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تأثري استخدام األجهزة الذكية عىل املشكالت السلوكية  لدى

األطفال البحرينيني يف مرحلة الرياض حسب إدراك الوالدين 

 
أ.منار عامر الخالدي أ.د. جهان عيىس أبوراشد العمران

أستاذ يف علم النفس الرتبوي باحثة يف علم النفس اإلرشادي
قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة البحرين

امللخص: 

عىل  املرتتبة  الرياض  أطفال  لدى  شيوعاً  األكثر  السلوكية  املشكالت  إىل  التعرف  الدراسة  هذه  هدفت 
يف  الفروق  وداللة  استخدامها،  أنماط  عىل  التعرف  وكذلك  الوالدين،  إدراك  بحسب  الذكية  األجهزة  استخدام 
املستقلة  املتغريات  أكثر  الكشف عن  النوع االجتماعي ومعدل االستخدام. وأخريًا  السلوكية حسب  املشكالت 
قدرًة عىل التنبؤ باملجموع الكيل للمشكالت السلوكية. ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم إعداد استبانتني :األوىل 
لقياس استخدام أطفال الرياض لألجهزة الذكية، والثانية لقياس بعض املشكالت السلوكية لديهم من وجهة 
نظر الوالدين. وتكونت العينة من )508( طفالً وطفلًة تم اختيارها عشوائياً من مختلف رياض األطفال يف 
مملكة البحرين. وتوصلت الدراسة إىل أن مشكلة النشاط الزائد كانت أكثر املشكالت السلوكية انتشاًرا لدى 
عينة الدراسة، وأن )53.1%( من عينة الدراسة يستخدمون األجهزة الذكية ملدة تتجاوز الساعتني يوميًا، وأن 
السلوكية  باملشكالت  التنبؤ  أمكن  أنه  جانب  إىل   ،)%39( بنسبة  القائمة  تصدرت  الذكية  الهواتف  استخدام 
لدى أطفال الرياض من خالل متغريي الرقابة الوالدية ودرجة استخدام األجهزة الذكية. ووفًقا لهذه النتائج 

اقرتحت الباحثتان مجموعة من التوصيات.

الكلمات املفتاحية: املشكالت السلوكية، طفل الروضة، األجهزة الذكية.

The Impact of Using Smart Devices on Bahraini Kindergarten Children’s

Behavioral Problems as Perceived by Parents
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Abstract:

The study aimed at identifying the most common behavioral problems among Kindergarten children as a result of using 
smart devices as perceived by the parents. The study also sought to investigate the significance differences in the behavioral 
problems of preschool children according to gender and percentage of use. The study further aimed to investigate what indepen-
dent variables were able to predict the behavioral problems of the study’s sample. The researchers developed two instruments: 
The use of Kindergarten children of Smart Devices and The Behavioral Problems of Kindergarten children as Perceived by 
parents The study’s sample consisted of (508) Bahraini boys and girls randomly selected from different kindergartens in Bah-
rain. The results of the study showed that the most prevalent problem was hyperactivity and that (53.1%) of the study’s sample 
were using smart devices for more than two hours a day.   Finally, the study showed that  parental control and the percentage of 
using smart devices were able to predict the behavioral problems of the study’s sample. In light of the results, the researchers 
proposed a set of recommendations.

Keywords: behavioral problems, kindergarten children, smart devices.

  تم استالم البحث يف أغسطس2020 وأجيز للنرش يف نوفمرب2020

Doi: 10.29343/1-91-2



العدد 91 يونيو 2022مجلة الطفولة العربية تأثري استخدام األجهزة الذكية عىل املشكالت السلوكية ...

38

املقدمة:

املعلومات واالتصاالت قد أحدث  انفجار معريف وتطور مذهل يف تقنية  العالم من  إن مايشهده 
تغريات جذرية يف النواحي املختلفة لحياة جميع أفراد املجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم. ومن أبرز 
مثل   اللوحية  واألجهزة  الذكي،  الهاتف  أهمها  من  والتي  الذكية،  األجهزة  املتطورة  الحديثة  التقنيات 
اآليباد)iPad(، واآليبود)iPod(  التي تتصدر باقي األجهزة اإللكرتونية يف االنتشار؛  ومن ذلك توظيف 
بعد، واإلعالم  والتعليم عن  والتسلية والرتفيه،  املعرفة واملعلومات،  الحصول عىل  الحديثة يف  األجهزة 

والتسويق، وغريها. 

ولب املشكلة أن هذه التكنولوجيا الحديثة لم تستحوذ عىل اهتمام الكبار فقط، بل انتقل ذلك 
إىل األطفال الصغار بشكل الفت بسبب جاذبية وسحر التطبيقات والربامج املميزة التي تتوافر يف تلك 
األجهزة، سواء الرسوم التفاعلية، أو األلعاب اإللكرتونية، أو الوسائل الرتفيهيه وغريها من التطبيقات 
 )GSMA( Groupe التي تتزايد يوًما بعد آخر؛ ففي دراسة قامت بها جمعية رشكات االتصاالت املتنقلة
)Spéciale Mobile Association  )2011ملعرفة أكثر وظائف الهاتف املحمول املستخدمة شعبية لدى 
 ،)%44( املوسيقا  ومشغالت   ،)%51( والكامريات  األلعاب)%68(،  كالتايل:  النتائج  كانت  األطفال، 
ومشغالت األفالم/الفيديو )28%(، كما ظهر أن األطفال يستخدمون وظائف الهاتف أكثر من آبائهم، 
وأن أكثر من نصف األطفال سوف يستخدمون أي وظيفة إذا كانت متوفرة أومثبتة عىل أجهزتهم، يف 
حني يستخدم )40%( من األطفال اإلنرتنت عن طريق هواتفهم الذكية، ويفعلون ذلك مرة واحدة عىل 

األقل يف اليوم للوصول إىل األلعاب أو مواقع أخرى )أبو الرب والقصريي،2014(.

ويقيض األطفال ساعات طويلة يف استخدام األجهزة الذكية، من هواتف ذكية أو حواسيب لوحية 
قد تصل إىل حد اإلدمان دون رقابة أو سيطرة غري مدركني ملا يمكن أن تسببه لهم من أرضار وآثار 
سلبية، وتصبح عندئٍذ محاولة إبعادهم عنها مسألة قد تزداد صعوبة مع الوقت، مما يستوجب أن 
يقوم اآلباء واملربون بالتدخل من أجل حماية هؤالء األطفال من التأثريات الخطرية لهذه التكنولوجيا 

عىل جوانب نموهم املختلفة بدنياً ومعرفياً ونفسياً واجتماعياً وأخالقياً.

لذا ارتأت الباحثتان أن تقوما بدراسة أنماط استخدام األجهزة الذكية لألطفال يف مرحلة رياض 
األطفال بمملكة البحرين، ومدى تأثري هذا االستخدام عىل املشكالت السلوكية لهؤالء األطفال، بغية 
توعية اآلباء واملربني إىل رضورة تقنني استخدام هذه التكنولوجيا من قبل األطفال وخاصة يف مرحلة 
رياض األطفال، التي تعترب مرحلة تأسيس شخصية الطفل وتحديد مالمحها عىل النحو الذي سوف 

تكون عليه مستقبالً .  

مشكلة الدراسة: 

الذكية قد يسبب  الروضة عىل استخدام األجهزة  الصغار يف مرحلة  املتزايد لألطفال  اإلقبال  إن 
الكثري من اآلثار السلبية يف جميع جوانب حياتهم، خاصًة أن الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة يكون 
خالل  من  واتجاهاته  ميوله  تكوين  بداية  يف  يزال  ما  فهو  به؛  املحيطة  بالعوامل  للتأثر  قابلية  أكثر 
اكتسابه للمعرفة واملفاهيم والقيم وأساليب التفكري ومبادئ السلوك، وهذا ما يجعل السنوات األوىل 
الطفولة  مرحلة  أهمية  تقترص  وال  حياته.  طوال  تكوينه  يف  عميقة  آثار  وذات  مستقبله  يف  حاسمة 
الطفل  إىل كونها مرحلة مهمة يف تكوين  املبكرة لإلنسان يف كونها مرحلة تأسيسية، بل تتعدى ذلك 
وبنائه البدني والعقيل والعصبي؛  فقد أوضح أبوحطب وصادق)2008( أن الجهاز العصبي عند الطفل 
يف هذه املرحلة هو أكثر األجهزة استمراًرا يف النمو، فمع بلوغ الطفل سن الثالثة يصل وزن مخه إىل 
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حوايل )%75( من وزن مخ الراشد، ثم يصل إىل  )%90(من وزنه الكامل يف العام السادس؛ مما يعني 
أن تقدم سن الطفل يؤدي إىل زيادة يف نضج الجهاز العصبي، وذلك يزيد من أهمية حماية الطفل من 

املخاطر التي قد تسببها األجهزة الذكية.

الوالدين  قلق  من  زادت  الذكية  لألجهزة  األطفال  باستخدام  تحيط  التي  والشكوك  املخاوف  إن 
حيال إقبال أطفالهم عىل هذه األجهزة، وما قد ينتج عنه من سلبيات أخرى مستقبلية غري معروفة 
حاليًا؛ ففي دراسة قام بها بلكمان وآخرون )Bleckmann et al. )2014 عن برنامج وضع لحماية 
األطفال من مشكالت استخدام وسائل اإلعالم الشاشية، تبني أن استخدام اإلنرتنت واستخدام الهواتف 
الذكية كانا يف مقدمة اهتمام أولياء األمور ملعرفة املزيد عن طرق االستخدام الصحيحة وعن آثارها 

املتوقعة عىل تعليم األبناء الصغار امللتحقني باملدارس.

إن األطفال الصغار يف مرحلة الروضة يتعلمون برسعة كبرية، ويستخدمون حواسهم وأجسامهم 
من أجل التفاعل مع العالم والبيئة املحيطة، وهم يف الحقيقة محاطون بالتكنولوجيا واألجهزة الحديثة 
من حولهم. ومع ذلك فإن أغلب الدراسات بينت أن التكنولوجيا الحديثة ال تناسب األطفال قبل سن 
الثالثة؛ وذلك العتماد هذه املرحلة عىل خربات حياتية تتطلب التفاعل االجتماعي األرسي، باإلضافة إىل 
ضعف القدرات التي يتطلبها توظيف تكنولوجيا املعلومات لديهم؛ وعليه فإن استخدام هذه األجهزة 

 .)Scoter & Ellis,2001( سنوات )يمكن أن يبدأ بعد سن )3

ووفًقا لإلحصائيات الحديثة، فقد ارتفعت نسبة مستخدمي األجهزة الذكية من بني األطفال دون 
سن الثامنة من )%52( يف سنة )2011(  إىل )%98( يف سنة )2017(؛ مما يثبت أن استخدام األطفال 

   .)Rideout,2017( ،لألجهزة الذكية قد حقق قفزة عاملية عىل مستوى جميع املجتمعات

بأنها ستكون  القول  التكنولوجيا يمكن  التاريخي لهذه  السياق  أنه من خالل  الباحثتان  وترى 
عليها،  مستمر  إقبال  يف  سيكونون  األطفال  ومنهم  املجتمعات  جميع  يف  األفراد  وأن  دائم،  تطور  يف 
فقد أصبحت عصب الحياة،  وباتت تهيمن عىل العالم برسعة متزايدة.  وتجدر اإلشارة إىل أن طبيعة 
استخدام هذه التقنيات الحديثة من قبل األطفال هي املؤثر الحقيقي يف حياتهم، وليست األداة نفسها؛ 
فيجب استخدامها من أجل صالح الطفل بالرتكيز عىل الجوانب التي قد تخدم تربيته تربية صالحة، 
وتضمن التنشئة  السليمة له، والعمل عىل إيجاد الحلول املناسبة لتجنب السلبيات التي قد تنتج عنها.  
ولعل ما تعانيه األرس من تغري يف سلوكيات أطفالهم الصغار- خاصًة يف سن الروضة- بعد استخدام 
مسؤولية  زيادة  عليه  يرتتب  أن  يجب  ما  هو  السابقة  الدراسات  معظم  بينت  كما  الذكية   األجهزة 
الوالدين يف ترشيد هذا االستخدام وتقنينه. ولذلك ارتأت الباحثتان رضورة تسليط الضوء عىل الكشف 
عن املشكالت السلوكية التي قد تنتج عن استخدام األطفال يف مرحلة الروضة لألجهزة الذكية يف مملكة 
البحرين، ولتوعية أولياء األمور بأهمية االلتفات إىل هذه الظاهرة الخطرية فيما لو بينت نتائج الدراسة 
الحالية وجود مشكالت سلوكية لألطفال يف مرحلة الرياض نتيجة استخدامهم لألجهزة الذكية، وذلك 

من أجل توجيههم إىل أسلوب التعامل السليم مع أطفالهم، واتخاذ القرارات الصائبة يف هذا الصدد.

لذا تتحدد مشكلة الدراسة الحالية  بدراسة أنماط استخدام األطفال يف مرحلة رياض األطفال 
نظر  السلوكية من وجهة  االستخدام عىل مشكالتهم  تأثري هذا  التعرف عىل  الذكية، وكذلك  لألجهزة 

الوالدين، وذلك باإلجابة عن األسئلة التالية:

أسئلة الدراسة:

ما أبعاد املشكالت السلوكية األكثر شيوًعا لدى أطفال الرياض بحسب إدراك الوالدين املرتتبة .  1
عىل استخدام األجهزة الذكية؟
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معدل .  2  ( حيث:  من  الذكية  لألجهزة  الرياض  أطفال  من  العينة  أفراد  استخدام  أنماط  ما 
االستخدام، أنواع االستخدام ، الرقابة الوالدية عىل االستخدام(؟

إىل أي مدى توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت السلوكية لدى أطفال الرياض املرتتبة .  3
عىل استخدام األجهزة الذكية تعزى ملتغري النوع االجتماعي؟

لدى .  4 السلوكية  املشكالت  أبعاد  إحصائية يف متوسطات  داللة  ذات  فروق  توجد  أي مدى  إىل 
تعزى  عام  بشكل  السلوكية  واملشكالت  الذكية  األجهزة  استخدام  عىل  املرتتبة  الرياض  أطفال 

ملتغري معدل االستخدام؟

إىل أي مدى توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني استخدام األجهزة الذكية وأبعاد املشكالت .  5
السلوكية ) النشاط الزائد، االنسحابية، العدوانية، العناد، تشتت االنتباه( لدى أفراد العينة من 

أطفال الرياض، وذلك للعينة الكلية من جهة وللذكور واإلناث من جهة ألخرى؟

ما املتغريات املستقلة )معدل االستخدام، الرقابة الوالدية، استخدام األجهزة الذكية( األكثر .  6
قدرة إحصائية عىل التنبؤ باملجموع الكيل للمشكالت السلوكية؟ 

فروض الدراسة:

مجموع .  1 ويف  السلوكية  املشكالت  أبعاد  من  بعد  كل  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
.)α<0.05( أبعادها تعزى ملتغري النوع االجتماعي لطفل الروضة عند مستوى الداللة

أطفال .  2 لدى  السلوكية  املشكالت  أبعاد  متوسطات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   
الرياض املرتتبة عىل استخدام األجهزة الذكية واملشكالت السلوكية بشكل عام تعزى ملتغري معدل 

.)α<0.05( االستخدام عند مستوى الداللة

ال توجد عالقة بني استخدام األجهزة الذكية وأبعاد املشكالت السلوكية عند مستوى الداللة .  3
.)α=0.05(

الرقابة .  4 االستخدام،  معدل  املستقلة)  الدراسة  ملتغريات  إحصائية  داللة  ذات  قدرة  توجد  ال 
الوالدية، استخدام األجهزة الذكية( عىل التنبؤ باملشكالت السلوكية لدى أفراد العينة.

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إىل تحقيق ما يأتي:

التعرف إىل أبعاد املشكالت السلوكية األكثر شيوًعا لدى أطفال الرياض املرتتبة عىل استخدام .  1
األجهزة الذكية حسب إدراك الوالدين.

الكشف عن أنماط استخدام أفراد العينة من أطفال الرياض لألجهزة الذكية من حيث: )معدل .  2
االستخدام اليومي بالساعات، نوع االستخدام ، الرقابة الوالدية عىل االستخدام(.

التحقق من داللة الفروق يف املشكالت السلوكية لدى أطفال الرياض املرتتبة عىل استخدام .  3
األجهزة الذكية والتي تعزى ملتغري النوع االجتماعي.

الرياض .  4 أطفال  لدى  السلوكية  املشكالت  أبعاد  متوسطات  يف  الفروق  داللة  من  التحقق 
املرتتبة عىل استخدام األجهزة الذكية واملشكالت السلوكية بشكل عام والتي تعزى ملتغري معدل 

االستخدام.
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 التعرف إىل داللة العالقة بني استخدام األجهزة الذكية وأبعاد املشكالت السلوكية )النشاط .  5
وذلك  الرياض،  أطفال  من  العينة  ألفراد  االنتباه(  تشتت  العناد،  العدوانية،  االنسحابية،  الزائد، 

للعينة الكلية من جهة وللذكور واإلناث من جهة أخرى.

الوالدية، استخدام األجهزة .  6 الرقابة  الكشف عن أكثر املتغريات املستقلة )معدل االستخدام، 
الذكية( قدرة إحصائية عىل التنبؤ باملجموع الكيل للمشكالت السلوكية. 

أهمية الدراسة:

تتجىل أهمية موضوع الدراسة  فيما يأتي: 

اختيار فئة أطفال الرياض كعينة للدراسة ألنها من أهم مراحل النمو إطالقاً كونها مرحلة .  1
تأسيسية لبناء شخصية الطفل.

 إثراء املكتبات العربية بموضوعها، واالستفادة منها من قبل الجهات البحثية يف الدراسات .  2
األكاديمية، واملهتمني بقضايا األطفال.

السلوكية .  3 املشكالت  الوقوف عىل بعض  األطفال وتربيتهم يف  القائمني عىل رعاية  مساعدة 
لألطفال والتي تعزى إىل االستخدام غري املقنن لألجهزة الذكية؛ مما يحتم تقديم الربامج اإلرشادية 

املناسبة والتوعية الثقافية الالزمة للحد من هذه املشكلة.

حدود الدراسة:

الحدود البرشية: اقترصت الدراسة عىل عينة من أطفال الرياض من سن الثالثة إىل السادسة .  1
من مستخدمي األجهزة الذكية من خالل أولياء أمورهم.

الحدود الزمانية: نفذت الدراسة يف العام الدرايس 2017م/2018م..  2

الحدود املكانية: رياض األطفال بمملكة البحرين..  3

الحدود املوضوعية: التنبؤ باملشكالت السلوكية لطفل الروضة البحريني من خالل استخدامه .  4
لألجهزة الذكية حسب إدراك الوالدين.

مصطلحات الدراسة:

» سلوك  بأنها:  )2007، ص23(  السلوكية: تعرفها ممدوحة سالمة كما ذكر فقيهي  املشكالت 
متكرر الحدوث غري مرغوب فيه يثري استهجان البيئة االجتماعية، وال يتفق ومرحلة النمو التي وصل 
إليها الطفل، ويجدر تغيريه لتدخله يف كفاءة الطفل االجتماعية أو النفسية أو كليهما، وملا له من آثار 
تنعكس عىل قبول الفرد اجتماعيًا وعىل سعادته ورفاهيته، ويظهر يف صورة عرض أو عدة أعراض 

سلوكية متصلة ظاهرة ويمكن مالحظتها مثل الرسقة، والكذب، والتدمري، والتشاجر، وغريها «

وتعرف الباحثتان املشكالت السلوكية إجرائيًا بأنها: 

عىل  وزعت  استبانة  خالل  من  تحديدها  تم  والتي  الروضة،  أطفال  منها  يعاني  التي  املشكالت 
أمهات األطفال ومعلماتهم لتحديد أكثر املشكالت السلوكية املالحظة عند األطفال، والتي نتجت عن 
العناد،  العدوانية،  االنعزال،  الزائد،  النشاط  املشكالت:  أهم هذه  الذكية، ومن  األجهزة  استخدام  سوء 
تشتت االنتباه. وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها أطفال العينة من وجهة نظر والديهم عىل قائمة 

املشكالت السلوكية التي أعدتها الباحثتان. 
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طفل الروضة:

وتعرف الباحثتان طفل الروضة إجرائيًا بأنه:

الروضة كمؤسسة  إىل  الطفل  انتساب  العمرية)3-6( سنوات، وهي مرحلة  الفئة  الطفل من    
تربوية تابعة إلرشاف وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين وتسبق املرحلة االبتدائية«

 األجهزة الذكية: يعرفها الشمري )2014،ص14( »بكونها األجهزة التي تحتوي خدمات تقنية 
بنظام تشغيل متعدد املهام، واملشاركة، والبيع، والرشاء، والخدمات املكتبية، واإلنرتنت« .

وتعرف الباحثتان األجهزة الذكية إجرائيًا بأنها: 

قبيل  من  متعددة  خدمات  تتيح  والتي  املتقدمة  التقنيات  ذات  الحديثة  اإللكرتونية  »األجهزة 
الصوتية  اإللكرتوني، والتواصل اإلجتماعي، واملكاملات  تصفح لإلنرتنت، واأللعاب، والرسائل، والربيد 
واملرئية. وأهم هذه األجهزة وأكثرها انتشاًرا بني األطفال بالتحديد هي: الهاتف الذكي، والجهاز اللوحي 
واأللعاب  املحمول،  اآليل  والحاسب  اآليل،  والحاسب   ،)iPad(املكرب اللوحي  والجهاز   ،)iPod(املصغر

اإللكرتونية مثل البالي ستيشن، وإكس بوكس، والوي«.

التعريف اإلجرائي الستخدام األجهزة الذكية وأنماطه: 

استخدام األجهزة الذكية: ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها أطفال العينة من وجهة نظر .  1
والديهم عىل مقياس استخدام األجهزة الذكية الذي أعدته الباحثتان لهذا الغرض

أنماط استخدام األجهزة الذكية: والذي قسم يف هذه الدراسة إىل:  .  2

أ- معدل االستخدام : ويحتسب فيه معدل الساعات التي يقضيها الطفل عىل األجهزة الذكية 
ومقسم إىل ) مرتفع، متوسط، منخفض(. 

التطبيقات والربامج  الطفل وأشهر  التي يستخدمها  أنواع األجهزة  ب- نوع االستخدام: وهو 
املوجهة لألطفال املحملة عىل هذه األجهزة.

املستخدمة،  األجهزة  عىل  حماية  برامج  تفعيل  يف  وتتمثل  لالستخدام:  الوالدية  الرقابة  ج- 
وتواجد أحد الوالدين بالقرب من الطفل أثناء استخدام األجهزة الذكي.

اإلطار النظري والدراسات السابقة :

أوال: اإلطار النظري:

املشكالت السلوكية لدى طفل الروضة :.  1

»املؤسسات  بأنها  )2017،ص518(  قبل مخاطري  تعريفها من  تم  كما  األطفال  رياض  تعترب 
الرتبوية االجتماعية التي يلتحق بها األطفال يف سن ما بني الثالثة إىل السادسة من العمر، وتستهدف 
تنمية شخصية الطفل يف جميع جوانبها، وذلك من خالل برنامج منظم لرياض األطفال«.  كما أوضحت 
جودة )2014(  أن مرحلة الروضة تعد من أخطر املراحل التي يمر بها الطفل حيث يتم خاللها اكتمال 
هذه  وأن  املدرسة،  وهي  التالية  املرحلة  وبني  األرسة  إرشاف  وتحت  املنزل  يف  بدأت  التي  النمو  حلقة 
التي يمكن السيطرة عليها  املرحلة تشهد مجموعة من االضطرابات النفسية والسلوكية والتعليمية 
من خالل التعرف عىل الحاجات النفسية واالنفعالية واالجتماعية والجسمية والعقلية والتعامل معها 

بشكل إيجابي . 
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وتعد املشكالت السلوكية لدى األطفال من أبرز املشكالت التي قد تعاني منها األرس واملؤسسات 
التعليمية يف املجتمع، مما زاد من االهتمام بدراسة هذه املشكالت يف محاولة لتغيري سلوك الطفل نحو 
أثرت عىل األفراد  الذي نتجت عنه مشكالت عديدة  التكنولوجي  التطور والتقدم  األفضل يف ظل تزايد 
لونًا  يعترب  ما  ومنها  الطفولة  خصائص  صلب  من  يكون  ما  منها  األطفال  فمشكالت  وسلوكياتهم. 
من ألوان االنحراف التي يجب العمل عىل معرفة أسبابها وطرق تفاديها وعالجها، حيث يتوجب عىل 
التمييز بني ماهو اعتيادي يف حياة الطفل وبني ما هو انحراف يستدعي العالج.  وقد توصلت  اآلباء 
املتعلقة باملشكالت السلوكية املشتقة من السلوك السوي والشاذ  التسميات  أبومنديل)2016( إىل أن 
املصطلحات  أكثر  أن  لها  تبني  السلوكية  للمشكالت  األدبي  الرتاث  عىل  اإلطالع  خالل  ومن  متعددة. 
استخداًما بني الباحثني: املشكالت السلوكية واالضطربات السلوكية، وإن التصنيف األكثر استخداًما 
من قبل أخصائيي علم النفس والطب النفيس والرتبية الخاصة الضطرابات السلوك هو الذي ظهر يف 
الدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات العقلية )DSM-5,2013(  الذي تصدره الرابطة األمريكية 
للطب النفيس Association )APA( American psychiatric ،  ففي مراجعة لهذا الدليل تم تصنيف 
واملراهقة؛ ومن  والطفولة  املهد  يف  عادة  تنشأ  التي  االضطرابات  عنوان  تحت  السلوكية  االضطرابات 
بينها صعوبات التعلم، واضطرابات املهارات الحركية، واضطرابات التواصل، واالضطرابات النمائية، 
وصعوبات االنتباه والسلوك املشوش، واضطرابات األكل واإلخراج وغريها من االضطرابات التي تدخل 

يف محور اضطرابات الشخصية.

استخدام األطفال لألجهزة الذكية :.  2

أظهر بحث صادر عن رشكة عاملية متخصصة يف األمن اإللكرتوني نتائج صادمة عن استخدام 
األطفال- من سن الخامسة إىل السادسة عرشة- للهواتف الذكية يف عدد من دول أوربا والرشق األوسط 
وأفريقيا، ومن أهم هذه النتائج أن الجهاز الذكي يشكل جزًءا كبريًا من يوم الطفل يف أغلب هذه الدول؛ 
إذا يقيض الطفل وقتًا مع هذه األجهزة يفوق الوقت الذي يقضيه يف اللعب بالخارج، وبمعدل ساعتني 
املستخدم  الطفل  زاد عمر  األجهزة كلما  استخدام  املستهلك يف  الوقت  يوم، ويزداد  و)35( دقيقة كل 
لهذه األجهزة. ومن الحقائق املثبتة يف هذه الدراسة شيوع امتالك األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم 
الخامسة لألجهزة الذكية املتصلة، عىل الرغم من شعور أولياء األمور بأن العمر املناسب يجب أن يكون 

.)Symantec Corporation, 2018( أكرب من ذلك

كيفية  يف  كان  الحقيقي  التأثري  أن  إال  الذكية،  لألجهزة  األطفال  استخدام  نسب  ارتفاع  ورغم 
والرتبويني  الخرباء  قبل  من  جديدة  تحذيرات  مؤخًرا  صدرت  فقد  األجهزة؛  لهذه  األطفال  استخدام 
بخصوص استخدام األطفال الصغار لتطبيقاِت األجهزة الذكية، ووجودهم يف مواقع التواصل االجتماعي؛ 
الوالدين. هذا، مع  حيث أشاروا إىل خطورة انتهاك خصوصية األطفال وجمع بياناتهم دون إذن من 
آلية تكفل حماية خصوصية الطفل، وتمنع تعرضه لالستغالل، والجرائم اإللكرتونية  دعوات إليجاد 
عىل  الشديد  وإقبالهم  األجهزة  لهذه  األطفال  استخدام  أدى  قد  و   .)Livingstone & Smith, 2014(
اكتشاف ذواتهم من خالل برامجها وتطبيقاتها إىل تأثر جميع جوانب حياتهم من الناحية الصحية 
واالجتماعية والسلوكية واألخالقية والنفسية؛ لذلك تكمن الطريقة املثىل الستخدامها يف تحقيق أقىص 
  .)Steyer,2014(ممكن قدر  أقل  إىل  السلبية  اآلثار  وتقليص  األجهزة  لهذه  اإليجابية  اآلثار  من  قدر 
الذكية  لألجهزة  استخدامهم  يخلفها  قد  التي  االرضار  بمنأى عن هذه  ليسوا  األطفال  فإن  ذلك  ومع 

وتطبيقاتها؛ ففي غياب الوصاية الوالدية القائمة عىل وعي وإدراك ملخاطر هذه األجهزة. 

بعد  الروضة-  سن  يف  خاصًة  الصغار-  أطفالهم  سلوكيات  يف  تغري  من  األرس  ماتعانيه  ولعل 
باإلضافة  االستخدام وتقنينه،  الوالدين يف ترشيد هذا  زاد مسؤولية  ما  الذكية هو  األجهزة  استخدام 
إىل بروز أهمية البحث املستمر عن آخر الدراسات والبحوث املتعلقة بهذا الشأن؛ لكي يتسنى اجتناب 



العدد 91 يونيو 2022مجلة الطفولة العربية تأثري استخدام األجهزة الذكية عىل املشكالت السلوكية ...

44

الكثري من السلبيات واالنتفاع بإيجابيات هذه التقنيات التي صار من الصعب االستغناء عنها يف وقتنا 
عن  تنتج  قد  التي  السلوكية  املشكالت  عىل  الضوء  تسليط  رضورة  الباحثتان  ارتأت  ولذلك  الحارض، 
األمور  أولياء  توعية  بهدف  البحرين؛  الذكية يف مملكة  الروضة لألجهزة  األطفال يف مرحلة  استخدام 

بكيفية التعامل مع أطفالهم، واتخاذ القرارات الصائبة يف هذا الشأن.

ثانياً : الدراسات السابقة :

لألجهزة  النافع  االستخدام  بني  الفاصل  الخط  تحديد  إىل  مؤخًرا  الدراسات  من  الكثري  توجهت 
الذكية من قبل األطفال واالستخدام الضار لها، حيث استهدفت بعض الدراسات معرفة نسب األطفال 
من مستخدمي األجهزة الذكية يف الطفولة املبكرة هذا شأن دراسة مسحية عن »استخدامات األطفال 
 Rideout( أقل من ثمان سنوات لوسائل وأجهزة اإلعالم يف الواليات املتحدة األمريكية« قامت بها رديوت
2013( أثبتت أن األرس التي لديها أطفال يف سن الثامنة أو أقل قد زادت نسبة تملكهم لألجهزة اللوحية 
مثل الهاتف الذكي واألجهزة اللوحية مثل اآليباد )Ipad( إىل خمسة أضعاف، إذ كانت )8%( يف سنة 
2011  ووصلت إىل)40%( يف سنة 2013، وكذلك زادت نسبة األطفال املستخدمني ألنواع األجهزة الذكية 

بشكل عام من )52%( إىل )75%( خالل السنتني املذكورتني.

وأجريت دراسات أخرى تناولت استخدامات األطفال يف مرحلة رياض األطفال لألجهزة الذكية 
وعالقتها بمشكالتهم السلوكية،  فأجريت دراسة أبي الرب والقصريي )2014( عن املشكالت السلوكية 
جراء استخدام الهواتف الذكية من قبل األطفال من وجهة نظر الوالدين يف ضوء بعض املتغريات عىل 
)299( من أولياء أمور تم اختيارهم عشوائيًا باستخدام أداة هي عبارة عن استبانة مكونة من ثالثة 
أبعاد )اجتماعي، نفيس، تربوي(، وبعد تحليل النتائج بينت الدراسة أن أكثر املشكالت السلوكية وجوًدا 
هي املشكالت االجتماعية، تليها املشكالت الرتبوية، ثم املشكالت النفسية. كما تبني أن هناك فروًقا 
الجنس لصالح  إىل  تعزى  الذكية  الهواتف  استخدام  السلوكية جراء  املشكالت  يف  إحصائية  داللة  ذات 
الذكور، وأن هناك فروقاً تعزى إىل العمر لصالح الفئة العمرية)8-12( سنة، وأن هناك فروقاً يف عدد 

ساعات االستخدام لصالح الفئة )1-3( ساعات  وأكثر من)3( ساعات.

بفلسطني،  غزة  يف  أجريت  التي   )2015( مصطفى  وأبو  مصطفى  أبو  دراسة  أوضحت  وكما 
األطفال؛ من  لدى  الذكية  األجهزة  استخدام  السلوكية يف ضوء  باملشكالت  التنبؤ  إمكانية  إىل  وهدفت 
خالل التعرف إىل الفروق يف املشكالت السلوكية التي تعزى ملتغري الجنس، وأثر التفاعل بني املشكالت 
السلوكية وكل من: جنس الطفل، وعمره، ونوع الجهاز الخلوي، وعمره عند استخدام الجهاز للمرة 
وكانت  لألرسة.  واالقتصادي  االجتماعي  واملستوى  الجهاز،  استخدام  يف  يقضيه  الذي  والوقت  األوىل، 
عينة الدراسة الفعلية )310( طفالً وطفلة، منهم )175( طفالً و)135( طفلة من مستخدمي األجهزة 
تتكون  السلوكية  املشكالت  لقياس  أداة  إعداد  تم  وقد  سنة.  و12(   3( بني  أعمارهم  ترتاوح  الذكية، 
من )72( فقرة، مقسمة إىل ستة مجاالت. وأظهرت النتائج أن أكثر مجاالت املشكالت السلوكية لدى 
األطفال موضوع الدراسة شيوًعا هو مجال النشاط الزائد وبوزن نسبي قدره )85.7%(، وأن الوزن 

النسبي للمشكالت السلوكية لدى األطفال موضوع الدراسة قد بلغ )44.5%(.

املفرط  الصغار  تأثري استخدام األطفال  أما يف دراسة تشو وتشو )Cho and Cho)2015  عن 
عىل  استبانات  توزيع  فتم  السلوكية  ومشكالتهم  االجتماعية  جوانبهم  عىل  الذكية  الهواتف  أللعاب 
للرعاية، وهم من  5 ( سنوات من حضانتني ودارين  إىل   3  ( أمهات ومعلمات )147( طفاًل من سن 
األطفال الذين يعيشون ضمن الظروف االجتماعية واالقتصادية نفسها. وقد جاءت النتائج عىل النحو 
اآلتي: كلما زاد استخدام األطفال لهذه األلعاب بشكل مفرط تأثر سلوكهم االجتماعي بشكل سلبي 

أكثر، وكلما ازداد انغمارهم يف استخدام ألعاب الهواتف الذكية زادت مشكالتهم السلوكية.
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وهدفت دراسة إبيك ويم وتشان وجوه )Ebbeck, Yim, Chan and Goh )2016 إىل التعرف إىل 
الفوائد واملخاطر املحتملة الستخدام األطفال الصغار يف سنغافورة لألجهزة اإللكرتونية، حيث تكونت 
عينة الدراسة من )1058( من أولياء األمور ومقدمي الرعاية لألطفال دون عمر السابعة، وتم التحقق 
من آرائهم حول إمكانية ومدة استخدام أطفالهم لهذه األجهزة، باإلضافة إىل املنافع واملخاطر التي قد 
تنطوي عليها هذه األجهزة. وكانت نتيجة هذه الدراسة أن )25.8%( من أطفال العينة يستخدمون 
الصغار؛ ما عدا فئة  األطفال  أغلبية  اللوحية. وأن  األجهزة  الذكية، و)25.7%( يستخدمون  الهواتف 
دون الواحدة، يستخدمون األجهزة اإللكرتونية بشكل يومي، وأن )69.1%( من أولياء األمور ومقدمي 
الرعاية يعتقدون أن استخدام أطفالهم لهذه األجهزة قد يسبب لهم تدهور الرؤية، وأن استخدامهم 
أولياء  يعتقد  كما   ،)%55.4( بنسبة  اإلدمان  من  حالة  إىل  بهم  يؤدي  قد  يومي  بشكل  األجهزة  لهذه 
األمور أن استخدام األطفال لألجهزة بشكل مفرط قد يؤدي إىل ضعف يف الكفاءة االجتماعية بنسبة 
)27.1%(، وذلك قد تؤدي إىل االنسحاب االجتماعي بنسبة )24.4%( ، وأنه قد يفيض إىل ضعف يف نمو 

األطفال العاطفي االجتماعي بنسبة )%21.3(. 

أما تشو ويل )Cho and Lee )2016 يف دراستهما عن أثر الهواتف الذكية عىل الذكاء العاطفي 
واملشكالت السلوكية لدى االطفال من سن )1 إىل 6( سنوات، فسعيًا إىل التحقق مما إذا  كان للتقييم 
وإدمانهم  األطفال  استخدام  تأثري يف طريقة  الذكية  الهواتف  استخدام  تجاه  للوالدين  الذاتي  والوعي 
لهذه األجهزة التي تؤثر بالتايل عىل ذكائهم العاطفي ومشكالتهم السلوكية. وقد وضعت الدراسة عدة 
نسبًة  الشخصية  انحراف  الوالدين،  عمل  بسبب  التطوعية  العزلة  الوالدين،  عمر  مثل)  مؤثرة  عوامل 
إىل الخلفية العلمية للوالدين(. ومع االستخدام املتزايد لألطفال الصغار لهذه األجهزة، تأكدت رضورة 
قبل  من  األجهزة  لهذه  اليومي  االستخدام  مدة  مراعاة  مع  االستخدام،  هذا  عىل  اإللزامية  السيطرة 
األطفال الصغار. وكانت نتيجة هذه الدراسة عدم وجود ارتباط بني املتغريات املستقلة للحياة اليومية 
ومتغريات نتائج الذكاء العاطفي، بينما كان مليول اإلدمان آثار إيجابية كبرية يف املشكالت السلوكية، يف 
حني كانت نتيجة الذكاء العاطفي سلبية. كما تبني من الدراسة أنه كلما زادت درجة الوعي والتقييم 
الذاتي للوالدين تجاه استخدام األطفال لألجهزة الذكية قلت درجة تأثر الجانب السلوكي لدى األطفال 
بهذه األجهزة وقلت درجة إدمانهم عليها، وأخريًا أشارت الدراسة إىل أن موقف اآلباء تجاه استخدام 
الهاتف الذكي قد يقلل من اآلثار السلبية الناتجة عن االستخدام املفرط للهاتف الذكي من قبل األطفال 

الصغار.

يف  ونموه  الطفل  أنشطة  عىل  اللمس  شاشات  ألعاب  أثر  عن   )2017( متويل  دراسة  يف  أما      
مرحلة الطفولة املبكرة، فقد تم تصميم استبانة إلكرتونية وزعت عىل )43( من آباء وأمهات ألطفال يف 
مرحلة الطفولة املبكرة ترتاوح أعمارهم من )2 و9(؛ أعوام بهدف التعرف إىل سلبيات ألعاب شاشات 
األطفال.  قبل  من  االستخدام  ساعات  عدد  متوسط  وتحديد  نظرهم،  وجهة  من  وإيجابياتها  اللمس 
وأوضحت النتائج أن )83%( من أفراد العينة يعتقدون أن اللعب بشاشات اللمس يعلم األطفال األفكار 
أدوات  أنها تشجع األطفال عىل االستيالء عىل  اتفقوا عىل  السيئة واملرفوضة مجتمعيًا، وأن )%50( 
اآلخرين،  وجاءت نسبة املتفقني عىل أن هذه األلعاب تعود الطفل عىل العنف بنسبة )82%(، وعىل أنها 
تكسب الطفل صفة األنانية وحب التملك بنسبة )52%(، باإلضافة إىل أن )56%( يعتقدون أنها تشجع 

األطفال عىل العصيان وعدم االستجابة.

تنمية  عىل  الرقمية  لألجهزة  الوصول  تأثري  عن   Hartman هارتمان)2017(  دراسة  وهدفت 
استخدام  عىل  الرياض  أطفال  تردد  كان  إذا  مما  التحقق  إىل  األطفال،  رياض  يف  االجتماعية  املهارات 
األجهزة الرقمية يف املدرسة يؤثر إيجابًا أو سلبًا أو دون تأثري عىل نمو مهاراتهم االجتماعية. وقد تم 
استخدام املنهج املختلط باتباع  التحليل الكمي والنوعي عن طريق الدراسات االستقصائية ومتابعة 
دراسة  عينة  عىل  الدراسية  الفصول  ومالحظات  املركزة  الجماعية  واملقابالت  واالستبانات  السجالت 
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تكونت من )59( طفاًل من رياض األطفال يف ثالث مدارس حكومية ملدة يوم كامل، باالستعانة بكل 
من املعلمني وأولياء األمور. وقد دعمت النتائج الكمية فرضية عدم وجود عالقة بني استخدام األطفال 
لألجهزة الرقمية يف املدرسة ونمو مهاراتهم االجتماعية، وكذلك عدم وجود عالقة بني استخدام األطفال 

لألجهزة الرقمية يف املنزل وبني نمو مهاراتهم االجتماعية.

ويف دراسة السادة )Alsadah )2017 التي تهدف إىل التعرف إىل أثر استخدام األطفال لألجهزة 
اإللكرتونية عىل تنميتهم االجتماعية بحسب آراء الوالدين، استخدم املنهج الكيفي عىل خمسة من أولياء 
أمور أطفال من سن )4-10(  سنني من الرشق األوسط مغرتبني يف أمريكا، وتمت االستعانة باملقابالت 
النشطاء  العواطف، األطفال  الوالدية، فقدان  الرقابة  اآلتية: وقت االستهالك،  املتغريات  التي تضمنت 
مستخدمي  من  يعتربون  أطفالهم  أن  العينة  أطفال  أمور  أولياء  تأكيد  النتائج  وأظهرت  اجتماعياً. 
الوسائط اإللكرتونية بشكل كبري، وأن غالبيتهم يعتربون هـذا االستخــدام مهــارة أساسيــة يجب 
عىل أطفالهم اكتسابهـا، بل إن أطفـالهــم ال يستطيعون أن يتوقفوا يوًما واحًدا عن استخدام هذه 
األمور  أولياء  أكد جميع  كما  األسبوع.  نهاية  عادًة يف عطلة  تزيد  لفرتات طويلة  واألجهزة  الوسائط 
تواصل محاولتهم التحكم يف مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم عىل وسائل اإلعالم اإللكرتونية. أما 
بالنسبة إىل تفاعلهم االجتماعي، فقد أكد أولياء األمور أن أطفالهم ال يعانون من أي تأثري سلبي من 

ناحية التفاعل مع اآلخرين، بل إنهم يحرزون تقدًما ملحوًظا يف ذلك.    

التعقيب عىل الدراسات السابقة:

أنها جميعها أكدت أهمية دراسة متغري استخدام األجهزة  الدراسات السابقة يتبني  باستقراء 
الذكية من قبل األطفال وتأثريه عىل جوانب متعددة من سلوكياتهم، و أثبتت نتائج  دراسة  اإلقبال 
الكبري لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة عىل استخدام األجهزة الذكية بأشكالها املتعددة خاصًة الهاتف 
الذكي واألجهزة اللوحية ، مثل دراسة رديوت )Rideout )2013  وبينت أن هناك أثاراً سلبية الستخدام 
هذه األجهزة الذكية مثل ظهور السلوك العدواني، والقلق، والنشاط الزائد، والعزلة االجتماعية  حسب 
ادراك الوالدين لآلثار السلبية ) بيك ويل وكيم، 2013؛ أبو الرب والقصريي، 2014؛   تشو ويل  2016؛ 
يف  األطفال  قبل  من  األجهزة  هذه  استخدام  أن  بينت  أخرى  دراسات  هناك  كان  ولكن  متويل،2017(. 
مرحلة الرياض الينجم عنه آثار سلبية، وخاصة فيما يتعلق باملهارات االجتماعية ) هارتمان، 2017؛ 
السادة، 2017(. واختلفت الدراسات السابقة يف األدوات، والعينات، والبلدان التي تمت فيها الدراسة، 
فبعضها أجري يف بلدان عربية ، مثل دراسة أبو مصطفى وأبو مصطفى )2015( يف فلسطني، والبعض 
إبيك وآخرون )2016( يف سنغافورة. ولكن يبدو أن هناك ندرة يف  اآلخر يف بلدان أجنبية مثل دراسة 

الدراسات السابقة- حسب علم الباحثتني- قد تم اجراؤها يف مملكة البحرين.

وتحددت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف تأكيد عىل أهمية موضوع الدراسة وخصوصاً 
يف ظل ندرته يف البلدان الخليجية، وكذلك يف تحديد نوع املشكالت التي قد تنجم عن استخدام األجهزة 

الذكية، ويف التعرف عىل األدوات واملنهجية املناسبة للدراسة الحالية.

منهج الدراسة:

الفروق  للتحقق من داللة  )املقارن واالرتباطي والتنبؤي(؛  الوصفي  املنهج  الباحثتان  اعتمدت 
باملشكالت من خالل  والتنبؤ  الذكية،  لألجهزة  الرياض  أطفال  استخدام  السلوكية جراء  املشكالت  يف 

استخدامهم لهذه األجهزة.

مجتمع الدراسة وعينتها:

1- مجتمع الدراسة: يضم مجتمع الدراسة جميع أطفال الرياض من سن الثالثة إىل سن السادسة 
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يف مملكة البحرين خالل العام الدرايس 2017/ 2018م،  والبالغ عددهم )7301( طفاًل وطفلة، وفًقا 
إلحصائية  وزارة الرتبية والتعليم لنفس السنة.

الحد  بلغ  الدراسة عن طريق موقع)Raosoft( حيث  تم تحديد حجم عينة  الدراسة:  عينة   -2
مجتمع  أفراد  مع  التواصل  وتم  الدراسة.  مجتمع  من   )%5.2( مانسبته  أي   ،)364( للعينة  األدني 
الدراسة من أطفال الرياض بمملكة البحرين عن طريق الفضاء اإللكرتوني، وذلك بوضع أداة الدراسة 
يف موقع )Google Form(، ومن ثم إرسال الرابط إىل أكرب عدد ممكن من أولياء أمور األطفال يف مرحلة 
الروضة، وقد شارك يف االستبانة اإللكرتونية )508( من العينة املتاحة، أي بنسبة)7.3%( من مجتمع 

الدراسة، وذلك عىل النحو اآلتي:

جدول)1( توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب العمر والنوع االجتماعي

عينة الدراسة
العمر)بالسنوات(

املجموع
3456

النوع

أنثى

416242100245العدد

النسبة املئوية 
للنوع

16.7%25.3%17.1%40.8%100.0%

النسبة املئوية 
للعمر

47.7%50.4%48.8%46.9%48.2%

ذكر

456144113263العدد

النسبة املئوية 
للنوع

17.1%23.2%16.7%43.0%100.0%

النسبة املئوية 
للعمر

52.3%49.6%51.2%53.1%51.8%

املجموع

8612386213508العدد

النسبة املئوية 
للنوع

16.9%24.2%16.9%41.9%100.0%

النسبة املئوية 
للعمر

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

أدوات الدراسة وإجراءاتها:

أداتا الدراسة:

 تمثلت أداتا الدراسة يف ما ييل:

الذكية: هدفت هذه االستبانة إىل قياس  الرياض لألجهزة  1- استبانة لقياس استخدام أطفال 
استخدام األطفال لألجهزة الذكية، وشملت يف صورتها األولية )35( فقرة،  وتضم األداة )3( تقديرات، 

وتعني بدائلها ماييل:

ـًا: العبـارة تنطـبق عىل الطفـل يف معظم املواقف،أحيانًا: العبـارة تنطـبق عىل الطفـل يف  غالب
مواقـف قلــيلة، نادًرا: العبارة ال تنطبق عىل الطفل يف معظم املواقف.

الروضة من وجهة نظر  لدى األطفال يف مرحلة  السلوكية  املشكالت  استبانة تقيس بعض   -2
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الوالدين: وقد تضمنت هذه االستبانة )40( فقرة موزعة عىل خمسة أبعاد للمشكالت السلوكية:

الثالث:  البعد  فقـرات،   )8( االنعـزال:  الثـاني:  البعد  فقرات،   )8( الزائد:  النشاط  األول:  البعد 
العدوانية: )8( فقرات، البعد الرابـع: الـعنــــــاد: )8( فقرات، البعد الخامس: تشتت االنتباه: )8( 

فقرات. 

صدق أدوات الدراسة:

1- صدق املحتوى: للتأكد من صدق محتوى األداتني ومدى تحقق خدمتهما ألهداف الدراسة، تم 
عرضهما عىل مجموعة من املحكمني من أساتذة جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي واختصاصيني 
من وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين ؛ وذلك للحكم عىل مدى وضوح صياغة الفقرات ومالءمتها 
الباحثتان بدراسة  األداتني. وقامت  الالزمة لتطوير  املقرتحات  أجله، وتقديم  أعدت من  الذي  للغرض 

مالحظات املحكمني واقرتاحاتهم، وأجرت التعديالت يف ضوء التوصيات.

2- صدق البناء : تم حساب االرتباط الداخيل بني أبعاد املقياس ودرجته الكلية لحساب الصدق 
التكويني لألداة، والجدول التايل يوضح ذلك:

جدول) 2 ( معامل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس

معامل ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياسالبعد

**0.51النشاط الزائد

**0.71االنعزال

**0.72العدوانية

**0.57العناد

**0.71تشتت االنتباه

     ** معامل االرتباط دال عند 0.01

     يتبني من الجدول )2( أن جميع معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية ملقياس املشكالت 
السلوكية قد تراوحت بني )0.51 و 0.71( وجميع هذه القيم دالة إحصائياً عند )α<=0.01( مما يشري 

إىل أن هذه األبعاد تقيس السمة التي تقيسها األداة الكلية؛ أي سمة املشكالت السلوكية.

ثبات أدوات الدراسة:

1- تم استخراج معامل الثبات ألفا كرونباخ لكال األداتني عىل النحو اآلتي:

جدول )3 ( معامل ثبات مقياس استخدام األطفال لألجهزة الذكية وفقاً ملعادلة ألفا كرونباخ

عدد الفقراتمعامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس

0.82725

تشري قيمة معامل الثبات ملقياس استخدام األطفال لألجهزة الذكية إىل )0.827( وهي قيمة 
مرتفعة؛ مما يدل عىل ثبات األداة. 
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جدول )4 ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد املشكالت السلوكية واملقياس الكيل املشكالت 
السلوكية 

معامل ثبات ألفا كرونباخعدد الفقراتالبعد

0.847   8النشاط الزائد

0.879 8االنعزال

0.899 8العدوانية

80.895العناد

80.918تشتت االنتباه

400.959املقياس الكيل

السلوكية  أداة قياس املشكالت  أن معامالت ثبات  إىل  الجدول )4(  الواردة يف  البيانات      تشري 
لدى األطفال قد تراوحت لألبعاد بني )0.847-0.918 (، وكانت للمقياس ككل )0.959( وهذه القيم 

مرتفعة، مما يدل عىل ثبات األداة.

2- االتساق الداخيل: بعد القيام بالتعديالت املقرتحة من املحكمني واملختصني عىل أداتي الدراسة، 
تم توزيعهما عىل العينة االستطالعية -السابق ذكرها- للتحقق من االتساق الداخيل لهما، وتم استخراج 
معامالت االرتباط بريسون بني الفقرات والدرجة الكلية للمقياس لالستبانة األوىل؛ أي استبانة قياس 

استخدام األطفال لألجهزة الذكية،  وذلك عىل النحو اآلتي يف الجدول رقم )5(.

جدول)5 ( معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية للمقياس

الفقرةالتسلسل
معامل االرتباط 
مع الدرجة الكلية

0.695**يستخدم الجهاز الذكي ألكثر من ساعتني يومياً.1

0.410**يتحدث عن الجهاز الذكي وبرامجه عندما يكون يف الروضة.2

0.521**يستخدم الجهاز الذكي بعد االستيقاظ من النوم مبارشة.3

0.551**يستخدم الجهاز آخر يشء قبل النوم.4

0.646**يفضل استخدام الجهاز الذكي عىل الجلوس مع العائلة.5

0.375**يفضل استخدام الجهاز الذكي عىل الجلوس مع األطفال اآلخرين.6

0.563**يفضل العزلة مع الجهاز الذكي عىل التعرف إىل أصدقاء جدد.7

0.505**يفضل استخدام الجهاز الذكي عىل زيارة األقرباء.8

0.382**تمر أيام دون أن يكرتث الستخدامه لألجهزة الذكية.9

0.668**يفضل استخدام الجهاز الذكي عىل ممارسة األنشطة األخرى )اللعب، القفز، ..(10

0.697**يتأخر عن مواعيد النوم بسبب استخدامه للجهاز الذكي.11
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0.480**يستخدم الجهاز الذكي أثناء تناوله لوجبات الطعام.12

0.251-استخدامه للجهاز الذكي يشجعه عىل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين.13

0.019يسمح بمشاركة اآلخرين له يف استخدام جهازه الذكي بكل سهولة.14

0.711**يستمر يف استخدام الجهاز حتى لوشعر بالتعب أو النعاس.15

0.071يفضل الخروج للتنزه مع أرسته عىل استخدام الجهاز الذكي.16

0.708**يجد صعوبة يف إطفاء الجهاز الذكي.17

0.657**يشعر بالضيق والغضب إذا تم سحب الجهاز الذكي منه.18

0.688**يتعارك مع إخوته إذا حاولوا استخدام جهازه الذكي .19

0.478**ينام طويالً يف الروضة لعدم اكتفائه من النوم بسبب األجهزة الذكية.20

0.021-يرتك الجهاز ويلعب مع أصدقائه عندما يلتقيهم.21

0.693**يشعر بالتعب واإلرهاق بسبب استخدامه للجهاز الذكي.22

0.467**يهمل تناول وجباته الرئيسية بسبب استخدامه للجهاز الذكي.23

0.114يفضل االجتماع بوالديه وإخوته عىل استخدام الجهاز الذكي.24

0.393**يتأثر بربامج الجهاز الذكي ويحاول تقليد ما فيها.25

    ** معامل االرتباط دال عند 0.01

    يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بني الدرجة عىل الفقرة والدرجة الكلية عىل 
املقياس دالة إحصائيًا يف 20 فقرة، كما يتبني أن درجات 5 فقرات ) 13، 14، 16، 21، 24( ال ترتبط 

درجاتها بالدرجة الكلية عىل املقياس؛ لذا تم شطب هذه الفقرات من املقياس.

     أما االتساق الداخيل لفقرات أبعاد االستبانة الثانية، فإنه تم التحقق من مدى ارتباط الفقرات 
املكونة لكل بعد من أبعاد املشكالت السلوكية، والتأكد من عدم تداخلها، وذلك من خالل إيجاد معامل 

ارتباط بريسون بني فقرات األبعاد واملجموع الكيل لكل بعد، والجدول )6( يوضح ذلك.
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جدول )6 ( معامالت ارتباط بريسون بني فقرات أبعاد املشكالت السلوكية واملجموع الكيل لكل بعد

الفـقـــــراتالتسلسلالبعد
معامل االرتباط مع 

الدرجة الكلية

النشاط 
الزائد

** 0.658يكثر من الحركة وال يستقر يف مكان واحد.1

** 0.770يترسع يف ردود أفعاله.2

** 0.682يندفع يف كالمه دون تفكري.3

** 0.617يقاطع اآلخرين أثناء حديثهم.4

** 0.553يشعر بامللل رسيًعا من أي ينشاط يقوم به.5

** 0.499يحرك أحد أعضاء جسمه بدون هدف ) رأسه، يده، رجله،...(6

** 0.523يتلفت حوله دون داع لذلك.7

** 0.679يصعب عليه انتظار دوره.8

االنعزال

** 0.452يستجيب ببطء للمثريات من حوله.9

** 0.677يعاني من جمود يف تعابري وجهه.10

** 0.610يفتقد القدرة عىل التعبري عن مشاعره وآرائه.11

** 0.450يرفض مشاركة األطفال يف اللعب.12

** 0.487يعاني من نقص يف روح التنافس.13

** 0.529يميل إىل أن يكون وحده.14

15
يرفض املشاركة يف أنشطة الروضة الخارجية 

)الرحالت،املسابقات، الزيارات امليدانية....(
0.535 **

** 0.570لديه عدد محدود من األصدقاء.16

العدوانية

** 0.880يستخدم الهجوم اللفظي ) شتم/ تهديد/ كلمات نابية(17

** 0.728يعتدي عىل اآلخرين بالرضب.18

** 0.771تظهر عليه نوبات الغضب ألتفه األسباب.19

** 0.791يستويل عىل ممتلكات األطفال اآلخرين.20

** 0.807يصبح عنيفاً إن لم تنفذ طلباته.21

** 0.637يكرس ماتصل إليه يده إذا لم يحصل عىل ما يريده.22

** 0.756يعاني من العصبية يف املزاج.23

** 0.721يأخذ دور غريه من األطفال بالقوة خالل اللعب.24
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العناد

** 0.679يتمرد عىل األوامر.25

** 0.574يقوم بعمل عكس مايطلب منه.26

** 0.717يتشبث برأيه ويرص عليه.27

** 0.581يرفض التنازل عن مواقفه.28

** 0.805يكثر من اإللحاح للحصول عىل مايريده.29

** 0.637يرفض الطعام  يف حالة الغضب وإن كان جائًعا.30

** 0.706يتحدى اآلخرين بعدم القيام بما يطلب منه.31

** 0.741يرص عىل القيام باألعمال التي يمنع عن أدائها.32

تشتت 
االنتباه

** 0.777يبدو شارد الذهن و كأنه يف عالم خاص به.33

** 0.702يرسح يف التفكري متجاهالً من حوله.34

** 0.752يصعب عليه اتباع التعليمات واإلرشادات.35

** 0.728يصعب عليه الرتكيز عىل املهمة التي تطلب منه.36

** 0.729يجد صعوبة يف اإلنصات إىل ما يقوله اآلخرون.37

** 0.715يالحظ عليه الرسحان أثناء القيام بالنشاطات املختلفة.38

** 0.776يفشل يف إتمام املهام التي يبدؤها.39

** 0.514ينىس أشياءه وأدواته.40

     ** معامل االرتباط دال عند 0.01

قد  بعد  لكل  الكيل  واملجموع  األبعاد  فقرات  بني  االرتباط  أن معامل  السابق  الجدول  يتضح من        
تراوحت بني )0.450 و 0.880( وجميع هذه القيم دالة إحصائياً عند )α<=0.01(؛ مما يشري إىل عدم 

تداخل هذه الفقرات فيما بينها وقوة ارتباطها.  

 نتائج الدراسة:

النتائج املتعلقة بالسؤال األول: » ما أبعاد املشكالت السلوكية األكثر شيوعاً لدى أطفال الرياض 
بحسب إدراك الوالدين املرتتبة عىل استخدام األجهزة الذكية؟ «

     تكونت االستبانة من )40( فقرة مقسمة عىل خمسة أبعاد ملشكالت سلوكية عند أطفال 
الرياض بمملكة البحرين، وتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل بعد من أبعاد 

املشكالت السلوكية، 
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جدول)8( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

االنحراف املعيارياملتوسطاملشكلة

16.313.77النشاط الزائد

16.184.71العناد

14.204.85العدوانية

13.655.37تشتت االنتباه

13.494.75االنعزال

    
     يبني الجدول السابق أن مشكلة النشاط الزائد يف املرتبة األوىل بمتوسط )16.31( وانحراف 
معياري )3.77(، وتأتي يف املرتبة الثانية مشكلة العناد بمتوسط )16.18( وانحراف معياري )4.71(، 
ثم مشكلة العدوانية يف املرتبة الثالثة بمتوسط )14.20( وانحراف معياري )4.85(، أما مشكلة تشتت 
االنتباه فجاءت يف املرتبة الرابعة بمتوسط )13.65( وانحراف معياري بمقدار )5.37(، تليها يف املرتبة 

الخامسة واألخرية مشكلة االنعزال بمتوسط )13.49( وانحراف معياري )4.75(، 

التي   ) وأبو مصطفى )2015  أبو مصطفى  دراسة  نتائج  الدراسة مع  نتائج هذه       وتتفق 
أثبتت أن مشكلة النشاط الزائد وفرط الحركة هي أكثر املشكالت السلوكية تكراًرا لدى أطفال الرياض 
املرتبطة باستخدام األجهزة الذكية. ولكن هذه النتائج لم تتفق مع دراسة كل من هارتمان) 2017( 
Hartman  والسادة ) Alsadah )2017 . وقد يعزى هذا االختالف إىل أن بعض الدراسات السابقة لم 

تدرس البيئة املحيطة باألطفال عند استخدامهم لهذه األجهزة الذكية، مثل وجود رقابة والدية. 

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: » ما أنماط استخدام أفراد العينة من أطفال الرياض لألجهزة 
الذكية من حيث: ) معدل االستخدام، نوع االستخدام، الرقابة الوالدية لالستخدام( ؟ «

أ- معدل االستخدام: ملعرفة املعدالت الزمنية الستخدام أطفال الرياض لألجهزة الذكية تم تقسيمها 
نسبًة إىل توصيات األكاديمية األمريكية لطب األطفال )AAP( التي نصت عىل أنه ال ينبغي أن يتعدى 
 .)Policy statement, 2013( استخدام األطفال دون السادسة لألجهزة الذكية مدة ساعة واحدة يوميًا
أقل من ساعة  كان  ما  املنخفض  املعدل  ثالثة مستويات، حيث  إىل  املعدل  تم تقسيم  ذلك،  وبناًء عىل 
يوميًا، واملعدل املتوسط من ساعة إىل ساعتني يوميًا، أما املرتفع فما زاد عن ساعتني يوميًا، وجاءت 

نتيجة توزيع  أفراد العينة من األطفال عىل هذه املستويات عىل النحو املوضح يف الجدول اآلتي:

جدول)9 ( املعدل اليومي الستخدام أطفال العينة لألجهزة الذكية ونسبهم املئوية

معدل 
استخدام 

أطفال العينة 
لألجهزة 

يوميًا

أكثر من ساعتني يوميًاساعة إىل ساعتني يوميًاأقل من ساعة يوميًا

النسبة%التكرارالنسبة%التكرارالنسبة%التكرار

6913.6%16933.3%27053.1%

أطفالهم  بأن  أفادوا  األمور  أولياء  )53.1%( من  أن    )9( الجدول  يف  النتائج  ويتبني من خالل 
أن  أوضحوا  األمور  أولياء  من  و)%33.3(  يوميًا،  الساعتني  تتجاوز  ملدة  الذكية  األجهزة  يستخدمون 
أن  يومي،  يف حني  بشكل  والساعتني  الساعة  بني  ترتاوح  األجهزة فرتات  يستخدمون هذه  أطفالهم 
)13.6%( من األولياء أشاروا إىل أن أبناءهم يستخدمون األجهزة الذكية ملدة قصرية تقل عن الساعة 
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يوميًا. وتبدو هذه النتيجة مخيفة، ملا لها من داللة عىل إقبال األطفال الشديد عىل هذه األجهزة. 

النتيجة ما ورد يف دراسة أبو الرب والقصريي )2014(،  ودراسة ايبك وآخرون        تؤكد هذه 
)Ebbeck et al )2016 ، والتي أثبتت نتائجهم أن استخدام األطفال لألجهزة الذكية قد امتد إىل فرتات 
طويلة تصل إىل ست ساعات يوميًا. ويعزى ذلك كما هو مالحظ إىل إقبال الوالدين عىل رشاء األجهزة 
الوقت  الذكية لهم وألبنائهم يف مختلف األعمار؛ ملا لهذه األجهزة من ميزات ترفيهية وتعليمية توفر 
 Baek, Lee & ,2013(باالستخدام األطفال  انشغال  أثناء  للوالدين  الراحة  نوًعا من  والجهد، وتعطي 

.) Kim

ب.أنواع االستخدام لألجهزة والتطبيقات من قبل أفراد العينة، وتنقسم إىل قسمني: 

1( أنواع األجهزة املستخدمة من قبل أفراد العينة كما هو موضح يف الشكل )1( 

           الشكل )1(. أنواع األجهزة املستخدمة من قبل أطفال العينة

 يوضح الشكل السابق أن الهاتف الذكي ارتبط بأعىل عدد من عينة األطفال املستخدمني لألجهزة الذكية 
)339( بنسبة )39%(، بينما ارتبط الجهاز اللوحي املكرب )iPad( بعدد )257( بنسبة )30%(، تليها األلعاب 
بعدد)65(   )iPod(املصغر اللوحي  الجهاز  ثم   ،)%15( وبنسبة  مستخدًما  طفاًل  بـ)133(  الثالث  املركز  يف 
وبنسبة)7%(، أما الحاسب اآليل املحمول )Laptop( فقد ارتبط بعدد)42( من األطفال وبنسبة )5%(، وأخريًا 
الحاسب اآليل بعدد)31( وبنسبة )4%(.  ويرجع ذلك حسب رأي الباحثتني إىل حرص األرس عىل رشاء الهواتف 
الذكية لجميع أبنائها؛ رغبًة يف سهولة التواصل معهم يف أي وقت وأينما كانوا، أما حصول الجهاز اللوحي املكرب 
)iPad(  عىل ثاني أكرب نسبة فإنه يرجع إىل سهولة استخدامه وحجمه املناسب لألطفال يف سن الروضة. وتؤكد 
لديهم  أن )97%( من عينة دراستهم  أثبتت  التي   .Kabali et al النتيجة دراسة كابايل وآخرين)2015(  هذه 
تلفزيونات، و)83%( من أطفال العينة يمتلكون أجهزة لوحية، و)77%( لديهم هواتف نقالة، وأن )%96.6( 

منهم يستخدمون األجهزة املتنقلة. 

)ipad(
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2( التطبيقات والربامج املستخدمة من قبل أطفال العينة كما هو مبني يف الشكل )2(

          الشكل )2(. التطبيقات والربامج املستخدمة من قبل أفراد العني

      يبني الشكل السابق )2( أن التطبيقات والربامج املستخدمة من قبل األطفال عىل األجهزة 
 ،)%45( بنسبة  مستخدًما  بـ)426(   )Youtube(الفيديو ملقاطع  األكرب   النصيب  كان  فقد  الذكية 
بـ)111(  التفاعلية  والرسوم  القصص  بعدها  تأتي   ،)%41( بنسبة  مستخدًما  بـ)388(  األلعاب  ثم 
مستخدًما وبنسبة )12%(، ثم باقي التطبيقات يف املراكز األخري بأعداد ونسب ضئيلة جًدا. ويف دراسات 

سابقة كدراسة .

ج. هل يوجد رقابة والدية عىل أفراد العينة؟

وتنقسم إىل قسمني كالتايل:

 1( تواجد أحد الوالدين بالقرب من الطفل أثناء استخدام األجهزة الذكية .

 2( وجود برامج حماية عىل األجهزة املستخدمة .

الوالدية الستخدام األطفال لألجهزة  بالرقابة  املتعلق  السؤال  نتائج  التايل )10( يبني   والجدول 
الذكية: 

جدول )10 ( الرقابة الوالدية الستخدام األطفال لألجهزة الذكية

املجموعاإلجاباتاملتغريات
ً ًأحياناًغالبا نادرا

1(هل يتواجد أحد الوالدين خالل 
استخدام الطفل لألجهزة الذكية؟

24620755508

48.4%40.7%10.8%100.0%

2( هل توجد برامج حماية وضعت خصيصاً لحماية 
طفلك من الربامج غري املناسبة؟

اإلجابات
املجموع

النعم

234274508

46.1%53.9%100.0%

      يبني الجدول السابق بالنسبة لتواجد أحد الوالدين خالل استخدام الطفل لألجهزة الذكية  أن )55( 

(Youtube) مقاطع فيديو
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من مجموع أولياء األمور، أي بنسبة )10.8%( نادًرا ما يتواجدون بالقرب من أطفالهم ، وأن )207( 
منهم أي بنسبة )8.3%( يوجدون أحياناً، وأن 246 منهم، أي  بنسبة %48.4 يتواجدون غالباً. 

أما بالنسبة للجزء الثاني املتعلق بوجود برامح حماية خصيصاً لحماية الطفل من الربامج غري 
املناسبة فأجاب 234 من أولياء األمور أي بنسبة %46.1  بنعم ، يف حني أجاب 274 منهم أي بنسبة 

%53.9 بالنفي.

ويف دراسة نيكن وسكولز)Nikken and Schols )2015 عن كيفية وأسباب رغبة اآلباء يف توجيه 
استخدام أطفالهم الصغار لوسائل اإلعالم، تبني أن الرقابة الوالدية أو اإلرشاف األبوي عىل استخدام 
األطفال لوسائل اإلعالم الحديثة منوطة بعدة جوانب، منها املواقف األبوية بشأن آثار وسائل اإلعالم يف 
األطفال؛ فاألهل الذين يوافقون عىل تأثريها اإليجابي يطبقون غالبًا اإلرشاف املشرتك، يف حني أن اآلباء 
الوسائل. كما  لهذه  والفنية  التقنية  بالطرق  االستخدام  يقيدون غالبًا  السلبية  باآلثار  يهتمون  الذين 
أثبتت الدراسة أن اآلباء يف األغلب يطبقون جميع أنواع الوساطة أو الرقابة يف كثري من األحيان، سواء 
كانت القيود النشطة أو القيود التقنية. ويف دراسة متويل )2017( ثبت أن )46.51%( من أولياء أمور 
أطفال عينة الدراسة لديهم وعي تام برضورة التدخل يف اختيار األلعاب املستخدمة عىل أجهزة أبنائهم؛ 
مما يدل عىل أن هناك نسبة كبرية تتحكم يف اختيار األطفال لهذه األجهزة واستخدامها. أما دراسة 
توبر)Topper )2017 عن استخدام األطفال لألجهزة املحمولة وعالقتها بمستوى الكفاءة االجتماعية 
الستخدام  الوالدين  بإدراك  إحصائية  داللة  ذات  الوالدية  الرقابة  أن  فتبني  الوالدين،  نظر  وجهة  من 

األطفال لألجهزة املحمولة وتقرير الوالدين عن مستوى الكفاءة االجتماعية ألطفالهم.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث : » إىل أي مدى توجد فروق دالة إحصائيًا يف املشكالت السلوكية 
لدى أطفال الرياض املرتتبة عىل استخدام األجهزة الذكية تعزى ملتغري النوع االجتماعي؟ «

لإلجابة عن هذا السؤال، صيغت الفرضية الصفرية اآلتية:

»ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل بعد من أبعاد املشكالت السلوكية ويف مجموع أبعادها 
»)α<0.05( تعزى ملتغري النوع االجتماعي لطفل الروضة عند مستوى الداللة

والختبار هذه الفرضية استخدم االختبار اإلحصائي )ت( للعينات املستقلة، وكانت النتائج كما 
يف الجدول )11(:

جدول) 11 ( فروق املتوسطات بني الذكور واإلناث وقيم )ت( املقابلة لها وداللتها اإلحصائية

املتوسطالتكرارالنوعاملشكلة السلوكية
االنحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

درجة 
الحرية

فرق املتوسطات

النشاط الزائد
26316.793.60ذكر

2.97 **5060.99
24515.803.88أنثى

االنعزال
26313.954.84ذكر

2.29 **5060.96
24512.994.62أنثى

العدوانية
26314.634.76ذكر

2.11 **5060.90
24513.734.91أنثى

العناد
26316.594.56ذكر

2.03 **5060.85
24515.744.84أنثى
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تشتت االنتباه
26314.305.44ذكر

2.83 **5061.34
24512.965.22أنثى

مجموع املشكالت
26367.6717.17ذكر

3.57 **5065.29
24562.3816.08أنثى

**  دالة إحصائياً عند 0.01

     يتبني من النتائج يف الجدول أعاله أن متوسطات الذكور يف كل بعد من أبعاد املشكالت السلوكية 
وبداللة  الذكور  اتجاه  يف  املتوسطات  فروق  كانت  فقد  اإلناث،  متوسطات  من  أعىل  مجتمعة  وفيها 
أبعاد املشكالت  التي تشري إىل عدم وجود فروق يف  الفرضية الصفرية  إحصائية؛ وعليه فإننا نرفض 
السلوكية وفيها مجتمعة بني الذكور واإلناث؛ فقد تبني أن أولياء أمور األطفال الذكور يعانون مشكالت 
سلوكية لدى أطفالهم أكثر من أولياء أمور األطفال اإلناث. وتتفق هذه النتائج مع دراسة الهاجري 
)2014( التي أثبتت أن املشكالت السلوكية كالعدوانية وفرط الحركة وتشتت االنتباه أكثر شيوًعا لدى 
الذكور من شيوعها لدى اإلناث؛ وذلك يعود إىل الطبيعة البيولوجية للذكور التي تغلب عليها الرغبة يف 
السيطرة، خاصًة يف املجتمعات الذكورية، بينما يغلب عىل الطبيعة األنثوية الخضوع والنزوع إىل األمان 
)Ostrov & Keating, 2004(. ويف دراسة أبو الرب والقصريي )2014( وجدت فروق دالة ظاهريًا بني 

الذكور واإلناث عىل مقياس املشكالت السلوكية لصالح الذكور.

أبعاد  إحصائيًا يف متوسطات  دالة  توجد فروق  أي مدى  إىل   « الرابع:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج 
السلوكية  واملشكالت  الذكية  األجهزة  استخدام  عىل  املرتتبة  الرياض  أطفال  لدى  السلوكية  املشكالت 

بشكل عام تعزى ملتغري معدل االستخدام؟ «

     وملعرفة اإلجابة عن السؤال السابق، تم صياغة الفرضية الصفرية اآلتية:

» ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات أبعاد املشكالت السلوكية لدى أطفال الرياض 
املرتتبة عىل استخدام األجهزة الذكية واملشكالت السلوكية بشكل عام تعزى ملتغري معدل االستخدام 

 ».)α<0.05( عند مستوى الداللة

     ولهذه الغاية، تم استخدام تحليل التباين األحادي لوجود املتغري املستقل بثالثة مستويات 
)منخفض، متوسط، مرتفع(، مع متغري تابع أو أكثر، كما يف الجدول )12(:



العدد 91 يونيو 2022مجلة الطفولة العربية تأثري استخدام األجهزة الذكية عىل املشكالت السلوكية ...

58

جدول )12( تحليل التباين األحادي )ANOVA( للمشكالت السلوكية

مجمع املربعاتاملشكلة السلوكية
درجة 
الحرية

قيمة " ف "متوسط املربعات

النشاط 
الزائد

** 153.271276.6355.490بني املجموعات

_7049.58750513.960داخل املجموعات

__7202.858507الكيل

االنعزال

** 580.5372290.26813.487بني املجموعات

_10868.41450521.522داخل املجموعات

__11448.951507الكيل

العدوانية

** 261.8812130.9415.672بني املجموعات

_11659.03850523.087داخل املجموعات

__11920.919507الكيل

العناد

** 171.594285.7973.904بني املجموعات

_11098.46150521.977داخل املجموعات

__11270.055507الكيل

تشتت 
االنتباه

** 829.1652414.58215.155بني املجموعات

_13814.46550527.355داخل املجموعات

__14643.630507الكيل

املشكالت 
السلوكية 
بشكل عام

** 8170.79824085.39915.203بني املجموعات

_135701.350505268.716داخل املجموعات

__143872.148507الكيل

       ** دالة إحصائياً عند 0.01
       يتبني من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً يف متوسطات أبعاد املشكالت السلوكية 
واملشكالت السلوكية بشكل عام؛ إذ أن قيم الداللة جميعها كانت )α<0.01(. وعليه يتم رفض الفرضية  
الصفرية التي تشري إىل عدم وجود فروق يف أبعاد املشكالت السلوكية واملشكالت السلوكية بشكل عام 
املستقل كانت متوسطاتها تختلف عن  املتغري  أي مستويات  االستخدام. وملعرفة  ملتغري معدل  تعزى 
متوسطات املستويات األخرى ، تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية)Post Hoc(، والجدول 

)13( يوضح النتائج املتوصل إليها.
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جدول )13 ( املقارنات البعدية )Post Hoc( لداللة فروق املتوسطات

البعد

معدل االستخدام
فرق

املتوسطات
)I-J(

الخطأ املعياري
IJ

النشاط 
الزائد

ً أكثر من ساعتني يوميا

ً 50400.** 1.02882أقل من ساعة يوميا

36647.** 1.12770ساعة إىل ساعتني يومياً

ًاالنعزال أكثر من ساعتني يوميا

ً 62579.** 2.26071أقل من ساعة يوميا

45503.** 2.09023ساعة إىل ساعتني يومياً

ًالعدوانية أكثر من ساعتني يوميا

ً 64816.** 1.29066أقل من ساعة يوميا

47129.** 1.49167ساعة إىل ساعتني يومياً

ًالعناد أقل من ساعة يوميا

ً 1.25675.66974-ساعة إىل ساعتني يوميا

63238.**1.75539-أكثر من ساعتني يومياً

تشتت 
االنتباه

ً أكثر من ساعتني يوميا

ً 70553.** 2.44235أقل من ساعة يوميا

51301.** 2.60554ساعة إىل ساعتني يومياً

املشكالت 
بشكل عام

أكثر من ساعتني يومياً

ً 2.21126** 8.06989أقل من ساعة يوميا

1.60788** 8.02349ساعة إىل ساعتني يومياً

      **  دالة إحصائياً عند0.05     

من خالل الجدول السابق يتبني أن هناك فروًقا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )α<0.01( يف 
جميع األبعاد بني متوسطات )األكثر من ساعتني يوميًا(  وكل من متوسطات املستويني ) أقل من ساعة 
يوميًا/ ساعة إىل ساعتني يوميًا(، كما يتضح أيًضا وجود فروق يف بعد العناد بني مستوى )ساعة إىل 
 Beak, Shin & Shin( و يف دراسة بيك وشن وشن .)ساعتني يوميًا( ومستوى ) األقل من ساعة يوميًا
2014( تم تقسيم مدة االستخدام إىل أربعة مستويات هي )أقل من ساعة يوميًا(، و)من ساعة إىل 3 
ساعات يوميًا(، و)أكثر من ثالث ساعات إىل خمس ساعات يوميًا( و)أكثر من خمس ساعات يوميًا(، 
السلوكية  أن هناك فروًقا يف املشكالت  الحالية يف  الدراسة  نتائج  الدراسة متوافقة مع  نتائج  وكانت 
بداللة إحصائية بني املجموعة املفرطة يف استخدام األجهزة الذكية واملجموعة املسيطرة. كما اتفقت 
دراسة أبو الرب والقصريي )2014( مع الدراسات السابقة يف وجود فروق يف املشكالت السلوكية بني 
الذين يستخدمون الهواتف الذكية )أقل من 1 ساعة( والذين يستخدمونها من )1-3( ساعات لصالح 
الذكية )أقل من 1 ساعة(  الهواتف  الذين يستخدمون  الذين يستخدمونها من )1-3( ساعات، وبني 
والذين يستخدمونها أكثر من )3( ساعات لصالح الذين يستخدمونها أكثر من )3( ساعات، ولم يكن 
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هناك فرق بني الذين يستخدمون الهواتف الذكية من)1-3( ساعات والذين يستخدمونها أكثر من )3( 
ساعات. 

بني  إحصائيًا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  مدى  أي  إىل   « الخامس:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج 
العناد،  العدوانية،  االنسحابية،  الزائد،  )النشاط  السلوكية  املشكالت  وأبعاد  الذكية  األجهزة  استخدام 
تشتت االنتباه( ألفراد العينة من أطفال الرياض وذلك للعينة الكلية من جهة وللذكور واإلناث من جهة 

أخرى؟ «

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد صيغت الفرضية الصفرية اآلتية:

»ال توجد عالقة بني استخدام األجهزة الذكية )الدرجة عىل مقياس االستخدام( وأبعاد املشكالت 
»)α=0.05( السلوكية عند مستوى الداللة

معامالت  استخرجت  فقد  رفًضا،  أو  قبواًل  الصفرية  الفرضية  بشأن  املناسب  القرار  والتخاذ 
ارتباط بريسون ودالالتها اإلحصائية والجدول )14( يبني النتائج املتعلقة بذلك.

جدول )14 ( معامالت ارتباط بريسون ألبعاد املشكالت السلوكية واستخدام األطفال لألجهزة 
الذكية للعينة الكلية

تشتت االنتباهالعنادالعدوانيةاالنعزالالنشاط الزائد

االستخدام
معامل ارتباط 

بريسون
0.36 **0.43 **0.39 **0.33**0.42**

** معامل االرتباط دال إحصائيًا عند 0.05

تراوحت قيم معامالت االرتباط بني استخدام األجهزة الذكية من جهة وكل بعد من أبعاد املشكالت 
السلوكية بني )0.33 و 0.43(، وجميع هذه القيم دالة إحصائيًا؛ مما يعني رفض الفرضية الصفرية 

لصالح وجود عالقة دالة إحصائيًا بني االستخدام وأبعاد املشكالت السلوكية.

أما فيما يخص العالقة االرتباطية بني االستخدام وأبعاد املشكالت السلوكية  يف كل مستوى من 
مستويات متغري النوع االجتماعي ) ذكور – إناث ( فالجدول )15( يبني النتائج اآلتية:

جدول )15 (  معامالت ارتباط بريسون ألبعاد املشكالت السلوكية واستخدام األطفال لألجهزة الذكية    
) ذكوراً وإناثاً(

اإلناثالذكورالبعد

**0.38**0.34النشاط الزائد

**0.41**0.43االنعزال

**0.34**0.42العدوانية

**0.25**0.40العناد

**0.39**0.45تشتت االنتباه

** معامل االرتباط دال عند 0.01

تراوحت قيم معامالت االرتباط بني استخدام األجهزة الذكية من جهة وكل بعد من أبعاد املشكالت 



العدد 91 يونيو 2022مجلة الطفولة العربية تأثري استخدام األجهزة الذكية عىل املشكالت السلوكية ...

61

السلوكية لدى الذكور بني )0.34 و0.45( وجميع هذه القيم دالة إحصائيًا، وقد تراوحت قيم معامالت 
االرتباط لدى اإلناث بني )0.25 و0.41( وجميع هذه القيم دالة إحصائيًا؛ مما يشري إىل وجود عالقة 
ارتباطية بني درجة االستخدام من جهة وبني كل بعد من أبعاد املشكالت السلوكية سواًء أكان ذلك عند 
الذكور أم عند اإلناث من جهة أخرى. ومن الدراسات التي أثبتت العالقة بني استخدام األجهزة الذكية 
 )Beak et al. )2014( من قبل األطفال واملشكالت السلوكية التي يعانون منها دراسة بيك وآخرون
الذكية يعانون من مشاكل  الذين لديهم استخدام مفرط للهواتف  الدراسة أن األطفال  حيث أظهرت 
النشاط،  عاطفية داخلية قد تؤدي إىل مشاكل سلوكية مثل االنسحاب، والعدوانية، االكتئاب، وفرط 
بالتحقق من  االنتباه. وعندما قام كل من تشو وتشو )Cho and Cho)2015  يف دراستهما  ونقص 
وجود العالقة بني استخدام األطفال الصغار لألجهزة الذكية ومشكالتهم السلوكية، وجدا أنه كلما زاد 

انغماس األطفال يف األلعاب عىل الهواتف الذكية زاد جانب املشكالت السلوكية لديهم صعوبة.

الذكية  أثبتت وجود عالقة بني استخدام األطفال لألجهزة  الحالية قد  الدراسة  نتيجة  أن  وكما 
الذكية  األجهزة  لهذه  اإليجابي  الدور  إغفال  يمكن  أنه ال  إال  الخمسة،  بأبعادها  السلوكية  واملشكالت 
أن  أثبتت  التي  الدراسات  ومن  واملفيدة.  الصحيحة  بالطريقة  استخدامها  تم  ما  إذا  الجيد  وتأثريها 
األطفال قد ال يعانون من أي تأثري سلبي يف نواحي تفاعلهم االجتماعي بسبب استخدام األجهزة الذكية 

دراسة السادة )Alsadah )2017، بل أثبتت أن األطفال يحرزون تقدًما ملحوًظا يف هذه النواحي.

النتائج املتعلقة بالسؤال السادس: » ما املتغريات املستقلة األكثر قدرة عىل التنبؤ باملجموع الكيل 
للمشكالت السلوكية ) معدل االستخدام، الرقابة الوالدية، استخدام األجهزة الذكية(؟ «

حيث تم صياغة الفرضية لإلجابة عن السؤال عىل النحو التايل:

الرقابة  االستخدام،  معدل  املستقلة)  الدراسة  ملتغريات  إحصائية  داللة  ذات  قدرة  توجد  ال   «
الوالدية، استخدام األجهزة الذكية( عىل التنبؤ باملشكالت السلوكية.«

وملعرفة القدرة التنبؤية للمتغريات املستقلة )معدل االستخدام ، الرقابة الوالدية، االستخدام معربًا 
عنه بالدرجة عىل مقياس االستخدام( باملتغري التابع ) املشكالت السلوكية معربًا عنها بالدرجة عىل 
 Stepwise Multiple( فقد أجري تحليل االنحدار الخطي املتعدد املتدرج )مقياس املشكالت السلوكية

Regression(  وفيما ييل عرض لنتائج تحليل االنحدار.

جدول )16 ( معامل االرتباط بني املتغريات املستقلة مجتمعة

وبني درجة املشكالت السلوكية ومعامل التحديد

الخطأ املعياري للتقديرمعامل التحديد املعدلمعامل التحديد )R2(معامل االرتباط )R(نموذج االنحدار

10.440.200.1915.13

الرقابة  االرتباط بني متغريات )معدل االستخدام،  أن قيمة معامل  الجدول)16(  يتبني من       
الوالدية، استخدام األجهزة الذكية( من جهة ودرجة املشكالت السلوكية من جهة أخرى بلغت )0.44( 
كما بلغ معامل التحديد بينها )0.20(؛ مما يعني أن )20%( من التباين يف املشكالت السلوكية تفرسه 
العوامل املستقلة قيد الدراسة مجتمعة، وأن )80%( من التباين يف املشكالت السلوكية تفرسه عوامل 

أخرى.

وللتأكد من صالحية النموذج للتنبؤ، فقد استخدم تحليل التباين األحادي كما يف الجدول اآلتي:
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جدول )17( تحليل التباين األحادي ملجموع املربعات

مجموع املربعاتنموذج االنحدار
درجة 
الحرية

قيمة)ف(متوسط املربعات

1

28451.8039483.93االنحدار
41.41**

115420.34504229.01البواقي
143872.15507الكيل

    ** دالة إحصائيًا عند 0.01

     بلغت قيمة )ف:F( )41.41( ، وهذه القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01(؛ مما 
يعني صالحية النموذج للتنبؤ، أي أن للتباين الناجم عن معدل استخدام الطفل لألجهزة الذكية والرقابة 
السلوكية.  باملشكالت  التنبؤ  عىل  إحصائية  داللة  ذو  تأثري  الذكية  األجهزة  استخدام  ودرجة  الوالدية 

ولكتابة معادلة التنبؤ استخرجت معامالت معادلة التنبؤ كما يف الجدول)18(:

جدول )18( نتائج تحليل االنحدار التدريجي للمتغريات املستقلة مبجموع املشكالت السلوكية لدى 
أفراد العينة

نموذج االنحدار
معامالت غري معيارية

قيمة
)B(

الخطأ 
املعياري

)t( قيمة
R 2

**42.145.487.69)الثابت(1

0.198
0.73-0.821.12-معدل استخدام الطفل لألجهزة يوميًا

**3.63-3.991.10-الرقابة الوالدية

**0.870.118.28استخدام األجهزة الذكية

     **   دالة إحصائياً عند 0.01

     يتبني من الجدول السابق أنه يمكن التنبؤ باملشكالت السلوكية من خالل عاميل الرقابة الوالدية 
واستخدام األجهزة الذكية معربًا عنها بالدرجة عىل مقياس االستخدام؛ إذ أن قيمتي معامالتهما دالة 
الطفل لألجهزة  إحصائيًا عند مستوى داللة )α= 0.01(، يف حني ال يمكن استخدام معدل استخدام 
يوميًا ) الزمن الذي يقضيه عىل الجهاز الذكي(، إذ أن قيمة معامله ليست دالة إحصائيًا.   ويمكن كتابة 

معادلة التنبؤ كما ييل:

درجة املشكالت السلوكية = 42.14+0.87)درجة االستخدام(3.99-) مدى تواجد الوالدين(

وهذه النتيجة تتفق مع معظم الدراسات السابقة التي بينت أن هناك عالقة قوية بني املشكالت 
السلوكية لدى األطفال واستخدام األجهزة الذكية، مثل دراسات ) أبو الرب والقصريي، 2014؛  تشو 

وتشو ، 2015؛ ابيك وآخرون، 2016؛ تشو ويل، 2016؛ متويل، 2017؛ السادة، 2017(.

توصيات الدراسة:

1- أن يقدم أخصائیو األطفال دورات توجيهية ألولياء األمور واملربني يف املؤسسات التعليمية 
عن االستخدام األمثل ألجهزة التكنولوجيا الحديثة وتقنياتها.

2- أن يكون استخدام األطفال الصغار لألجهزة الذكية تحت اإلرشاف املبارش للوالدين، مع تفعيل 
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جميع وسائل الحماية من برامج وإعدادات للتأكد من سالمة االستخدام ومالءمته للمرحلة العمرية 
املعنية.

3-أن يتم تخصيص وقت محدد ال يتجاوزه األطفال الصغار يف استخدامهم لألجهزة الذكية، بحيث 
ال يتعدى ساعة واحدة يوميًا ملن هم دون السادسة من العمر، كما نصت عليه توصيات األكاديمية 

.)AAP(األمريكية لطب األطفال

4- أن تعمل األرسة عىل توفري أنشطة بديلة للطفل، كمشاركته يف األلعاب الرياضية، أو الفنية، 
أو الثقافية.

البحوث املقرتحة:

تقرتح الدراسة إجراء البحوث التالية مستقبال

1- إجراء دراسة ميدانية للكشف عن املشكالت السلوكية لدى األطفال يف سن )9-12(؛ جراء 
استخدامهم لألجهزة الذكية يف مملكة البحرين.

2- إجراء دراسة ميدانية للتعرف إىل تأثري األجهزة الذكية يف الرتابط األرسي يف مملكة البحرين. 

3- إجراء دراسة ميدانية لربامج إرشادية يف تعديل السلوك؛ للحد من إدمان األطفال عىل األجهزة 
الذكية. 
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