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والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 
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محتويات العدد

   استخدام اإلنفوجرافيك باملواقع اإللكترونية الرسمية املصرية للرد 
على الشائعات »املركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء منوذًجا«                             
          أ.م. د. سلوى أحمد محمد أبو العال

الداخلـــي  التواصـــل  فـــى  التكنولوجيـــة  التقنيـــات  توظيـــف  تأثيـــر    
للمـــوارد  التنظيمـــي  األداء  فاعليـــة  علـــى  الصحفيـــة  باملؤسســـات 

باالتصـــال      القائمـــني  نظـــر  وجهـــة  مـــن  البشـــرية 
    أ.م. د. أمل محمد خطاب

      وعي اجلمهور الفلسطيني ملخاطر استخدام أطفالهم للهواتف 
الذكية »دراسة ميدانية«                 أ.م. د. طلعت عبد احلميد عيسى 

   إدارة االتصـــال الفعـــال عبـــر الفيـــس بـــوك: مـــدى توظيـــف العالقـــات 
لنظريـــة  الفلســـطينية  اخللويـــة  االتصـــاالت  شـــركات  يف  العامـــة 

املؤسســـاتية  الســـمعة  إدارة  يف  احلـــواري  االتصـــال 
 أ.م. د. معني الكوع، عائدة فخر الدين

     تعرض اجلمهور العربي للصفحات اإلسرائيلية باللغة العربية 
على مواقع التواصل االجتماعي »دراسة ميدانية«

  د. أسامة عبد احلميد محمد

   خطابات التهجني الثقايف للمواقع والشبكات اإللكترونية العلمانية 
واإلحلادية وتفاعل الشباب معها                                                                                                     
د. رباب عبد املنعم محمد التالوي
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     املمارســة املهنيــة فــى الصحافــة اإلقليميــة عبــر الشــبكات االجتماعيــة 
»دراســة تطبيقيــة فــى إطــار نظريــة املســئولية االجتماعية«   

     د. شريهان محمد توفيق، د. شيرين محمد كدوانى

    أثــر منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفوجرافيــك 
علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع                                                               

د. محمود محمد عبداحلليم 

    دوافــع مشــاهدة الشــباب املصــري للبرامــج املقدمــة مــن خــالل موقــع 
»اليوتيــوب«                                                                  د.هشــام البرجــي

مصــر  صــورة  تشــكيل  يف  املوجهــة  األجنبيــة  اإلذاعــات  مواقــع  دور      
تطبيقيــة( )دراســة  نحوهــا  الشــباب  واجتاهــات 

                                                                 آية حمدي محمود تركي



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

غامن السعيد 
رئيس التحرير



احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعني .

ا بعد... أمَّ

ــة البحــوث اإلعاميــة التزامــا منهــا بالعهــد الــذي قطعتــه علــى نفســها منــذ صــدور  فــإن مجل
عددهــا األول بــأن تكــون البحــوث التــي تنشــرها فيهــا مــن اجلــدة واالبتــكار مــا يجعــل منهــا إضافــة 
ــون محكمــو  ــزام أن يك ــا هــذا االلت ــد فــرض عليه ــزة، ق ــة املتمي ــى الدراســات اإلعامي ــة إل حقيقي
بحوثهــا مــن خيــرة علمــاء اإلعــام يف جامعــات مصــر والوطــن العربــي، وبفضــل هــذا االلتــزام 
اســتطاعت املجلــة أن  تكــون األولــى علــى كل املجــات العلميــة التــي تصدرهــا كل كليــات وأقســام 

ــى للجامعــات هــذا العــام ٢٠٢٠م. ــر للمجلــس األعل ــم األخي اإلعــام يف مصــر يف التقيي

وهــذا مــا جعــل املجلــة تنــال ثقــة  واحتــرام الباحثــني فتدافعــت عليهــا البحــوث مــن داخــل مصــر 
وخارجهــا حتــى اضطــرت هيئــة التحريــر حتــت هــذا الضغــط إلــى إصــدار أكثــر مــن جــزء يف هــذا 

العدد. 

رة مــن الباحثــني، فإنهــا َتِعُدهــم بأنهــم  ســيجدون مــع كل عــدد  واملجلــة يف ظــل هــذه الثقــة املُقــدَّ
منهــا اجلديــد املبتكــر شــكا ومضمونــا ممــا يدعوهــم إلــى الفخــر واالعتــزاز  لنشــرهم بحوثهــم يف 
هــذه املجلــة ، وســوف يشــعر كل مــن نشــر بحثــا يف هــذا العــدد بتلــك النقلــة النوعيــة  التــي حدثــت 
للمجلــة مــن ناحيــة اســتقبال البحــوث، وســرعة إرســالها للمحكمــني، ثــم املتابعــة الدقيقــة لهــا حتــى 

يتــم طبعهــا ونشــرها  يف أبهــى حلــة، وأفضــل صــورة.

وهــذا العــدد رقــم 54 الــذي بــني يــدي القــارئ قــد جــاء متصــدرا ببحــث للدكتــورة/ ســلوى 
أحمــد محمــد أبــو العــا، األســتاذ املســاعد بقســم اإلعــام- كليــة اآلداب- جامعــة املنيــا، عنوانــه: 
»اســتخدام اإلنفــو جرافيــك باملواقــع اإللكترونيــة الرســمية املصريــة للــرد علــى الشــائعات »املركــز 

ــا«.  ــوزراء منوذًج اإلعامــي لرئاســة مجلــس ال

ثــم جــاء بحــث الدكتــورة/ أمــل محمــد خطــاب- األســتاذ املســاعد بقســم اإلعــام- كليــة اآلداب 
-جامعــة بنهــا، بعنــوان: »تأثيــر توظيــف التقنيــات التكنولوجيــة يف التواصــل الداخلــي باملؤسســات 
الصحفيــة علــى فاعليــة األداء التنظيمــي للمــوارد البشــرية مــن وجهــة نظــر القائمــني باالتصــال« .    

ثــم بحــث الدكتــور/ طلعــت عبــد احلميــد عيســى، أســتاذ الصحافــة املشــارك بقســم الصحافــة 
واإلعــام- كليــة اآلداب- اجلامعــة اإلســامية بغــزة،  بعنــوان »وعــي اجلمهــور الفلســطيني ملخاطــر 

اســتخدام أطفالهــم للهواتــف الذكيــة »دراســة ميدانيــة«.  

وأعقبــه بحــث الدكتــور/ معــني الكــوع، األســتاذ املســاعد بقســم العاقــات العامــة واالتصــال – 
جامعــة النجــاح الوطنيــة نابلــس- فلســطني، والباحثــة عائــدة فخــر الديــن، بقســم العاقــات العامــة 



ــر  ــال عب ــوان: » إدارة االتصــال الفع ــس- فلســطني، بعن ــة نابل ــة النجــاح الوطني واالتصــال – جامع
الفيــس بــوك: مــدى توظيــف العاقــات العامــة يف شــركات االتصــاالت اخللويــة الفلســطينية لنظريــة 

االتصــال احلــواري يف إدارة الســمعة املؤسســاتية«.

بينمــا جــاء بحــث الدكتــور/ أســامة عبــد احلميــد، مــدرس العاقــات العامــة بقســم اإلعــام- 
بكليــة اآلداب- بجامعــة كفــر الشــيخ، بعنــوان: »تعــرض اجلمهــور العربــي للصفحــات اإلســرائيلية 
باللغــة العربيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي »دراســة ميدانيــة«،  وتبعــه بحــث الدكتــورة/ ربــاب 
عبــد املنعــم محمــد التــاوي، مــدرس اإلعــام- بكليــة اآلداب- جامعــة املنيــا، بعنــوان: »خطابــات 
التهجــني الثقــايف للمواقــع والشــبكات اإللكترونيــة العلمانيــة واإلحلاديــة وتفاعــل الشــباب معهــا«، 
وأعقبــه بحــث الدكتــورة/ شــريهان محمــد توفيــق، مــدرس الصحافــة اإللكترونيــة، بقســم اإلعــام- 
كليــة اآلداب- جامعــة أســيوط، والدكتــورة/ شــيرين محمــد كدوانــي، محاضــر اإلعــام اإللكترونــي، 
بقســم اإلعــام- كليــة اآلداب- جامعــة أســيوط، بعنــوان: »املمارســة املهنيــة يف الصحافــة اإلقليميــة 
عبــر الشــبكات االجتماعيــة« »دراســة تطبيقيــة يف إطــار نظريــة املســئولية االجتماعيــة«، ثــم تبعــه 
بحــث الدكتــور/ محمــود محمــد عبداحلليــم، مــدرس اإلعــام وثقافــة األطفــال بكليــة الدراســات 
العليــا للطفولــة -جامعــة عــني شــمس، بعنــوان: » أثــر منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام 
اإلنفــو جرافيــك علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع«، ثــم بحــث الدكتــور/ 
هشــام البرجــي، املــدرس بقســم اإلعــام اجلديــد بكليــة اإلعــام- اجلامعــة احلديثــة للتكنولوجيــا 
واملعلومــات، بعنــوان: »دوافــع مشــاهدة الشــباب املصــري للبرامــج املقدمــة مــن خــال موقــع »اليــوت

يوب«.                                                                  

ويكتمــل ِعْقــد بحــوث اجلــزء األول مــن هــذا العــدد ببحــث آيــة حمــدي محمــود تركــي، املعيــدة 
بقســم اإلذاعــة والتليفزيــون - جامعــة  فــاروس باإلســكندرية، بعنــوان: »دور مواقــع اإلذاعــات 

األجنبيــة املوجهــة يف تشــكيل صــورة مصــر واجتاهــات الشــباب نحوها«)دراســة تطبيقيــة(.

وبهــذه البحــوث املذكــورة تقــدم مجلــة البحــوث اإلعاميــة بجامعــة األزهــر، للمكتبــة اإلعاميــة 
العربيــة إضافــات جديــدة يف صــرح دراســات اإلعــام العربــي.

واحلمد هلل صاحب الفضل واملنة

                                                                                 رئيس التحرير

                                                                           أ د/ غامن السعيد
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ملخص الدراسة

ــة والنفســية       حتــاول هــذه الدراســة الكشــف عــن مــدى وعــي اجلمهــور الفلســطيني للمخاطــر الصحي

ــذه  ــم به ــة، ومســتوى معرفته ــف الذكي ــم للهوات ــن اســتخدام أطفاله ــة م ــة والســلوكية والتعليمي واالجتماعي

املخاطــر، وهــي دراســة وصفيــة، تســتخدم منهــج املســح ويف إطــاره أســلوب مســح اجلمهــور، وكانــت صحيفــة 

االســتقصاء اإللكترونيــة هــي أداة الدراســة، حيــث وزعــت الصحيفــة علــى عينــة مــن )4٠4( مــن اآلبــاء 

واألمهــات الذيــن لهــم أطفــال دون ســن الرابعــة عشــر مــن قطــاع غــزة، خــال الفتــرة مــن 3 إلــى 8 ســبتمبر 

٢٠19م.

    ومــن نتائــج الدراســة أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــني ميتلكــون يف منازلهــم أكثــر مــن جهــاز هاتــف 

ــة يومًيــا متوســطة إلــى عاليــة، وتبــني أن وعــي  ذكــي، وكانــت درجــة اســتخدام األطفــال للهواتــف الذكيَّ

اجلمهــور الفلســطيني مبخاطــر اســتخدام أطفالهــم للهواتــف الذكيــة كان متوســًطا، وتركــز يف الوعــي 

باملخاطــر االجتماعيــة والســلوكية أكثــر مــن التعليميــة والنفســية.

    واتضــح أن غالبيــة اجلمهــور تســتمد وعيهــا مبخاطــر الهواتــف الذكيــة مــن الوســائل اإللكترونيــة احلديثــة 

مثــل املواقــع اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي؛ وتركــزت املخاطــر الصحيــة التــي الحظها اجلمهور 

ــا املخاطــر النفســية فــكان أكثرهــا العصبيــة، وكانــت  الفلســطيني يف أطفالهــم يف تأخــر النــوم والكســل، أمَّ

قلــة التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن هــي أهــم املخاطــر االجتماعيــة.

كلمــات مفتاحيــة:  الوعــي - اجلمهــور الفلســطيني – مخاطــر اســتخدام الهواتــف الذكيــة – األطفــال 
الفلســطينيني

Abstract

This study attempts to reveal the awareness of the Palestinian audience on the 
hazards health, of their children use of smart phones, and the audience’s  knowledge 
of these hazards. An online survey was applied on sample of 404 parents with 
children under 14 years from Gaza Strip, from 3 to 8 September 2019.
The results shows that the majority of respondents have more than one smart phone 
in their homes. Their children’s daily use of smart phones was moderate to high.
It was found that the majority of the audience derives their awareness of the 
hazards of smart phones from modern electronic means such as websites and social 
networks. The health hazards  were laziness and sleeping late, and the observed 
by the Psychological hazards were Nervousness, Finally the social hazards were 
Lack of communication and interaction with others.

Key Words: Awareness - Palestinian Audience - Hazards of Smart Phones use - 
Palestinian Children
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مقدمة:

بــرزت الثيــر مــن الظواهــر مــع الثــورة التكنولوجيــة التــي دخلــت البيــوت يف القــرن احلادي 
والعشــرين، ولعــل أبرزهــا الهواتــف الذكيــة املتصلــة باإلنترنــت؛ والتــي تســتخدم الكثيــر مــن 
التطبيقــات املتصلــة بشــبكات التواصــل االجتماعــي ومنصــات نشــر الصور ومقاطــع الفيديو، 
وأصبــح اســتخدامها يف البيــت أشــبه باإلدمــان عنــد كثيــر مــن األشــخاص وبالــذات األطفــال 
ــر منهــم يعــزف عــن مشــاهدة التلفــاز أو  ــح كثي ــا؛ حيــث أصب ــد اســتخدامهم له ــن تزاي الذي
اللعــب يف اخلــارج، ويقضــي ســاعات أطــول أمــام شاشــة الهاتــف الذكــي، وظهــرت حتذيــرات 

عديــدة مــن مخاطــر هــذه األجهــزة علــى الطفــل وعقلــه وانتباهــه وحتصيلــه الدراســي.

وتظهــر دراســة أمريكيــة تزايــد األدلــة علــى أن إدمــان الهواتــف الذكيــة يضــر باألطفــال، 
ويســبب لهــم اضطــراب النــوم واالكتئــاب، ويزيد معــدالت محــاوالت االنتحــار،  وتشــير نتائــج 
الدراســة التــي أجريــت علــى أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل أمريكــي فــوق ســن اخلامســة إلــى 
ــا كانــوا  أن األطفــال الذيــن يســتخدمون هواتفهــم الذكيــة ملــدة ثــاث ســاعات أو أكثــر يومًي
ــزداد االحتمــال  ــر يف االنتحــار، وي ــأس أو التفكي ــث للشــعور بالي ــر احتمــاالً مبقــدار الثل أكث
إلــى النصــف تقريًبــا مــع الذيــن يســتخدمونها خمــس ســاعات أو أكثــر يومًيــا، .كمــا وجــد أن 
اســتخدام وســائل اإلعــام االجتماعيــة يومًيــا كان مرتبًطــا بزيــادة حــدوث أعــراض االكتئــاب 

بنســبة 13% )اجلزيــرة نــت، ٢٠19(.

ويقــول الطبيــب »أوفــه بوشــينغ« الــذي تــرأس مؤمتــًرا ســنوًيا أقيــم عــام 2017 لرابطــة 
أطبــاء األطفــال األملانيــة إن األطفــال الصغــار »ليــس لهــم أي شــأن« باســتخدام الهاتــف 
الذكــي، ويضيــف أنــه مــن املعــروف أن االســتهاك اإلعامــي املفــرط يبطــئ تطــور اللغــة ولــه 

.)DW، 2019( صلــة باضطــراب نقــص االنتبــاه مــع فــرط النشــاط

ويشــير اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف عــام ٢٠19م أن نســبة امتــاك األســر 
يف فلســطني لهاتــف نقــال ذكــي واحــد أو أكثــر بلغــت 84.٢%، منهــا 75.5% يف قطــاع غــزة، 
وأن 65% مــن األســر يف فلســطني لديهــا اتصــال باإلنترنــت يف املنــزل، 51% يف قطــاع غــزة 
)اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، موقــع إنترنــت(، وهــو األمــر الــذي يؤكــد علــى أن 
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الكثيــر مــن األطفــال يف فلســطني لديهــم قــدرة علــى اســتخدام الهواتــف الذكيــة والوصــول 
ــف،  ــى هــذه الهوات ــه عل ــا يتابعون ــة م ــم ملراقب ــام أهله ــا أم ــق حتدًي ــت، ممــا يخل ــى اإلنترن إل
ــة التقليــل مــن التأثيــرات الضــارة  واحلــد مــن االســتخدام املفــرط لهــذه الهواتــف، ومحاول

لهــذا االســتخدام.

ــى مــدى وعــي اجلمهــور الفلســطيني يف قطــاع غــزة  حتــاول هــذه الدراســة التعــرف عل
ممثــًا باآلبــاء واألمهــات الذيــن لديهــم أطفــال ملخاطــر اســتخدام الهواتــف الذكيــة عنــد 
والتعليميــة،  واالجتماعيــة  والنفســية  الصحيــة  واملخاطــر  اإلدمــان  مــن حيــث  أطفالهــم، 
التــي  واحللــول  األجهــزة  لهــذه  أطفالهــم  اســتخدام  وطبيعــة  املخاطــر  بهــذه  ومعرفتهــم 

يقترحونهــا لهــذه املعضلــة.

اإلجراءات المنهجية للدراسة
أوالً: الدراسات السابقة:

مبراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة يتضــح للباحــث أن موضــوع الدراســة مت تناولــه 
يف عــدد قليــل مــن الدراســات، حيــث أشــارت دراســات إلــى متابعــة األطفــال لإلنترنــت أو 
اجلــوال، فيمــا تناولــت دراســات أخــرى أثــر الوســائل التكنولوجيــة علــى الترابــط واحلــوار 

األســري، وفيمــا يلــي أهــم الدراســات التــي تقاطعــت مــع الدراســة احلاليــة:

قامــت دراســة )Kalnina & Kalnins، 2020( مبراجعــة الدراســات العلميــة التــي 
تناولــت تأثيــر اســتخدام األطفــال بــني ســن 2-3 ســنوات لألجهــزة الذكيــة، وتوصلــت إلــى 
أن اســتخدامات األطفــال لهــذه األجهــزة يتــم لنفــس األهــداف، وأنــه ال يجــب حرمــان هــؤالء 
األطفــال مــن اســتخدامها مــع االنتبــاه ملخاطــر هــذا االســتخدام، ويجــب أال يســتخدمها 

األطفــال حتــت هــذا الســن.

وناقشــت دراســة )Chiang, et, al.، 2019( التحــوالت يف تعــرض الطفــل وإدمانــه 
للهاتــف الذكــي، مــن خــال تأثيــر النــوع االجتماعــي وأمنــاط االســتخدام، وتبــني أن األوالد 
يف »تايبــي« يف الصفــني اخلامــس والســادس االبتدائــي يعانــون مــن درجــة عاليــة مــن إدمــان 
 Storch, & Ortiz،( التعــرض للهواتــف الذكيــة أكثــر مــن البنــات، يف حــني حاولــت دراســة
2019( استكشــاف الــدور الــذي تؤديــه األجهــزة املحمولــة يف العاقــات األســرية، حيــث 
أشــارت النتائــج إلــى زيــادة االســتجابات العاطفيــة الســلبية وســوء الفهــم داخــل العائلــة غيــر 

املترابطــة نتيجــة اســتخدام األجهــزة املحمولــة.

وتوصلــت دراســة )Shin، 2018( إلــى أن أهالــي األطفــال بــني ســن 10-17 ســنة الذيــن 



أ.م. د. طلعت عيسى

145 العدد الرابع واخلمسون- ج1 - يوليو 2020 م

يشــعرون بالثقــة يف تعاملهــم مــع الهواتــف الذكيــة أكثــر ميــًا ملناقشــة اســتخدام الهاتــف 
الذكــي عنــد أطفالهــم وتوجيههــم يف اســتخدامها، وحــني ينخفــض مســتوى الثقــة، يبــرز دور 
 Cho & Lee،( الوالديــن الذيــن يتمتعــون بالكفــاءة يف التواصــل مــع أبنائهــم، وحاولت دراســة
2017( معرفــة تأثيــر إدمــان األطفــال الصغــار مــن ســنة إلــى 6 ســنوات علــى الهاتــف الذكــي 
ــن يف اســتخدام  ــني أن اجتاهــات الوالدي ــي، وتب ــذكاء العاطف ــى املشــكات الســلوكية وال عل
الهاتــف الذكــي ميكــن أن تقلــل مــن التأثيــرات الســلبية لزيــادة اســتخدام أطفالهــم لهــذه 

الهواتــف.

وناقشــت دراســة )صافــة، 2016( تأثيــر اســتخدام اإلنترنــت علــى املراهقــني يف املجاالت 
التأثيــرات  يف  فــروق  وجــود  وأثبتــت  والصحيــة،  واألخاقيــة،  واالجتماعيــة،  النفســية، 
احلاصلــة لــدى املراهقــني تبًعــا ملتغيــر اجلنــس ومــدة االســتخدام، وتشــير نتائــج دراســة 
)Beyens, & Beullens، 2016( إلــى أن األطفــال بــني 2-10 ســنوات الذيــن قضــوا وقًتــا 
أطــول علــى األجهــزة الذكيــة كانــوا أكثــر ميــًا للتنــازع مــع الوالديــن، وكذلــك األطفــال الذيــن 
حــاول والديهــم فــرض رقابــة علــى اســتخدامهم لهــذه األجهــزة، يف حــال مــال األطفــال الذيــن 

تشــاركوا األجهــزة مــع الوالديــن إلــى التفاهــم أكثــر.

ــا،  ــا ذكًي ــون هاتًف ــة ميتلك ــراد العين ــر أف ــر، ٢٠15( أن أكث ــور وقادي وجــاء يف دراســة )زك
وأن الطفــل يبــدأ يف اســتخدام الهاتــف النقــال مــن ســن 3-4 ســنوات، واالســتخدام يتركــز 
غالًبــا يف األلعــاب، وأن األهــل يســتطيعون حرمــان الطفــل مــن الهاتــف يف معظــم احلــاالت، 
وتوصلــت دراســة )تلحــس والشــريفي، ٢٠15( إلــى أن العاقــة االتصاليــة داخــل األســرة 
اجلزائريــة لــم تتأثــر باســتخدام أفــراد األســرة للهاتــف الذكــي، وقــال أكثــر مــن ثاثــة أربــاع 

العينــة: أن اســتخدام الهاتــف الذكــي يــؤدي إلــى اإلدمــان.

يف حــني تناولــت دراســة )األحمــري، ٢٠14( أثــر وســائل االتصــال احلديثــة مثــل الهاتــف 
اجلــوال واإلنترنــت علــى احلــوار األســري، وتوصلــت إلــى أن وســائل االتصــال احلديثــة 
تضفــي نوًعــا مــن ثقافــة احلــوار يف التعامــل مــع أفــراد األســرة، وتبــني عــدم وجــود فــروق يف 
وجهــات نظــر أفــراد الدراســة جتــاه اســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة تعــزى ملتغيــر املؤهــل 
التعليمــي، وتوصلــت دراســة )أبــو الــرب والقصيــري، ٢٠14( إلــى أن املشــكات االجتماعيــة 
كانــت أكثــر املشــكات الســلوكية عنــد األطفــال نتيجــة اســتخدام الهاتــف الذكــي، تلتهــا 
املشــكات التربويــة ثــم النفســية، وأنــه توجــد فروًقــا يف املشــكات الســلوكية لصالــح الذكــور.

وحاولــت دراســة )وازي وخوجــة، ٢٠13( التعــرف علــى تأثيــر التكنولوجيــا احلديثــة ممثلة 
يف الهاتــف النقــال واإلنترنــت علــى االتصــال األســري بــني اآلبــاء واألبنــاء، واآلثــار الســلبية 
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ــا دراســة )همــال، ٢٠1٢( فأثبتــت أن  لهــذه الوســائل علــى التواصــل بــني أفــراد األســرة، أمَّ
66% مــن األطفــال اجلزائريــني ميتلكــون هاتًفــا خلوًيــا خاًصــا، أقــل مــن نصفهــا هــي هواتــف 
ذكيــة، ووجــود تعلــق كبيــر مــن األطفــال بالهواتــف اخللويــة، حيــث يســتخدم عــدد كبيــر منهــم 

الهواتــف اخللويــة لأللعــاب اإللكترونيــة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
ياحــظ علــى الدراســات الســابقة أن معظمهــا تركــز يف الــدول العربيــة واألجنبيــة، 
ــا اجلنوبيــة  حيــث جنــد بعــض الدراســات يف اجلزائــر والســعودية، وبلجيــكا وتايــوان وكوري
ــة  والتفيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة، يف حــني لــم يعثــر الباحــث علــى أي دراســة مماثل

يف فلســطني.

العاقــات  الذكيــة علــى  الهواتــف  اســتخدام  لتأثيــر  الدراســات  مــن  وتطرقــت عــدد 
األســرية والروابــط داخــل العائلــة مثــل دراســة )Storch, & Ortiz، 2019( التــي حاولــت 
استكشــاف الــدور الــذي تؤديــه األجهــزة املحمولــة يف العاقــات األســرية، ودراســة )تلحــس 
والشــريفي، 2015( التــي تناولــت تأثيــر اســتخدام أفــراد األســرة اجلزائريــة للهاتــف الذكــي 
علــى العاقــة االتصاليــة داخــل األســرة، وفحصــت دراســة )األحمــري، 2014( أثــر الهاتــف 
اجلــوال واإلنترنــت علــى احلــوار األســري، وحاولــت دراســة )وازي وخوجــة، 2013( الكشــف 

عــن اآلثــار الســلبية للهاتــف النقــال علــى االتصــال األســري بــني اآلبــاء واألبنــاء.

األطفــال  علــى  الذكيــة  الهواتــف  تأثيــرات  عــن  الكشــف  أخــرى  دراســات  وحاولــت 
واملراهقــني واملشــاكل الناجمــة عــن اســتخدام األطفــال لهــذه الهواتــف وهــو مــا يتفــق مــع 
ــي درســت  ــة، 2016( الت ــة، ومــن هــذه الدراســات: دراســة )صاف أهــداف الدراســة احلالي
تأثيــر اســتخدام اإلنترنــت علــى املراهقــني يف املجــاالت النفســية، واالجتماعيــة، واألخاقيــة، 
والصحيــة، فيمــا حاولــت دراســة )Beyens, & Beullens، 2016( معرفــة تأثيــر اســتخدام 
األطفــال الهواتــف الذكيــة علــى النــزاع مــع الوالديــن، وتناولــت دراســة )زكور وقاديــر، 2015( 
ــا دراســة )أبــو الــرب والقصيــري،  الســن التــي يبــدأ بهــا الطفــل اســتخدام الهاتــف الذكــي، أمَّ
2014( فتطرقــت للمشــكات االجتماعيــة والســلوكية التربويــة ثــم النفســية عنــد األطفــال 
نتيجــة اســتخدام الهاتــف الذكــي، وكانــت دراســة )همــال، 2012( تتعلــق باســتخدامات 

األطفــال اجلزائريــني للهواتــف اخللويــة ومــدى تعلقهــم بهــا.

كمــا تناولــت بعــض الدراســات إدمــان األطفــال واملراهقــني للهواتــف الذكيــة مثــل دراســة 
دراســة )Chiang, et, al.، 2019(، ودراســة )Cho & Lee، 2017(، فيمــا ركــزت دراســة 
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)Kalnina & Kalnins، 2020( علــى مراجعــة الدراســات العلميــة التــي تناولــت تأثيــر 
اســتخدام األطفــال بــني ســن 2-3 ســنوات لألجهــزة الذكيــة.

ومــن هنــا يتضــح أن الدراســة احلاليــة هــي دراســة جديــدة، ولــم تتطــرق أي دراســة يف 
فلســطني لواقــع اســتخدام األطفــال الفلســطينيني للهواتــف الذكيــة، ومــدى إدراك الوالديــن 

ووعيهــم ملخاطــر اســتخدام األطفــال لهــذه الهواتــف.

ثانًيا: مشكلة الدراسة:
تتحــدد مشــكلة الدراســة يف التعــرف علــى وعــي اجلمهــور الفلســطيني باملخاطــر الصحية 
ــة،  ــد اســتخدام األطفــال للهواتــف الذكي ــة عن ــة والســلوكية والتعليمي والنفســية واالجتماعي
ــي  ــات الت ــة والتطبيق ــف الذكي ــال للهوات ــة أمنــاط اســتخدام األطف ــن خــال معرف ــك م وذل
يســتخدمونها، ومــدى اهتمــام اجلمهــور مبراقبــة اســتخدام األطفــال للهواتــف، واحللــول التي 

يقترحهــا اجلمهــور الفلســطيني للحــد مــن مخاطــر اســتخدام األطفــال للهواتــف الذكيــة.

ثالًثا: أهمية الدراسة:
انتشار الهواتف الذكية يف البيوت وزيادة استخدام األطفال لها بصورة كبيرة جًدا.. 1

بــدأت تظهــر مــن اســتخدام األطفــال املكثــف للهواتــف الذكيــة . ٢ التــي  التحذيــرات 
وخطورتــه عليهــم مــن نواحــي مختلفــة.

أهمية معرفة مدى وعي اجلمهور الفلسطيني بهذه املخاطر وإدراكهم ألبعادها.. 3

التنامــي الهائــل للتطبيقــات ووســائل التواصــل االجتماعــي املخصصــة لألطفــال علــى . 4
الهواتــف الذكيــة.

ــف . 5 ــال للهوات ــت اســتخدامات األطف ــي تناول ــة والفلســطينية الت ــة الدراســات العربي قل
ــة. ــة أو املتوقع ــة، ومخاطــر هــذه االســتخدامات وآثارهــا املتحقق الذكي

رابًعا: أهداف الدراسة وتساؤالتها:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى وعــي اجلمهــور الفلســطيني مبخاطــر اســتخدام 
أطفالهــم للهواتــف الذكيــة، وقــد متــت صياغــة هــذه األهــداف يف مجموعــة مــن التســاؤالت 

هي:

مــا أمنــاط اســتخدام األطفــال الفلســطينيني للهواتــف الذكيــة مــن وجهــة نظــر اجلمهــور . 1
الفلسطيني؟

مــا أهــم تطبيقــات الهواتــف الذكيــة التــي يســتخدمها األطفــال الفلســطينيون مــن وجهــة . ٢
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نظــر اجلمهور الفلســطيني؟

مــا مــدى اهتمــام اجلمهــور الفلســطيني مبراقبــة اســتخدام األطفــال للهواتــف الذكيــة . 3
والتحكــم يف املحتــوى الــذي يتعرضــون لــه؟

مــا مــدى وعــي اجلمهــور الفلســطيني للمخاطــر الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة . 4
والســلوكية والتعليميــة الســتخدام األطفــال للهواتــف الذكيــة؟

مــا احللــول التــي يقترحهــا اجلمهــور الفلســطيني للحــد مــن مخاطــر اســتخدام األطفال . 5
للهواتــف الذكية؟

خامًسا: النظرية المستخدمة:
االســتخدامات  نظريــة  علــى  الدراســة  أهــداف  حتقيــق  أجــل  مــن  الباحــث  يعتمــد 
واإلشــباعات، وهــي النظريــة التــي بــدأت يف التبلــور عــام 1959م علــى يــد »الياهــو كاتــز«، 
ــة اســتخدام اجلمهــور لوســائل االتصــال إلشــباع احتياجاتهــم، وفهــم  وحتــاول تفســير كيفي
دوافــع تعــرض هــذا اجلمهــور لوســائل اإلعــام وأمنــاط التعــرض املختلفــة )العبــد والعبــد، 

.)3٠٠  :٢٠٠8

ويفيــد تطبيــق هــذه النظريــة يف التعــرف علــى درجــة اســتخدام األطفــال الفلســطينيني 
ــه الطفــل يف اســتخدام الهاتــف الذكــي  ــة توجي للهاتــف الذكــي وطريقــة االســتخدام، وكيفي
ــول املقترحــة  ومراقبــة هــذا االســتخدام، ودرجــة الوعــي مبخاطــر هــذا االســتخدام، واحلل

للتقليــل مــن مخاطــر هــذا االســتخدام.

سادًسا: منهجية الدراسة:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة، وتعتمــد علــى منهــج املســح اإلعامــي، وهــو 
»جهــد علمــي منظــم يســاعد علــى وصــف الظاهــرة مــن خــال جمــع املعلومــات واملاحظــات 
عنهــا«، ويف إطــاره مت اســتخدام أســلوب مســح اجلمهــور مــن خــال اســتمارة االســتقصاء، 
التــي مت تصميمهــا يف ضــوء تســاؤالت الدراســة وتكونــت مــن 15 ســؤاالً، باإلضافــة إلــى 

أســئلة الســمات العامــة للعينــة.

سابًعا: عينة الدراسة:
يشــمل مجتمــع الدراســة اجلمهــور الفلســطيني يف قطــاع غــزة ممثــًا باآلبــاء واألمهــات 
الذيــن لهــم أبنــاء دون ســن الرابعــة عشــر، وكانــت عينــة الدراســة هــي العينــة املتاحــة مــن 
االســتقصاء اإللكترونــي ملــدة خمســة أيــام مــن تاريــخ ٢٠19/9/3م، وبلــغ عــدد املســتجيبني 

4٠4 مبحوثــني، فيمــا يلــي أهــم ســماتهم:
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جدول رقم )1(

%المجموع%كالسمات

النوع االجتماعي
24560.6ذكر

404100
15939.4أنثى

العمر

379.2أقل من 25 عامًا

404100
16139.9من 25 إلى أقل من 35 عاًما

14836.6من 35 إلى أقل من 45 عاًما
455814.4 عاًما فأكثر

المحافظة

4611.4محافظة الشمال

404100
14736.4محافظة غزة

379.2محافظة الوسطى
7318.1محافظة خان يونس

10125محافظة رفح

المستوى التعليمي

215.2ثانوية عامة فأقل

404100
215.2دبلوم

19648.5بكالوريوس
16641.1دراسات عليا

ثامًنا: إجراءات الصدق والثبات:
متثلــت إجــراءات الصــدق يف عــرض اســتمارة االســتقصاء علــى مجموعــة مــن اخلبــراء 
واألكادمييــني1، حيــث متــت مراعــاة عــدد مــن املاحظــات التــي أبدوهــا ومنهــا: تقليــل عــدد 
األســئلة واالســتغناء عــن بعضهــا، وإضافــة ســؤال عــن امتــاك األطفــال للهواتــف الذكيــة، 
ــى  ــت االســتمارة إل ــى وصل ــارات، حت ــددة االختي ــارات يف األســئلة متع ــة بعــض اخلي وإضاف

صورتهــا النهائيــة التــي مت توزيعهــا بهــا.

قام بتحكيم استمارة االستقصاء السادة )بالترتيب الهجائي(:   1

د. أمين أبو نقيرة: أستاذ الصحافة املساعد يف قسم الصحافة واإلعام اجلامعة اإلسامية بغزة.

د. جميل الطهراوي: األستاذ املشارك يف قسم علم النفس باجلامعة اإلسامية بغزة.

د. حسن أبو حشيش: أستاذ الصحافة املشارك يف قسم الصحافة واإلعام باجلامعة اإلسامية بغزة.

د. موسى طالب: األستاذ املشارك يف قسم االتصال اجلماهيري يف جامعة األزهر بغزة.

د. نعيم املصري: أستاذ الصحافة املساعد يف قسم اإلذاعة والتلفزيون بكلية فلسطني التقنية بغزة.
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ولقيــاس الثبــات اختــار الباحــث طريقــة االســتقرار، التــي تشــير إلــى اتفــاق النتائــج مــن 
خــال القيــاس علــى فترتــني حيــث مت الطلــب مــن عشــرين مبحوًثــا أجابــوا علــى االســتقصاء 
إعــادة اإلجابــة بعــد مــرور أســبوعني، ومت حســاب معامــل االســتقرار بــني إجابــات املبحوثــني 
العشــرين يف اإلعــادة، وبــني إجاباتهــم هــم أنفســهم يف تطبيــق االســتمارة الفعلــي، ومبقارنــة 

اإلجابــات مت حســاب معامــل االســتقرار بالنســبة لــكل مبحــوث حســب معادلــة هولســتي: 

100 X     = معامل االستقرار

ــى أن معامــل  ــى املبحوثــني العشــرين توصــل الباحــث إل ــة عل ــق املعادل ومــن خــال تطبي
ــة يف بحــوث اإلعــام. ــات مقبول ــى 93.3%، وهــي نســبة ثب ــات وصــل إل الثب

نتائج الدراسة ومناقشتها 
ــني مــن  ــى 4٠4 مبحوث ــت عل ــي أجري ــة الت ــج الدراســة امليداني ــا نتائ يعــرض الباحــث هن
اآلبــاء واألمهــات يف قطــاع غــزة يف الفتــرة مــن 3 - ٢٠19/9/8م، ويناقــش النتائــج ويفســرها 

يف ضــوء الدراســات الســابقة والتــراث العلمــي.

أوالً: أنماط استخدام الهواتف الذكية:
1- عدد الهواتف الذكية يف املنزل:

جدول رقم )2(

االنحراف المعياريالمجموعأربعة هواتف فأكثرثالثة هواتفهاتفانهاتف واحد 
%ك%ك%ك%ك%ك

0.957 297.214235.110826.712530.9404100
اتضــح أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــني ميتلكــون يف منازلهــم أكثــر مــن جهــاز هاتــف 
ذكــي ووصلــت النســبة إلــى 3٠.9% ملــن ميتلكــون أربعــة هواتــف وأكثــر؛ وهــو مــا يشــير 
ــادة االعتمــاد عليهــا مــن قبــل اجلمهــور، ويعنــي  النتشــار الهواتــف الذكيــة بشــكل كبيــر وزي

ــة مناســبة. ــال بســهولة ودون رقاب ــدي األطف ــا ألي ــة وصوله إمكاني

٢- امتاك الطفل هاتف ذكي:
جدول رقم )3(

المجموعالنعم

%ك%ك%ك
11227.729272.3404100
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رغــم أن الغالبيــة ال تســمح ألطفالهــا دون ســن الرابعــة عشــر بامتــاك هاتــف ذكــي إال أن 
أكثــر مــن الربــع يســمحون بذلــك وهــي نســبة عاليــة بــرأي الباحــث وتســمح للطفــل بالتعــرض 
ــف  ــف، وقــد أشــارت دراســة أجراهــا معهــد أبحــاث مجتمــع الهات ــر املقــن لهــذه الهوات غي
املحمــول يف اليابــان عــام ٢٠11م أن 7٠% مــن األطفــال يف أربعــة بلــدان بــني ســن 8-18 عــام 
ميتلكــون هواتــف محمولــة خاصــة بهــم، 1٢% منهــم ميتلكــون هواتــف ذكيــة )معهــد أبحــاث 

مجتمــع الهاتــف املحمــول اليابــان، ٢٠11(.

ــع األطفــال يف اململكــة املتحــدة حتــت ســن السادســة  ــة أن رب كمــا وجــدت دراســة علمي
ميتلكــون هاتًفــا ذكًيــا خاًصــا بهــم )The Independent، 2017(، وتبــني مــن دراســة أخــرى 
 Durner،( أن %50 مــن األطفــال األملــان بــني ســن 6 و13 عــام ميتلكــون أجهــزة هواتــف ذكيــة
5 :2019(، وجــاء يف دراســة )Mascheroni and Olafsson، 2019: 1569( أن 46% 

مــن األطفــال يف أوروبــا بــني ســن 9 و16 عاًمــا ميتلكــون جهــاز هاتــف ذكــي.

3- درجة استخدام الهاتف الذكي:
جدول رقم )4(

المتوسط منخفضة جدًامنخفضةمتوسطةمرتفعةمرتفعة جدًا
الحسابي

االنحراف 
المعياري

6215.310826.714235.15212.9409.93.251.161
ن=404

ــا متوســط إلــى  تبــني أن املتوســط احلســابي الســتخدام األطفــال للهواتــف الذكيــة يومًي
عــاٍل، وهــي نســبة غيــر قليلــة حيــث إن غالبيــة األطفــال يســتخدمون هــذه الهواتــف مــدة ال 
تقــل عــن ســاعتني يومًيــا؛ وهــي مــدة طويلــة قياًســا إلــى النشــاطات األخــرى املقــررة للطفــل 
مثــل النــوم واللعــب واملدرســة وغيرهــا، وقالــت دراســة علميــة يف اململكــة املتحــدة أن %50 مــن 
ــا خاًصــا بهــم، يســتخدمونه ملــدة  األطفــال حتــت ســن السادســة الذيــن ميتلكــون هاتًفــا ذكًي
 The Independent،( تزيــد عــن ثــاث ســاعات يومًيــا مبعــدل أســبوعي يصــل ل21 ســاعة

.)2017

ــا  ــى أن %60 مــن األطفــال األملــان بــني ســن 6 و13 عاًم ــت دراســة أخــرى إل كمــا توصل
 Jeong &( وأكــدت دراســة ،)Durner، 2019: 7( يســتخدمون الهواتــف الذكيــة يومًيــا
Others، 2016: 14( أن األطفــال بــني ســن 11 و12 عاًمــا يف كوريــا اجلنوبيــة يقضــون يف 
املتوســط 5.4 ســاعة يومًيــا يف اســتخدام الهاتــف الذكــي، وأشــارت دراســة أجريــت يف أملانيــا 
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إلــى أن نحــو %70 مــن األطفــال يف ســن مــا قبــل املدرســة يلعبــون بهواتــف آبائهــم الذكيــة 
.)DW، 2019( ــا ألكثــر مــن نصــف ســاعة يومًي

4- طريقة استخدام األطفال للهاتف الذكي:
جدول رقم )5(

االنحراف المعياري%كطريقة االستخدام

16741.3مدة محددة

0.979
9423.3حسب االلتزام واالنضباط

7819.3بالدور بين األطفال
6516.1كما يريدون
404100المجموع

يتضــح أن أقــل مــن نصــف املبحوثــني ينظمــون اســتخدام أطفالهــم للهواتــف الذكيــة مبــدة 
ــة، كمــا قــال  محــددة، وهــو أمــر محمــود؛ لكــن هــذه املــدة غيــر معروفــة ورمبــا تكــون طويل
ــح  ــا تصب ــى أنه ــاط، مبعن ــزام واالنضب ــف بااللت ــم يربطــون اســتخدام هــذه الهوات ــع أنه الرب
مكافــأة وعقــاب، فيمــا يتــرك %16.1 مــن املبحوثــني أطفالهــم يســتخدمون الهاتــف الذكــي 
كمــا يرغبــون، وهــي نتيجــة مختلفــة عــن نتائــج دراســة يف اململكــة املتحــدة توصلــت إلــى أن 
%80 مــن الوالديــن ال يحــددون مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه األطفــال علــى هواتفهــم الذكيــة 
)The Independent، 2017(، إال أن نســبة %16.1 ليســت محــددة بســن معــني يف احلــد 
األدنــى، ولــذا فهــي نســبة ليســت قليلــة يف املجتمــع الفلســطيني؛ ألن تــرك الطفــل دون رقيــب 

قــد ينتــج عنــه أضــراًرا جســيمة لعــل أبرزهــا اإلدمــان والعصبيــة عنــد أخــذ الهاتــف منــه.

5- توجيه الطفل يف استخدام الهاتف الذكي:
جدول رقم )6(

المجموعالنعم

%ك%ك%ك

31076.79423.3404100
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جدول رقم )7(

%كالتطبيقات الموجهة

13443.9تطبيقات الذكاء والمسابقات

11036.1تطبيقات المناهج الدراسية

8828.9تطبيقات اللغة والنطق

7725.2تطبيقات التواصل االجتماعي الخاصة بالطفل

6922.6تطبيقات دينية

5919.3اليوتيوب واألفالم

4615.1تطبيقات اللغات األجنبية

299.5تطبيقات التراسل والمحادثة

258.2األلعاب
ن=404

غالبيــة املبحوثــني يوجهــون أطفالهــم يف اســتخدامهم للهواتــف الذكيــة وذلــك بنســبة 
ــم بهــذا األمــر، وتركــزت البرامــج  ــة ال تهت 76.7% وهــو أمــر جيــد، لكــن نســبة ليســت قليل
والتطبيقــات التــي يوجــه املبحوثــون أطفالهــم نحوهــا يف تطبيقــات الــذكاء واملســابقات، 
وتطبيقــات املناهــج الدراســية، وتطبيقــات اللغــة والنطــق، وهــو أمــر مفهــوم بســبب الفائــدة 
املرجــوة مــن هــذه التطبيقــات وبالــذات تطبيقــات الــذكاء واختبــار الطفــل، فيمــا قــل التوجيــه 
ــور مــن  ــى تخــوف اجلمه ــاب، وهــو مــا يشــير إل ــة، واأللع نحــو تطبيقــات التراســل واملحادث
ــك مــن  ــون مــع غيرهــم يف هــذه الســن املبكــرة، ومــا يترافــق مــع ذل ــرك أطفالهــم يتواصل ت

ــة وغيرهــا. ــة وأمني مخاطــر أخاقي

إال أن دراســة أملانيــة أشــارت إلــى أن %43 مــن األطفــال األملــان بــني ســن 6 و13 عاًمــا 
.)Durner، 2019: 66( »يســتخدمون »الواتــس أب« و%30 يســتخدمون »اليوتيــوب

6- مراقبة استخدام الطفل للهاتف الذكي:
جدول رقم )8(

المجموعالنعم

%ك%ك%ك

36389.94110.1404100



154

وعي اجلمهور الفلسطيني ملخاطر استخدام أطفالهم للهواتف الذكية

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر

جدول رقم )9(

%كالتطبيقات الممنوعة
22162.1تطبيقات التراسل والمحادثة

20357الفيس بوك
18852.8شبكات التواصل االجتماعي األخرى

18050.6الواتس
11432اليوتيوب
8323.3األلعاب

ن=404

تزيــد نســبة مراقبــة اجلمهــور الســتخدام أطفالهــم للهواتــف عــن نســبة التوجيــه بشــكل 
ــة  ــر بأهمي ــى وعــي كبي ــة 9٠%، وهــو مــا يشــير بوضــوح إل ــى قراب ــت إل واضــح، حيــث وصل
مراقبــة املحتــوى الــذي يتعــرض لــه الطفــل، وكانــت تطبيقــات التراســل واملحادثــة يف مقدمــة 
التطبيقــات التــي مينــع اجلمهــور أطفالهــم مــن اســتخدامها، وهــو أمــر واضــح، ويرتبــط 
بنتيجــة اجلــدول الســابق الــذي يشــير إلــى ضعــف توجيــه األطفــال نحــو هــذه التطبيقــات 

والتخــوف مــن اســتخدامهم لهــا.

وتنوعــت البرامــج والتطبيقــات التــي مينــع اجلمهــور أطفالهــم مــن اســتخدامها يف الهواتف 
الذكيــة مثــل شــبكات التواصــل االجتماعــي، إال أن الافــت كان تأخــر اليوتيــوب حيــث يبــدو 
أن األطفــال يرغبــون يف متابعتــه وال يبــذل اجلمهــور جهــًدا كافًيــا يف مراقبــة املحتــوى الــذي 
يتعــرض لــه أطفالهــم، وكانــت نســبة مــن مينعــون أطفالهــم مــن التعــرض لليوتيــوب فقــط %3٢.

ثانياً: الوعي مبخاطر استخدام األطفال للهواتف الذكية:

1- درجة الوعي مبخاطر استخدام الطفل للهاتف الذكي:
جدول رقم )10(

الدرجة
المخاطر

المتوسط منخفضةمتوسطةمرتفعة
الحسابي

االنحراف 
المعياري %ك%ك%ك

23558.215137.4184.52.540.582الصحية
23157.214034.7338.22.490.644النفسية

24961.613132.4245.92.560.605االجتماعية
25061.912831.7266.42.550.614السلوكية
21653.514435.64410.92.430.681التعليمية
2.510.475المجموع

ن=404
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ــور الفلســطيني مبخاطــر اســتخدام  ــج الســابقة أن املتوســط لوعــي اجلمه ــر النتائ تظه
أطفالهــم للهواتــف الذكيــة بلــغ ٢.51 بانحــراف معيــاري ٠.475 وهــو مــا يشــير إلــى وعــي 
متوســط، فيمــا كان الوعــي باملخاطــر االجتماعيــة والســلوكية أكثــر مــن النفســية والتعليميــة.

هــذه النتائــج تشــير إلــى أن وعــي املبحوثــني مرتبــط مباشــرة مبــا ياحظونــه علــى 
أطفالهــم مــن تغيــرات ســلوكية واجتماعيــة، حيــث إن هــذه التغيــرات تكــون واضحــة يف 
ســلوك الطفــل، يف حــني كان الوعــي أقــل يف حالــة التغيــرات النفســية والتعليميــة التــي 
يصعــب علــى اآلبــاء واألمهــات تقديرهــا، كمــا كان الفًتــا أن املخاطــر الصحيــة جــاءت يف 
املرتبــة الثالثــة، ويســتطيع الباحــث تفســير هــذه النتيجــة بــأن األخطــار الصحيــة ال ياحظهــا 

ــة نســبًيا. ــة طويل ــرة زمني ــد فت ــور إال بع اجلمه

٢- مصادر الوعي:
جدول رقم )11(

%كمصادر الوعي
26467.7اإلنترنت

24863.6شبكات التواصل االجتماعي

15339.2األصدقاء والمعارف
12832.8الصحافة  
9023.1التلفزيون
7118.2اإلذاعة
82.1أخرى

     ن=404

يتضــح مــن اجلــدول أن غالبيــة اجلمهــور اختــاروا الوســائل اإللكترونيــة احلديثــة كمصــدر 
وعيهــم مبخاطــر الهواتــف الذكيــة علــى األطفــال على حســاب وســائل اإلعــام التقليدية التي 
جــاءت متأخــرة كثيــًرا، والواضــح أن معظــم وعــي اجلمهــور يف هــذه القضيــة أصبــح يتشــكل 
ــا يســتلزم  ــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي، وهــو م ــع اإللكتروني ــة املواق ــن خــال متابع م
االهتمــام، ألن مــا ينشــر علــى هــذه الوســائل احلديثــة ليــس بالضــرورة مــن متخصصــني وقــد 

متتــزج املعلومــات الصحيحــة والدقيقــة باملعلومــات املضللــة والســطحية.

توعيــة  شــخصي يف  كاتصــال  واملعــارف  لألصدقــاء  املهــم  الــدور  الافــت  مــن  وكان 
اجلمهــور، ويعتقــد الباحــث أن هــذا يؤكــد علــى الــدور املهــم لاتصــال الشــخصي واجلمعــي 

وتناقــل املعلومــات التــي يعرفهــا اجلمهــور فيمــا بينهــم.
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3- املخاطر الصحية:
جدول رقم )12(

%كالمخاطر الصحية
23461.1تأخر النوم

22258الكسل
12231.9مشاكل البصر
11830.8ضعف الشهية

8421.9اإلرهاق
6617.2الصداع

6617.2مشاكل الرقبة والرأس
389.9مشاكل السمع
174.4تأخر النمو
71.8 أخرى

ن=404

ــي الحظهــا اجلمهــور الفلســطيني يف أطفالهــم يف تأخــر  ــة الت تركــزت املخاطــر الصحي
النــوم والكســل، وهمــا عرضــني مهمــني وميكــن ماحظتهمــا دون الرجــوع للطبيــب، ولهمــا 
ــا املشــاكل الصحيــة التــي ال ميكــن تشــخيصها  انعكاســات كبيــرة علــى صحــة الطفــل، أمَّ
إال مــن خــال املتخصصــني، مثــل مشــاكل الرقبــة والــرأس ومشــاكل الســمع وتأخــر النمــو 
فكانــت يف مرتبــة متأخــرة، ويعتقــد الباحــث أن ربــط اجلمهــور للمشــاكل الصحيــة التــي 
ياحظونهــا علــى أطفالهــم بهــذا الشــكل يشــير إلــى وعــي جيــد باملخاطــر املترتبــة علــى 

اســتخدامهم للهواتــف الذكيــة.

4- املخاطر النفسية:
جدول رقم )13(

%كالمخاطر النفسية
27672.4العصبية
18247.8االنطواء
7118.6التوتر
348.9القلق
30.8أخرى

ن=404
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يشــير معظــم املبحوثــني إلــى مشــكلة نفســية ســلوكية هــي العصبيــة كأكثــر املخاطــر التــي 
ــج اجلــدول  ــد نتائ ــا يؤك ــة، وهــو م ــف الذكي ــم مــن اســتخدام الهوات ــى أطفاله الحظوهــا عل
ــا، وليــس نتيجــة إدراك  ــي ياحظه ــى املخاطــر الظاهــرة الت ــز عل ــور يرك الســابق أن اجلمه

ووعــي باملخاطــر ذات املــدى والتأثيــر الطويــل.

5- املخاطر االجتماعية:
جدول رقم )14(

%كالمخاطر االجتماعية

19252.5قلة التواصل والتفاعل مع اآلخرين

17748.4االبتعاد عن اللعب مع األقران

16244.3ضعف االهتمام باآلخرين

9325.4الخجل
ن=404

جــاءت املخاطــر االجتماعيــة متقاربــة بــوزن نســبي 4٢.7% وهــي درجــة متوســطة، 
وتراوحــت هــذه املخاطــر حــول قلــة التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن، واالبتعــاد عــن اللعــب 
مــع األقــران، وضعــف االهتمــام باآلخريــن، وهــي كلهــا مخاطــر تتركــز حول اندمــاج الطفل مع 
محيطــه وتفاعلــه االجتماعــي، وتعبــر عــن مخاطــر عميقــة علــى شــخصية الطفــل وتأقلمــه؛ 
ألن التفاعــل مــع املحيــط لــه أثــر هائــل يف تكويــن شــخصية الطفــل وانطــواء الطفــل وانكفــاءه 

علــى نفســه يتســبب مبشــاكل اجتماعيــة ونفســية كبيــرة لــه.

6- املخاطر السلوكية:
جدول رقم )15(

%كالمخاطر السلوكية

21860.1اكتساب العنف والعدوانية

19754.3تعلم السلوكيات الخاطئة

6818.7اكتساب األلفاظ النابية

4913.5متابعة المشاهد غير الالئقة

30.8 أخرى
ن=404
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تركــزت املخاطــر الســلوكية علــى الطفــل بحســب املبحوثني يف اكتســاب العنــف والعدوانية 
ــم الســلوكيات اخلاطئــة، يف حــني كانــت نســبة املبحوثــني الذيــن أشــاروا إلــى اكتســاب  وتعل
األلفــاظ النابيــة ومتابعــة املشــاهد غيــر الائقــة قليــًا، وهــو مــا يتوافــق مــع نتائــج جــدول 
)8( الــذي اتضــح فيــه أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــني يراقبــون املحتــوى الــذي يتعــرض 
لــه أبنائهــم ومينعونهــم مــن املحتــوى الــذي يستشــعرون خطورتــه عليهــم، إال أن هــذه النتيجــة 
ــع تتركــز حــول اجلانــب األخاقــي، وتقــل هــذه  ــة واملن ــى أن املراقب ــرأي الباحــث إل تشــير ب
املراقبــة يف اجلانــب الســلوكي والنفســي، مثــل متابعــة مشــاهد العنــف والعدوانيــة والتنمــر 
واكتســاب الســلوكيات اخلاطئــة، وهــو مــا يســتدعي االنتبــاه خلطــورة مــا يتابعــه الطفــل يف 

شــبكات التواصــل االجتماعــي والتطبيقــات املتنوعــة علــى الهاتــف الذكــي.

7- املخاطر التعليمية:
جدول رقم )16(

%كالمخاطر التعليمية

27176.8فقدان الرغبة في الدراسة
7922.4تأخر التحصيل الدراسي

7721.8ضعف الذاكرة
5615.9بطء الكتابة

5315ضعف القراءة
20.6أخرى

ن=404

يشــير غالبيــة املبحوثــني إلــى أن املشــكلة األساســية عنــد أطفالهــم يف اجلانــب التعليمــي 
ــب  ــى جوان ــات إل ــاء واألمه ــات اآلب ــد التف ــا يؤك ــة يف الدراســة، وهــو م ــدان الرغب ــت فق كان
شــكلية واضحــة يف املخاطــر، وهــي التــي ياحظونهــا بشــكل يومــي مثــل فقــدان الرغبــة يف 
الدراســة، وال يلتفتــون للمشــاكل التــي حتتــاج متابعــة مســتمرة مثــل التحصيــل الدراســي 
ومشــاكل القــراءة والكتابــة والذاكــرة، وقــد اختــار 76.8% مــن املبحوثــني مشــكلة فقــدان 
الرغبــة يف الدراســة كأكثــر املخاطــر علــى اإلطــاق، تاهــا العصبيــة ضمن املخاطر النفســية 

بنســبة 7٢.4%، ثــم تأخــر النــوم بنســبة 61.1% ضمــن املخاطــر الصحيــة.



أ.م. د. طلعت عيسى

159 العدد الرابع واخلمسون- ج1 - يوليو 2020 م

ثالثاً: احللول للحد من مخاطر استخدام األطفال للهواتف الذكية:
جدول رقم )18(

%كالحلول المقترحة

32680.9تحديد أوقات معينة وعدد ساعات معين لالستخدام
29673.4تشجيع الطفل على اللعب خارج المنزل وتنمية المهارات

27267.5مراقبة التطبيقات التي يستخدمها الطفل
26966.7توجيه الطفل للتطبيقات والمواقع المفيدة

22656.1منع الطفل من بعض التطبيقات والمواقع الضارة
9824.3منع الطفل من استخدام الهواتف الذكية حتى سن البلوغ

30.7 أخرى
ن=404

مــن مخاطــر  للحــد  الفلســطيني  يقترحهــا اجلمهــور  التــي  جــاء يف مقدمــة احللــول 
اســتخدام األطفــال للهواتــف الذكيــة حتديــد أوقــات معينــة وعــدد ســاعات معــني لاســتخدام 
بنســبة 8٠.9%، وهــو مــا يتوافــق مــع نتيجــة جــدول رقــم )5( التــي أكــد فيهــا عــدد كبيــر مــن 
املبحوثــني أنهــم يحــددون مــدة معينــة لألطفــال الســتخدام الهاتــف الذكــي؛ وتشــير النتيجــة 
بــرأي الباحــث إلــى اهتمــام املبحوثــني مبراقبــة اســتخدام األطفــال لهــذه الهواتــف ومنعهــم 
مــن اســتخدامها كمــا يريــدون، وهــو مــا تبــني مــن بقيــة نتائــج اجلــدول احلالــي، حيــث جــاءت 

مراقبــة التطبيقــات التــي يســتخدمها الطفــل يف مرتبــة متقدمــة وبنســبة %67.5.

كمــا توضــح نتائــج دراســة يف اململكــة املتحــدة أن هنــاك الكثيــر مــن اخلطــوات التــي ميكــن 
للوالديــن اتباعهــا للحــد مــن اســتخدام أبنائهــم للهواتــف الذكيــة ومنهــا: تقييــد الوقــت الــذي 

.)The Independent، 2017( يقضونــه علــى اجلهــاز، ومراقبــة مــا يقومــون بتنزيلــه

وتشــير نتائــج اجلــدول إلــى اهتمــام نســبة عالية مــن اجلمهور بإيجاد بدائل للطفل تشــغله 
عــن متابعــة الهاتــف الذكــي والوقــوع يف اإلدمــان وقضــاء أوقــات طويلــة يف اســتخدامه، حيــث 
ــة املهــارات  ــزل وتنمي ــى اللعــب خــارج املن ــار 73.4% مــن املبحوثــني تشــجيع الطفــل عل اخت

وتشــجيع الهوايــات املتنوعــة.

وكان الفًتــا أن قلــة فقــط مــن اجلمهــور اختــارت املنــع التــام للطفــل مــن اســتخدام الهواتف 
الذكيــة حتــى ســن البلــوغ، ملــا لذلــك مــن آثــار ســلبية علــى الطفــل باإلضافــة إلــى عــدم القــدرة 
علــى تنفيــذ هــذا املنــع بصــورة محكمــة النتشــار الهواتــف الذكيــة وهــو مــا أثبتــه جــدول رقــم 
)٢( بوجــود أكثــر مــن هاتــف يف كل منــزل، كمــا أن االســتخدام املوجــه للهواتــف الذكيــة 
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مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر

وتوجيــه األطفــال نحــو البرامــج والتطبيقــات املفيــدة هــي الطريقــة األفضــل وهــو مــا تشــير 
إليــه نتائــج هــذا اجلــدول يف املرتبــة الرابعــة بنســبة 66.7% مــن املبحوثــني، خصوًصــا أن 
الهاتــف الذكــي بــه مميــزات وتطبيقــات مســاعدة للطفــل تنمــي الــذكاء واملعــارف العامــة 

واللغــات وغيرهــا.

خالصة نتائج الدراسة والتوصيات
أوالً: خاصة نتائج الدراسة واستنتاجات حولها:

تبــني النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــني ميتلكــون يف منازلهــم أكثــر مــن جهــاز 
هاتــف ذكــي، وهــو مــا يشــير النتشــار الهواتــف الذكيــة بشــكل كبيــر يف البيوت، ويعنــي إمكانية 
وصولهــا أليــدي األطفــال بســهولة ودون رقابــة مناســبة، إال أن ٢7.7% مــن املبحوثــني ال 
يســمحون ألبنائهــم دون ســن الرابعــة عشــر بامتــاك هاتــف ذكــي خــاص بهــم، وبلغــت درجــة 
ــا بحســب املبحوثــني متوســطة إلــى عاليــة، وهــي  اســتخدام األطفــال للهواتــف الذكيــة يومًي
ــة قياًســا إلــى النشــاطات األخــرى املقــررة للطفــل مثــل النــوم واللعــب واملدرســة  مــدة طويل
وغيرهــا، وهــذا األمــر يجــب أن يســترعي انتبــاه الوالديــن ويحثهــم علــى مزيــد مــن املتابعــة 
والوعــي، حيــث إن أقــل مــن نصــف املبحوثــني ينظمــون اســتخدام أطفالهــم للهواتــف الذكيــة 
ــف  ــم يســتخدمون الهات ــون أطفاله ــم يترك ــني إنه ــن املبحوث ــال 16.1% م مبــدة محــددة، وق

الذكــي كمــا يرغبــون.

وقــال غالبيــة املبحوثــني إنهــم يوجهــون أطفالهــم يف اســتخدام الهواتــف الذكيــة بنســبة 
76.7%، وهــي نســبة مقبولــة، وإن كانــت غيــر كافيــة، ووصلــت نســبة مراقبــة اجلمهــور 

ــد. ــر جي ــة 9٠%، وهــو أم ــى قراب ــف إل ــم للهوات الســتخدام أطفاله

وتبــني أن وعــي اجلمهــور الفلســطيني مبخاطــر اســتخدام أطفالهــم للهواتــف الذكيــة كان 
متوســًطا، وتركــز يف الوعــي باملخاطــر االجتماعيــة والســلوكية أكثــر مــن التعليميــة والنفســية، 
وهــي نتائــج تؤكــد أن وعــي املبحوثــني مرتبــط مبــا ياحظونــه علــى أطفالهــم مــن تغيــرات 
ســلوكية واجتماعيــة واضحــة عنــد الطفــل، ويقــل وعيهــم حالــة التغيــرات النفســية والتعليميــة 
التــي يصعــب علــى اآلبــاء واألمهــات تقديرهــا، وهــو مــا يســتدعي حمــات توعيــة مســتمرة 
ــة الســتخدام أطفالهــم للهواتــف الذكيــة وطــرق  لألهالــي والوالديــن حــول املخاطــر املحتمل

تقليلهــا واحلــد مــن خطورتهــا.

غالبيــة اجلمهــور تســتمد وعيهــا مبخاطــر الهواتــف الذكيــة علــى أطفالهــم مــن الوســائل 
اإللكترونيــة احلديثــة مثــل املواقــع اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي أكثــر مــن 
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وســائل اإلعــام التقليديــة التــي جــاءت متأخــرة كثيــًرا، وهــو مــا يشــير للــدور الكبيــر للوســائل 
اإلعاميــة احلديثــة يف تشــكيل الوعــي لــدى الوالديــن، ويلقــي مبســؤولية كبيــرة علــى القائــم 
ــى شــبكات  ــي والنشــر عل ــة املواطــن الصحف ــذات يف حال باالتصــال يف هــذه الوســائل وبال
التواصــل االجتماعــي نظــًرا لعــدم دقــة كثيــر مــن املعلومــات التــي يتــم تداولهــا يف هــذه 

الوســائل.

ــي الحظهــا اجلمهــور الفلســطيني يف أطفالهــم يف تأخــر  ــة الت تركــزت املخاطــر الصحي
النــوم والكســل ومشــاكل اإلبصــار، وهــي املشــاكل التــي حتــدث مباشــرة عنــد اســتخدام 
ــا املشــاكل الصحيــة التــي حتــدث بعــد مــدة طويلــة مــن االســتخدام  الهواتــف الذكيــة، أمَّ
فجــاءت يف مرتبــة متأخــرة، وهــو مــا يؤكــد ضعــف الوعــي باملخاطــر الصحيــة واقتصــاره علــى 
ــا املخاطــر النفســية فــكان أكثرهــا العصبيــة  مــا ياحظــه الوالــدان علــى صحــة أوالدهــم، أمَّ
ــة،  ــن هــي أهــم املخاطــر االجتماعي ــة التواصــل والتفاعــل مــع اآلخري واالنطــواء، وكانــت قل
ممــا يشــير للحاجــة لزيــادة اختــاط الطفــل بأقرانــه وخطــورة مكوثــه يف البيــت واســتخدامه 
للهاتــف الذكــي ملــدد طويلــة، وتركــزت املخاطــر الســلوكية علــى الطفــل بحســب املبحوثــني يف 
ــا املخاطــر التعليميــة فــكان علــى  اكتســاب العنــف والعدوانيــة وتعلــم الســلوكيات اخلاطئــة، أمَّ

رأســها فقــدان الرغبــة يف الدراســة.

وجاء يف مقدمة احللول التي يقترحها اجلمهور الفلســطيني للحد من مخاطر اســتخدام 
األطفــال للهواتــف الذكيــة حتديــد أوقــات معينــة وعــدد ســاعات معــني لاســتخدام، وهــو مــا 
يؤكــد علــى إحســاس الوالديــن بخطــورة املشــكلة وأهميــة رقابــة اســتخدام أطفالهــم للهواتــف 
الذكيــة، وضبــط هــذا االســتخدام وفــق ضوابــط محــددة، وجــاء بعدهــا تشــجيع الطفــل علــى 
ــاء  ــر مــن اآلب ــده كثي ــح يفتق ــذي أصب ــر ال ــارات؛ وهــو األم ــة امله ــزل وتنمي ــب خــارج املن اللع
واألمهــات يف أبنائهــم حيــث أصبحــوا مازمــني للبيــت وقــل نشــاطهم وممارســتهم للعــب 
خــارج املنــزل بشــكل واضــح ممــا ينــذر مبشــاكل ســلوكية وعقليــة مســتقبلية، وتتوافــق هــذه 
النتيجــة مــع مجــيء قلــة التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن يف مقدمــة املخاطــر االجتماعيــة 

بــرأي املبحوثــني.

وكان الفًتــا تأخــر حــل مثــل منــع الطفــل مــن اســتخدام الهواتــف الذكيــة حتــى ســن البلــوغ، 
وهــو مــا يشــير إلــى وعــي اجلمهــور بصعوبــة إبعــاد األطفــال عــن الهواتــف الذكيــة وصعوبــة 
ــر احلــوار  ــل ونصحــه عب ــه الطف ــة وتوجي ــم مــن اســتخدامها، وأن األفضــل هــو متابع منعه

والتوعيــة والتثقيــف.
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ثانًيا: توصيات الدراسة:

ــات  ــت إليهــا الدراســة ميكــن للباحــث أن يتقــدم بالتوصي ــي توصل ــج الت ــى النتائ ــاًء عل بن
ــة: التالي

الهواتــف الذكيــة ســلبياتها . 1 تتنــاول  التــي  إجــراء املزيــد مــن األبحــاث والدراســات 
ــر لهــا، ومــا يتعلــق بالــدور اإلعامــي  وإيجابياتهــا، خصوًصــا اســتخدام األطفــال والقصَّ

ــا. ــي له والتثقيف

ــى احلــوار املباشــر مــع أطفالهــم حــول طــرق اســتخدام الهاتــف . ٢ تشــجيع الوالديــن عل
الذكــي، واألخطــار الناجمــة عــن ذلــك، وطــرق اإلفــادة منــه، وعــدم اللجــوء إلــى طــرق 

ــع مــن االســتخدام. ــار والعنــف واملن اإلجب

إشــراف األهــل املباشــر علــى اســتخدام أطفالهــم للهواتــف الذكيــة مــن خــال حتديــد . 3
أوقــات معينــة وعــدد ســاعات معــني لاســتخدام، ومراقبــة التطبيقــات التي يســتخدمها 

الطفــل ومنعــه مــن اســتخدام بعضهــا.

تشــجيع الطفــل علــى املهــارات احلياتيــة مــن لعــب خــارج املنــزل وتنميــة مهــارات . 4
باآلخريــن. واختاطــه  وقدراتــه  وهواياتــه 

ــه الطفــل للتطبيقــات واملواقــع املفيــدة وخصوًصــا املوجهــة للطفــل حســب ســنه . 5 توجي
ومســتواه الدراســي.

مراجع الدراسة:
اســتخدام األطفــال للهواتــف املحمولــة: دراســة مقارنــة علــى الصعيــد الدولــي لعــام ٢٠11، امللخــص التنفيــذي، . 1

معهــد أبحــاث مجتمــع الهاتــف املحمــول اليابــان.

أمينــة صافــة، آثــار اســتعمال التكنولوجيــات احلديثــة علــى أفــراد األســرة اجلزائريــة، رســالة دكتــوراه، غيــر . ٢

منشــورة، جامعــة وهــران ٢، وهــران: اجلزائــر، ٢٠16.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، http://www.pcbs.gov.ps، بتاريخ ٢٠٢٠/4/4م.. 3

4 . ،http://cutt.us.com/cG3Q ،DW ،دراســة حتــذر مــن تأثيــر الهواتــف الذكيــة علــى صحــة األطفــال

بتاريــخ ٢٠19/8/6م.
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