
 

ل الروضة الهاتف النقال على اآلثار الناجمة عن استخدام أطفا
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على درجة التربوية كجزء من متطلبات الحصول إلى كلية العلوم  قدمت هذه الرسالة
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هداءاإل

 

 توجه بالشكر على نعمة العقل والعلم التي أنعمت علي بها.أ...ليك يا خالقناإ

 صاحب هدانا األول ونبراس مسيرتنا على األرض.... إلى الحبيب المصطفى

إلى ... ا بنصحه وعطفه وحبهإلى من لم يبخل علي يوًم... إلى من رباني صغيرة و أحسن تعليمي

 .لي طريقي بدعائه من أضاء

وال   ،ا ال تعوضرحم اهلل أروًح ،أميإلى أبي و... باتوا في ذمة اهللدا، وجًسإلى من رحلوا عني 

 .تولد مرة أخرى

إلى من زرع في حب المثابرة ... ر في حياتيأث لبصماتهإلى من علمني معنى التفوق، وكان

العطاء من عطائه، إلى من كان جهدهم جل صرار، إلى من ذلل لي جميع العقبات، إلى من خواإل

 ولم يبخلوا علي بنصيحة وتشجيع. ،نجاز دراستييسبق جهدي في إ

ا فوق ، أدامكم اهلل تاًجأخواتي نرجس، جميلة، ناديا، نهلة خواني محمد، عامر، عمر. وإلىإلى إ

 رأسي.

 . وآدم حفظكم اهلل من كل مكروه ،نور وبهجة قلبي  ،وقرة عيني ،إلى شموع حياتي

 هار الغويري.،  وأزصبا حمامي ى صديقاتي الغالياتإل

 

 

 محمد محمد فلسطين فالح

  



 ح
 

 ـــــــــرر والتقديــــــــالشك

 

على شخصي وعلى العالمين، وأشكر الحمد هلل رب العالمين حمًدا يليق بمقامه الكريم 

فكانوا  ،األفاضلفضله على منحته العظيمة لشخصي الضعيف حيث هداني إلى نخبة من العلماء 

 ة. خير موجهين ومرشدين على درب العلم وسبيل المعرف

وعرفاني بالجميل إلى أستاذتي الفاضلة األستاذ  ،ص شكري وتقديريلأتقدم بخاو

فكانت بعلمها  ،"هناء حسين الفلفلي" والتي سعدت بإشرافها على هذه الرسالة المتواضعةةالدكتور

التي قدمتها لي طوال سنوات دراستي بالجامعة عظيم  ،ة والبناءةالفياض وتوجيهاتها العلمية السديد

فمهما تقدمت من شكر وتقدير فإن قلمي ولساني يعجزان عن  ،األثر الطيب في إتمام هذه الدراسة

وعظيم  فلها مني التحية والعرفان ،الوفاء بحقها، أطال اهلل في عمرها وأدام عليها الصحة والعافية

 .خير الجزاء التقدير وجزاها اهلل

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى عمادة كلية العلوم التربوية وجميع األساتذة األفاضل 

وأعضاء الهيئة التدريسية لما قدموا لي من مشورة علمية.

لى تفضلهم بقبول مناقشة رسالتي وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة ع

خراجها بأفضل صورة.التي تساعد في إنصائح والتوجيهات ثرائها بالوإ

 ....يسهمون في نجاحه ،خلف كل عمل هالك هناك دوًما أشخاص رائعون

إلى من كان  ،عترافي بالجميلامتناني واو ،أتوجه بعميق شكري ،لحب واإلخالصوبكل ا

بي لمت أكلما  ،يتمنى رؤيتي في هذا المقام، إلى من كان بالنسبة لي نوًرا وهداية أستضيىء به

ومهما قلت فلن ،فمهما كتبت  ،إلى من علمني بجد وإخالص وتوجيهات في غاية الدقة .الصعاب

أختي فلك كل الشكر والتقدير. ،ومتعك بموفور من الصحة والعافية ،كطال اهلل بعمرأكحق كأوفي

 . الغالية دكتورة نرجس فالح

حسن المهندس ابراهيم  ىن أتوجه بخالص الشكر واالمتنان إلوال يفوتني في هذا المقام أ

فلك مني تحية وتقدير عداد النسخة اإللكترونية في أداة الدراسة، إسرور الذي ساعدني في 

 وعرفان.
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 مصطلحات الدراسة
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 طار النظريالقسم األول: اإل
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 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة
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 منهج الدراسة
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 رقم الصفحة فهرس المحتويات

- الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها
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 قائمة الجداول

 

رقم 

 الجدول

رقم  عنوان الجدول

 الصفحة

 أسماء الرياض المختارة -

  خصائص عينة الدراسة -

 توزيع فقرات االستبيان على جوانب نمو الطفل -

%( الفقرات المتعلقة باآلثار السلبية التي حصلت على موافقة  -

 بحسب جوانب النمو

 الفقرات المعدلة المتعلقة باآلثار السلبية وبحسب جوانب النمو -

 النموالفقرات المضافة المتعلقة باآلثار السلبية وبحسب جوانب  -

 الفقرات المحذوفة المتعلقة باآلثار السلبية وبحسب جوانب النمو -

 الفقرات المتعلقة باآلثار اإليجابية التي حصلت على موافقة  -

 بحسب جوانب النمو

 الفقرات المعدلة المتعلقة باآلثار اإليجابية وبحسب جوانب النمو -

  االستبيان على جوانب النمو بصيغته النهائيةتوزيع فقرات  -

معامالت ارتباط عالمة كل فقرة من فقرات االستبيان مع الدرجة الكلية  -

 لالستبيان

معامالت ارتباط عالمة كل فقرة من فقرات الجانب الصحي بالدرجة  -

 الكلية للجانب
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 الجدول

رقم  عنوان الجدول

 الصفحة

الجانب العقلي بالدرجة معامالت ارتباط عالمة كل فقرة من فقرات  -

 الكلية للجانب

معامالت ارتباط عالمة كل فقرة من فقرات الجانب االجتماعي بالدرجة  -

 الكلية للجانب

معامالت ارتباط عالمة كل فقرة من فقرات الجانب اللغوي بالدرجة  -

 الكلية للجانب

النفسي بالدرجة معامالت ارتباط عالمة كل فقرة من فقرات الجانب  -

 الكلية للجانب

 وطريقة اإلعادة معامالت ثبات االستبيان بطريقتي كرونباخ ألفا -

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتقييم الفقرة  -

لبية الستخدام الهاتف الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار الس

 النقال

 

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتقييم الفقرة المتوسط  -

جابية الستخدام الهاتف الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار اإلي

 النقال

 

ثار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والتقييم لآل -

 السلبية على جوانب النمو

 

ر واالنحراف المعياري والوزن النسبي والتقييم لآلثاالمتوسط الحسابي  -

 اإليجابية على جوانب النمو 

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتقييم الفقرة  -

الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار السلبية الستخدام الهاتف 

 النقال في الجانب الصحي
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رقم  عنوان الجدول

 الصفحة

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتقييم الفقرة المتوسط  -

الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار اإليجابية الستخدام الهاتف 

 النقال في الجانب الصحي

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة على  -

 ساعات االستخدام ا لعددوفًقفقرات الجانب الصحي 

 

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في اآلثار السلبية واإليجابية الناجمة  -

ساعات ا لعدد وفًقعن استخدام الهاتف النقال على الجانب الصحي 

 االستخدام

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتقييم الفقرة  -

الستخدام الهاتف الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار السلبية 

 النقال في الجانب العقلي

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتقييم الفقرة  -

آلثار اإليجابية الستخدام الهاتف الستجابات عينة الدراسة على فقرات ا

 النقال في الجانب العقلي

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة على  -

 ساعات االستخدام ا لعددوفًقفقرات الجانب العقلي 

 

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في اآلثار السلبية واإليجابية الناجمة  -

ساعات  ا لعددوفًقعن استخدام الهاتف النقال على الجانب العقلي 

 االستخدام

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتقييم الفقرة  -

لبية الستخدام الهاتف الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار الس

 النقال في الجانب االجتماعي

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتقييم الفقرة  -

الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار اإليجابية الستخدام الهاتف 
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 النقال في الجانب االجتماعي 
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 ساعات االستخدام ا لعددوفًقفقرات الجانب االجتماعي 

 

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في اآلثار السلبية واإليجابية الناجمة  -
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الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار السلبية الستخدام الهاتف 

 النقال في الجانب اللغوي
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 ساعات االستخدام ا لعددوفًقفقرات الجانب اللغوي 

 

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في اآلثار السلبية واإليجابية الناجمة  -

ساعات  ا لعددوفًقعلى الجانب اللغوي عن استخدام الهاتف النقال 

 االستخدام
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السلبية الستخدام الهاتف الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار 

 النقال في الجانب النفسي

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتقييم الفقرة  -

الستجابات عينة الدراسة على فقرات اآلثار اإليجابية الستخدام الهاتف 

 النقال في الجانب النفسي

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة على  -

 ساعات االستخداما لعدد وفًقفقرات الجانب النفسي 
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رقم  عنوان الجدول

 الصفحة

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في اآلثار السلبية واإليجابية الناجمة  -

ساعات ا لعدد وفًقعن استخدام الهاتف النقال على الجانب النفسي 

 االستخدام
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من وجهة نموهم اآلثار الناجمة عن استخدام أطفال الروضة الهاتف النقال على جوانب

 نظر األمهات في محافظة الزرقاء

إعداد

 فلسطين فالح محمد محمد

 إشراف

 أ.د. هناء حسين الفلفلي

         ملخص

اآلثار الناجمة عن استخدام أطفال الروضة الهاتف النقال هدفت هذه الدراسة التعرف على 

( تكونت عينة الدراسة من ) .الزرقاءقصبة نظر األمهات في من وجهةنموهمعلى جوانب

في محافظة الحكومية والخاصة  رياضالمتواجدين في الأما من أمهات أطفال المستوى الثاني 

واتبع المنهج  .( سنوات ممن يستخدمون الهاتف النقالتتراوح أعمارهم بين)الزرقاء، 

خمسة  تتضمناستبانه الدراسة أعدت ولإلجابة على أسئلة . من نوع الدراسات المسحية الوصفي
وأظهرت  ، وتم التحقق من صدقها وثباتها.النفسيوالعقلي،االجتماعي،اللغوي، الصحي،  :جوانب

آثار سلبية أثرت على جوانب  النقالة أدى إلى ظهوراستخدام األطفال للهواتف  أننتائج الدراسة 
استخدام األطفال  أنأظهرت نتائج الدراسة كما  .والعقليالمختلفة وخاصة الجانبين الصحي  نموهم

المختلفة وخاصة الجانبين  أثرت على جوانب نموهم ايجابيةآثار  للهواتف النقالة أدى إلى ظهور
آلثار عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لنتائج الدراسة  أظهرت في حين .يوالعقلاللغوي 

 .تعزى إلى عدد ساعات االستخدامالناجمة عن استخدام األطفال الهاتف النقال السلبية وااليجابية 
وضع قواعد ضابطة بتوعية األمهات منها وبناء على نتائج الدراسة قدمت مجموعة من التوصيات 

 .  نشاطات رياضية وفنية واجتماعيةه بوقت شغلو الستخدامه

الهاتف النقال، اآلثار السلبية، اآلثار االيجابية، جوانب النمو، أطفال الروضةالكلمات المفتاحية: 


