوضات 

فيرا المنرج الت ريب ، واقتلر باثه عل  عينة مت األدخا  ف  ست مبكرإ وتوصلت الدراسة ال  نتاهج مت أهمرا: توسيع مدارد 

 تاخيز التخا واندفاعه لعملية التعليمإ المعرفة عند األدخا ،

فى  اكتسىىاب األدخىا  للمرىىارا  عىت دريىىا اإللكترونيىىة جرىزي سىتراتي ية توظيىى  األال( 4043 دراسىىة كيىر كوريىىا  وأشىار  

، مرىاري تاليىا األسىبابإ واتبعىت فى  باثرىا المىنرج الوصىخ ، بتالقىة شاشا  اللمس مثا: مراري الاخج السريع، مراري التاىدث

نتىاهج مىت أهمرىا: تنميىة التخىا فكريىا، إدراد التخىا  إلى لر باثرا عل  عينة مت األدخا  ف  ست مبكرإ وتوصلت الدراسة واقت

 لما ي ري مت يولهإ

أكثر فعاليىة  اإللكترونيةتناو  هذا الماور الدراسا  السابقة المتعلقة باالستراتي يا  المتبعة لك  يلبح استخدام التخا لألجرزي 

 ما يل : ال مت خ والت  يتضح

عل  استراتي ية توظي  األجرزي الذكية ف  التعليم، واتخقىت الدراسىة الااليىة  ييي ركز ( 4045 دراسة المزروع   -

   إاإللكترونيةمع الدراسا  السابقة ف  كيخية توظي  األجرزي 

مت ييي المريلة الت  دبقت عليرا الدراسة ن د ا  جميع الدراسا  السابقة دبقت عل  األدخا  ف  ست مبكر، واتخقت  -

( اسىتخدم فيرىا المىنرج الت ريبى ، بينمىا دراسىة كيىر 4045 الدراسة الاالية مع الدراسىا  السىابقةإ دراسىة المزروعى  

 الااليةإ ( استخدمت المنرج الوصخ ، مثا الدراسة4043 كوريا  

مسىتوح  ( على 4043( عل  مستوح دولة الكويت، بايىي تمىت دراسىة كيىر كوريىا   4045تمت دراسة المزروع    -

الواليا  المتادي األمريكية، واختلخت الدراسىة الااليىة عىت الدراسىا  السىابقة بايىي تىم تتبيقرىا على  مسىتوح المملكىة 

 إبماافظة جدي العربية السعودية وخاصة

 

 الدِّراس  وإجراءاتها منهجيَّ  .1

 :تمهيد

هذا الخلا اإلجراءا  المنر ية للدراسة، مت ييىي مىنرج الدراسىة الىذي اسىتخدم، وتاديىد م تمعىه وعينتىه، وأدواتىه مىت  يتناو 

ييي بناءها، والتأكد مىت صىدقرا وءباترىا، واإلجىراءا  المتبعىة فى  تتبيقرىا، وأسىالي  المعال ىة اإليلىاهية التى  اسىتخدمت فى  

 ا البيانا ، وهذه اإلجراءا  عل  الناو التال :تالي

 

 



 

 
 

 

 

 

 راس :منهج الد. 1.1

تم ف  هذه الدراسة استخدام المنرج الوصخ  التاليل ، الذي يعبّر عت الاالة المدروسىة تعبيىًرا كميًىا وكيخيًىا، ييىي يمكننىا وصى  

بأنىه عبىاري عىت أسىلوب يعتمىد دراسىة (، 4002وتشخيص موضوع الباي وتاليا بعض جوانبه، كمىا أشىار عبيىدا  وممالهىه  

 .الواقع أو الظاهري كما توجد ف  الواقع، وتسرم بوصخرا وصخاً دقيقاً، ويعبر عنرا تعبيراً كيخياً أو كمياً 

  :راس مجتمع الد. 1.1

، دىالب اللىخو  العليىا مىت المريلىة االبتداهيىة بماافظىة جىدي (أمرىا  أبىاء و أمىور أوليىاءتكو  م تمع الدراسىة مىت م موعىة 

 هـإ4224-4224خال  العام الدراس  

 : راس الد مجاالت. 1.1

 مكت  التعليم بوس  جدييتمثا ف   :المكان الم ا   -

 هـ4224-4224يتمثا ف  العام الدراس   :الزمان  الم ا  -

 إ(44-9العليا مت المريلة االبتداهية  اباء وأمرا  مت سنة الم ا  البشري: يتمثا ف  أولياء أمور دالب اللخو   -

 

 راس :عين  الد. 1.1

( 244اللخو  العليا مت المريلة االبتداهية بماافظة جدي وقد بلتت عينة الدراسة   أمور دالبمت أولياء تم اخذ عينة عشواهية 

  هـإ4224-4224 الثان  للعام الدراس  الخلا (441( واألمرا   492مت أباء وأمرا  ييي بلء عدد االباء  

 :راس أداة الد. 1.1

تم استخدام االستبيا  كأداي لرذه الدراسة والذي تم تلميمه مت قبىا البايىي بعىد االدىالع على  العديىد مىت الرسىاها والكتى  ذا  

 الللة بموضوع الدراسة وفقاً للختوا  التالية:

 راس  وجمع البيانات: ات إعداد أداة الدخطو

(، تىىم لوالىديتبعىد تاديىد هىد  الدراسىىة وهىو قيىاو تىأءير اسىىتخدام األجرىزي االلكترونيىة علىى  سىلود األدخىا   مىت وجرىىة نظىر ا

بعىىد االدىىالع علىى  أدبيىىا  الدراسىىة البايىىي بتلىىميمرا إلكترونيىىا  وقىىد قىىامتلىىميم م موعىىة أسىىئلة تخىىتص بموضىىوع الدراسىىة 

عىة مىت المختلىيت ذوي الخبىري فى  م ىا  الدراسىة وتىم االخىذ بماليظىاترم والدراسا  السابقة، ومت ءم تم عرضىرا على  م مو

  ( وتكونت مت م موعة مت األسئلة كما يل :4والخروج باألداي ف  صورترا النراهية  ملاا 

 : البيانات الديمغرافي 

 ، الدخا الشرريإصخة ول  األمر، العمر، الاالة االجتماعية، عدد األدخا ، الاالة االجتماعية، المستوح التعليم 

 أسئلة الدراسة وتكونت مت م موعة مت المااور التالية:

 مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا  المحور األول: -

 مدح تسب  استخدام األجرزي االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا  :المحور الثاني -



 

 
 

 

 

 

 التعليم  واالقتلادي للوالديت ف  توفير أجرزي الكترونية ألدخالرمأءر المستوح : المحور الثالث -

 تأءير األجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسري مدح الرابع:المحور  -

 مدح وجود اءار صاية عل  األدخا  باستخدام األجرزي االلكترونية المحور الخامس: -

 جرزي اإللكترونية عل  قلور االنتباه وفرد الاركةمدح تأءير استخدام األدخا  لأل المحور السادس: -
 

 صدق األداة:

تىأءير اسىتخدام األجرىزي اإللكترونيىة على   المقلود بلدم األداي: إل  أي مىدح تقىيس التىرض الىذي وضىعت مىت أجلىه، أو مىدح

تناولت موضوع الدراسة، يتى  ، ولتاقيا ذلك تم تلميم األداي بالرجوع إل  العديد مت الدراسا  والدوريا  الت  سلود األدخا 

 .الوصو  إل  اللوري النراهية ألداي الدراسة
 

 التأكد من صالحي  أدوات الدراس :

 :الثباتمعامل -1

النتاهج نخسرا إذا أعيد تتبيا االستبانة عل  نخس العينة ف  نخس الظرو ، وتم قياسه بىالترم تعت  يقلد بثبا  أداي القياو: أ  

 :التالية

 :معامل ثبات ألفاكرونباخ-أ

 ، وكانت النتاهج:SPSSتم يساب معاما ءبا  ألخاكرونباخ باستخدام برنامج 

 ( معامالت الفاكرونباخ1-1جدول )

 الفاكرونباخ عدد العبارات المحـــاور

 651إ0 2 مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا 

 691إ0 2 األجرزي االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا مدح تسب  استخدام 

 135إ0 2 أءر المستوح التعليم  واالقتلادي للوالديت ف  توفير أجرزي الكترونية ألدخالرم

 153إ0 1 مدح تأءير األجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسري

 695إ0 2 االلكترونيةمدح وجود اءار صاية عل  األدخا  باستخدام األجرزي 

 162إ0 1 مدح تأءير استخدام األدخا  لألجرزي اإللكترونية عل  قلور االنتباه وفرد الاركة

 901إ0 42 األداء ككا

 

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبان -ب

 عبارا /مااور(، ودرجىا  أسىئلة يقلد باالتسام الداخل  ألسئلة االستبانة: ه  قوي االرتباد بيت درجا  كا م ا  

االستبانة الكلية، واللدم ببسادة هو أ  تقيس أسئلة االستبانة أو االختبار ما وضعت لقياسه، أي يقيس فعىال الوظيخىة 

 الت  يخترض أ  يقيسرا، ال دو  التال  يبيت هذه المعامال :

 



 

 
 

 

 

 

 اق الداخلي لعبارات أداة الدراس ( معامالت االتس1-1جدول )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط عبارةرقم ال

4 .276(**) 43 .498(**) 

4 .257(**) 42 .480(**) 

3 .442(**) 45 .606(**) 

2 .173(**) 46 .548(**) 

5 .233(**) 41 .305(**) 

6 .441(**) 49 .487(**) 

1 .524(**) 49 .455(**) 

9 .465(**) 40 .476(**) 

2 .254(**) 44 .536(**) 

11 .267(**) 44 .415(**) 

11 .324(**) 43 .560(**) 

11 .371(**) 42 .534(**) 

 

 معيار الحكم:

وّضح ال دو  التال  معيار الاكم عل  فقرا  االستبيا  والذي اعتمد مقياو ليكر  الخماس   موافا بشدي، موافا، 

 ماايد، غير موافا، غير موافا بشدي(إ

 المدى وأوزان اإلجابات واآلراء السائدة لها.( 1-1جدول رقم )

 الرأي السائد الوزن قيم  المتوسط

 غير موافا بشدي 4 61إ4إل  أقا مت  4مت 

 غير موافا  4 6إ4إل  أقا مت  61إ4مت 

 ماايد 3 2إ3إل  أقا مت  6إ4مت 

 موافا  2 4إ2إل  أقا مت  2إ3مت 

 موافا بشدي 5 5إل   4إ2مت 

 

 :تطبيق الدراس إجراءات . 2.1

 :بعد تلميم أداي الدراسة تم القيام باإلجراءا  التالية

 تتبيا أداي الدراسة بتوميعرا إلكترونياً عل  أفراد الدراسةإ 



 

 
 

 

 

 

 تخريء البيانا  ف  برنامج (SPSS)  ًلتاليلرا إيلاهيا. 

 إي اد اللدم والثبا  ألداي الدراسة. 

 تاليا األداي إيلاهياًإ 

 اإلحصائي  المستخدم :األساليب . 2.1

 معال ة بيانا  الدراسة باستخدام األسالي  اإليلاهية المناسبة لتبيعة هذه الدراسة، وذلك عل  الناو التال :  تمت

  المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية، لترتي  إجابا  مخردا  الدراسة لعبارا  االستبانة يس  درجة

 الموافقةإ

   معاما ارتباد بيرسوPearson) ، إلي اد العالقة بيت بعض المتتيرا ، وكذلك إي اد معاما االتسام الداخل ،)

 وتاديد نوع العالقة بيت المتتيرا  والدرجة الكلية لألداي، وكذلك لإلجابة عل  الخرضيا إ

   معاما ألخاكرونباخALPHAلاساب ءبا  مااور الدراسة، وأداي الدراسةإ ) 

   اختبارtللتيت ( للعينتيت المنخIndependent sample t-testإ 

  اختبار تاليا التبايت األياديOne Way ANOVA 

 

 نتائج الدراس  ومناقشتها .1

  :تمهيد

هذا الخلا تناو  تاليا نتاهج الدراسىة الميدانيىة  التاليىا اإليلىاه ( مىت خىال  عىرض اسىت ابا  أفىراد عينىة الدراسىة على  

إيلاهيًا باستخدام مخاهيم اإليلاء الوصخ  واالستدالل  وأساليبه اإليلاهية، وصوالً إل  أسئلة الدراسة الميدانية، ومعال ترا 

النتاهج وتاليلرا وتخسيرها ف  ضوء األدر النظرية للدارسة الميدانية المتعلقة بتأءير استخدام األجرىزي االلكترونيىة على  سىلود 

 األدخا ، وكانت النتاهج كما يل :

 لمتغيرات الشخصي :التحليل االحصائي ل .1.1

 ( توزيع أفراد العين  على حسب المتغيرات الشخصي .1-1جدول )

 النسب  التكرار توزيعات المتغير  المتغيرات الشخصي 

 صخة ول  األمر
 71.5 294 أب 

 28.5 117 أم 

 العمر 

 1.5 6 سنة فأقا 45

 5.6 23 سنة        46-30

 11.7 48 سنة               34-35

 23.6 97 سنة 36-20



 

 
 

 

 

 

 57.7 237 سنة فأكثر 24

 الاالة االجتماعية

 95.6 393 متزوج /ـة

 3.6 15 متلا/ـة

 7. 3 أرما/ـة

 عدد األدخا 

 51.1 210 أدخا   4-3

 42.1 173 أدخا   2-6

 5.8 24 أدخا   1-9

 1.0 4 فأكثر 9

 الاالة المرنية
 73.0 300 أعما 

 27.0 111 ال أعما

 المستوح التعليم 

 0 0 أم   ال يقرأ وال يكت ( 

 1.2 5 ابتداه  

 4.9 20 متوس  

 20.4 84 ءانوي 

 56.2 231 جامع  

 17.3 71 دراسا  عليا

 الدخل الشهري

 13.1 54 ال يوجد دخا           

 4.6 19           3000أقا مت 

2000 – 6000 21 5.1 

1000 – 9000       49 11.9 

 65.2 268 فأكثر                        40000

 



 

 
 

 

 

 

 

 

(، ومت ءم  متلا/ـة( بنسبة %6إ95ويبيت ال دو  كذلك أ  أغل  أفراد العينة ياالترم االجتماعية كانت  متزوج /ـة( بنسبة  

 (، الشكا التال  يبيت هذه النس :%1إ0(، وأخيراً  أرما/ـة( بنسبة  %6إ3 
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أدخا (  6-2(، ومت ءم عدد أدخا  ما بيت  %4إ54أدخا ( بنسبة   3-4أغل  أفراد العينة لديرم أدخا  ما بيت  ال دو  يبيت 

 (، الشكا التال  يبيت هذه النس :%4فأكثر( بنسبة   9(، وأخيراً  %9إ5أدخا ( بنسبة   9-1(، تليرا  %4إ24بنسبة  

 

( بينما الذيت ال عما لرم بلتت نسبترم %13ترم المرنية يعملو  بنسبة  ووضات نتاهج ال دو  كذلك أ  أغل  أفراد العينة ياال

 (، الشكا التال  يبيت هذه النس :41% 

 

(، ومت ءم %2إ40(، يليه الثانوي بنسبة  %4إ56أوضات النتاهج أ  أغل  أفراد العينة مستواهم التعليم  جامع  بنسبة  

(، الشكا التال  يبيت هذه %4إ4(، وأخيراً االبتداه  بنسبة  %9إ2س  بنسبة  (، ومت ءم المتو%3إ41الدراسا  العليا بنسبة  
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(، ومت ءم ال يوجد لديرم %4إ65فأكثر( بنسبة   40000وكما يبيت ال دو  كذلك أ  أغل  أفراد العينة لديرم دخا شرري بلء  

(، وأخيراً مستوح %4إ5( بنسبة  6000 – 2000(، ومت ءم  %9إ44( بنسبة  9000 – 1000(، تليرا  %4إ43دخا بنسبة  

 (، الشكا التال  يبيت هذه النس :%6إ2( بنسبة  3000الدخا بنسبة  أقا مت 

 

 التحليل اإلحصائي الستجابات عين  الدراس  على متغيرات الدراس : .1.1

 خال  المااور كما يل : ف  هذا ال زء تم عرض التاليا اإليلاه  الست ابا  عينة الدراسة لمتتيرا  الدراسة، مت

 مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا  الماور األو : 

( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  واالوزان النسبي  ودرجات الموافق  إلجابةات أفةراد العينة  علةى عبةارات 1-1جدول )

   .كتروني  على التحصيل الدراسي لألطفالمدى تأثير استخدام األجهزة االلمحور 

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درج  

 الموافق 

تسىىىاعد األجرىىىزي اإللكترونيىىىة اآلبىىىاء فىىى  تامىىىا صىىىعوبا  العمليىىىة 

 التعليمةإ 
3.86 0.89 

77.2 
 كبيري

 متوستة 62.6 1.02 3.13اسىىىتخدام ابنىىى  لألجرىىىزي اإللكترونيىىىة يسىىىاعد فىىى  تنشىىىي  ذاكرتىىىه 
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 التاليليةإ 

ممارسىة ابنى  للعىى  بىاألجرزي اإللكترونيىة لسىىاعا  دويلىة يقلىا مىىت 

 دافعية التعلم لديهإ 
4.30 1.00 

 كبيري جداً  86

استخدام األجرزي اإللكترونية ألبن  سىاعد كثيىراً فى  تاسىت تالىيله 

 الدراس إ
2.84 1.06 

 متوستة 56.8

 3.53 0.99 70.65 
 كبيري

لعبىارا  الخاصىة ال دو  أعاله عباري عت المتوسىتا  الاسىابية واالنارافىا  المعياريىة واألوما  النسىبية ودرجىا  الموافقىة 

 ،مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا ماور 

( ممىا يعنى  40إ2إلى   20إ3ليكر  الخماسى   ( يقع بداخا الخئة الرابعة لمعيار 5مت  53إ3فن د أ  المتوس  العام بلء   

 إتأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا أ  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري عل  مدح 

 تسبب استخدام األجهزة االلكتروني  في السلوك العدواني لألطفال الثاني: مدىالمحور 

االنحرافات المعياري  واالوزان النسبي  ودرجات الموافق  إلجابةات أفةراد العينة  علةى عبةارات ( المتوسطات الحسابي  و1-1جدول )

 .تسبب استخدام األجهزة االلكتروني  في السلوك العدواني لألطفال مدىمحور 

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

اإللكترونيىىة قضىىاء ابنىى  ألوقىىا  دويلىىة مىىع األجرىىزي 

 يعزم ي  الذا  لديهإ
3.00 1.17 60 

 متوستة

ممارسىىة ابنىى  للعىى  بىىاألجرزي اإللكترونيىىة يىى دي إلىى  

 اإلدما  اإللكترون إ 
4.59 0.73 91.8 

 كبيرو جداً 

أءناء ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونيىة يلىبح 

 ياد المزاجإ 
4.28 0.92 85.6 

 كبيري جداً 

ال يسىىىىمح ابنىىىى  متلقىىىىاً لآلخىىىىريت باسىىىىتخدام اجرزتىىىىه 

 اإللكترونيةإ 
3.50 1.09 70 

 كبيري

 كبيري 76.85 0.98 3.84 

مىدح ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبىارا  ماىور 

( يقىع بىداخا الخئىة 5مىت  50إ3فن ىد أ  المتوسى  العىام بلىء   ،السلود العىدوان  لألدخىا تسب  استخدام األجرزي االلكترونية ف  

مىىدح تسىىب  اسىىتخدام ( ممىىا يعنىى  أ  أفىىراد العينىىة مىىوافقيت بدرجىىة كبيىىري علىى  4إ2إلىى   2إ3الرابعىىة لمعيىىار ليكىىر  الخماسىى   

   إاألجرزي االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 أثر المستوى التعليمي واالقتصادي للوالدين في توفير أجهزة الكتروني  ألطفالهمالمحور الثالث: 
 

أثر المستوى التعليمي ( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  لتوزيع أفراد العين  على عبارات محور 1-1جدول )

 واالقتصادي للوالدين في توفير أجهزة الكتروني  ألطفالهم

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

وجىىىود األجرىىىزي اإللكترونيىىىة ضىىىروري فىىى  الايىىىاي 

 اليومية البن إ
3.31 1.13 66.2 

 متوستة

أشعر بأ  الدخا العىال  ألسىرت  ياىتم على  تىوفير 

 أجرزي اإللكترونية البن إ
3.01 1.12 60.2 

 متوستة

اسىىع  لتىىوفير أيىىدث األجرىىزي اإللكترونيىىة البنىى  

 48.6 1.15 2.43 يت  وإ  كنت أجرا استخداماتراإ 
 ضعيخة 

أقىىوم بتىىوفير األجرىىزي اإللكترونيىىة البنىى  يتىى  ال 

 يشعر بالنقص أمام أقرانهإ
3.38 1.16 67.6 

 متوستة

 
3.03 1.14 60.65 

 متوستة

ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبارا  ماور 

مىت  03إ3فن ىد أ  المتوسى  العىام بلىء   ،أءر المستوح التعليم  واالقتلادي للوالديت ف  توفير أجرزي الكترونية ألدخالرم

( ممىا يعنى  أ  أفىراد العينىة مىوافقيت بدرجىة متوسىتة 20إ3إل  60إ4كر  الخماس   ( يقع بداخا الخئة الثالثة لمعيار لي5

  عل  مدح تأءير الاالة االقتلادية القتناء االسري لألجرزي االلكترونيةإ

 

 مدى تأثير األجهزة اإللكتروني  في االنطواء واالنعزال األسري المحور الرابع: 

مدى تأثير األجهزة ( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  لتوزيع أفراد العين  على عبارات محور 1-1جدول )

 .اإللكتروني  في االنطواء واالنعزال األسري

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

استخدام ابن  لألجرزي اإللكترونية يضىع  التواصىا مىع األسىري 

 والم تمع الماي  بهإ 
 كبيري جداً  86.2 0.85 4.31

أرح أ  قضىىاء ابنىى  لسىىاعا  دويلىىة مىىع األجرىىزي اإللكترونيىىة 

 يضع  الاوار والتعبير لديهإ 
 كبيري جداً  85.4 0.89 4.27

األجرىىىزي اعتقىىىد أ  تخاعىىىا ابنىىى  مىىىع واقعىىىه االفتراضىىى  فىىى  

 كبيري 78.6 0.95 3.93 اإللكترونية أكثر مت ماي  اسرتهإ

يخضا ابن  البقاء مع األجرزي اإللكترونية عت الخروج ف  نزهىة 

 إعاهلية
 كبيري 71.8 1.26 3.59

 
 كبيري 80.50 0.99 4.03



 

 
 

 

 

 

ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبارا  ماور 

( يقىع بىداخا 5مىت  03إ2فن ىد أ  المتوسى  العىام بلىء   ،مدح تأءير األجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعىزا  األسىري

تىأءير ( مما يعن  أ  أفراد العينة موافقيت بدرجىة كبيىري على  مىدح 40إ2إل   20إ3الخماس    الخئة الرابعة لمعيار ليكر 

 إاألجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسري

 

 مدى وجود اثار صحي  على األطفال باستخدام األجهزة االلكتروني  المحور الخامس:

مدى وجود اثار صحي  ( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  لتوزيع أفراد العين  على عبارات محور 2-1جدول )

 .سالب  على األطفال باستخدام األجهزة االلكتروني 

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

اللعى  بىاألجرزي أرح بأ  تقديم وجبة التعام البن  أءناء ممارسة 

 اإللكترونية ماخزاً له لألكاإ
 متوستة 56.8 1.29 2.84

اعتقد بىأ  ممارسىة ابنى  للعى  بىاألجرزي اإللكترونيىة يى ءر على  

 جرامه العلب إ
 كبيري جداً  86.4 0.85 4.32

تنىىىاو  ابنىىى  لوجباتىىىه التذاهيىىىة أءنىىىاء ممارسىىىة اللعىىى  بىىىاألجرزي 

 كبيري جداً  84.4 0.95 4.22 اإللكترونية يعرضه للسمنةإ

قد ي دي قضاء ابن  لوقت دويىا أمىام األجرىزي اإللكترونيىة إلى  

 يلر التبو  وعدم الذهاب لقضاء ياجتهإ
 كبيري 77.2 1.07 3.86

 
 كبيري 76.20 1.04 3.81

ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبارا  ماور 

( يقع بداخا 5مت  94إ3وجود اءار صاية سالبة عل  األدخا  باستخدام األجرزي االلكترونية، فن د أ  المتوس  العام بلء  

( مما يعن  أ  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري على  مىدح وجىود 40إ2إل   20إ3الخئة الرابعة لمعيار ليكر  الخماس   

 اءار صاية سالبة عل  األدخا  باستخدام األجرزي االلكترونيةإ

 

   .مدى تأثير استخدام األطفال لألجهزة اإللكتروني  على قصور االنتباه وفرط الحرك المحور السادس: 

مدى تأثير استخدام األطفال ( المتوسطات الحسابي  واالنحرافات المعياري  لتوزيع أفراد العين  على عبارات محور 2-1جدول )

 .لألجهزة اإللكتروني  على قصور االنتباه وفرط الحرك 

االنحراف  المتوسط العبارة

 المعياري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

اإللكترونيىىة وال يىىدير وقتىىه ابنىى  فوضىىوي عنىىد اسىىتخدامه لألجرىىزي 

 بشكا جيدإ
4.00 1.04 80 

 كبيري

 كبيري  83.2 0.91 4.16 ال يشعر ابن  بالملا عت استخدامه لألجرزي اإللكترونيةإ 



 

 
 

 

 

 

يتاىىدث ابنىى  بألخىىاظ غيىىر الهقىىة وبتريقىىة غيىىر لبقىىة عنىىد ممارسىىته 

 للع  باألجرزي اإللكترونيةإ
3.51 1.16 70.2 

 كبيري 

لتعليمىىا  وأوامىىر والديىىه عنىىد اسىىتخدامه لألجرىىزي ال يسىىت ي  ابنىى  

 اإللكترونيةإ
3.52 1.18 70.4 

 كبيري 

 
 كبيري 75.95 1.07 3.80

 ال دو  أعاله عباري عت المتوستا  الاسابية واالنارافا  المعيارية واألوما  النسبية ودرجا  الموافقة لعبىارا  ماىور مىدح

( يقىع 5مىت  90إ3فن ىد أ  المتوسى  العىام بلىء   ،تأءير استخدام األدخا  لألجرزي اإللكترونية عل  قلور االنتباه وفىرد الاركىة

تىأءير ( مما يعن  أ  أفراد العينة موافقيت بدرجىة كبيىري على  مىدح 40إ2إل   20إ3بداخا الخئة الرابعة لمعيار ليكر  الخماس   

 إاإللكترونية عل  قلور االنتباه وفرد الاركةاستخدام األدخا  لألجرزي 

 السادو الخامس الرابع الثالي الثان  األو  المتتيرا  

T 
مستوى 

 الدالل 
T 
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 الدالل 
T 
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 الدالل 
T 
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 الدالل 
T 
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 الدالل 
T 
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 الدالل 

صف  ولي 

 األمر
1.686 .093 .462 .644 3.652 .000 .979 .328 1.113 .266 1.237 .217 

 F 
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F 
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 االجتماعي 
.445 .641 .705 .495 1.503 .224 .442 .643 1.843 .160 2.690 .069 

 
F 
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.597 .617 .257 .856 1.758 .155 2.220 .085 .256 .857 1.045 .372 

 
T 
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مىىت العبىىاري ذا  المتوسىى  األكبىىر  وبنىىاء علىى  المتوسىىتا  الاسىىابية واالنارافىىا  المعياريىىة تىىم ترتيىى  العبىىارا  تنامليىىاً إبتىىداءً 

وانتراء بالعباري ذا  المتوس  األصتر ييي ن د أ  العباري ال يشعر ابن  بالملا عت استخدامه لألجرىزي اإللكترونيىة( فى  بدايىة 

 يىدير ( ودرجة موافقة كبيري، ومت ءم العباري  ابن  فوضوي عند استخدامه لألجرزي اإللكترونيىة وال46إ2الترتي  بمتوس  بلء  

( ودرجىىة موافقىىة كبيىىري، تليرىىا العبىىاري  ال يسىىت ي  ابنىى  لتعليمىىا  وأوامىىر والديىىه عنىىد 00إ2وقتىىه بشىىكا جيىىد( بمتوسىى  بلىىء  

( ودرجىىة موافقىىة كبيىىري، وأخيىىراً العبىىاري  يتاىىدث ابنىى  بألخىىاظ غيىىر الهقىىة 54إ3اسىىتخدامه لألجرىىزي اإللكترونيىىة( بمتوسىى  بلىىء  

 ( ودرجة موافقة كبيريإ54إ3ته للع  باألجرزي اإللكترونية( بمتوس  بلء  وبتريقة غير لبقة عند ممارس

 

 الفروق بين المتغيرات الشخصي  في محاور أداة الدراس : .1.1

الغرض من هذا االختبار معرف  مدى تأثير المتغيرات الشخصي  في اإلجاب  عن أداة الدراس  وذلك ألن بعض المتغيرات 

 هرياً عند اإلجاب  عن كل متغير على حدة وهي كما يلي:الشخصي  قد تحدث فرقاً ظا

بينت نتاهج ال دو  أعاله أ  أنه ال توجد فروم ذا  داللة إيلاهية بيت متوست  متتير  صخة ول  األمر( ف  مااور أداي 

مستوح أكبر مت ( المقابلة لكا ماور ييي ن دها بلتت Tالدراسة وذلك مت خال  قيمة مستوح الداللة االيلاه  الختبار  

( ما يعن  أ  متتير صخة ول  األمر  أب / أم( ال ي ءر عل  اختيارا  مااور أداي الدراسة  أي تتقارب االست ابا  05إ0 

 بايي ال يوجد فرم بينرا(إ

أداي بينت نتاهج ال دو  أعاله أنه ال توجد فروم ذا  داللة إيلاهية بيت متوستا  متتير  الاالة االجتماعية( ف  مااور 

( المقابلة لكا ماور ييي ن دها بلتت مستوح أكبر مت Fالدراسة وذلك مت خال  قيمة مستوح الداللة االيلاه  الختبار  

( ما يعن  أ  متتير الااال  االجتماعية ال ي ءر عل  اختيارا  مااور أداي الدراسة  أي تتقارب االست ابا  بايي ال 05إ0 

 يوجد فرم بينرا(إ

 محاور بناء على المتوسطات الحسابي :ترتيب ال .1.1

 ( ترتيب المحاور وفقاً للمتوسطات الحسابي 2-1جدول )

 المتوسط  المحور
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب 

 5 67 1.03 3.35 مدح تأءير استخدام األجرزي االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا 

 2 76.85 0.98 3.84 االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا مدح تسب  استخدام األجرزي 

المستوى 

 التعليمي
.446 .776 1.618 .169 1.619 .169 .439 .781 3.014 .018 .990 .413 

 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
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مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 
F 

مستوى 

 الدالل 

الدخل 

 الشهري
.451 .771 1.291 .273 .900 .464 1.173 .322 2.871 .023 1.589 .176 



 

 
 

 

 

 

أءر المستوح التعليم  واالقتلىادي للوالىديت فى  تىوفير أجرىزي الكترونيىة 

 ألدخالرم
3.03 1.14 60.65 6 

 1 80.5 0.99 4.03 مدح تأءير األجرزي اإللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسري

 3 76.2 1.04 3.81 األدخا  باستخدام األجرزي االلكترونيةمدح وجود اءار صاية عل  

مىىدح تىىأءير اسىىتخدام األدخىىا  لألجرىىزي اإللكترونيىىة علىى  قلىىور االنتبىىاه 

 وفرد الاركة
3.38 1.07 75.95 4 

  72.86 1.04 3.64 المااور ككا

 

 

 

 النتائج والتوصيات .1

 النتائج .1.1

 نتائج المتغيرات الشخصي :

سىنة فىأكثر(  24بداخا الخئىة  (، وأعمارهم ف  غالبرا %5إ14أظرر  النتاهج أ  غال  أفراد العينة بلخة أب بنسبة بلتت  

(، %4إ54أدخىىىا ( بنسىىىبة   3-4(، وغىىىالبرم بعىىىدد أدخىىىا   %6إ95(، وباىىىاال  اجتماعيىىىة متىىىزوجيت بنسىىىبة  %1إ51بنسىىىبة  
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م مدى تأثير استخدا
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ام مدى تسبب استخد
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ي في السلوك العدوان
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أثر المستوى 
ادي التعليمي واالقتص
ير للوالدين في توف

أجهزة الكترونية 
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مدى تأثير األجهزة 
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االنطواء واالنعزال 
األسري

مدى وجود اثار 
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باستخدام األجهزة 

االلكترونية

م مدى تأثير استخدا
األطفال لألجهزة 
اإللكترونية على 

رط قصور االنتباه وف
الحركة



 

 
 

 

 

 

وغىالبيترم بمسىتوح دخىا بلىء  (،%4إ56ليمى  فى  التالى  جىامع  بنسىبة  (، بمسىتوح تع%13وياالترم المرنية  أعما( بنسىبة  

 (إ%4إ65فأكثر( بنسبة   40000 

 نتائج المحاور:

مىىدح تىىأءير اسىىتخدام األجرىىزي االلكترونيىىة علىى  التالىىيا وضىىات النتىىاهج أ  أفىىراد العينىىة مىىوافقيت بدرجىىة كبيىىري علىى  أ

  ، وتتمثا ف  أهم العناصر التالية:الدراس  لألدخا 

 تساعد األجرزي اإللكترونية اآلباء ف  تاما صعوبا  العملية التعليمة 

 ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونية لساعا  دويلة يقلا مت دافعية التعلم لديهإ 

 وتتمثا فى مدح تسب  استخدام األجرزي االلكترونية ف  السلود العدوان  لألدخا  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري عل  

  اهم العناصر التالية:

 ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونية ي دي إل  اإلدما  اإللكترون إ 

 أءناء ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونية يلبح ياد المزاجإ 

يىة أءر المستوح التعليم  واالقتلادي للوالديت ف  توفير أجرزي الكترونأوضات النتاهج أ  موافقيت بدرجة متوستة عل  

 ، وتتمثا ف  أهم العناصر التالية:ألدخالرم

  وجود األجرزي اإللكترونية ضروري ف  الاياي اليومية البن 

 أقوم بتوفير األجرزي اإللكترونية البن  يت  ال يشعر بالنقص أمام أقرانهإ 

 ،االنتىواء واالنعىزا  األسىريمدح تأءير األجرزي اإللكترونية فى  بينت النتاهج أ  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري عل  

  وتتمثا ف  أهم العناصر التالية:

   استخدام ابن  لألجرزي اإللكترونية يضع  التواصا مع األسري والم تمع الماي 

 أرح أ  قضاء ابن  لساعا  دويلة مع األجرزي اإللكترونية يضع  الاوار والتعبير لديهإ 

، مدح وجود اءار صاية عل  األدخا  باستخدام األجرىزي االلكترونيىة  أوضات أ  أفراد العينة موافقيت بدرجة كبيري عل

 هم العناصر التالية:أوتتمثا ف  

  اعتقد بأ  ممارسة ابن  للع  باألجرزي اإللكترونية ي ءر عل  جرامه العلب 

 تناو  ابن  لوجباته التذاهية أءناء ممارسة اللع  باألجرزي اإللكترونية يعرضه للسمنةإ 

مىدح تىىأءير اسىتخدام األدخىىا  لألجرىزي اإللكترونيىىة على  قلىىور أفىراد العينىىة مىوافقيت بدرجىىة كبيىري علىى   اهج أ وضىات النتىىأ

 وتتمثا ف  أهم العناصر التالية: ،االنتباه وفرد الاركة



 

 
 

 

 

 

 ابن  فوضوي عند استخدامه لألجرزي اإللكترونية وال يدير وقته بشكا جيدإ 

  لألجرزي اإللكترونيةإال يشعر ابن  بالملا عت استخدامه 

   مىىدح تىىأءير اسىىتخدام األجرىىزي هنىىاد فروقىىاً ذا  داللىىة إيلىىاهية بىىيت متوسىىتا  أعمىىار أفىىراد العينىىة فىى  الماىىاور

أءر المستوح التعليم  واالقتلادي للوالىديت فى  تىوفير أجرىزي الكترونيىة ، االلكترونية عل  التاليا الدراس  لألدخا 

  (إ05إ0( عند مستوح داللة ايلاه   إللكترونية ف  االنتواء واالنعزا  األسريمدح تأءير األجرزي ا، ألدخالرم

  مدح وجود اءار صىاية على  األدخىا  ذا  داللة إيلاهية بيت متوستا  المستويا  التعليمية ف  ماور  توجد فروم

  (إ 05إ0( عند مستوح داللة ايلاه   باستخدام األجرزي االلكترونية

 

 التوصيات:. 1.1

  مشاركة االدخا  ف  وضع قواعد خاصة يو  االستخدام السليم واآلمت لل رام مثا تاديد الوقت والمكىا  والمىدي

 المسموح براإ 

  مسىىاعد االدخىىا  علىى  تعلىىم كيخيىىة الاخىىاظ علىى  خلوصىىية المعلومىىا  الشخلىىية خاصىىةً مىىت التربىىاء، فىىبعض

 األشخاص ليسوا كما يدعو إ 

 واللىور ومقىادع  يذفىه الرسىاهااإلنترنت يبق  على  اإلنترنىت ومىت اللىع   تذكير األدخا  بأ  ما يادث عبر

 الخيديوإ

  اآلخريت  مع أي معلوما بتعليم االدخا  أ  ياترموا داهًما المعلوما  الشخلية لألصدقاء والعاهلة وأال يشاركوا

 قد تسب  لرم إيراج أو أذحإ 

 ترنت ف  التواصىا السىليم ويىا الواجبىا  والتواصىا مىع تعويد االدخا  ف  ست الدراسة االستخدام االي اب  لألن

 معلميرمإ  

  عدم ترد االدخا  يعبثو  بأجرزي اآلخريت أو مااوالترم للوصو  لمعلوما  خاصة برمإ 

  عدم ترد االدخا  يتناولو  دعامرم أءناء ممارساترم االلعاب االلكترونية عبر االجرزيإ 
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 الكويىت:( التاديا  والتتيرا  الت  يعانو  منرىا الولىديت مىع أبنىاهرم الىذيت هىم فى  سىت مبكىري، 4045 سليم  ،اللباح -

   التربيةإكلية  ،ال امعة الكويتية

كليىة  ،جامعىة الكويىت ،استراتي ية توظي  ال اهزي الذكية ف  م ا  تعليم التخىا، الكويىت (4045 خليخة  ،المزروع  -

 التربيةإ



 

 
 

 

 

 

(   التاديا  الت  تواجه اآلباء مع أبناهرم عند استخدام األجرزي الذكية، رسالة ماجستير مقدمة 4046يسيت   ،الرمل   -

 لل امعة األردنية بعما إ 

( تتبيقا  األجرزي الذكية إلداري المكتبىا  وملىادر المعلومىا  الشخلىية: دراسىة 4049الملري، أيمد يسيت بكر  -

مكاناترىىىا الخنيىىىة والوظيخيىىىة، الم لىىىة الدوليىىىة لعلىىىوم المكتبىىىا  والمعلومىىىا ، ال معيىىىة الملىىىرية للمكتبىىىا  مسىىىاية إل

 والمعلوما  واألرشي 

( األجرزي الذكية ونءارها االجتماعية مت وجرة نظر دالب المريلة الثانويةإ م لىة 4046الارب ، مشعا يست يميد   -

 ملر-القراءي والمعرفة

رسىالة دكتىوراه غيىر  ،(" بعض اآلءىار السىلبية لوسىاها التقنيىة الاديثىة على  سىلود األدخىا 4043  ،خالدالعقيا منيره  -

 الرياضإ ،منشوري جامعة اإلمام مامد بت سعود اإلسالمية

 ،مركىىىز اإلسىىىكندرية للكتىىىاب ،(" المكتبىىىا  العربيىىىة ونفىىىام تكنولوجيىىىا المعلومىىىا 4009  ،مكريىىىاالرمىىىادي أمىىىان   -

 اإلسكندريةإ

 القاهريإ ،دار التباعة المامدية" ،اسالمية ف  علم النخس العام قراءي(" 4992  ،امد عبد الخضياالقوم  م -

 (" المرجع البسي  ف  اسالي  تعديا السلود"إ4044  ،ايمدعدنا   ،الخسخوس  -

م لىة جامعىة  ،(" التىأءير السىلب  لوسىاها تكنولوجيىا االتلىا  الاديثىة على  تربيىة الىن ء"4049  ،خدي ىه ،العظاما  -

 فلستيتإ ،الن اح لألبااث

(" إي ابيىىا  وسىىلبيا  األلعىىاب اإللكترونيىىة ودوافىىع ممارسىىترا مىىت وجرىىة نظىىر 4043  ،العزيىىز هللا عبىىد الرىىدلا، عبىىد -

 ملرإ ،م لة القراءي ،دالب التعليم العام بمدينة الرياض

نية على  الاىوار والتواصىا مىع التخىا"، ("التاديا  الت  تخرضرا األجرزي اإللكترو4045  ،اللقعب ، مشاعا مامد -

 الم لة التربوية الدولية المتخللة، الرباد 

 ،م لىىة كليىىة اآلداب ،(" القلىىا لىىدح األدخىىا  مىىت مسىىتخدم  األلعىىاب اإللكترونيىىة4009 غىىانم، سىىتار جىىابر  ،العبىىودي -

 جامعة بتدادإ 

 بمرىارا  الىرو ماافظىة فى  االبتداهيىة بالمريلىة العلىوم معلمى  وعى  (إ4046  جبىر وال بىر، الكىريم  عبد الارب ، -

 المتخللةإ الدولية التربوية الم لة .والعشريت الاادي للقر  المتعلميت

 الرياضإ  ،دار الرشد ،(" تربية التخا ف  اإلسالم النظرية والتتبيا"4042  ،ونخرو  معبد السالالع م ، مامد  -

( تأءير اإلنترنت على  عالقىا  الشىباب االجتماعيىة 4009الريمت جعخر  إسماعيا، عخا  عبد هللا، عبد الريمت، عبد  -

السىىودا ، المىى تمر العلمىى  األو  األسىىري واإلعىىالم -واألسىىريةإ دراسىىة ميدانيىىة علىى  عينىىة مىىت شىىباب مدينىىة الخردىىوم

 وتاديا  العلر، القاهري

 ،وأختار، م تم التخولىة فى  عىالم متتيىراألدخا  والعولمة االفتراضية نما   ،معبد المنعبركا ، وجدي مامد وتوفيا  -

 الباريت 

الرواتى  الذكيىة على  األدخىا  مىت وجرىة نظىر  السلبية السىتخدام(" التأءيرا  4049إيما    ،تعبد الريمأسماء  ،باسم -

 إ واإللكترونيةاإلعالم قسم اللاافة المكتوبة  الودنية كليةاألمرا  غزي" جامعة الن اح 
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