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Children's addiction to smart devices and its relationship to parental transactional styles 

perceived by mothers 

 المجادعة عبد هللاعائشة هليل محمد إعداد الباحثة/ 

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك خالد بأبها ،وإرشاد نفسي توجيهماجستير 

 

 ملخص البحث:

 ،عالقته بأساااليا المعامالا الوالدية المدركة مق قبا األمهاا ،هدف البحث إلى تعرف مدى إدمان االطفال على األجهزة الذكية

( أم مق اللواتي لديهق أطفال تتراوح 033وتكونب عي ة البحث مق ) ،صاااافيالولبحث اساااات دمب الباالة الم ه  ولتحقيق هدف ا

وقد تم إعداد مقياساااايق األولي مقيام إدمان األطفال على اساااات دام األجهزة  ،( يساااات دم ا األجهزة الذكية21 -8أعمارهق بيق )

ث تطبيق المقياسيق على عي ة البحث توصا البح بعد ،واللانيي مقيام أسااليا المعاملة الوالدية المدركة مق قبا االمهاا ،الذكية

بعد و ي ال ،إلى عدة نتائ  مق اهمهاي أن إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسااي والدراسااي  وو المتوساا 

ا أقا مق المتوساااااا  على مقيام إدمان األطفال على اساااااات دام األجهز وأن  ،ة الذكيةاألساااااارت واالجتمااعي واألبعاد اللال ة معم

ا بدرجة أقا مق  األمهاا تمارساق أسااليا المعاملة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمسااواة وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

 ،(  ي إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية3030ووجود  روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى ) ،متوسااطة مأ أب ائهق

ربعة ككا0 و ي األبعاد األ ،والبعد الدراساااي ،غير المساااتوى اللقا ي  ي البعد ال فساااي والبعد األسااارت والبعد االجتماعيو قما لمت

(  ي أساااليا المعاملة 3030الدخا المتوساا 0 ووجود  روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى ) ،لصااالم مسااتوى اللقا ة اليامعية

وال توجد  ،لصالم مستوى اللقا ة اليامعية ،والمساواة ،والرعاية ، ي أسلوب الديموقراطية الوالدية و قما لمتغير المساتوى اللقا ي

(  ي أساااليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المسااتوى اللقا ي  ي أساااليا المعاملة 3030 روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى )

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير الدخا المعيشي 3030) وال توجد  روو ذاا داللة ااصاائية ع د مساتوى ،الوالدية معام 

ا اللة وتوجد عالقة ذاا د ، ي أساااليا المعاملة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمساااواة و ي أساااليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

لرعاية ا ،عي وأساااليا المعاملة الوالدية الديمقراطيةإاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتما

بي ما ال توجد عالقة ذاا داللة إاصائية بيق إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي وأساليا  ،المساواة

ا  0المعاملة الوالدية اللال ة معم

 األمهاا الوالدية، المعامالا الذكية، األطفال، األجهزة إدمانالكلمات المفتاحية: 
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Children's addiction to smart devices and its relationship to parental transactional styles 

perceived by mothers 

Abstract:  

The research aims to identify the extent of the children's addiction to smart devices, its relationship to 

the methods of parental transactions perceived by mothers. and to achieve the goal of research. 

researcher has used the descriptive. the sample consisted search of (300) mother of the women who 

had children aged (8-12) uses us devices Smart. has been preparing two measures. the first: is children's 

addiction to the use of smart devices measure. and the second: is measure a parental treatment 

perceived methods by mothers. after the application of the two scales on the research sample the 

research found several conclusions, including: that the children's addiction to the use of smart devices 

in the dimension psychological and academic above average, and in family and social dimension and 

the dimensions of the three together is less than the average child's addiction to the use of smart devices 

scale, and that mothers is Practicing parental treatment methods of democracy and welfare, equality 

and methods of the three parental treatment together a lesser degree of medium with their children, 

and the existence of significant differences at level (0.05) in the addiction of children on the use of 

smart devices, according to a changing cultural level in the psychological dimension and the dimension 

of family and social dimension, the dimension of the school, and in the four-dimensional whole. For 

the benefit of the level of university culture, the average income. And the presence of statistically 

significant differences at the level (0.05) in parental treatment methods according to the variable of the 

cultural level in the democratic style, care, and equality, for the benefit of the level of university 

culture, and there is no statistically significant at the level differences (0.05) in parental treatment 

methods according to the variable of the cultural level in parental treatment both methods, there are no 

statistically significant differences at the level (0.05) in parental treatment methods according to the 

variable living income in democracy and welfare and equality parental treatment methods in the three 

parental treatment methods together, and no statistically significant relationship between children's 

addiction to the use of devices Smart in the social dimension and the methods of democracy parental 

treatment, care equality, while there is no statistically significant relationship between children's 

addiction to the use of smart devices in the social dimension and methods of the three parental 

treatment together. 
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 مقدمة البحث:. 1

 المعلوماا والمعر ة العلمية التي ت شااااارها وساااااائا االتصاااااال  ،تلف مياديق الحياة لم تغيراا جذرية  ي مالعايشاااااهد 

ا مهم  ي الحياة اليومية لانساااان ،وقربب المساااا اا ،واطمب الحدود ،الحديلة قد اقتحمب الم ازل ه لدرجة أن ،وأصااابم لها دورم

ا على األطفال0 ،إال أن اإل راط واإلدمان  ي است دامه له آ ار سلبية عديدة ،باا مق الصعا االستغ اء ع ها  وخصوصم

ه  مق نااية يذها المتحمسون إلييابياته إلى أن ، أطفال الميتمأ اإللكتروني عرضاة إلييابياا وسالبياا ذلك الميتمأ

جيا  ااعلية وادا ة تتيم لهم تيريا التك ولو مق خالل إييااد بياااا التعلم أكلر ،ياد أ بااألطفاال إلى أن يتعلموا بشااااااكاا أ  ااااااا

ومق نااية أخرى يرى آخرون أن الحواسااايا تيعا األطفال أسااارى  ،وتيعلهم أكلر ألفة بالمساااتقبا وتح ااارهم لهذا المساااتقبا

ة للتعلم يوتحرمهم مق اكتساااااب المهاراا الرئيساااا ،لل يال وتقلص مق قواهم إذ تيعلهم تابعيق أكلر للتك ولوجيا وتق ياتها الحديلة

ا عق الرقابة )الشحرورت  (13320 ،تد أ بهم للتواجد  ي أمكان خطرة بعيدم

ا السااات دام تك ولوجيا األجهزة الذكيةGSMA وترى  وهم  ،أن األطفال أصااابم  ي جميأ أنحاء العالم أكلر  قة وتحمسااام

ويصا األمر  ،(1322 ،و الرب والقصايرتي تهزون الفرص التي تتيحها هذه األجهزة بطرو لم يكق مق الممكق الت بؤ مق قبا أب

 بهم  ي ذلك لحد اإلدمان على است دامها مما يؤ ر سلبما عليهم مق ال ااية العقلية وال فسية واليسمية0

وإن ايم ما يترتا مق أخطار على الطفا مق  ، الطفا يتعاما مأ األجهزة الذكية بما يمليه عليه تفكيره غير ال اضاااااا 

ا واسااأ ال طاو ال يت اساا وايم المسااؤولية التي وراء اقت ائه لهذه األ جهزة يتزايد ب ساا كبيرة ألنها ساوف تفتم أمام الطفا عالمم

ا بعاقبة األمور بعد تساالم الطفا هذا اليهاز ،(1321 ،يشااعر بها )الدليمي ضاامان  ايث ال ،لذا يفترض على األبوييق التفكير جيدم

راء ذلك0 ومأ ذلك نيد أنه لدى بعض اآلباء ق اعة بشراء أادث هذه األجهزة مق مسات دمها بأنه سوف لق يقأ عليه ضرر مق و

 أو تعزيز له على تفوقه0 ،بحية التواصا ،لطفلهم

وقد أشااارا الكلير مق الدراساااا إلى اآل ار الساالبية لهذه الباهرة باساات دام األطفال لذجهزة الذكية وم ها دراسااة كا 

ايث أن اسااات دام هذه األجهزة  ،(1320 ،؛ زكور وقادير1322 ،الرب والقصااارت ؛ أبو1321 ،؛ قويدر1332 ،مق )الشاااريف

 ولذلك ييا زيادة وعي الوالدان اول التأ يراا السالبية لالست دام المفرط ،لفترة طويلة له تأ يراته الصاحية وال فساية واليسادية

والساااااايطرة على  ،هم اتياااه التعلق بهااذه األجهزةلهااذه األجهزة مق قبااا أطفااالهم0 وكونهمااا المؤ ر األول  ي تحااديااد دوا أ أطفااال

 مق خالل ما يتبعه الوالدان مق أساليا  ي معاملتهم لهم0 ،ال زعاا االنفعالية لهم ال اتية عق است دامهم المفرط لهذه األجهزة

اطاة والعاداا الصحيحة أو ال  ،والقيم ،ايث تسااعد أساليا المعاملة الوالدية  ي إكساب األب اء أنوا  السلو  الم تلفة

ألنها تملا العملياا التربوية وال فسااية بالتفاعا المتبادل بيق الوالديق واألب اء سااواء بطريقة مباشاارة أو غير  ،(1331 ،)ال ريبي

 (13230 ،خيمباشرة با متشابكة  يما بي ها ومرتبطة بالمستوياا التعليمية واللقا ية واالجتماعية للوالديق واألسرة عامة )الش

وقاد أ بتاب كلير مق الدراساااااااا الدور الذت تعلبه أساااااااليا المعامالا الوالدية  ي تغيير ساااااالوكياا أب ائهم ودوا عهم 

 ،(1320 ،؛ الشااهرت1322 ،الغداني ،1321 ،؛ سااعيدة1338 ،دراسااة كا مق )البليهي وم ها ،األموروتوجهاتهم نحو كلير مق 

 مق شأنها التأ ير على ما يكتسبه أب ائهم مق سلوكياا صحيحة ودوا أ سوية0 ايث أشارا إلى أن األساليا الوالدية
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وكون تعلق األطفال باألجهزة الذكية مق األمور التي باتب تشاااكا قلقما كبير بما تساااببه لهم مق أضااارار نفساااية وم اطر 

هم ي مق شأنها أن ت فف مق است دام أطفالكان البد مق البحث  ي أسااليا المعاملة الوالدية المتبعة مق قبا الوالديق والت ،صاحية

ولذلك يسعى البحث إلى تعرف مدى إدمان األطفال على است دام  ،لهذه األجهزة الذكية بشاكا يؤ ر  ي اياتهم ال فساية والصاحية

يؤ رون طفا واألجهزة الذكية وعالقة ذلك باألسااليا الوالدية المتبعة مق قبا األم ايث أنها أكلر األشا اص الذيق يعيشون مأ ال

 ودوا عه0 ،وسلوكه ، ي تربيته

 مشكلة البحث:. 1.1

يشير الواقأ إلى الدور الذت أصبحب تشغله األجهزة الذكية  ي لفب انتباه األطفال  ي المملكة العربية السعودية والتأ ير 

عليهم بشاكا آلي، مما يؤ ر وبشكا سلبي على نموهم الوجداني، والبدني واالجتماعي0  األطفال الذيق يست دمون األجهزة الذكية 

، ويعانون مق قلة ال وم وهم أكلر عرضااااة لارهاو والتعا، الم بهة، ملا ت اول المشااااروباا بكلرة يتبعون أساااالوب اياة خاط 

وقالب الباالة  ي أكاديمية ياهاغرت السااويدية، الدكتورة غابي بارتي إن اإلدمان على اساات دام الهواتف ال قالة أمر شااائأ، ايث 

الساااعة، وأضااا بي مق ال اارورت زيادة درجة وعيهم اول يشااعر الصااغار بالحاجة للبقاء على اتصااال مأ اآلخريق على مدار 

ا صاحية وي عف قدرتهم على  التأ ير السالبي لالسات دام المفرط للهواتف المحمولة  ي ال وم، وااتمال أن يسابا لهم ذلك أخطارم

 (0 1332التركيز واالستيعاب )الشريف، 

عودية نحو است دام أجهزة االتصال وخاصة ( أنه ييا توعية أ راد االسارة السا1338ولذلك أوصاب دراساة عشارت )

االشاااترا  ب دمة االنترنب اتى يمكق الحد بقدر اإلمكان مق اآل ار السااالبية لهذه األجهزة مق خالل عما ندواا، ومحاضاااراا، 

ا جراء 1322أو مق خالل وساااائا اإلعالم، وكشااافب دراساااة أبو الرب والقصااايرت ) ( على أن أكلر المشاااكالا السااالوكية وجودم

ت دام الهواتف الذكية مق قبا األطفال  ي السعودية هي المشكالا االجتماعية، يليها المشكالا التربوية  م المشكالا ال فسية، اس

وأن ميا الطفا إلى البحث والمغامرة الكتشاااااف عالم الكبار ومحاولة تقليدهم، وميلهم لذنشااااطة الترويحية، والتصاااارف و ق ما 

يتمأ والساعي الحليث نحو االستقاللية، كلها عواما تقود إلى امتال  ملا هذه األجهزة، واالنكباب يعزز مكانتهم  ي األسارة والم

 عليها، والم ا سة  ي كشف خباياها، وهذا يستهلك وقتهم وطاقتهم، ويستقطأ مق ما ييا أن يوجه نحو دراستهم0

ال لذجهزة الذكية  ي الحي الذت تسااكق به وقد أكد ذلك ما قامب به الباالة مق دراسااة اسااتطالعية اول اساات دام األطف

( مق األطفال مق %23 ق  مق خالل عما مقابالا مأ أمهاا األطفال الذيق يست دمون األجهزة الذكية،  تبيق لها أن أكلر مق )

ا  ي أيام اإلجازاا، وع دم21 -8العمر ) ا وخصاااوصااام ا تم ( لديهم أجهزة ذكية، وأنهم يسااات دمونها أكلر مق سااابأ سااااعاا يومم

السؤال عق عدم قدرتهق على م أ أطفالهق مق است دامها كا هذا الوقب ت وعب اإلجاباا ولكق أكلرها كان اول أنهم ال ييدون 

شااايء أخر يفعلونه كونهم ييلساااون سااااعاا طويلة  ي البيب، وأنهم لو ااولق م عهم مق اسااات دامها تكون ردود أ عالهم ع يفة، 

ن االطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية، وبالتالي سااااااعى البحث الحالي لتعرف عالقة هذا ولذلك تحددا مشااااااكلة البحث ب دما

اإلدمان على اسااات دام االجهزة الذكية لدى األطفال واألسااااليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا، وذلك للوصاااول إلى عال  لهذه 

 المشكلة0
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 أسئلة البحث:. 1.1

 ليةيسعى البحث لاجابة عق األسالة التا

ها توجد  روو ذاا داللة إاصاائية بيق المتوسا  الحسابي لدى األمهاا والوس  الفرضي  ي إدمان األطفال على است دام  -2

 االجهزة الذكية؟ 

ها توجد  روو ذاا داللة إاصائية بيق المتوس  الحسابي لدى األمهاا والوس  الفرضي  ي األساليا الوالدية المتبعة مق  -1

 قبا األمهاا؟ 

 ،توجد  روو ذاا داللة إاصاااائية  ي إدمان األطفال على اسااات دام األجهزة الذكية و قما لمتغيراا )المساااتوى المعيشااايها  -0

 الدخا المادت(؟

 ؟الدخا المادت( ،ها توجد  روو ذاا داللة إاصائية  ي أساليا المعامالا الوالدية و قما لمتغيراا )المستوى المعيشي -2

 است دام األجهزة الذكية باألساليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا؟ما عالقة إدمان األطفال على  -0

 

 أهداف البحث:. 1.1

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يليي

الكشاف عق وجود  روو ذاا داللة إاصائية بيق المتوس  الحسابي لدى األمهاا والوس  الفرضي  ي إدمان األطفال على  -2

 است دام االجهزة الذكية0

 روو ذاا داللة إاصااائية بيق المتوساا  الحساابي لدى األمهاا والوساا  الفرضااي  ي األساااليا الوالدية الكشاف عق وجود  -1

 المتبعة مق قبا األمهاا0

 ،الكشااف عق  روو ذاا داللة إاصااائية  ي إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية و قما لمتغيراا )المسااتوى اللقا ي -0

 الدخا المادت(0

 دت(0الدخا الما ،داللة إاصائية  ي أساليا المعامالا الوالدية و قما لمتغيراا )المستوى اللقا يالكشف عق  روو ذاا  -2

 ما عالقة إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية باألساليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا؟ -0

 

 أهمية البحث:. 1.1

 تكمق أهمية البحث بأنه يمكق أن يفيد  يي

الباهراا الم تشارة بشاكا كبير بالميتمأ الساعودت وهي است دام األطفال لذجهزة الذكية مق خالل التعرف معالية إادى  -2

 على عالقة ذلك باألساليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا0

 لفب أنبر الوالديق إلى أساليا المعامالا الوالدية التي أدا إلى إدمان أطفالهم على است دام األجهزة الذكية0 -1
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السااهام  ي لفب أنبر مؤسااساااا اإلرشاااد ال فسااي إلى ضاارورة وضااأ برام  توعية لذمهاا باألساااليا الصااحيحة المتبعة ا -0

 للحد مق طاهرة إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية0

جهزة دام األلفب أنبر المساؤوليق  ي إدارة التعليم لوضأ برام  إرشادية لذطفال لمكا حة ااهرة إدمان األطفال على است  -2

 الذكية0

 

 حدود البحث:. 1.1

 اقتصر البحث على الحدود التاليةي

إدماان األطفاال على اساااااات ادام األجهزة الاذكية وعالقته بأساااااااليا المعامالا الوالدية المدركة مق قبا األمهاا تعزى إلى  -2

 الدخا المادت(0 -متغيرت )المستوى اللقا ي

 ة السعودية0المملكة العربي -م طقة عسير ،مدي ة أبها -1

 األمهاا  ي مدي ة أبها0 -0

 هـ22080-2202العام  -2

 

 مصطلحات البحث:. 1.1

 اشتما البحث على المصطلحاا اآلتيةي

: األجهزة الذكية:   أوًلا

( بأنهاي "هي األجهزة التي تحوت خدماا تق ية ب بام تشاااااغيا متعدد المهام ويدعم تطبيقاا 1320عر ها الشااااامرت ) 

 (220والبيأ والشراء وال دماا المكتبية واألنترنب" )ص0 التصوير والمشاركة 

أو  سااايمبيان وي دوز  ون، ( بأنهاي أجهزة تعما على أاد أنبمة التشاااغيا التاليةي1320) ويكبيدياوعر تها موساااوعة  

واألجهزة الذكيّة ال ت تلف عق الحواساايا المحمولة، الحواساايا الشاا صاايّة أو أت  ،وبال  بيرت أو مشااتقاته لي وكس مشااتقاته،

وهو اليزء الفيزيائي الُممكق  Hardware مكمليق لبع هم وهما الـا جزئييقجهاٍز آخر  ي شيء، كا األجِهزة الذكيّة تتكون مق 

 Hardwar 0 لذت يقود الـوهو اليزء البرميي الُمشغا لليهاز )نبام التشغيا( ا Software لمُسه، الـ

وتعر ها الباالة إجرائيما بأنهاي أجهزة مت قلة تحتوت على برام  وتطبيقاا مت وعة تفيد بتلبية االاتياجاا اإللكترونية  

لمواقأ وتحديد ا ،واأللعاب ،والوساااائ  المتعددة ،وبرام  تحرير ال صاااوص ،ومواقأ التواصااا ،اإللكترونيلحامليها ملاي البريد 

 000 وتست دم أنبمة تشغيا مت وعة اسا الشركة المص عة لليهازGPS، 0ية مق المكان

 (:Parental treatment methodsثانياا: أساليب المعاملة الوالدية )

وهي كا ما يراه اآلباء ويتمساااكون به مق  ،( بأنهاي "تعبير عق االتياهاا الوالدية  ي الت شااااة1330عر ها الرشااادان )

أسااليا  ي معاملة األطفال  ي مواقف اياتهم الم تلفة، إذا  االتياهاا الوالدية تتحدد بأساليا اآلباء واألمهاا نحو ت شاة الطفا 
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ا الطفا وإكس ي المواقف اليومية، واألساليا التربوية هي ما يمارسه أاد الوالديق  ي إاداث تغيير أو تعديا  ي سلو   ابه سلوكم

ا يتماشى مأ معايير الراشديق" )ص0   (2310جديدم

( على أنهاي "األسااااااليا الساااااوية أو الالساااااوية التي يسااااات دمها الوالدان  ي تربية االب اء 1330وعر تها عبد الفادت )

االهمال/  -التذبذب/ الرعاية -انالقسوة/ االتز -الر ض/ التسامم -ويدركها هؤالء االب اء ويعبرون ع ها وتت مق اسلوب )القبول

 (20التفرقة(" )ص0  -المساوة

شااار والتي لها تأ ير مباشااار أو غير مبا ،وتعر ها الباالة إجرائيما بأنهاي السااالوكياا التي تقوم بها األمهاا اتياه أب ائهق

يتم قياساااااها مق خالل المقيام الذت التي  ،المسااااااواة( -الرعاية -على إدمان األطفال السااااات دام األجهزة الذكية مق )الديمقراطية

 أعدته الباالة لذلك0

 أدبيات البحث .1

 اإلطار النظري: .1.1

 الذكية: جهزةلألاستخدام اًلطفال  .1.1.1

 خدمات األجهزة الذكية التي تجذب الطفل إلى استخدامه:

ا األجهزة الذكية المحمولة اساات دام يشااهد  ،التسااار  دائمة ب طى المزيد ساايشااهد وساايبا الزمان مر على مذهالم  تطورم

 ( وهيي1320ال دماا ما تذكره زكور وقادير ) هذه وتتملا ال دماا مق عدد ال بام هذا ويو ر

 إلى الدخول ملا معي ة بواائف وتقوم الهاتف بذاكرة تساااتقر الكترونية برام  وهي :الذكية بالهواتف ال اصاااة التطبيقاا -2

ا التطبيقاا ووضعه، وأكلر ال قال الهاتف موقأ عق اإلبالغ أو المواقأ االلكترونية  .األلعاب هي شيوعم

ا الدخول إلى المتاجر اإللكترونية وسوو0 -1  خدمة الد أ عبر الهاتف المحمولي مما يسها شراء التطبيقاا واأللعاب وأي م

وعرضها  ،وير نفسهتطبيقاا التصاويري  باا مق الممكق ألت طفا أن يسات دم كاميرا اليهاز لتصاوير ما يدور اوله وتص -0

  يما بعد إما كصور عادية أو مقاطأ  يديو0

ا  األجهزةتطبيقاا التسااليةي ايث تتيم هذه  -2 واصااا والدخول إلى مواقأ الت ،باأللعابالكلير مق خدماا التساالية متمللة أساااساام

 واألغاني وغير ذلك0 ،ملا مسلسالا األطفال ،وعرض مقاطأ  يديو عق طريق موقأ اليوتيوب ،االجتماعي

 

 اآلثار السلبية ًلستخدام األجهزة الذكية:

 ( وهيي1338عشرت ) سلبية الست دام األجهزة الذكية مق قبا األطفال م ها ما ذكرته آ ار عدة ه ا 

 ٨ )مق ساااااق األطفال اما وهي والميتمأ أطفال ا على خطيرة ااهرة األخيرة اآلونة  ي االجتماعيةي انتشااااارا اآل ار -2

 يدركون وال اليواالا م اطر هذه يدركون ال  أطفال ا وبلوتوث، كاميرا تحما التي اليواالا ساااا ة( ٤١ إلى ساااا واا
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 والصااااور المقاطأ هذه مق لهم تحدث التي يدركون المفاسااااد وال جواالتهم، تحملها التي البلوتوث مقاطأ وتوابأ م اطر

  .الدراسي وتحصيله الطفا وأخالقياته سلو  على تؤ ر مما الفاضحة

ا ساالبية للبرام  التي تعرض على شاابكاا اإلنترنب اآل ار -1  بعض اآل ار  ترتب  ،ال فساايةي يحدد المربون وعلماء ال فس آ ارم

 اإلنترنب شااابكة اسااات داماا تتم األولى  مق ال ااية .برام  مق تقدمه بما اآلخر بع اااها ويرتب  اآللي، الحاساااا بيهاز

ا عق لطفاا ي عزل ايث  ردت بشاااكا ي عزل  يها اتى عق ذاته  ،وييلس وجهما لوجه أمام الشااااشاااة  ترة طويلة ،البياة تمامم

 العدوان أشااكال شااكا مق أت أو اإلغراء أو بالع ف تتساام ايث محايدة غير برام  أنها اللانية ال ااية مق أما ،وعق جماعته

 .واللقا ة القيم على أو الذاا على

 المرضااية ببعض البواهر يشااعرون أنهم مق اليوال مساات دمي مق األخيرة اآلونة  ي الشااكاوت كلرا الصااحيةي قد اآل ار -0

الذاكرة، وط يق  ي االذن ليالم كما أن التعرض ليرعاا  ضاااعف العيق، ر ة اليلد،  ي ساااريعة واركة وألم الصااادا  ملا

ا بمخ اإلنسااااان ألن إيريال اليهاز  ابب لرأم اإلنسااااان  زائدة مق هذه الموجاا الكهرومغ اطيسااااية يمكق أن يلحق أضاااارارم

ا ضغ  الدم ويؤ  ور أ ،كما يؤدت إلى زيادة سارعة ال ب ااا العصابية ،اإلشاعا ولذلك   نها تتعرض لقدر أكبر مق  ر أي م

 يساات دمون الذيق القلا مرضااى  ي  ي معدل انقسااام ال اليا ع د األطفال كما يؤدت إلى عطا جهاز م بم ضاارباا القلا

 الطبيعية0 ضرباته انتبام على عدم يعما القلا بيوار اليوال اما تم وإذا الم بم

 

 دور األهل في الحد من إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية:

( أن على األهلي عما عدة أمور للحد مق م اطر إدمان أطفالهم على األجهزة 1322صحيفة الوس  البحري ية )تذكر 

 الذكية وهيي

ا األجهزة الذكية0 -2  تحديد الفترة الزم ية التي يق يها الطفا مست دمم

وذلك للحد مق اإلصابة  ،الحرص على أن يكون الطفا  ي أ  اء است دامه لذجهزة الذكية  ي وضعية اليلوم صحيحة -1

 باألمراض التي يسببها است دام هذه األجهزة لفترة طويلة0

 مراقبة مواقأ االنترنب التي يتصفحها الطفا  ي اال توصيا األجهزة  ي الشبكة الع كبوتية0 -0

 اختيار األجهزة المالئمة لعمر الطفا وعدم المبالغة  ي اقت اء جميأ األجهزة0 -2

 

 أساليب المعامالت الوالدية: .1.1.1

 تعريف أساليب المعامالت الوالدية:

 وت شاة معاملة أساليا  ي مق به ويتمسكون اآلباء يراه ( أن أساليا المعاملة الوالدية "هي كا ما1332ترى شاعيبي )

 ،واإلهمال الزائدة، الحماية التسااال ، (مق أسااااليا كا الوالدية المعاملة أسااااليا وتت اامق ،الحياتية المواقف م تلف  ي األب اء

 (00والتفرقة، والسواء" )ص0 ،والتذبذب وال في، األلم، وا ارة والقسوة، والتدليا،
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  ي واألسلوب المتبأ ،أب ائهم تياه واألمهاا اآلباء "هي موقف الوالدية المعاملة أساليا أن (  يرى1338البليهي ) أما

 بال ساابة وذلك لها األب اء إدرا  مق خالل عليها التعرف ويتم واالجتماعية البيولوجية الم تلفة الحياة مواقف خالل مق الت شاااة

 كما ،)التبعية مقابا االسااتقالل التذبذب، مقابا االتساااو مقابا التفرقة، الر ض، المساااواة مقابا )التقبا التالية الفرعية لذساااليا

 (280األب اء" )ص0  خالل أو مق الوالديق خالل مق قياسها يمكق

 أب ائهم، تربية  ي قصد بغيرو أ بقصد سواء الوالدان بها يقوم التي العملياا مق ميموعة بأنها (1323امود ) وعر ها

 لالسااتياباا توجيههم أو االجتماعية، والعاداا على والتقاليد تدريبهم بقصااد ونواهيهم، وأوامرهم، لهم، توجيهاتهم ذلك ويشااما

 .(21عايشوها )ص0  التي المعاملة ل براا وصفهم خالل مق يبهر وكما يراه األب اء، ما و ق وذلك الميتمأ، مق المقبولة

وتعرف البااالاة أسااااااالياا المعامالا الوالدية بأنهاي ميموعة مق الساااااالوكياا التي يتبعها كا مق األمهاا واآلباء مأ 

قبا الطفا مما يكون له أ ر كبير بطريقة يت ،بقصد التربية والتوجيه  ي كا أمورهم ،أب ائهم تت و  بيق أسااليا ساوية وغير ساوية

 وميتمعه0 ،وأسرته ،لش صيته

 العوامل المؤثرة في اساليب المعاملة الوالدية:

 ومق هذه العواما التي تؤ ر  ي أساليا المعاملة الوالدية ما يليي 

تتو ر لذطفال الذيق ي تمون إلى أساار ذاا مسااتوى اقتصااادت اجتماعي " المسااتوى االجتماعي االقتصااادت اللقا ي لذساارةي -2

مرتفأ إمكاانيااا مق الرعااية اليساااااامية والعقلية واالنفعالية قد ال تتاح ألقرانهم ممق ي تمون إلى أساااااار أقا  ي المسااااااتوى 

 اة0وقد ي عكس ذلك على أسلوب الت ش ،(222ص0  ،1332 ،االقتصادت واالجتماعي" )عبد المعطي وق اوت

ايم األسااااارة والترتيا الميالدتي األسااااارة "كبيرة الحيم ال تكفا ألب ائها الرعاية ال فساااااية والعقلية ب فس القدر التي تكفلها  -1

ي  كلرة األب اء ت حو باآلباء إلى أساالوب الساايطرة   ،األساارة صااغيرة الحيم مما قد يؤ ر على ال مو ال فسااي والعقلي لذب اء

 (110ص0  ،1332 ،بي ما قلة عدد األب اء تيعا اآلباء يتبعون أسلوب اإلق ا " )علي ،تحقيق المطالا

( أنه غالبما ما يكون ج س الطفا مق العواما المهمة والمؤ رة  ي 1331ج س الطفاي وأشااااااار إليه الشااااااربي ي وصااااااادو ) -0

ترى الب اا أن أمهاتهق تراعيهق بدرجة  ، في الوقاب الذت يشااااااعر  يه األب اء الذكور أنهم يعاقبون أكلر ،المعااملاة الوالادياة

ا  ي بعض الميتمعاا العربية مكانة الذكور الواضااااحة عق اإلناث وب اصااااة قرب الطفولة المتأخرة وما  أعلى ونيد أي اااام

 بعدها0

اا واألمه ،مسااااتوى تعليم الوالديقي قد "يؤ ر مسااااتوى تعليم الوالديق  ي الوعي بمتطلباا الطفا وااجاته المادية وال فسااااية -2

ا مأ األطفال ا أقا تشددم ا للم اقشة كأسلوب  ي التربية" )اوامدة ،األكلر تعليمم  (230ص0 ،2222 ،وأكلر است دامم

يمكق أن يملا ت ااااااحية عق وعي أو عق غير وعي  ،عما األمي إن اند ا  المرأة لميدان العما طلبما للرزو وإ باا وجودها -0

 (820ص0  ،2228 ،بمستقبا جيا مق األب اء يعشون اياة عزلة وارمان م ذ الصغر" )عبد المعطي
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 أبعاد قياس أساليب المعاملة الوالدية:

 ،داد المقيامعو يما يلي عرض لبعض أنماط التفاعا ألسااليا المعاملة الوالدية والتي سوف تعتمد بع ها الباالة  ي إ

 (ي1331 ،؛ نور1332 ،؛ ال وبي1331 ،؛ أامد وسليمان1332 ،؛ نذر1331 ،وهي كما ذكرها كا مق )إبراهيم

  :والرعاية شااعور الطفا بأن والديه يقلقان عليه ويحرصااان على تحقيق اإلشاابا  البيولوجي والساايكولوجي الرعاية/ اإلهمال

 أب ائهم أنماط م تلفة مق السلو  تد عهم إلى الشعور بأنهم غير مرغوب  يهم0أما اإلهمال  هو إتبا  بعض اآلباء مأ  ،له

  :والمسااااواة هي شاااعور الطفا باتسااااو معاملة الوالديق بي ه وبيق أخوته مق ايث التدعيم أو تشاااييأ أو المسااااواة/ التفرقة

أو  ،د بأاد األب اء وم حه الحا والمساااااااعدةوتتملا التفرقة بيق األب اء  ي االهتمام الزائ ،االهتماام أو العقااب على األخطااء

 .م حه مصرو ما أكبر مق األب اء اآلخريق

  :تتملا الديموقراطية  ي ااترام الطفا مق خالل ال قاش اول المواقف والقراراا وإعطاء الطفا الديموقراطية/ التساااالطية

 أيه على الطفا ويت مق الوقوف أمام رغبااأما التسل   يملا  ي  رض األم أو األب لر ،اريته  ي اا ال واب  المعقولة

 الطفا التلقائية أو م عه مق القيام بسلو  معيق لتحقيق رغباته التي يريدها اتى ولو كانب مشروعة0

 

 الدراسات السابقة:. 1.1

 المحور األول: الدراسات السابقة التي تناولت استخدام األطفال لألجهزة الذكية:

هاد ب إلى تعرف أ ر ممارسااااااة األلعاب اإللكترونية على الساااااالوكياا لدى األطفال ( دراسااااااة 1321أجرا قويادر )

واسااات دمب الدراساااة الم ه  الوصااافي لتحقيق هدف هذه  ،اليزائرييق المتدرسااايق  ي المرالة االبتدائية  ي اليزائر العاصااامة

ا والذيق 21-2وح سااااا هم ما بيق )( مفردة مق األطفال اليزائرييق الذيق يترا133وتكونب عي ة الدراساااااة مق ) ،الدراساااااة ( عامم

وتوصا البحث إلى ال تائ  التاليةي أن األلعاب اإللكترونية  ي مقدمة  ،يمارسون األلعاب اإللكترونية ويقط ون باليزائر العاصمة

ية  ي شاااااراء ر هم يتمتعون بقدر كبير مق الح ،ال شاااااطاا التر يهية التي يحبها األطفال المدرسااااايق ويميلون لشااااارائها واقت ائها

وكا هذا بفعا ع اصر اإلبهار وال صائص الشكلية والتق ية  ،وممارساة هذه األلعاب مأ مراقبة وتوجيه وإرشااد األولياء  ي ذلك

بحيث  ،الحديلة التي تتمتأ بها األلعاب اإللكترونية والتي تيذب انتباه األطفال وتيعلهم يقبلون عليها بشااااكا كبير وملفاا االنبام

 ولوجيااا الحاديلاة كالتلفزيون واالنترنب البوابة الرئيسااااااية لذطفال للتعرف على آخر اإلصااااااداراا الحديلة لذلعاب تملاا التك

وهذا يعود للرقابة والتوجيه الذت يفرضااااااه  ،ويماارم أغلبية األطفال االلعاب اإللكترونية  ي العطا والم اسااااااباا ،اإللكترونياة

كما يمارسااونها ألكلر مق خمس ساااعاا ما  ، ير األلعاب على التحصاايا الدراسااي لهماألولياء على األطفال مما يقلا أضاارار تأ

ما ييعلهم  وهذا ،أغلبية األطفال يقلدون أبطالهم المف اااليق  ي األلعاب اإللكترونية ،يؤ ر على صاااحتهم وتركيزهم  ي الدراساااة

ا على تحقيق ا ،يتقمصون ش صياا غير ش صياتهم  سارتهم  ي   ،ل ياح والفوز وتحقيق الطموحكما أنها جعلتهم أكلر إصرارم

مما يؤ ر على طموااتهم المساااتقبلية وإصااارارهم  ،األلعاب وإصااارارهم على الفوز يولد  يهم اإلرادة على تحقيق ال ياح والفوز

  ي تحقيق أهدا هم والت طي  لحياتهم0
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السااالوكية جراء اسااات دام الهواتف ( دراساااة هد ب إلى التعرف على المشاااكالا 1322وأجرى أبو الرب والقصاايرت )

( مق 122طبقب الدراسااااااة على عي ة مكونة مق ) ،الذكية مق قبا األطفال مق وجهة نبر الوالديق  ي ضااااااوء بعض المتغيراا

وقد اساااتياب أ راد الدراساااة على اساااتبانة أعدا لتحقيق أهداف الدراساااة مكونة مق  ،أولياء أمور األطفال تم اختيارهم عشاااوائيما

ا هي المشكالا  ،التربوت( ،ال فساي ،بعاد )االجتماعي ال ة أ وبعد تحليا ال تائ  بي ب الدراساةي أن أ ر المشكالا السلوكية وجودم

 كما تبيق أن ه ا   روقما ذاا داللة ااصائية  ي المشكالا السلوكية ،يليها المشاكالا التربوية  م المشكالا ال فسية ،االجتماعية

-8وأن ه ا   روقما تعزى إلى العمر لصااااالم الفاة العمرية ) ،كية تعزى إلى الي س لصااااالم الذكورجراء اساااات دام الهواتف الذ

 ساعاا(0 0ساعاا( و)أكلر مق  0-2و ي عدد ساعاا االست دام لصالم الفاة ) ،س ة(21

اسااة الدر وقد تب ب ،( دراساة هد ب إلى تعرف تأ ير الهاتف ال قال  ي ساالوكياا األطفال1320وأجرا زكور وقادير )

واعتمدا على جمأ  ،( أم22و) ،( أب12وتكونب العي ة ومق ) ،الم ه  الوصافي الذت يعد األنسااا والمالئم لملا هذه الدراساااا

ان الهاتف ال قال سااااالح ذو اديق له تأ يراته  وتوصاااالب الدراسااااة إلى ما يليي ،المعلوماا على أداتيق هما االسااااتبانة والمقابلة

 خالل تأ يره  ي سلوكياا األطفال0 اإلييابية والسلبية مق

 المحور الثاني: الدراسات السابقة التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية:

( دراساة هد ب إلى الكشاف عق العالقة بيق أساليا المعاملة الوالدية والتوا ق ال فسي لدى الطفا 1321أجرا ساعيدة )

ونب عي ة وتك ،واسااااات دم لتحقيق هذا الغرض الم ه  الوصااااافي ،البويرة باليزائراألصااااام المتمدرم بالمرالة االبتدائية بمدي ة 

وقد توصاالب الدراسااة إلى ال تائ  التاليةي تبيق أن نو  العالقة التي  ،ساا ة 20 -8بيق  (  رد تراواب أعمارهم ما02البحث مق )

م  وباألارى تحديد ن ،هام  ي تشاااكيا شااا صااايتهوطريقة معاملة الوالدان لهذا الطفا عاما  ،ت شاااأ بيق الوالديق والطفا األصااام

 ي المدى   هذا التأ ير قد يبهر ،الشا صاية الب هما مق خالل التأ ير على مساتوى توا قه ال فسي واالجتماعي والمدرسي  يما بعد

د مق مدى البعيأو على ال ،توا قي ال ات  عق عدم اإلشاابا  لدوا أ وااجاا الطفاالقريا مق خالل اهور انعكاساااا الساالو  الال

 خالل تكوي ه للش صية األسرية والتي يكون على أساسها رجا الغد0 

( دراسااة هد ب إلى كشااف مسااتوياا أساااليا المعاملة الوالدية واالتزان االنفعالي لدى األطفال 1322وأجرى الغذاني )

والتعرف على مدى العالقة بيق أساااليا المعاملة والوالدية  ي متغيرااي المسااتوى اللقا ي  ،كالميما بمحا بة مسااق  الم ااطربيق

( مق األطفال 22تكونب عي ة البحث مق ) ،واساااات دم الم ه  الوصااااافي لتحقيق أهداف الدراساااااة واالقتصااااادت داخا األسااااارة0

 ،( طفلة22واإلناث ) ،(18األطفال الذكور ) ايث كان ع د ،( مق ميتمأ الدراسااة األصاالي%80الم ااربيق كالميما بما نساابته )

واصااا مقيام االتزان لدى  ،وتوصااا الدراسااة إلى اصااول الدرجة الكلية لمقيام أساااليا المعاملة الوالدية كما يدركها األب اء

االنفعاالا  يبي ما اصا التحكم   ،وااتلب المرونة واليمود على المرتبة األولى ،األطفال الم اطربيق كالميما على نسابة عالية

 ،وتوجد عالقة ارتباطية سااالبية ضاااعيفة بيق أسااااليا المعاملة الوالدية كما يدركها األب اء واالتزان االنفعالي ،على المرتبة اللانية

وعدم وجود  روو ذاا داللة ااصااااائية  ي أساااااليا المعاملة الوالدية كما يدركها األب اء تعزى للمسااااتوى اللقا ي واالقتصااااادت 

 لذسرة0
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 -( دراسااة هد ب إلى تعرف طبيعة العالقة بيق أساااليا المعامالا الوالدية )األساالوب العقابي1320أجرا الشااهرت )و

أساالوب اإلرشاااد التوجيهي( لكا مق األب واألم و اعلية الذاا لدى عي ة مق طالباا المرالة المتوسااطة  -أساالوب سااحا الحا

رتفعي وم  ف ااااي  اعلية الذاا  ي أساااااليا المعاملة الوالدية )األساااالوب كما هد ب إلى الكشااااف عق الفروو بيق م ،بمدي ة أبها

وطبق البحث على عي ة  ،أساااالوب اإلرشاااااد التوجيهي( لكا مق األب واألم أل راد عي ة البحث -أساااالوب سااااحا الحا -العقابي

لة األدواا التاليةي مقيام طبقب عليهم الباا ،( طاالباة مق طاالبااا المادارم المتوسااااااطاة الحكومياة بمدي ة أبها233مكوناة مق )

وتوصاااااالب نتائ  البحث إلى ما  ،(1332ومقيام  اعلية الذاا إعداد العدل ) ،(2288أساااااااليا المعاملة الوالدية إعداد ال فيعي )

بيق أساااااليا المعاملة الوالدية )أساااالوب اإلرشاااااد  ،(3032يليي توجد عالقة ارتباطية سااااالبة دالة إاصااااائيما ع د مسااااتوى داللة )

كذلك أاهرا نتائ  البحث عق وجود  روو ذاا داللة ااصااااااائية بيق  ،وجيهي( لذب واألم والادرجاة الكلياة لفااعلياة الاذااوالت

 ،مرتفعي وم  ف اي  اعلية الذاا  ي كا مق أساليا المعاملة الوالدية لذب واألم وكانب الفروو لصالم م  ف ي  اعلية الذاا

رتفعي وم  ف ااي  اعلية الذاا  ي أساالوب اإلرشاااد التوجيهي كأاد أساااليا المعاملة كما توجد  روو ذاا داللة ااصااائية بيق م

( 3030ووجود  روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى داللة ) ،الوالدية لذب واألم وكانب الفروو لصااالم مرتفعي  اعلية الذاا

لدية لذم وكانب هذه الفروو لصااااالم م  ف ااااي بيق مرتفعي وم  ف ااااي  اعلية الذاا  ي الدرجة الكلية ألساااااليا المعاملة الوا

  اعلية الذاا0

 التعليق على الدراسات السابقة:

 أوجه الشبه بين البحث الحالي والدراسات السابقة: -

؛ أبو الرب 1321 ،ت اولب بعض الدراساا السابقة است دام االطفال لذجهزة اإللكترونية ملا دراسة كا مق )قويدر -2

 (13200 ،؛ زكور وقادير1320 ،والقصيرت

 ،؛ الشهرت1320 ،؛ الغداني1321 ،ت اولب بعض الدراساا السابقة أساليا المعاملة الوالدية ملا دراسة كا مق )سعيدة -1

13200) 

 ،؛ زكور وقادير1320 ،ت اولب بعض الدراساا السابقة االطفال كمرالة عمرية ملا دراسة كا مق )أبو الرب والقصيرت -0

 (13210 ،؛ قويدر1320 ،؛ الغداني1321 ،؛ سعيدة1320

 است دمب جميأ الدراساا السابقة الم ه  الوصفي0 -2

 أوجه اًلختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة: -

وت اولب بعض الدراساا األطفال الصم ملا  ،(1320ت اولب بعض الدراساا المرالة المتوسطة ملا دراسة الشهرت ) -2

 (13220لب بعض الدراساا األطفال الم طربيق كالميما ملا دراسة الغداني )وت او ،(1321دراسة سعيدة )

 ت و  تصميم األدواا  ي كا دراسة مق الدراساا السابقة اسا أهداف الدراسة0 -1

وتكونب  ،(1320تكونب عي ة الدراسة  ي بعض الدراساا السابقة مق أولياء األمور ملا دراسة أبو الرب والقصيرت ) -0

 ،(1320 ،بعض الدراساا مق األب واألم ملا دراسة زكور وقادير عي ة الدراسة  ي
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وبع ها  ،(1321 ،؛ قويدر1321وتكونب عي ة الدراسة  ي بعض الدراساا السابقة مق األطفال ملا دراسة )سعيدة  

 (13200كانب مق طالب المرالة اإلعدادية ملا دراسة الشهرت )

 اوجه اًلستفادة من الدراسات السابقة: -

البحث الحالي مق الدراساا السابقة بتعرف كيفية صياغة مشكلة البحث وأهدا ه واختيار م ه  البحث وتصميم  استفاد

 واست دام االساليا اإلاصائية  ي تحليا البياناا واست راج ال تائ  وإخراج البحث وتو يق مراجعه0 ،أدواته

 إجراءات البحث .1

 البحث. منهج. 1.1

الم ه  الوصاااااافي ايث يهدف إلى تعرف مدى إدمان األطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية اساااااات دم  ي هذا البحث 

وذلك ألن الم ه  الوصاااااافي يساااااااعد  ي توضاااااايم العالقاا بيق  ،وعالقته بأساااااااليا المعاملة الوالدية المدركة مق قبا األمهاا

ير الكمي أو التعب ،ويوضام خصاائصها ،الباهرةمق خالل التعبير ال وعي الذت يصاف  ،ويهتم بوصافها وصافما دقيقما ،المتغيراا

 (13320 ،الذت يعطي وصفما رقميما مقدار وايم الباهرة )عبام ونو ا والعبسي وأبو عودة

 مجتمع البحث:. 1.1

-8وتتروح أعمارهم بيق ) ،يتكون ميتمأ البحاث مق جميأ األمهااا اللواتي لديهق أطفال يساااااات دمون األجهزة الذكية

 أبها0 ( عام  ي مدي ة21

 عينة البحث:. 1.1

وتتروح أعمارهم بيق  ،األمهاا اللواتي لديهق أطفال يساااات دمون األجهزة الذكيةتم اختيار العي ة بشااااكا عشااااوائي مق 

مق ميتمأ البحاث األصاااااالي0 و يما يلي يتم عرض توز  العي ة  ،( أم033وبلغ عاددهم ) واللواتي ،( عاام  ي مادي اة أبهاا8-21)

 اسا خصائصها باالعتماد على اليداول مق ايث المستوى اللقا ي والدخا المادت0

 متغير المستوى الثقافي: -1

 (: توزيع أفراد عينة البحث حسب المستوى الثقافي1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى الثقافي

 1000 22 دكتوراهماجستير أو 

 2800 220 جامعة

 1100 22  انوت

 233 033 الميمو 
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وأن  ،(%10،0( أن ال ساااابة الماوية لذمهاا اللواتي مسااااتواهق اللقا ي ماجسااااتير أو دكتواه )2ويت اااام مق اليدول )

وأن ال سبة الماوية لذمهاا اللواتي مستواهق اللقا ي  انوت  ،(%2800ال سابة الماوية لذمهاا اللواتي مستواهق اللقا ي جامعة )

 مما يدل أن أغلا عي ة البحث مق األمهاا اللواتي مستواهق اللقا ي جامعي0 ،(1100%)

 متغير الدخل المعيشي: -1

 (: توزيع أفراد عينة البحث حسب الدخل المعيشي1جدول )

 النسبة المئوية العدد الدخل المعيشي

 2300 212 مرتفأ

 2102 223 متوس 

 2003 02 م  فض

 233 033 الميمو 

 

وأن ال سااابة الماوية للدخا المعيشااي المتوسااا   ،(%2300( أن ال سااابة الماوية للدخا المعيشااي المرتفأ )1ويت اام مق اليدول )

مما يدل على أن أغلا عي ة البحث مق األسر التي دخلهم  ،(%2003وأن ال سبة الماوية للدخا المعيشي الم  فض ) ،(2102%)

 المعيشي متوس 0

 أدوات البحث:. 1.1

اعتمادا البااالة على مقياساااااايق كأدواا للبحث وهيي مقيام إدمان األطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية مق إعداد 

 و يما يلي تفصيا ذلكي  ،ومقام أساليا المعاملة الوالدية المدركة مق قبا األمهاا مق إعداد الباالة ،الباالة

: مقياس إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية:  أوًلا

 الهدف من المقياس:  -

ة واألساااااارية وذلاك مق خالل تعرف اتياهاته االجتماعي ،تعرف مادى إدماان األطفاال على اساااااات ادام األجهزة الاذكياة

 وال فسية والدراسية مق وجهة نبر األمهاا0

 أبعاد المقياس: -

 البعد الدراسي -2  البعد ال فسي -0  البعد األسرت -1 البعد االجتماعي -2

 وصف المقياس: -

 ( عبارة موزعة على أربعة أبعاد هيي13يتكون المقيام مق )

 (  قراا00ال فسي ويت مق ) -2
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 (  قراا00االجتماعي ويت مق ) -1

 (  قراا00سرت ويت مق )األ -0

 (  قراا00الدراسي ويت مق ) -2

 صدق وثبات المقياس: -

وصاادو الب اء أو  ،والصاادو الباهرت ،اتبعب الباالة عدة إجراءاا للتحقق مق صاادو المقيام وهيي الصاادو الم طقي

 التكويق0 و يما يلي تفصيا ذلكي

 :ارصااااب الباالة على صااااياغة  قراا المقيام  ي ضااااوء ما تم عرضااااه  ي اإلطار ال برت للباهرة  الصاااادق المنطقي

على الدراساا السابقة التي وضعب مقاييس لالست داماا السياة لذجهزة  اطالعهاموضو  االهتمام  ي البحث و ي ضوء 

 الذكية مق قبا األطفال لعي اا م تلفة0

 :د مق الصااادو الباهرت للمقيام بعرضاااه ميموعة مق المحكميق المت صاااصااايق  ي قامب الباالة للتأك الصااادق الظاهري

وذلاك إلباداء آرائهم اول ب ود المقيام ومالءمتها لموضااااااو  البحث مق ايث العدد  ،مياال التوجياه واإلرشاااااااد ال فسااااااي

ياغة ايث تم إعادة صاا ،وقد تم التعديا على المقيام مق قبا المحكميق ،والصااياغة وتحديد الميال وم اساابة لميتمأ البحث

ام المقي و ي ضااااوء آراء المحكميق ومقترااتهم تم إجراء التعديالا الالزمة، وأصاااابم ،اسااااتبدال بع ااااها ،بعض الفقراا

 جاهز للتطبيق على العي ة االستطالعية0

 :تي اراا الوقد تم است دام معاما بيرسون لحساب معاما االرتباط بيق درجة كا عبارة مق العب صدق البناء أو التكوين

وتبيق أن جميأ قيم معامالا االرتباط بيق درجة كا عبارة مق  ،ت تمي إلى أاد األبعاد والدرجة الكلية للبعد الذت ت تمي له

ايث تراواب معامالا االرتباط ما  ،(3032العباراا والدرجة الكلية للبعد الذت ت تمي له ذاا داللة إاصائية ع د مستوى )

ا تم است دام معاما بيرسون لحساب  ،هذا يشير إلى صدو االتساو الداخلي لكا بعد على ادةو ،(30100 -30188بيق ) وأي م

 الدراسي( والدرجة الكلية -األسرت -االجتماعي -معاما االرتباط بيق الدرجة الكلية لكا بعد مق األبعاد األربعة )ال فسي

مما يشير إلى صدو المقيام وصالايته لالست دام  ،(3032وتبيق أن جميأ معامالا االرتباط دالة ع د مستوى ) ،للمقيام

  يما صمم مق أجله0

 :تم اساب اللباا بطريقتيق هماي ثبات المقياس 

 جتمان(0 -طريقة التيزئة ال صفية )سبيرمان براون (أ

 ( يوضم ما تم التوصا إليه مق نتائ   ي هذا الصدد00طريقة كرونباخ0 واليدول ) (ب

 ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية(: معامالت ثبات 1جدول )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ البعد

 معامالت ثبات التجزئة النصفية

 جتمان براون -سيبرمان
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 3022 3022 3020 ال فسي

 3011 3012 3010 االجتماعي

 3022 3083 3028 األسرت

 3020 3022 3081 الدراسي

 3022 3022 3081 كا األبعاد

 

( أنه ع د اساب معامالا اللباا ليميأ عباراا كا بعد على ادا بكا مق ألفا كرونباخ وتيزئة 0يت م مق اليدول )

ا ع د اساب معامالا اللباا ليميأ عباراا المقيام بكا  ،جتمان( أنها على قدر كا ي مق اللباا -ال صفية )سيبرومان وأي م

ا أنها تتمتأ بقدر كا ي مق اللباا -األبعاد بكا مق ألفا كرونباخ وتيزئة ال صفية )سيبرومان الي تحققب الباالة وبالت ،جتمان( أي م

 مق  باا المقيام0

 طريقة تصحيح المقياس: -

 ( درجة0 2وال وتعطى ) ،(1وأايانما وتعطى ) ،( درجاا0نعم وتعطى ) تتم اإلجابة باختيار أاد البدائا اللال ة

 ثانياا: مقياس أساليب المعاملة الوالدية المدركة من قبل األمهات:

 الهدف من المقياس:  -

 تعرف أساليا المعاملة الوالدية المدركة مق قبا األمهاا0

 أبعاد المقياس: -

إلى بعض أنماط أساليا المعاملة الوالدية التي يست دمها الوالدان اتياه يتكون المقيام مق ميموعة مق الفقراا تتبأ 

 أب ائهم بما ي ص است دامه األجهزة الذكية وهيي

 المساواة0 -0  الرعاية0-1  الديمقراطية2-0

 وصف المقياس: -

 ( عبارة موزعة على أربعة أبعاد هيي20يتكون المقيام مق )

 (  قراا00الديموقراطية ويت مق ) -0

 (  قراا00اية ويت مق )الرع -1

 (  قراا00المساواة ويت مق ) -2
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 صدق وثبات المقياس: -

وصاادو الب اء أو  ،والصاادو الباهرت ،اتبعب الباالة عدة إجراءاا للتحقق مق صاادو المقيام وهيي الصاادو الم طقي

 التكويق0 و يما يلي تفصيا ذلكي

 :ارصااااب الباالة على صااااياغة  قراا المقيام  ي ضااااوء ما تم عرضااااه  ي اإلطار ال برت للباهرة  الصاااادق المنطقي

على الدراساااا السااابقة التي وضااعب مقاييس ألساااليا المعاملة الوالدية  اطالعهاموضااو  االهتمام  ي البحث و ي ضااوء 

 لعي اا م تلفة0

 :يام بعرضاااه ميموعة مق المحكميق المت صاااصااايق  ي قامب الباالة للتأكد مق الصااادو الباهرت للمق الصااادق الظاهري

وذلاك إلباداء آرائهم اول ب ود المقيام ومالءمتها لموضااااااو  البحث مق ايث العدد  ،مياال التوجياه واإلرشاااااااد ال فسااااااي

ياغة ايث تم إعادة صاا ،وقد تم التعديا على المقيام مق قبا المحكميق ،والصااياغة وتحديد الميال وم اساابة لميتمأ البحث

ام المقي و ي ضااااوء آراء المحكميق ومقترااتهم تم إجراء التعديالا الالزمة، وأصاااابم ،اسااااتبدال بع ااااها ،الفقراابعض 

 جاهز للتطبيق على العي ة االستطالعية0

 :وقد تم است دام معاما بيرسون لحساب معاما االرتباط بيق درجة كا عبارة مق العباراا التي  صدق البناء أو التكوين

وتبيق أن جميأ قيم معامالا االرتباط بيق درجة كا عبارة مق  ،األبعاد والدرجة الكلية للبعد الذت ت تمي له ت تمي إلى أاد

ايث تراواب معامالا االرتباط ما  ،(3032العباراا والدرجة الكلية للبعد الذت ت تمي له ذاا داللة إاصائية ع د مستوى )

ا تم است دام معاما بيرسون لحساب  ،الداخلي لكا بعد على ادةوهذا يشير إلى صدو االتساو  ،(3020 -3002بيق ) وأي م

 ،المساواة( والدرجة الكلية للمقيام -الرعاية -معاما االرتباط بيق الدرجة الكلية لكا بعد مق األبعاد اللال ة )الديمقراطية

م وصالايته لالست دام  يما صمم مما يشير إلى صدو المقيا ،(3032وتبيق أن جميأ معامالا االرتباط دالة ع د مستوى )

 مق أجله0

 :تم اساب اللباا بطريقتيق هماي ثبات المقياس 

 جتمان(0 -طريقة التيزئة ال صفية )سبيرمان براون (ا

 ( يوضم ما تم التوصا إليه مق نتائ   ي هذا الصدد20طريقة كرونباخ0 واليدول ) (ث

 لمقياس أساليب المعاملة الوالدية المدركة من قبل األمهات(: معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 1جدول )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ البعد

 معامالت ثبات التجزئة النصفية

 جتمان براون -سيبرمان

 3020 3020 3028 الديمقراطية

 3022 3022 3083 الرعاية
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 3020 3022 3020 المساواة

 3081 3082 3080 كا األبعاد

 

( أنه ع د اساب معامالا اللباا ليميأ عباراا كا بعد على ادا بكا مق ألفا كرونباخ وتيزئة 2اليدول )يت م مق 

ا ع د اساب معامالا اللباا ليميأ عباراا المقيام بكا  ،جتمان( أنها على قدر كا ي مق اللباا -ال صفية )سيبرومان وأي م

ا أنها تتمتأ بقدر كا ي مق اللباا -ناألبعاد بكا مق ألفا كرونباخ وتيزئة ال صفية )سيبروما الي تحققب الباالة وبالت ،جتمان( أي م

 مق  باا المقيام0

 طريقة تصحيح المقياس: -

 ( درجة20وال وتعطى ) ،(1وأايانما وتعطى ) ،( درجاا0تتم اإلجابة باختيار أاد البدائا اللال ة نعم وتعطى )

 يتنفيذ البحث. 1.1

 هـ وذلك ب تبا  ال طواا التاليةي2202/2208تم ت فيذ البحث  ي العام 

والبحوث العربية واألج بية التي ت اولب موضااوعاا متعلقة بمتغيراا  ،إلقاء ال ااوء على اإلطار ال برت لمتغيراا البحث -2

 أساليا المعاملة الوالدية0 ،البحث وهيي است دام األطفال لذجهزة الذكية

أساااااليا المعاملة الوالدية  ،مقيام إدمان األطفال على اساااات دام األجهزة الذكيةوهيي  ،اختيار األدواا التي ت اسااااا البحث -1

 المدركة مق قبا األمهاا وهما مق إعداد الباالة0

( 21-8( أم مق اللواتي لاديهق أطفال تتراوح أعمارهم بيق )033والتي قوامهاا ) ،تطبيق المقااييس على عي اة البحاث الفعلياة -0

 مدي ة أبها0 ويست دمون األجهزة الذكية  ي

والتأكد مق  ،وباالعتماد على المعالياا االاصاااائية تم تحليا ال تائ  ،تصاااحيم المقاييس و ق أسااااليا التصاااحيم التابعة لها -2

 صحة  روض البحث0

 وتوصا إلى عدد مق التوصياا والمقترااا  ي ضوء هذه ال تائ 0 ،عرض مل ص ال تائ  -0

 

 األساليب اإلحصائية:. 1.1

(  ي ت فيذ المعالياا spssالمعالية اإلاصااااااائية مق خالل برنام  الحزمة اإلاصااااااائية للعلوم االجتماعية )تم إجراء 

 اإلاصائية التاليةي

 التكراراا وال سا الماوية ل صائص عي ة البحث0 -2

لى ع المتوساااطاا الحساااابية والوسااا  الفرضاااي واالنحرا اا المعيارية وال ساااا الماوية الساااتياباا أ راد عي ة الدراساااة -1

 االستبانة ككا وعلى كا  قرة مق  قراتها0
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 (T-test 0اختبار )ا( ليع ة واادة للتعرف على داللة الفروو بيق األوساط الفرضية والمحسوبة ) -0

 (One Way ANOVA0اختبار تحليا التبايق األاادت ) -2

 لتحقق مق  باا االستبانة0 (جتمان -التيزئة ال صفية )سبيرمان براونو ،(Cronbach's Alphaمعادلة كرونباخ ألفا ) -0

 0وكذلك لدراسة العالقة بيق متغيراا البحث ،معاما االرتباط بيرسون للتحقق مق صدو الب اء واتساو الفقراا المقاييس -1

 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها. 1

 عرض نتائج البحث: .1.1

  داللة إاصاااااائية بيق المتوسااااا  الحساااااابي لدى لاجابة على الساااااؤال األول للبحث الذت ي ص على "ها توجد  روو ذاا

( لعي ة T-Testاساات دمب الباالة اختبار ) ،األمهاا والوساا  الفرضااي  ي إدمان األطفال على اساات دام االجهزة الذكية؟"

واسااب المتوسا  الحسابي واالنحراف المعيارت مق  SPSSوتم ادخال الوسا  الفرضاي يدويما للمقيام  ي برنام   ،واادة

 ( يوضم نتائ  هذا االختباري0برنام  واليدول )خالل ال

(: يوضح نتائج اختبار ت بين الوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لعينة البحث في مقياس إدمان األطفال على 1جدول )

 الدراسي( -اًلجتماعي -األسري -استخدام األجهزة الذكية في األبعاد األربعة )النفسي

 البعد
الوسط 

 الفرضي

المتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

قيمة 

 الدًللة

مستوى 

 الدًللة

 دالة 3033 2000 2001 23002 23 ال فسي

 دالة 3033 2013 2000 2010 23 األسرت

 دالة 3033 8022 2022 2030 23 االجتماعي

 دالة 3033 1012 2030 23002 23 الدراسي

 دالة 3032 1023 0038 02010 23 األبعاد األربعة ككا

  

( بيق الوس  الفرضي والمتوس  3030( أنه توجد  روو ذاا داللة إاصائية ع د مستوى الداللة )0يت م مق اليدول ) 

وايث أن المتوساا  الحسااابي أكبر مق  ،الحسااابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على اساات دام االجهزة الذكية  ي البعد ال فسااي

الوسا  الفرضاي  هذا يدل على أن إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسي  وو المتوس  على مقيام إدمان 

بيق  (3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصااائية ع د مسااتوى الداللة ) ،األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البحث الحالي

 ،الوس  الفرضي والمتوس  الحسابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على است دام االجهزة الذكية  ي البعد األسرت
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وايث أن المتوساا  الحسااابي أقا مق الوساا  الفرضااي  هذا يدل على أن إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد  

وأنه توجد  روو ذاا  ،األساااارت أقا مق المتوساااا  على مقيام إدمان األطفال على اساااات دام األجهزة الذكية  ي البحث الحالي

( بيق الوسااا  الفرضاااي والمتوسااا  الحساااابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على 3030داللة إاصاااائية ع د مساااتوى الداللة )

وايث أن المتوسااا  الحساااابي أقا مق الوسااا  الفرضاااي  هذا يدل على أن إدمان  ،اسااات دام االجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي

م إدمان األطفال على اسااات دام األجهزة األطفال على اسااات دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي أقا مق المتوسااا  على مقيا

( بيق الوسااا  الفرضاااي والمتوسااا  3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصاااائية ع د مساااتوى الداللة ) ،الذكية  ي البحث الحالي

 قوايث أن المتوس  الحسابي أكبر م ،الحساابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على اسات دام االجهزة الذكية  ي البعد الدراسي

الوسااا  الفرضاااي  هذا يدل على أن إدمان األطفال على اسااات دام األجهزة الذكية  ي البعد الدراساااي  وو المتوسااا  على مقيام 

( 3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصائية ع د مستوى الداللة ) ،إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية  ي البحث الحالي

 ،سابي لدى األمهاا  ي إدمان األطفال على است دام االجهزة الذكية  ي األبعاد األربعة ككابيق الوسا  الفرضاي والمتوسا  الح

وايث أن المتوساا  الحسااابي أقا مق الوساا  الفرضااي  هذا يدل على أن إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي األبعاد 

 كية  ي البحث الحالي0االربعة ككا على مقيام إدمان األطفال على است دام األجهزة الذ

  لاجابة على الساااااؤال اللاني للبحث الذت ي ص على "ها توجد  روو ذاا داللة إاصاااااائية بيق المتوسااااا  الحساااااابي لدى

( لعي ة T-Testاساااات دمب الباالة اختبار ) ،األمهاا والوسااا  الفرضااااي  ي األساااااليا الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا؟"

واسااب المتوسا  الحسابي واالنحراف المعيارت مق  SPSSضاي يدويما للمقيام  ي برنام  وتم ادخال الوسا  الفر ،واادة

 ( يوضم نتائ  هذا االختباري1خالل البرنام  واليدول )

(: يوضح نتائج اختبار ت بين الوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لعينة البحث في مقياس أساليب المعاملة الوالدية 1جدول )

 مهاتالمدركة من قبل األ

 البعد
الوسط 

 الفرضي

المتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

قيمة 

 الدًللة

مستوى 

 الدًللة

 دالة 3033 28022 1022 2032 23 الديمقراطية

 دالة 3033 21010 1020 2010 23 الرعاية

 دالة 3033 20081 1021 2018 23 المساواة

 دالة 3033 02023 8021 12008 03 األبعاد اللال ة ككا

  

( بيق الوس  الفرضي والمتوس  3030( أنه توجد  روو ذاا داللة إاصائية ع د مستوى الداللة )1يت م مق اليدول ) 

وايث أن المتوسا  الحساابي أقا مق الوس  الفرضي مما يدل على أن األمهاا  ،الحساابي لدى األمهاا  ي أسالوب الديمقراطية

( بيق 3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصائية ع د مستوى الداللة ) ،متوساطة مأ أب ائهق تمارساق الديمقراطية بدرجة أقا مق

  ،الوس  الفرضي والمتوس  الحسابي لدى األمهاا  ي أسلوب الرعاية
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 ،وايث أن المتوساا  الحسااابي أقا مق الوساا  الفرضااي مما يدل على أن األمهاا تقمق برعاية أب ائهق بدرجة أقا مق متوسااطة

( بيق الوساا  الفرضااي والمتوساا  الحسااابي لدى األمهاا  ي 3030وأنه توجد  روو ذاا داللة إاصااائية ع د مسااتوى الداللة )

وايث أن المتوسا  الحساابي أقا مق الوسا  الفرضاي مما يدل على أن األمهاا تمارسق المساواة بدرجة أقا  ،أسالوب المسااواة

( بيق الوسااا  الفرضاااي والمتوسااا  3030ا داللة إاصاااائية ع د مساااتوى الداللة )وأنه توجد  روو ذا ،مق متوساااطة مأ أب ائهق

وايث أن المتوسا  الحساابي أقا مق الوسا  الفرضي مما يدل على  ،الحساابي لدى األمهاا  ي أسااليا المعاملة الوالدية اللالث

 ئهق0أن األمهاا تمارسق أساليا المعاملة الوالدية اللالث بدرجة أقا مق متوسطة مأ أب ا

  لاجابة على السااؤال اللالث للبحث الذت ي ص على "ها توجد  روو ذاا داللة إاصااائية  ي إدمان األطفال على اساات دام

ار است دمب الباالة تحليا التبايق البسي  لذلك واختب ،الدخا المادت(؟" ،األجهزة الذكية و قما لمتغيراا )المساتوى المعيشاي

 ( يوضم نتائ  هذا التحلياي 2واليدول ) ،شيفيه

 -تحليل التباين البسيط لمقياس إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية وفقاا لمتغيرات )المستوى الثقافي (:7جدول )

 الدخل(

 مصدر التباين المتغير البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

قيمة 

 الدًللة

مستوى 

 ًللةالد

 ال فسي

المستوى 

 اللقا ة

 3033 08022 00022 1 232002 بيق الميموعاا

   2008 122 232080 داخا الميموعاا دالة

    122 022002 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 200032 201021 1 112018 بيق الميموعاا

 دالة
   3080 122 100020 داخا الميموعاا

    122 022002 الميمو 

 األسرت

المستوى 

 اللقا ة

 3033 20 230022 1 131012 بيق الميموعاا

   2032 122 011002 داخا الميموعاا دالة

    122 018000 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 22032 82020 1 220081 بيق الميموعاا

 دالة
   2022 122 001023 داخا الميموعاا

    122 010000 الميمو 
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 االجتماعي

المستوى 

 اللقا ة

 3033 02021 221022 1 120022 بيق الميموعاا

   1018 122 221022 داخا الميموعاا دالة

    122 2382012 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 202002 108028 1 022021 بيق الميموعاا

 دالة
   2020 122 022022 داخا الميموعاا

    122 2382012 الميمو 

 الدراسي

المستوى 

 اللقا ة

 3033 12020 12002 1 22028 بيق الميموعاا

   3023 122 112032 داخا الميموعاا دالة

    122 028022 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 13081 22013 1 02022 بيق الميموعاا

 دالة
   3022 122 128022 داخا الميموعاا

    122 028022 الميمو 

األبعاد 

 األربعة ككا

المستوى 

 اللقا ة

 3033 20002 013081 1 122021 بيق الميموعاا

   2022 122 1133022 داخا الميموعاا دالة

    122 1821022 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3033 80002 022020 1 2310021 بيق الميموعاا

 دالة 
   1021 122 2828020 داخا الميموعاا

    122 1821022 الميمو 

 

 ي ما يلي( 2يت م مق اليدول )

و قما لمتغير المستوى  ،(  ي إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية3030وجود  روو ذاا داللة ااصائية ع د مستوى ) -2

شيفيه  و ي األبعاد األربعة ككا0 وبعما اختبار ،والبعد الدراسي ،اللقا ي  ي البعد ال فسي والبعد األسرت والبعد االجتماعي

لصالم  ،تبيق أن ه ا   روو ذاا داللة ااصائية بيق مستوى اللقا ة اللانوت واليامعي والماجستير والدكتوراه ألاد الوالديق

 ألربعة ككا0واألبعاد ا ،والبعد األسرت والبعد االجتماعي ،مستوى اللقا ة اليامعي  ي البعد ال فسي
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و قما لمتغير الدخا  ،(  ي إدمان األطفال على است دام األجهزة الذكية3030وجود  روو ذاا داللة ااصائية ع د مستوى ) -1

يه و ي األبعاد األربعة ككا0 وبعما اختبار شيف ،والبعد الدراسي ،المادت  ي البعد ال فسي والبعد األسرت والبعد االجتماعي

س  لصالم الدخا المتو ،والدخا المرتفأ ،والدخا المتوس  ،ا داللة ااصائية بيق الدخا الم  فضتبيق أن ه ا   روو ذا

 واألبعاد األربعة ككا0 ،والبعد األسرت والبعد االجتماعي ، ي البعد ال فسي

  ة كما الوالديلاجابة على السؤال الرابأ للبحث الذت ي ص على "ها توجد  روو ذاا داللة إاصائية  ي أساليا المعاملة

است دمب الباالة تحليا التبايق البسي  لذلك  ،الدخا المادت(؟" ،تدركها األمهاا و قما لمتغيراا )المستوى المعيشي

 ( يوضم نتائ  هذا التحلياي 8واليدول ) ،واختبار شيفيه

ت وفقاا لمتغيرات )المستوى (: تحليل التباين البسيط لمقياس أساليب المعاملة الوالدية المدركة من قبل األمها8جدول )

 الدخل المعيشة( -الثقافي

 مصدر التباين المتغير البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

قيمة 

 الدًللة

مستوى 

 الدًللة

 الديمقراطية

المستوى 

 اللقا ة

 3031 0022 18002 1 02022 بيق الميموعاا

   2021 122 1211001 داخا الميموعاا دالة

    122 1280001 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3023 1012 21000 1 00032 بيق الميموعاا

غير 

 دالة

   2012 122 1203020 داخا الميموعاا

    122 1280001 الميمو 

 الرعاية

المستوى 

 اللقا ة

 3032 2082 23003 1 83002 بيق الميموعاا

   8008 122 1288021 داخا الميموعاا دالة

    122 1018020 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3031 1082 12000 1 22023 بيق الميموعاا

غير 

 دالة

   8028 122 1022012 داخا الميموعاا

    122 1018020 الميمو 

 المساواة
المستوى 

 اللقا ة

 3032 2000 02002 1 22022 بيق الميموعاا
 دالة

   8002 122 1003002 الميموعااداخا 
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    122 1111000 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3038 1012 11011 1 200010 بيق الميموعاا

غير 

 دالة

   8012 122 1083031 داخا الميموعاا

    122 1110000 الميمو 

أساليا 

المعاملة 

الوالدية 

ا  اللال ة معم

المستوى 

 اللقا ة

 3022 30102 20012 1 02008 بيق الميموعاا

غير 

 دالة
   11022 122 22882023 داخا الميموعاا

    122 22220038 الميمو 

الدخا 

 المادت 

 

 

 3022 3023 1012 1 21002 بيق الميموعاا

غير 

 دالة

   12032 122 22233002 داخا الميموعاا

    122 22220038 الميمو 

 

 ( ما يليي 8يت م مق اليدول )

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المستوى اللقا ي  ي أسلوب 3030وجود  روو ذاا داللة ااصاائية ع د مساتوى ) -2

وبعما اختبار شايفيه تبيق أن ه ا   روو ذاا داللة ااصاائية بيق مستوى اللقا ة تبيق  ،والمسااواة ،والرعاية ،الديموقراطية

ستوى لصالم م ،أن ه ا   روو ذاا داللة ااصاائية بيق مساتوى اللقا ة اللانوت واليامعي والماجستير والدكتوراه لذمهاا

 والمساواة0  ،والرعاية ،اللقا ة اليامعي  ي كا مق أسلوب الديمقراطية

(  ي أساااااليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المساااااتوى اللقا ي  ي 3030توجد  روو ذاا داللة ااصااااائية ع د مسااااتوى ) ال -1

 أساليا المعاملة الوالدية معام0

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير الدخا المعيشي  ي أساليا 3030ال توجد  روو ذاا داللة ااصائية ع د مستوى ) -0

ا0المعام  لة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمساواة و ي أساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

 " ما عالقة إدمان األطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية باألساااااااليا لاجابة عق السااااااؤال ال امس للبحث الذت ي ص على

العالقة بيق أسااااليا المعامالا الوالدية كما تدركها  تم اسااات دام معاما بيرساااون إليياد ،؟"الوالدية المتبعة مق قبا األمهاا

و يما يلي جدول  ،الدراسااي( ،االجتماعي ،األساارت ،وإدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية بأبعاده )ال فسااياألمهاا 

 ( يوضم ما تم التوصا إليه مق نتائ   ي هذا الصدد20)
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ا تدركها األمهات وإدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية بأبعاده (: عالقة أساليب المعامالت الوالدية كم9جدول )

 )النفسي، األسري، اًلجتماعي، الدراسي(

أساليب 

المعاملة 

 الوالدية

إدمان األطفال على 

األجهزة الذكية في 

 البعد النفسي

إدمان األطفال على 

األجهزة الذكية في 

 البعد األسري

إدمان األطفال على 

الذكية في األجهزة 

 البعد اًلجتماعي

إدمان األطفال على 

األجهزة الذكية في 

 البعد الدراسي

إدمان األطفال على 

األجهزة الذكية في 

 األبعاد األربعة معاا

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

معامل 

 اًلرتباط
 الدًللة

 3023 الديمقراطية
3022 

 غير دالة
3023 

3032 

غير 

 دالة

3022 
3030 

 دالة

3030 3012 

غير 

 دالة

3032 

3022 

غير 

 دالة

 3012 الرعاية
3018 

 غير دالة
3020 

3030 

 دالة
3020 

3030 

 دالة

3030 3010  

غير 

 دالة

3022 
3030 

 دالة

 3031 المساواة
3003 

 غير دالة
3023 

3032 

غير 

 دالة

3021 
3030 

 دالة

3033 3023 

غير 

 دالة
3032 

3022 

غير 

 دالة

أساليا 

المعاملة 

الوالدية اللاللة 

ا  معم

3031 
3022 

 غير دالة
3032 

3020 

غير 

 دالة

3032 

3002 

غير 

 دالة

3033 3023 

غير 

 دالة

3032 

3002 

غير 

 دالة

 

 ما يليي (2يت م مق اليدول )

اساااات دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي وأساااااليا المعاملة  توجد عالقة ذاا داللة إاصااااائية بيق إدمان األطفال على -2

بي ما ال توجد عالقة ذاا داللة إاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام األجهزة  ،الرعاية المساااواة ،الوالدية الديمقراطية

ا0  الذكية  ي البعد االجتماعي وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

ا  توجد عالقة ذاا -1 داللة إاصاااااائية بيق إدمان األطفال على اسااااات دام األجهزة الذكية  ي البعد األسااااارت واألبعاد اللال ة معم

ا وأسااااليا  وأسااالوب المعاملة الوالدية الرعاية0 بي ما ال توجد عالقة بيق إدمان األطفال  ي البعد األسااارت واألبعاد اللال ة معم

ا0المعاملة الوالدية الديمقراطية والمساواة   وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم
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ال توجد عالقة ذاا داللة إاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسااي والدراسااي وأساااليا  -0

ا0 ،المساواة ،الرعاية ،المعاملة الوالدية الديمقراطية  وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

 ا البحث إلى نتائ  مق أهمهايومما سبق  قد توص

وأن إدمان األطفال على است دام  ،أن إدمان األطفال على اسات دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسي والدراسي  وو المتوس  -2

ا أقا مق المتوس  على مقيام إدمان األطفال على است دام  األجهزة الذكية  ي البعد األسرت واالجتماعي واألبعاد اللال ة معم

 األجهزة الذكية0

ا بدرجة أن األمهاا تمارساق أسااليا المعاملة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمسااواة وأساليا المعاملة الو -1 الدية اللال ة معم

 أقا مق متوسطة مأ أب ائهق0

و قما لمتغير  ،(  ي إدمان األطفال على اساااااات دام األجهزة الذكية3030وجود  روو ذاا داللاة ااصااااااائياة ع اد مسااااااتوى ) -0

صاااالم و ي األبعاد األربعة ككا0 ل ،والبعد الدراساااي ،المساااتوى اللقا ي  ي البعد ال فساااي والبعد األسااارت والبعد االجتماعي

 مستوى اللقا ة اليامعية0 

و قما لمتغير الدخا  ،(  ي إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية3030وجود  روو ذاا داللة ااصااائية ع د مسااتوى ) -2

خا لصاااااالم الد ،ككا و ي األبعاد األربعة ،والبعد الدراساااااي ،المادت  ي البعد ال فساااااي والبعد األسااااارت والبعد االجتماعي

 المتوس 0 

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المستوى اللقا ي  ي أسلوب 3030وجود  روو ذاا داللة ااصاائية ع د مساتوى ) -0

 لصالم مستوى اللقا ة اليامعية0  ،والمساواة ،والرعاية ،الديموقراطية

أساااااليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير المساااااتوى اللقا ي  ي (  ي 3030ال توجد  روو ذاا داللة ااصااااائية ع د مسااااتوى ) -1

 أساليا المعاملة الوالدية معام0

(  ي أساليا المعاملة الوالدية و قما لمتغير الدخا المعيشي  ي أساليا 3030ال توجد  روو ذاا داللة ااصائية ع د مستوى ) -2

ا0المعاملة الوالدية الديمقراطية والرعاية والمساواة و ي أس  اليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

توجد عالقة ذاا داللة إاصااااائية بيق إدمان األطفال على اساااات دام األجهزة الذكية  ي البعد االجتماعي وأساااااليا المعاملة  -8

جهزة ألبي ما ال توجد عالقة ذاا داللة إاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام ا ،الرعاية المساااواة ،الوالدية الديمقراطية

ا0  الذكية  ي البعد االجتماعي وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

ا  -2 توجد عالقة ذاا داللة إاصاااااائية بيق إدمان األطفال على اسااااات دام األجهزة الذكية  ي البعد األسااااارت واألبعاد اللال ة معم

ا وأسااااليا  وأسااالوب المعاملة الوالدية الرعاية0 بي ما ال توجد عالقة بيق إدمان األطفال  ي البعد األسااارت واألبعاد اللال ة معم

ا0  المعاملة الوالدية الديمقراطية والمساواة وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم

ال توجد عالقة ذاا داللة إاصااائية بيق إدمان األطفال على اساات دام األجهزة الذكية  ي البعد ال فسااي والدراسااي وأساااليا  -23

ا0 ،المساواة ،الرعاية ،لديمقراطيةالمعاملة الوالدية ا  وأساليا المعاملة الوالدية اللال ة معم
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 توصيات البحث: .1.1

 مق خالل ما تم التوصا إليه مق نتائ  توصي الباالة بما يليي

مق خالل توعية األهالي ب اااااارورة لذلك لما له مق ضاااااارر  ،مكا حة ااهرة إدمان األطفال على اساااااات دام االجهزة الذكية -0

 صحي وأسرت واجتماعي ودراسي عليهم0

إخ ااااااا  الوالاديق مق قبا اليهاا المع ية بحقوو الطفا إلى دوراا تأهيا الوالديق و قما لذساااااااليا الصااااااحيحة للمعاملة  -1

 الوالدية0

وذلك مق خالل عرض الم اطر التي  ،األجهزة الذكية تقدم المدارم ندواا توعية لذطفال ب اااارورة التقليا مق اساااات دام -2

 يمكق أن تسببها لهم0

طباعة م شااااااوراا مق جهاا اإلرشاااااااد ال فسااااااي  ي إدارة التعليم وتوزيعها على الطالب والطالباا بالمدارم بما ي ص  -8

 التحذير مق است دام األجهزة الذكية لذطفال واقتراح بعض األساليا للكف مق هذه الباهرة0

 

 مقترحات البحث: .1.1

عما دراسااااة اول تطبيق برام  إرشااااادية لتوعية الوالديق بأساااااليا المعاملة الوالدية السااااوية للحد مق إدمان األطفال على  -2

 است دام األجهزة الذكية0

 واالنفتاح التك ولوجي الواسأ0 ،عما دراسة ميدانية اول عالقة السلوكياا ال اطاة ع د األطفال -1
 

 المراجعقائمة . 1

 وجهة مق األطفال قبا مق الذكية الهواتف است دام جراء السلوكية المشكالا(0 1322) إلهام القصيرت، محمد؛ الرب، أبو

 2210 -221 ،(00) التربوية، لذبحاث الدولية الميلة0 المتغيراا بعض ضوء  ي الوالديق نبر

 اإلسك درية مركزي اإلسك درية0 والتطبيق ال برية بيق وااجاته الطفا ت شاة(0 1331) شحاته سليمان، كاما؛ سهير أامد،

 0للكتاب

  مرالة  ي ال وم واضطراباا الوالدية الت شاة أساليا بيق العالقة(0 1331) كمال أامد صا ي از إبراهيم،

 0الزقازيق جامعة التربية، كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 المبكرة الطفولة

 يرماجست رسالة0 ال فسي بالتوا ق وعالقتها األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1338) محمد الرامق عبد البليهي،

 0السعودية العربية المملكة الرياض األم ية، للعلوم العربية نايف جامعة العليا، الدراساا كلية م شورة، غير

  ي مقارنة ميدانية دراسة( واليانحون األسوياء األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1323) الشيخ محمد امود،

 010 -22 ،(2) 11 دمشق، جامعة ميلة(0 دمشق محا بة
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 العليا الدراساا معهد دكتوراه، رسالة0 القيمية بأنساقهم وعالقتها لذب اء االجتماعية ال شاة(0 2222) مصطفى اوامدة،

 0العربية المصرية اليمهورية شمس، عيق جامعة للطفولة،

 لةالمرا  ي االنفعالي باالتزان وعالقتها الي سيق مق األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1331) هالة ال ريبي،

 0شمس عيق جامعة للطفولة، العليا الدراساا معهد م شورة، غير ماجستير رسالة0 س ة( 22 -22) مق العمرية

 0الميسرة داري عمان0 والطفا اإلعالم وسائا(0 1332) محمد كاما الدليمي،

 0لل شر وائا داري األردن0 االجتماعية والت شاة التربية(0 1330) زاهي هللا عبد الرشدان،

 علومال كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 األطفال سلوكياا  ي ال قال الهاتف تأ ير(0 1320)  طيمة قادير،  طيمة؛ زكور،

 0اليزائر ورقلة، مرباح قصدت جامعة واالجتماعية، الغ سانية

 سي ا قاب بمدرسة ميدانية دراسةي األصم الطفا لدى ال فسي بالتوا ق الوالدية المعاملة أساليا عالقة(0 1321) سالمي سعيدة،

 أو  دمح أكلي العقيد جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم معهد م شورة، غير ماجستير رسالة0 بالبويرة الصم لصغار

 0اليزائر لحاج،

 0المسيرة داري عمان0 عليها وما لها ما العولمة، عصر  ي اإللكترونية األلعاب(0 1331) اس ي مها الشحرورت،

 داري القاهرة ،0ط0 مشكالته ومواجهه معاملته  ي الوالديق وسبا الطفا ت شاة(0 1331) يسرية صادو، زكريا؛ الشربي ي،

 0العربي الفكر

 (222320) األوس ، الشرو جريدة0 خفية م اطر اليوال، واست دام األطفال(0 1332) اسيق إيمان الشريف،

 رسالة0 اللانوية المرالة  ي لقراراتهم األب اء بات اذ وعالقتها الوالدية المعاملة أساليا(0 1332) عابد أامد أنعام شعيبي،

 0السعودية العربية المملكة المكرمة، مكه القرى، أم جامعة م شوره، غير ماجستير

 إلى مقدمة عما ورقة0 الويا ومتاجر -الذكية الهواتف تطبيقاا) االلكتروني التعليم مستيداا(0 1323)  يصا الشمرت،

 0الميمعة جامعة الوط ي، للمركز بعد عق والتعليم اإللكتروني للتعلم الرابأ الدولي المؤتمر

0 بهاأ بمدي ة المتوسطة المرالة طالباا لدى الذاا بفاعلية وعالقتها الوالدية المعاملة أساليا(0 1320) هللا عبد عزة الشهرت،

 0أبها خالد، الملك جامعة التربية، كلية م شورة، غير ماجستير رسالة

 شقال تالميذ لدى الزائد الحركي وال شاط العدواني بالسلو  وعالقتها الوالدية المعاملة أساليا(0 1323) الشيخ محمد الشيخ،

 جامعة داب،اآل كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 الليبية باليماهرية اليفرة بشعبية األساسي التعليم بمرالة اللاني

 0السودان ال رطوم،

 على متو ر ،(02201 )والمراهقيق األطفال على الحديلة التك ولييا تق ياا است دام م اطر(0 1322) البحري ية الوس  صحيفة

 http://alwasatnews.com/4436/news/read/932390/1.htmlي الراب 
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ي القاهرة0 االبتدائية المرالة تالميذ مق االب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا مقيام(0 1330) دانيال عفاف الفادت، عبد

 0المصرية األنيلو مكتبة

 0وال شر للطباعة قباء داري القاهرة0 اإلكلي يكي ال فس علم(0 2228) مصطفى اسق المعطي، عبد

 0وال شر للطباعة قباء داري القاهرة0 ال مو ال فس علم(0 1332) محمد هدى ق اوى، مصطفى؛ اسق المعطي، عبد

 الدخا ب دارة وعالقتها االتصال أجهزة واست دام اقت اء على المترتبة والسلبية االييابية اآل ار(0 1338) اسيق صفاء عشرت،

 0المركة مكة القرى، أم جامعة الم زلي، لالقتصاد التربية كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 سرةلذ المالي

 لدى القهرية الوساوم باضطراب وعالقتها األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1332) محمد أامد علي،

 يةاليمهور شمس، عيق جامعة التربية، كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 كلي يكية سيكومترية دراسةي المراهقيق

 0العربية المصرية

 األطفال لدى االنفعالي باالتزان وعالقتها األب اء يدركها كما الوالدية المعاملة أساليا(0 1322) راشد ناصر الغداني،

 0مسق  نزوى، جامعة واآلداب، العلوم كلية م شورة، غير ماجستير رسالة0 مسق  بمحا بة كالميما الم طربيق

 ر،اليزائ جامعة م شورة، غير ماجستير رسالة0 االطفال لدى السلوكياا على اإللكترونية األلعاب أ ر(0 1321) مريم قويدر،

 0اليزائر

 يالراب  على متو ر ،23/2/1321ي بتاريخ استرجاعه تم0 ذكي هاتف(0 1320) ويكيبديا الحرة الموسوعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9

%8A 

 ومالعل ميلة0 ميدانية دراسةي الكويتية األسرة  ي واألب اء الوالدان يدركها كما الديموقراطية الت شاة(0 1332)  اطمة نذر،

 2200 -82 ،(2) 12 االجتماعية،

 األنيلو مكتبةي القاهرة0 والعادييق السمعية اإلعاقة ميال  ي الوالدية المعاملة أساليا اختيار(0 1332) محمد ال وبي،

 0المصرية

 0اليامعة شباب مؤسسةي اإلسك درية0 الطفا سيكولوجية(0 1331) عصام نور،
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 الملحق

 (: مقياس إدمان األطفال على استخدام األجهزة الذكية1ملحق )

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 المحترمة0السيدة 

والذت سااااوف يت اااام مق  ،األجهزة الذكية أب ائكم باساااات دامأمامك ميموعة مق الفقراا التي تكشااااف عق مدى إ راط 

ا اختيار يحدد ( تحب كوذلك بوضااااأ عالمة ) ،ما ي اسااااا وجهة نبر   أرجو اختيار ،خالل اسااااتياباتكم على هذه الفقراا

مأ العلم أن هذه االختياراا لق يطلأ عليها  ،تتر  أيما مق الفقراا بدون تحديد أالوأرجو م ك  ،مادى تطاابق الفقرة مأ واقأ ذلاك

 وستعاما بم تهى السرية0 ،أاد  ق  هي ل دمة البحث العلمي

 ولكم جزيا الشكر واالمت ان

 الميادعة عبد هللاعائشة هليا محمد  الباالة/ 

 البيانات الشخصية:

 ماجستير أو دكتورة ) (0  جامعة ) (  المستوى اللقا ي )المؤها(ي  انوية ) ( -2

 مرتفأ ) (0  متوس  ) (   الدخا المعيشيي م  فض ) ( -1

 

 

 البعد النفسي

 ًل أحياناا نعم الفقرة م

    يتصرف الطفا بعصبية ع دما ام عه مق است دام جهازه  20

    بعد است دامه األجهزة الذكيةأصبم الطفا كلير الشرود   10

    يركز الطفا على لعبة واادة   00

    يتقمص الطفا ش صياا األبطال  ي ألعابه على جهازه الذكي  20

    يبهر الطفا ع ف بتصر اته بعد است دامه لليهاز   00

 البعد األسري

    يتعاما مأ إخوته بعدوانية ع دما يتعلق االمر باليهاز الذكي  10
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20  
أساليا مت وعة مأ أاد الوالديق للحصول على تطبيقاا االجهزة يست دم 

 الذكية التي تحتاج إلى د أ مبلغ للحصول عليها

   

    ي عزل الطفا مأ جهازه  ترة طويلة عق أسرته  80

    يتعاما مأ والديه بعدم ااترام ع دما يتم م عه مق است دام جهازه الذكي  20

230  
أسارته ع دما يكون مساتغرو  ي است دام قليا االنصااا إلى كالم أاد مق 

 جهازه

   

 البعد اًلجتماعي

    لدى الطفا كلير مق الحساباا على مواقأ الواصا مأ ال ام  220

    يكتفي الطفا باألصدقاء الذيق يتواصا معهم عق طريق جهازه  210

    يبهر عدوانية نحو األطفال اآلخريق اي ما يتعلق األمر بيهازه   200

    الزياراا ألقاربه لكي ييلس  ي البيب ويست دم جهازهقليا   220

200  
أصبم يتي ا الطفا ال ام ألنه ال يعرف أن يتعاما معهم بسبا است دامه 

 الكلير ليهازه

   

 البعد الدراسي

    أصبم يسر  الطفا  ي اا واجباته لكي يست دم جهازه  ترة أطول  210

    تأخر مستواه الدراسي بعد اصوله على اليهاز  220

    يست دم جهازه بحية أنه يساعده  ي اا واجباته المدرسية  280

220  
يتأخر بال وم بأيام المدرسااااة بساااابا اساااات دامه لليهاز بعد إنهاء  روضااااه 

 المدرسية

   

ا  130     يشبأ رغبته باست دام جهازه  م يدرم متأخرم
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 مقياس أساليب المعاملة الوالدية المدركة من قبل األمهات (:1ملحق )

 السيدة 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 المحترمة0

والذت ساوف يت م مق  ،أمامك ميموعة مق الفقراا تكشاف عق مدى اسات دامك ألسااليا المعاملة الوالدية مأ أب ائك

( تحب كا اختيار يحدد وذلك بوضااااأ عالمة ) ،ما ي اسااااا وجهة نبر   أرجو اختيار ،خالل اسااااتياباتكم على هذه الفقراا

مأ العلم أن هذه االختياراا لق يطلأ عليها  ،تتر  أيما مق الفقراا بدون تحديد أالوأرجو م ك  ،مادى تطاابق الفقرة مأ واقأ ذلاك

 وستعاما بم تهى السرية0 ،أاد  ق  هي ل دمة البحث العلمي

 ولكم جزيا الشكر واالمت ان

 الميادعة عبد هللايا محمد عائشة هل الباالة/ 

 البيانات الشخصية:

 ماجستير أو دكتورة ) (0  جامعة ) (  المستوى اللقا ي )المؤها(ي  انوية ) ( -0

 مرتفأ ) (0  متوس  ) (   الدخا المعيشيي م  فض ) ( -2

 

 

 البعد الديمقراطية

 ًل أحياناا نعم الفقرة م

    مشاكا طفلي باإلق ا  أاا  20

     ي ات اذ قراراتهاعطي طفلي ارية   10

    اشعر طفلي بأهمية مشاركته ل ا  ي مشاكا العائلة  00

    اعطي طفلي  قة ألشعره بالمسؤولية اتياه ما يفعا  20

    أأخذ وجهاا نبر طفلي بعيق االعتبار  00

 البعد الرعاية

    البي ااتياجاا طفلي ضمق المعقول  10

    اشار  طفلي بكا مشاكله  20
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    ت مية قدراتهاساعد طفلي  ي   80

    اارص على أن يكون طفلي سعيد  20

    أنمي  ي طفلي اا العلم  230

 البعد المساواة

    ال اميز أاد أطفالي عق األخر  220

    أشيأ أطفالي على أن يتشاركوا أغراضهم  يما بي هم  210

    اعدل بيق أطفالي  200

    أكون اازمة مأ جميأ أطفالي ع د ارتكاب األخطاء  220

    جميأ أطفالي على االجتهاد بطرو مت وعةأافز   200

https://doi.org/10.52133/ijrsp.v4.38.5

