
 2020الجزء الخامس عشر                      21العدد                  مجلة البحث العلمي في التربية     
 

 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود -عمادة الدراسات العليا*

 as9263051@gmail.com :البريد االلكتروني 

- 170 - 

 

تأثير أنماط استخدامات تطبيقات األجهزة الذكية في اكتساب السلوكيات اإليجابية والسلبية لدى األحداث 

 دراسة ميدانية بمدينة الرياض

 

 *علي يحيى آل مسعود

 مستخلص ال

استخدامات األحداث لتطبيقات األجهزة الذكية؛ والكشف عن اآلثار هدف البحث إلى معرفة أنماط 

اإليجابية لتطبيقات األجهزة الذكية على مستخدميها من األحداث؛ وأيضا الكشف عن اآلثار السلبية 

لتطبيقات األجهزة الذكية على مستخدميها من األحداث؛ وأجريت هذه الدراسة بأسلوب الحصر الشامل 

ودعين بدار المالحظة االجتماعية بمدينة الرياض، وتم االستعانة باالستبيان كأداة لجمع لجميع األحداث الم

( استبانة. وقد كشفت نتائج الدراسة 159البيانات، وكان مجموع االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي )

تواصل مع أفراد فيما يتعلق بأبرز أنماط استخدامات األحداث لتطبيقات األجهزة الذكية أنها تتضمن: ال

األسرة، والتسلية والترفيه، وممارسة األلعاب اإللكترونية، ومشاهدة مقاطع الفيديو، يضاف إليها أنماط 

غير مشروعة كتشويه اآلخرين والتشهير بهم.  وأوضحت نتائج الدراسة بالنسبة لآلثار اإليجابية لتطبيقات 

الفورية، وهو ما جاء بالمرتبة األولى، بينما جاء في األجهزة الذكية أنها توفر خدمات الدردشة والمحادثة 

المرتبة األخيرة أنها تتيح الفرصة للبقاء على معرفة بما يدور في العالم أوال بأول. وفيما يتعلق باآلثار 

السلبية لتطبيقات األجهزة الذكية على األحداث، أشارت نتائج الدراسة إلى أن أهمها يتمثل في كونها تسمح 

مواد الجنسية اإلباحية، يلي ذلك أنها تلهي عن أداء الصلوات، وتساعد على الترويج للمخدرات بتصفح ال

والمسكرات بسهولة، وتساعد على تقليد عادات وسلوكيات الشعوب األخرى غير العربية، في حين جاء 

 كونها تشجع على التمرد على األسرة في المرتبة األخيرة.

 

 –دراسة ميدانية  -األحداث -السلوكيات اإليجابية والسلبية –ألجهزة الذكية تطبيقات االكلمات المفتاحية: 

 مدينة الرياض.

 مقدمة: 

أصبح استخدام تطبيقات األجهزة الذكية يزداد بشكل ملحوظ، وفي هذا الصدد كشفت دراسة معنية 

بتطبيقات األجهزة الذكية عن أهمية التطبيقات في حياة الماليين منن األشنخاح حنول العنالم، كمنا تبنين أن 

رى نصننف مننن % ممننن شننملتهم الدراسننة ال يسننتطيعون االسننتتناء عننن التطبيقننات كثيننرا ، فيمننا ينن82نحننو 

شملتهم الدراسة في أمريكا أنهم ال يستطيعون البقناء أكثنر منن أربنع سناعات بندون تطبيقناتهم المعتنادة، بنل 

% ممن شملتهم الدراسة أنهم ال يقدرون على االستتناء عن تطبيقناتهم التواصنلية حتنى أثنناء 53أشار نحو 

 م(.2016 )الحربي،قيادة سياراتهم؛ وذلك رغم ما قد يواجههم من عواقب 

ويعزي االهتمام بتأثير تطبيقات األجهزة الذكية على فئة األحداث تحديدا ؛ لما لألحنداث منن مكاننة 

بالتة ودور مؤثر في المجتمع؛ فمن جهة هنم جينل المسنتقبل النذين سنيتحملون الحقنا  المسنئولية كنأفراد فني 

جانحة فإنه يتسبب حينئذ بالضنرر  المجتمع عليهم واجبات ولهم حقوق. لكن إذا ما ارتكب الحدث سلوكيات
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لنفسه في المقام األول ثم لآلخرين ثم للمجتمع العام؛ ما يجعله يتحمنل العقوبنات والتندابير اإلصنالحية التني 

 يفرضننها القننانون السننعودي علننى األحننداث بمننا يتناسننب مننع درجننة تحملهننم للمسننئولية الجزائيننة المقننررة

 هـ(.1438)القحطاني، 

وفنني هننذا اإلطننار تننأتي هننذه الدراسننة، والتنني تتننناول تطبيقننات األجهننزة الذكيننة بننالنظر النتشننارها 

الملفت في الوقت الراهن، وما تنطوي عليه من انعكاسات تؤثر بصورة أو بأخرى على اكتساب أنماط من 

وأن األحداث هم  السلوكيات الجانحة لدى األحداث المودعين بدور المالحظة االجتماعية بالرياض؛ السيما

من أكثر فئات المجتمع تنأثرا  بتطبيقنات األجهنزة الذكينة نظنرا  لطبيعنة المرحلنة العمرينة التني يمنرون بهنا، 

وحاجتهم إلى مواكبة كل ما هو جديد في عالم التقنية؛ األمر الذي يتزامن مع نقص الوعي والخبنرة الكافينة 

دون التعرض لتأثيراتها السلبية؛ والتي قد تؤثر بطريقنة  التي تمكنهم من اإلفادة من مميزات هذه التطبيقات

 مباشرة أو غير مباشرة على اكتسابهم لنماذج من السلوكيات الجانحة. 

 مشكلة الدراسة:

على الرغم من تزايد الدراسات في مجال علم اجتماع الجريمة حول جناح األحداث؛ إال أنه مازال 

تتناول أثر التقنيات الحديثة في هذا اإلطار، والجنوح الناتج عن هناك قصور إلى حد ما في الدراسات التي 

وعليه فقد بنات منن المهنم التنناول العلمني لندور م(. 2009)اآلغا، التقنيات بطريقة غير منضبطة استخدام 

تطبيقات األجهزة الذكية في اكتساب السلوك الجانح لدى األحداث، بما يساعد فني الكشنف عنن األبعناد ذات 

 هذا الموضوع البحثي، وكذلك يساعد في اإلحاطة بجوانبه المختلفة في الواقع السعودي.الصلة ب

 تساؤالت الدراسة:

 تتحدد أسئلة الدراسة باألسئلة اآلتية:

 ما أنماط استخدامات األحداث لتطبيقات األجهزة الذكية؟ .1

 ؟ما التأثيرات اإليجابية لتطبيقات األجهزة الذكية على مستخدميها من األحداث .2

 ما التأثيرات السلبية لتطبيقات األجهزة الذكية على مستخدميها من األحداث؟  .3
 

 :  أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى:

 معرفة أنماط استخدامات األحداث لتطبيقات األجهزة الذكية. .1

 الكشف عن التأثيرات اإليجابية لتطبيقات األجهزة الذكية على مستخدميها من األحداث. .2

 التأثيرات السلبية لتطبيقات األجهزة الذكية على مستخدميها من األحداث.الكشف عن  .3
 

 أهمية الدراسة:

 األهمية العلمية:  

الحاجة إلى إثراء المكتبة العربية بدراسة علمية تنطلق من االنتشنار الواسنع لتطبيقنات األجهنزة الذكينة  .1

تسنتدعي االهتمننام والدراسنة العلميننة وتزايند أعنداد مسننتخدميها؛ بوصنفه بننات يشنكل ظناهرة اجتماعيننة 

 الموضوعية.

قلة الدراسات التي اهتمت بدور تطبيقات األجهزة الذكية في اكتساب السلوك الجنانح لندى األحنداث،  .2

 على الرغم من أهمية الموضوع، والحاجة الملحة إلى اإلحاطة بأبعاده. 

 



 2020الجزء الخامس عشر                      21العدد                  مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 172 - 

 األهمية التطبيقية:

تطبيقنات األجهنزة الذكينة بالسنلوك الجنانح لندى األحنداث، تفيد هذه الدراسنة فني الكشنف عنن عالقنة  .1

وجوانب التأثير السلبية الكامنة؛ ما يعد خطوة أساسية الزمة لوضع خطط مناسنبة منن قبنل المعنينين 

 من المسؤولين والتربويين للحد من خطورتها.

اث في المجتمنع تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتفسير أحد جوانب مشكلة السلوكيات الجانحة لدى األحد .2

السعودي؛ بالنظر إلنى أن اتخناذ التندابير المالئمنة للحند منن انحنراف األحنداث أولوينة كونهنا تنرتبط 

بالحد من مسببات الجريمة بصفة عامة من جهنة، ويقضني علنى أحند العوائنق األساسنية التني تحنول 

 دون تنمية المجتمع وازدهاره من جهة أخرى. 

 مفاهيم الدراسة:

 عرف إجرائيا بأنه "التوقعات المتعلقة بما قد تمارسه تطبيقات األجهنزة الذكينة علنى يالدور: مفهوم

تنوعها من تأثيرات سنلبية قند تنؤدي إلنى اكتسناب األحنداث أنمناط منن السنلوكيات الجانحنة؛ نتيجنة 

إلساءة استعمال هذه التطبيقات من جهة، وما قد تتضمنه هذه التطبيقات من محتوى يهيئ الفرصنة 

 جهة أخرى".لذلك من 

  :يعننرف إجرائيننا بأنننه "أجهننزة االتصننال الهنناتفي الحديثننة التنني تتننوافر بهننا مفهوووم األجهووزة الذكيووة

العديننند منننن التطبيقنننات البرمجينننة التننني تتنننيح خننندمات االتصنننال والتواصنننل المرئننني والمسنننموع 

ومنن والمكتوب، وتضم إمكانينات تقنينة تمنزج بنين إمكانينات الحاسنب اآللني، واسنتخدام اإلنترننت 

أبرزها في الوقت الحالي أجهزة: اآليباد، واآليفون، والجالكسي والهواتف الحديثة المشابهة، والتي 

 ينطبق عليها ذات المواصفات التقنية".

 جميع البرمجيات المصممة لألجهزة الذكية،  يعرف إجرائيا بأنهتطبيقات األجهزة الذكية:  مفهوم"

 Android ،IOS ،Windowsاألجهزة من أهمها: ) والتي تعمل وفق أنظمة تشتيل خاصة بهذه

Phone والتي توفر للمستخدم ارتياد العديد من المواقنع اإللكترونينة، واالسنتفادة منن العديند منن ،)

الخدمات عبر شبكة اإلنترنت، السيما ما يتعلق بتصفح اإلنترنت، والتراسل الفوري، واالتصاالت 

والفيننديوهات. ومننن أبننرز هننذه التطبيقننات فنني الوقننت المسننموعة والمرئيننة، وتبننادل ونشننر الصننور 

، وتطبيننق تننويتر Whatsappالننراهن وذلننك علننى سننبيل المثننال ال الحصننر: )تطبيننق واتنن  اب 

Twitter وتطبيننق فنني  بننوك ،Facebook وتطبيننق انسننتجرام ،Instagram وتطبيننق تلقننرام ،

Telegram وتطبيق يوتيوب ،Youtube وتطبيق سكايب ،Skype في  بوك ماسنجر ، وتطبيق

Facebook Messenger وتطبيننق ويشنات ،WeChat وتطبيننق فناين ،Vine وتطبيننق تيننوب ،

، وتطبينننق الينننن Snapchat، وتطبينننق سنننناب شننناتViber، وتطبينننق فنننايبر TubeMateمينننت 

Line وتطبيق كيك ،Keek وتطبيق تانتو ،(Tango." 

  :مفهوم السلوكيات اإليجابية والسلبية 

يعنننرف إجرائينننا بأننننه " مختلنننف السنننلوكيات التننني يقتنننرن ظهورهنننا إليجابيوووة: مفهووووم السووولوكيات ا -

باالستخدام اآلمن لتطبيقات األجهزة الذكية، ويشمل ذلك: ممارسة األحداث السلوكيات اإليجابية التي 

تننوفر لهننم خنندمات الدردشننة والتحنناور والمحادثننة الفوريننة، وإتاحننة كننل أنننواع الفننرح والخبننرات 

عم بقاء الحدث علنى معرفنة بمنا يندور فني العنالم أوال بنأول، وتتضنمن تعلنم أسناليب اإليجابية التي تد

التواصل مع أفراد األسرة واألصدقاء واآلخنرين، وكنذلك التسنلية والترفينه النذي يرقني منن شخصنية 
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الحدث، فضال عن ممارسة األلعاب اإللكترونية بصورة تربوية وتوفير فرح مشاهدة مقاطع الفيديو 

 عمليات الوعي واإليجابية، وغير ذلك من سلوكيات إيجابية في هذا اإلطار".التي تدعم 

: يعرف إجرائيا بأنه "مختلف السلوكيات الجانحة والسنلوكيات اإلنحرافينة مفهوم السلوكيات السلبية -

التي يقترن ظهورها بإساءة استخدام األحداث لتطبيقنات األجهنزة الذكينة، ويشنمل فني ذلنك: ممارسنة 

لسلوكيات التهديد واالبتزاز والتحرش اإللكتروني ونشال وتبادل المواد اإلباحينة أو اإلدمنان األحداث 

على مطالعتها، والشنذوذ الجنسني، وبنث الشنائعات، وتعلنم أسناليب جديندة للسنرقة والعننف، وتعناطي 

 المسكرات والمخدرات، والقتل، وغير ذلك من سلوكيات انحرافية في هذا اإلطار".

 المنودعين بندار المالحظنة االجتماعينة بمديننة الريناض منن يعرف إجرائيا بأننه  األحداث: مفهوم"

الجانحين الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة أو الذين يقرر القاضي إبقنائهم فني الندار لمنن 

 ال تقل أعمارهم عن اثنتي عشر سنة وال تتجاوز ثماني عشرة سنة".

 :حدود الدراسة 

 دار المالحظة االجتماعية بمدينة الرياض.ويتحدد في : الحد المكاني -

: طبقنننت الدراسنننة علنننى جمينننع األحنننداث المنننودعين بننندار المالحظنننة المحنننددة والنننذين البشووور الحننند  -

 يستخدمون األجهزة الذكية.

 هـ. 1439/1440: تم إجراء الدراسة الميدانية وجمع البيانات في العام الدراسي الزمانيالحد  -

 أدبيات الدراسة:

 أوال: اإلطار النظر :

 .النظريات المفسرة لموضوع الدراسة 

 نظرية التفاعلية الرمزية: -1

تهتم نظرية التفاعلية الرمزية بالمضامين النفسية االجتماعية لتفاعل األفراد في جماعات محدودة، 

هنؤالء  وتركز على المعاني والمفاهيم؛ والتي وجدت وتم المحافظة عليهنا منن خنالل التفاعنل الرمنزي بنين

األفننراد؛ وعليننه تعنند التفاعليننة الرمزيننة مننن بننين األطننر النظريننة المناسننبة لدراسننة السننلوك االجتمنناعي فنني 

المجتمع االفتراضي. وتشير التفاعلية الرمزية على نحو واضح إلى عملية التفاعنل االجتمناعي التني يكنون 

الكامنننة، ووسننائلهم فنني تحقيننق فيهننا الفننرد علننى عالقننة واتصننال بفكننر اآلخننرين، وحاجنناتهم، ورغبنناتهم 

 م(.2016 )الحربي،أهدافهم

 نظرية التعلم االجتماعي: -2

تنطلق نظرية التعلم االجتماعي من أن السلوك الجانح يمكن تعلمه، وبنف  العمليات السلوكية التي 

ا منن يتم بها تعلم سلوك آخر. وذهب باندورا في إطار نظرية التعلم االجتمناعي إلنى أن الجريمنة ينتم تعلمهن

خالل المالحظة بعدة سنياقات: أولهنا األسنرة، وثانيهنا الثقافنة السنائدة، وثالثهنا الرمنوز الثقافينة مثنل وسنائل 

اإلعالم، والكتب، التني تشنكل جنزء منن البيئنة االجتماعينة؛ وفني هنذا اإلطنار ينتم إيجناد تفسنيرات للسنلوك 

 م(.2010الجانح )أحمد وعثمان، 

 لدى األحداث. العوامل المؤدية للسلوك الجانح 

 م(.2010يمكن توضيح أهم العوامل المؤدية للسلوك الجانح لدى األحداث فيما يلي: )البراك، 
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حيث تعد األسرة المحيط الرئي  الذي يبدأ فيه تشنكيل شخصنية  العوامل المتعلقة بالبيئة األسرية: .1

ية فني حيناة الفنرد الحدث، وتكوين اتجاهاته وسلوكه بصفة عامة؛ فاألسرة تعد أهم مؤسسة اجتماع

 عموما . 

يالحننأ أن الحنندث يحننرح علننى االنتمنناء إلننى  العواموول المتعلقووة بجماعووة األوووراد أو األ وودواء: .2

جماعة منن األقنران ممنن فني مرحلنة عمرينة مقاربنة لسننه واهتماماتنه؛ ومنن ثنم يعمنل علنى تبنني 

ذلنك منع فقندان الحندث  قيمهم، ومعايير سلوكهم؛ من أجل تثبيت مكانته بينهم؛ خاصة إذا ما تنزامن

 للرعاية العائلية، أو في ظل الفقر، أو اإلهمال الشديد، أو القسوة الزائدة من جانب الوالدين. 

 

 .سلبيات تطبيقات األجهزة الذكية وعالوتها باكتساب السلوك الجانح 

علنننى النننرغم منننن أن األجهنننزة الذكينننة وفنننرت العديننند منننن التطبيقنننات والخننندمات غينننر المسنننبوقة 

للمسننتخدمين باعتبارهننا وسننيلة اتصننال وتواصننل فنني الوقننت ذاتننه، فضننال  عننن إمكانيننة التصننفح واسننتخدام 

اإلنترنت من خاللها؛ وهو ما يتيح إنجاز الكثير من االحتياجنات العاجلنة ألفنراد المجتمنع كعملينات الشنراء 

فني االسنتخدام، وبخاصنة  والحجز وغيرها، إال أنها كتيرها من المكتسبات التكنولوجينة لهنا جواننب سنلبية

لمن هم بمرحلنة المراهقنة. ومنن اآلثنار السنلبية السنتخدام المنراهقين لألجهنزة الذكينة: العزلنة االجتماعينة، 

وفقنندان الخصوصننية، والحنند مننن قنندرة الننبعل علننى تعنندد المهننام الجسننمية والنفسننية، فضننال  عننن إضنناعة 

 م(.2016ة )الحربي، الوقت، وعدم التركيز، ووجود مضار أخالقية وصحية متعدد

وقد أظهرت بعل الدراسات أن األجهزة الذكينة أصنبحت تشنتل مجناال  واسنعا  فني الحيناة اليومينة 

لألطفننال؛ ومننن ثننم فإنهننا تسننهم بطريقننة مباشننرة أو غيننر مباشننرة فنني تشننكيل شخصننياتهم، وأن تننأثير هننذه 

كل ووظيفنة شنبكة العالقنات داخنل األجهزة الذكية على عالقات المراهقين خاصة الفتيات امتد إلى تتيير ش

األسرة، وتحولت األجهزة الذكية من آلة تكنولوجية إلى آلة اجتماعية؛ بمعني أنه يتم التواصل عنن طريقهنا 

كبننديل للتواصننل المباشننر بننين أفننراد األسننرة الواحنندة، وأصننبح الكثيننرون يسننتخدمونها لمجننرد المتعننة فنني 

ياة الشباب والفتيات اليومية. وأن الفتيات يقبلن بشنكل كبينر الحديث؛ فقد أصبحت جزءا  محوريا  من نمط ح

علننى اسننتخدام األجهننزة الذكيننة؛ كونهننا تشنناركهن األفكننار الخاصننة بهننن، كمننا أنهننا تحقننق درجننة عاليننة مننن 

االستقاللية وتحقينق النذات منن وجهنة نظنرهن خاصنة عنند كتابنة الرسنائل بعيندا  عنن الرقابنة األسنرية؛ منا 

 م(.2008ا  الستخدام تلك األجهزة الذكية مقارنة بتيرها )عبد الحليم، يجعلهن أكثر توافق

ومننن الالفننت أن مننا تقنندم مننن آثننار سننلبية مننن المتوقننع أن تبقننى فنني تزاينند مسننتمر، مرهونننة ببقنناء 

األحداث في تفاعل متواصل عبر مختلف تطبيقات األجهزة الذكية؛ ويزيد ذلك من احتمالينة انجنرافهم نحنو 

لسلوكيات الجانحة؛ السيما مع كون كثير من تطبيقات األجهزة الذكية يمكن الولوج إليهنا منن إتيان أي من ا

خالل أسماء مستعارة تجعنل الكشنف عنن هوينة مسنتخدمها مسنألة صنعبة؛ وهنو منا يهينئ الفرصنة للنبعل 

كينة عبنر الرتكاب أي من السلوكيات الجانحة وغير المقبولة اجتماعيا ، فضال  عمنا تنوفره هنذه األجهنزة الذ

تطبيقاتها المختلفة من مواد قد تنطوي على محتوى غير الئق: جنسيا  أو دينيا  أو اجتماعيا ، والتي يتأثر بها 

 األحداث في ظل ضعف أو انعدام الرقابة األسرية على ممارساته.

 ثانيًا: الدراسات السابقة:

الهواتنف الذكينة وسنوء  إلى دراسنة إدمنان (Davey & Davey, 2014) هدفت دراسة ديفي وديفي  

دراسة سابقة من كل أنحاء العالم  45استخدامها واآلثار الصحية المترتبة عليه. وتكونت عينة الدراسة من 
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(، ومن ثم تم تحلينل الدراسنات التني تناولنت إدمنان 2014مارس  31 – 1995يناير  1خالل الفترة من: )

فنرد. وكشنفت نتنائج الدراسنة أن  1304فيهنا جميعنا  الهواتنف الذكينة فني الهنند والتني بلنا عندد المشناركين 

إدمنان المنراهقين الهننود للهواتنف المحمولننة تسنبب فني تندمير مهنارات التعامننل منع اآلخنرين، إضنافة إلننى 

 التسبب في مخاطر صحية سلبية جسمية وآثار نفسية مؤذية.

إلنى تقنديم قاعندة تجريبينة مبدئينة للبناحثين فني  (Pettegrew & Day, 2015)هندفت دراسنة بينمنا  

مجال التواصل ليعيندوا النظنر فني عنالج التواصنل عبنر الحاسنوب وتكنولوجينا االتصناالت، وهني دراسنة 

طالنب جنامعي. وأظهنرت نتنائج الدراسنة أن نسنبة كبينرة منن  526استطالعية. وتكونت عينة الدراسة من 

ى تكنولوجيا الهواتف الذكية وتطبيقاتها في تيسنير التواصنل منع األفراد المشاركين يعتمدون بشكل كبير عل

 اآلخرين، وينطبق هذا األمر على صعيد العالقات المقربة والعاطفية. 

إلنى الكشنف عننن اآلثنار االجتماعينة السننتخدام األجهنزة الذكينة مننن ( 2016دراسنة الحربنني )وهندفت  

ة الدراسة من المراهقين الدارسين بالمرحلة الثانوينة وجهة نظر طالب المرحلة الثانوية. وقد تم اختيار عين

مفردة. وكشنفت نتنائج الدراسنة  1529في التعليم العام بمدينة جدة من خالل عينة عمدية وبلا حجمها نحو 

عن موافقنة عيننة الدراسنة علنى كنون األجهنزة الذكينة تتنيح معرفنة األحنداث الداخلينة والخارجينة، وكونهنا 

د منن البنرامج التقنينة منن خاللهنا، واسنتخدامها كوسنيلة لتحسنين الحالنة المزاجينة، ساعدت على تعلنم العدين

وزادت من مهارتهم فني التواصنل االجتمناعي، وتبنادل الخبنرات والثقافنة منع اآلخنرين منن خاللهنا، وأنهنا 

 تساهم بنشر الشائعات، وأتاحت التعرف على من يشاركونهم نف  الهوايات.

إلنى التعنرف علنى المشنكالت السنلوكية وعالقتهنا بالتواصنل  م(2016ل )دراسنة أبومننديبينما هندفت  

األسري لدى المراهقين مستخدمي الهواتف الذكية من وجهة نظر الوالدين. وقند تكوننت عيننة الدراسنة منن 

من أولياء أمور المراهقين بالمحافظة الوسطى، وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وقد كشنفت نتنائج  408

ن أن المشكالت السلوكية للمنراهقين مسنتخدمي الهواتنف الذكينة منن وجهنة نظنر الوالندين توجند الدراسة ع

كمنا أظهنرت  .%72.5% أي بدرجة متوسطة، في حين بلا الوزن النسبي للتواصل األسري 43.2بنسبة 

الدراسة وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية للمشنكالت السنلوكية وأبعادهنا النثالث: 

االجتماعية، والنفسية، والدراسية، والتواصل األسري للمراهقين مستخدمي الهواتف الذكية من وجهة نظر 

لسننلوكية ترجننع لمتتيننرات: الترتيننب الوالنندين، كمننا توصننلت لعنندم وجننود فننروق جوهريننة فنني المشننكالت ا

الميالدي، والجنن ، والحالنة االجتماعينة للوالندين، فني حنين لنوحأ وجنود فنروق جوهرينة فني المشنكالت 

 السلوكية تُعزى لمتتيرات: عدد ساعات االستخدام، والمستوى االقتصادي لألسرة، والمعدل الدراسي. 

 تعليق عام على الدراسات السابقة:

ت السنابقة تنأثير األجهنزة الذكينة والتقنينات الحديثنة عمومنا  علنى األحنداث واآلثنار تناولت الدراسا

المترتبة على اسنتخداماتها، وقند سنلطت الضنوء علنى بعنل الجواننب المتعلقنة بموضنوع الدراسنة الحالينة 

 سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

والعينات الميدانية التني تنم  ويالحأ تنوع مجاالت اهتمام الدراسات السابقة من حيث الموضوعات

 االعتماد عليها في جمع البيانات في ضوء طبيعة كل موضوع من موضوعات هذه الدراسات. 
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وقنند أفننادت الدراسننة الحاليننة مننن الدراسننات السننابقة فنني بننناء إطارهننا النظننري، وتحدينند أهنندافها 

 دانية.وتساؤالتها، وكذلك في تصميم أداة جمع البيانات ومناقشة النتائج المي

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة المشار إليها من ناحية الموضنوع فني تناولهنا وعلنى 

نحو محندد دور تطبيقنات األجهنزة الذكينة فني اكتسناب السنلوك الجنانح لندى األحنداث؛ حينث أن الدراسنات 

 جوانبه. السابقة المشار إليها لم تتناول هذا الموضوع بصفة مباشرة وإن تم تناول بعل

والمالحأ أن مختلف الدراسات العربية واألجنبية المشنار إليهنا قند اتفقنت علنى أهمينة الندور النذي 

تلعبننه التقنيننة الحديثننة بصننفة عامننة، واألجهننزة الذكيننة بصننفة خاصننة فنني التتييننر االجتمنناعي والتننأثير علننى 

 النشء والشباب، وإن اختلفت التوجهات حول حجم هذا التأثير.

العينة فإن الدراسة الحالية مطبقة في نطاق المجتمع السعودي على األحداث المنودعين ومن ناحية 

بدور المالحظة بمدينة الرياض، في حين يالحأ أن بعل الدراسات التي تنم عرضنها قند طبقنت باألسناس 

 في مجتمعات عربية وأجنبية أخرى؛ فعلى الرغم من وجود أوجنه تشنابه عديندة، إال أن المجتمنع السنعودي

يبقى له خصوصيته من ناحية التركيبنة االجتماعينة والعنادات والتقاليند. كمنا أن الدراسنة الحالينة تركنز فني 

عينتها على عينة من األحداث المودعين في دور المالحظة؛ ما يشير إلى أنهم قد ارتكبوا سلوكيات جانحنة 

 معينة أدت إلى إيداعهم بهذه الدور.

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 اعتمنندت الدراسننة علننى المسننح االجتمنناعي الشننامل بهنندف وصننف الظنناهرة االجتماعيننة هج الدراسووة: موون

المدروسة، والكشف عن دور تطبيقات األجهزة الذكية في اكتساب السلوك الجانح لدى األحنداث، وذلنك علنى 

 نحو ما تؤكده المؤشرات الواقعية في الميدان العملي.

  :سة من جميع األحداث السعوديين المنودعين بندار المالحظنة االجتماعينة تكون مجتمع الدرامجتمع الدراسة

بمدينة الرياض. أما عن سبب اختيار مجتمع الدراسة فنيمكن تفسنيره بنأن الدراسنة اسنتهدفت دراسنة األحنداث 

المودعين في دار المالحظة االجتماعية؛ كونهم قد ارتكبنوا بالفعنل سنلوكيات جانحنة معيننة أدت إلنى إينداعهم 

 ذه الدور.به

  :أجريت هذه الدراسة بأسنلوب الحصنر الشنامل لجمينع مفنردات مجتمنع الدراسنة منن األحنداث عينة الدراسة

 ( حدث.159المودعين بدار المالحظة االجتماعية بمدينة الرياض، والذين بلا عددهم )

  :أسننئلتها، وطبيعننة قننام الباحننث بتصننميم االسننتبانة انطالق ننا مننن موضننوع الدراسننة وأهنندافها وأدوات الدراسووة

البيانات والمعلومات المرغوب في الحصول عليها، وذلك بعد مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات المتوافرة 

 حول موضوع البحث.
 

 :دق أداة الدراسة  

  دق رأ  الخبراء: -1

حيث تم عرض االستبانة بعد االنتهاء من تصميمها على مجموعة منن المحكمنين منن المتخصصنين 

فنني العلننوم االجتماعيننة؛ وذلننك للتأكنند مننن سننالمة بننناء عبننارات االسننتبانة مننن حيننث الصننياغة ووضننوح 

العبارات، ومدى مناسبة كل عبارة منها للمحور الذي وضعت به، ومندى مناسنبتها لقيناس منا وضنعت منن 

 جله على نحو محدد، وفي ضوء ذلك تم تعديل ما يلزم سواء بالحذف أو اإلضافة. أ
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 الصدق البنائي لألداة:-2

اسننتخدم الباحننث "صنندق االتسنناق الننداخلي" لألبعنناد عننن طريننق حسنناب معامننل االرتبنناط المسننتقيم 

يتضننح أن قننيم بننين كننل عبننارة والدرجننة الكليننة للبعنند الننذى تنتمننى إليننه العبننارة؛ حيننث  Pearsonلبيرسننون 

معامل ارتباط بيرسون الخاصة  بكل عبارة منن العبنارات منع الدرجنة الكلينة للبعند موجبنة ودالنة إحصنائيا  

(  فأقنل؛ ممنا يندل علنى صندق اتسناقها منع البعند ويندعوا إلنى االطمئننان لصندق 0.01عند مستوي داللنة )

 األبعاد المكونة لالستبانة.

 بيقات األجهزة الذكيةأوالً: أنماط استخدامات األحداث لتط

 (1جدول )

يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات بعد أنماط استخدامات األحداث لتطبيقات األجهزة  

 عبارة( والدرجة الكلية للبعد 23الذكية )

روم 

 العبارة
 معامل االرتباط

روم 

 العبارة
 معامل االرتباط

1 0.245** 13 0.513** 

2 0.296** 14 0.561** 

3 0.421** 15 0.562** 

4 0.546** 16 0.534** 

5 0.616** 17 0.511** 

6 0.523** 18 0.372** 

7 0.590** 19 0.479** 

8 0.522** 20 0.562** 

9 0.517** 21 0.483** 

10 0.510** 22 0.456** 

11 0.364** 23 0.430** 

12 0.342**   

 0.05* دالة عند مستوى                      0.01** دالة عند مستوى       

 ثانيا: بعد أسباب استخدام األحداث لتطبيقات األجهزة الذكية

 ( 2جدول )

يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات بعد أسباب استخدام األحداث لتطبيقات األجهزة 

 للبعدعبارة( والدرجة الكلية  18الذكية )

روم 

 العبارة
 معامل االرتباط

روم 

 العبارة
 معامل االرتباط

1 0.528** 10 0.552** 

2 0.634** 11 0.574** 

3 0.524** 12 0.594** 

4 0.558** 13 0.561** 

5 0.524** 14 0.508** 

6 0.557** 15 0.547** 

7 0.576** 16 0.555** 

8 0.505** 17 0.459** 

9 0.469** 18 0.443** 

 

 0.05* دالة عند مستوى                      0.01** دالة عند مستوى       
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 ثالثا: بعد التأثيرات اإليجابية لتطبيقات األجهزة الذكية:

 ( 3جدول )

 9يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات بعد اآلثار اإليجابية لتطبيقات األجهزة الذكية )

 للبعدعبارات( والدرجة الكلية 

روم 

 العبارة
 معامل االرتباط

روم 

 العبارة
 معامل االرتباط

1 0.570** 6 0.784** 

2 0.725** 7 0.754** 

3 0.694** 8 0.677** 

4 0.587** 9 0.700** 

5 0.754**   

 

 0.05* دالة عند مستوى                      0.01** دالة عند مستوى       

 السلبية لتطبيقات األجهزة الذكية:رابعا: بعد التأثيرات 

 ( 4جدول )

 27يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات بعد اآلثار السلبية لتطبيقات األجهزة الذكية )

 عبارة( والدرجة الكلية للبعد

روم 

 العبارة
 معامل االرتباط

روم 

 العبارة
 معامل االرتباط

1 0.644** 15 0.798** 

2 0.665** 16 0.829** 

3 0.591** 17 0.846** 

4 0.679** 18 0.830** 

5 0.767** 19 0.811** 

6 0.782** 20 0.805** 

7 0.807** 21 0.789** 

8 0.788** 22 0.738** 

9 0.755** 23 0.784** 

10 0.793** 24 0.748** 

11 0.836** 25 0.713** 

12 0.813** 26 0.834** 

13 0.850** 27 0.806** 

14 0.848**   

 0.05* دالة عند مستوى                      0.01** دالة عند مستوى       

ويتضح من الجداول السابقة أن قيم معامل ارتبناط بيرسنون الخاصنة  بكنل عبنارة منن العبنارات منع 

(  فأقنل؛ ممنا يندل علنى صندق اتسناقها 0.01الدرجة الكلية للبعد موجبة ودالة إحصائيا  عند مستوي داللة )

 البعد ويدعوا إلى االطمئنان لصدق األبعاد المكونة لالستبانة. مع

 :ثبات أداة الدراسة 

، حينث  Cornbach's Alphaاستخدم الباحث لحسناب ثبنات أداة الدراسنة معامنل "ألفنا كرونبنا " 

 ( ، وهو ما يدل على0.97:  0.84يتضح أن معامالت ثبات ألفا كرونبا  ألبعاد االستبانة تتراوح ما بين )

أن األبعاد تتمتع بدرجة عالية جدا  من الثبات ويمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة، كمنا بلنا 

 وهو معامل مرتفع إلى حد كبير جدا . 0.95معامل ثبات ألفا كرونبا  الكلي 
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 .األساليب اإلحصائية للدراسة 

؛ وتم SPSSاعتمدت الدراسة في معالجة البيانات على برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 التكرارات والنسب المئوية.   -1

معامل ارتباط بيرسون للتأكد من الصدق الداخلي ألداة الدراسنة وحسناب درجنة االرتبناط بنين كنل  -2

 ة للمحور الذي تنتمي إليه.عبارة والدرجة الكلي

 معامل االتساق الداخلي )ألفا كرونبا (، للوقوف على ثبات أداة جمع البيانات. -3

 المتوسطات الحسابية. -4

 االنحراف المعياري. -5

 عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناوشتها

 ينص السؤال األول على "ما أنماط استخدامات األحداث لتطبيقات األجهزة الذكية؟"

 (5)جدول 

يوضح توزيع استجابات مفردات العينة على متغير " أنماط استخدامات األحداث لتطبيقات األجهزة 

 الذكية " من حيث التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  والترتيب

 العبارة م
موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

استطيع 

 التحديد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 متوسط مج
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
 159 3 2 12 43 99 ك التواصل مع أفراد األسرة

4.47 0.84 1 
% 62.3 27.0 7.5 1.3 1.9 100% 

2 
 159 8 11 18 58 64 ك المحادثة والتواصل مع األصدقاء

4.00 1.12 5 
% 40.3 36.5 11.3 6.9 5.0 100% 

3 
 159 11 28 34 48 38 ك التعرف على أشخاح جدد

3.47 1.23 13 
% 23.9 30.2 21.4 17.6 6.9 100% 

4 
 159 23 33 42 35 26 ك المشاركة في المنتديات

3.05 1.29 17 
% 16.4 22.0 26.4 20.8 14.5 100% 

5 
متابعة المشاهير في الرياضة 

 والفن وغيرهما

 159 15 17 20 44 63 ك
3.77 1.33 9 

% 39.6 27.7 12.6 10.7 9.4 100% 

6 
 159 10 10 13 42 84 ك التسلية والترفيه

4.13 1.19 2 
% 52.8 26.4 8.2 6.3 6.3 100% 

7 
 159 9 9 16 52 73 ك ممارسة األلعاب اإللكترونية

4.08 1.14 3 
% 45.9 32.7 10.1 5.7 5.7 100% 

8 
 159 9 6 18 56 70 ك مشاهدة مقاطع الفيديو

4.08 1.10 4 
% 44.0 35.2 11.3 3.8 5.7 100% 

9 
 159 5 19 27 53 55 ك االستماع إلى المقاطع الموسيقية

3.84 1.12 7 
% 34.6 33.3 17.0 11.9 3.1 100% 

10 
 159 9 21 14 61 54 ك مشاهدة الصور

3.82 1.20 8 
% 34.0 38.4 8.8 13.2 5.7 100% 

11 
الواجبات التحصيل الدراسي وحل 

 المدرسية

 159 15 15 25 45 59 ك
3.74 1.30 10 

% 37.1 28.3 15.7 9.4 9.4 100% 

12 
 159 7 10 27 48 67 ك زيادة الوعي والمعرفة الدينية

4.00 1.11 6 
% 42.1 30.2 17.0 6.3 4.4 100% 

13 
 159 20 25 41 38 35 ك إبداء الرأي في بعل القضايا

3.27 1.31 15 
% 22.0 24.0 25.8 15.7 12.6 100% 

14 
متابعة ما ينشره األصدقاء 

 والمحيطين

 159 11 15 31 49 53 ك
3.74 1.21 11 

% 33.3 30.8 19.5 9.4 6.9 100% 
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 العبارة م
موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

استطيع 

 التحديد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 متوسط مج
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

15 
 159 22 28 39 35 35 ك متابعة اإلعالنات

3.21 1.34 16 
% 22.0 22.0 24.5 17.6 13.8 100% 

16 
 159 19 24 22 43 51 ك الرياضية متابعة األخبار

3.52 1.39 12 
% 32.1 27.0 13.8 15.1 11.9 100% 

17 
 159 19 23 34 36 47 ك متابعة األخبار الفنية

3.43 1.36 14 
% 29.6 22.6 21.4 14.5 11.9 100% 

18 
 159 63 12 13 30 41 ك متابعة المواقع اإلباحية

2.84 1.7 18 
% 25.8 18.9 8.2 7.5 39.6 100% 

19 
 159 63 15 17 28 36 ك تكوين عالقات مع الفتيات

2.74 1.64 19 
% 22.6 17.6 10.7 9.4 39.6 100% 

20 
 159 57 16 36 25 25 ك متابعة أحداث الجرائم

2.65 1.49 20 
% 15.7 15.7 22.6 10.1 35.8 100% 

21 
متابعة األخرين بقصد ابتزازهم 

 الحقا

 159 84 23 25 6 21 ك
2.10 1.42 21 

% 13.2 3.8 15.7 14.5 52.8 100% 

22 
 159 97 23 15 9 15 ك تشويه األخرين والتشهير بهم

1.88 1.33 23 
% 9.4 5.7 9.4 14.5 61.0 100% 

23 
 159 92 23 13 9 22 ك اختراق حسابات األخرين

2.03 1.46 22 
% 13.8 5.7 8.2 14.5 57.9 100% 

 

أنمناط اسننتخدامات األحنداث لتطبيقنات األجهننزة الذكينة؛ وقند تراوحننت  (5توضنح بياننات الجندول )

( ضننمن فئننات المقينناس 4.47إلننى  1.88المتوسننطات التنني حصننلت عليهننا أنمنناط االسننتخدامات مننا بننين )

الخماسي والنذي تضنمن: "موافنق بشندة"، و"موافنق"، و "ال اسنتطيع التحديند"، و"غينر موافنق"، و"غينر 

أكثر األنماط شيوعا  مرتبنة ترتيبنا  تنازلينا  حسنب متوسنطات موافقنة المبحنوثين موافق إطالقا ". وقد جاءت 

 عليها واالنحراف المعياري لكل عبارة كاآلتي: 

جاء " التواصل مع أفراد األسرة " بالمرتبة األولنى منن حينث موافقنة أفنراد الدراسنة علينه بمتوسنط 

احتنل " تشنويه اآلخنرين والتشنهير بهنم" (، بينمنا 0.84( وانحنراف معيناري )5منن  4.47حسابي قندره )

 (.1.33( وانحراف معياري )5من  1.88المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

ويستدل من مقارنة نتائج هذه الدراسة مع النتائج التي توصنلت إليهنا الدراسنات السنابقة؛ أنهنا جميعنا  

التنني قنند تتفنناوت مننن فئننة عمريننة تؤكنند علننى مجموعننة مننن أنمنناط اسننتخدامات تطبيقننات األجهننزة الذكيننة و

 ألخرى؛ إال أن هناك ثمة تشابه يجمع بينها جميعا فيما يخص االستخدامات األكثر شيوعا .

م( إلى أن استخدام التقنيات االتصالية 2013وفي هذا السياق أشارت نتائج دراسة عثمان و الزيود )

كمنا يسنهل البحنث عنن مجنال االهتمنام بندون عبر األجهزة الذكية يسهل متابعة األحداث اليومينة الجارينة، 

 رقيب، كما يفيد منها البعل في الوصول للمواقع اإلباحية.

ينص السؤال الثاني على "ما التأثيرات اإليجابية لتطبيقوات األجهوزة الذكيوة علوى مسوتخدميها مون 

 األحداث؟"
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 (6جدول )

اإليجابية لتطبيقات األجهزة الذكية " يوضح توزيع استجابات مفردات العينة على متغير " التأثيرات  

 من حيث التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  وفئة المتوسط

 العبارة م
موافق 

 بشدة
 موافق

ال استطيع 

 التحديد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 متوسط مج
االنحراف 

 المعياري
 فئة المتوسط

1 
 159 17 10 20 40 72 ك جديدةتساعد على تكوين صداقات 

 موافق 1.34 3.88
% 45.3 25.2 12.6 6.3 10.7 100% 

2 
تساعد على التواصل مع أشخاح يصعب التواصل 

 معهم في الواقع

 159 10 12 29 41 67 ك
 موافق 1.21 3.90

% 42.1 25.8 18.2 7.5 6.3 100% 

3 
توفر الفرصة لتبادل األخبار والمعلومات مع 

 األخرين

 159 11 10 37 39 62 ك
 موافق 1.21 3.82

% 39.0 24.5 23.3 6.3 6.9 100% 

4 
 159 14 7 21 48 69 ك تساعد على زيادة المعرفة باألمور الدينية

 موافق 1.24 3.95
% 43.4 30.2 13.2 4.4 8.8 100% 

5 
 159 14 14 25 46 60 ك تتيح معرفة األخبار فور حدوثها

 موافق 1.28 3.78
% 37.7 28.9 15.7 8.8 8.8 100% 

6 
 159 7 14 21 37 80 ك توفر خدمات الدردشة والمحادثة الفورية

 موافق 1.17 4.06
% 50.3 23.3 13.2 8.8 4.4 100% 

7 
 159 11 11 36 30 71 ك تسمح بتبادل الصور والفيديوهات والرسائل

 موافق 1.25 3.87
% 44.7 18.9 22.6 6.9 6.9 100% 

8 
تتيح الفرصة للبقاء على معرفة بما يدور في العالم 

 أوال بأول

 159 13 12 35 37 62 ك
 موافق 1.26 3.77

% 39.0 23.3 22.0 7.5 8.2 100% 

9 
تساعد على التعرف على أشخاح لهم نف  

 االهتمامات والهوايات

 159 16 6 34 44 59 ك
 موافق 1.26 3.78

% 37.1 27.7 21.4 3.8 10.1 100% 

( التنننأثيرات اإليجابينننة لتطبيقنننات األجهنننزة الذكينننة؛ وتظهنننر النتنننائج أن 6توضنننح بياننننات الجننندول )

إلننى  3.77المبحننوثين موافقننون علننى العبننارات المتعلقننة باآلثننار االيجابيننة بمتوسننطات تراوحننت مننا بننين )

ترتيب ا تنازلي ًّا حسب متوسطات موافقنة المبحنوثين عليهنا ( ضمن فئات المقياس الخماسي، وقد رتبت 4.06

 واالنحراف المعياري لكل عبارة كاآلتي:

 ( وهني" تنوفر خندمات الدردشنة والمحادثنة الفورينة " بالمرتبنة األولنى منن 6جاءت العبارة رقنم )

( وانحراف معيناري 5من  4.06حيث الموافقة عليها من جانب المبحوثين بمتوسط حسابي قدره )

(1.17.) 

 ( وهي" تتيح الفرصة للبقاء على معرفة بما يدور فني العنالم أوال بنأول 8بينما جاءت العبارة رقم )

من  3.77" بالمرتبة األخيرة من حيث الموافقة عليها من جانب المبحوثين بمتوسط حسابي قدره )

 (.1.26( وانحراف معياري )5

بعننل التننأثيرات االجتماعيننة االيجابيننة مننن ه( أن هننناك 1436فقنند بينننت نتننائج دراسننة التامنندي )

استخدام األجهزة الذكية تمثل أهمها من جانب عينة الدراسة من الطنالب فني كونهنا تسنهل معرفنة ومتابعنة 

، ثننم سننهولة التواصننل مننع أشننخاح يصننعب التواصننل معهننم 4.67األحننداث فننور حنندوثها بمتوسننط قيمتننه 

يجابية الستخدام األجهزة الذكينة أنهنا سنهلت تبنادل اآلراء ، كما أن من التأثيرات اال4.49مباشرة بمتوسط 

، وأن األجهنزة الذكينة تسناعد علنى تنمينة الفكنر والحصنول علنى المعرفنة 4.47والخبرات بمتوسط قيمتنه 

، يضاف لذلك أن من التأثيرات االيجابية برأي عينة الدراسة أن األجهزة الذكينة تتنيح 4.43بمتوسط قيمته 

، وأنهنا سنهلت العالقنات والصنداقات الجديندة بمتوسنط 4.35ء العالقات بمتوسط قيمته حرية أكبر في إنشا

، وفنني المرتبننة األخيننرة أن األجهننزة الذكيننة سنناهمت فنني زيننادة الننوعي الننديني لنندى عينننة الدراسننة 4.31

 .4.21بمتوسط 
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ها مون ينص السؤال الثالث على "موا التوأثيرات السولبية لتطبيقوات األجهوزة الذكيوة علوى مسوتخدمي

 األحداث؟"

 ( 7جدول )

يوضح توزيع استجابات مفردات العينة على متغير " التأثيرات السلبية لتطبيقات األجهزة الذكية " من 

 حيث التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  وفئة المتوسط

 العبارة م
موافق 

 بشدة
 موافق

ال استطيع 

 التحديد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 متوسط مج
االنحراف 

 المعياري
 فئة المتوسط

1 
 159 44 13 27 23 52 ك تسمح بتصفح المواد الجنسية اإلباحية

3.16 1.62 
ال استطيع 

 %100 27.7 8.2 17.0 14.5 32.7 % التحديد

2 
 159 53 14 33 23 36 ك تتيح نشر وتبادل المواد الجنسية اإلباحية

2.84 1.57 
استطيع ال 

 %100 33.3 8.8 20.8 14.5 22.6 % التحديد

3 
 159 54 21 33 21 30 ك تساعد على تعلم طرق جديدة للسرقة

2.70 1.52 
ال استطيع 

 %100 34.0 13.2 20.8 13.2 18.9 % التحديد

4 
تساعد على معرفة أنواع المخدرات والمسكرات 

 المختلفة

 159 51 19 28 20 41 ك
2.88 1.60 

ال استطيع 

 %100 32.1 11.9 17.6 12.6 25.8 % التحديد

5 
تساعد على تعلم طرق جديدة لتعاطي المخدرات 

 والمسكرات

 159 50 17 24 23 45 ك
2.97 1.63 

ال استطيع 

 %100 31.4 10.7 15.1 14.5 28.3 % التحديد

6 
تساعد على الترويج للمخدرات والمسكرات 

 بسهولة

 159 51 17 24 28 39 ك
2.91 1.60 

ال استطيع 

 %100 32.1 10.7 15.1 17.6 24.5 % التحديد

7 
 159 56 16 30 26 31 ك تساعد على تعلم طرق جديدة إليذاء األخرين

2.75 1.55 
ال استطيع 

 %100 35.2 10.1 18.9 16.4 19.5 % التحديد

8 
 159 59 21 35 18 26 ك تتيح تعلم الشذوذ الجنسي

2.57 1.49 
ال استطيع 

 %100 37.1 13.2 22.0 11.3 16.4 % التحديد

9 
 159 66 22 34 19 18 ك تشجع على التمرد على األسرة

 غير موافق 1.41 2.38
% 11.3 11.9 21.4 13.8 41.5 100% 

10 
تسهل نشر أي معلومات حتى وإن كانت غير 

 حقيقية

 159 50 21 34 22 32 ك
2.78 1.52 

ال استطيع 

 %100 31.4 13.2 21.4 13.8 20.1 % التحديد

11 
 159 49 22 30 30 28 ك تسهل التعرف على أشخاح منحرفين

2.79 1.49 
ال استطيع 

 %100 30.8 13.8 18.9 18.9 17.6 % التحديد

12 
يمكن ممارسة أي سلوك انحرافي من خاللها ألنه 

 ال يمكن معرفة الشخصية
 159 48 19 35 27 30 ك

2.82 1.49 
ال استطيع 

 %100 30.2 11.9 22.0 17.0 18.9 % التحديد

13 
 159 43 20 38 28 30 ك سهولة التشهير بأي شخص يضايقك

2.89 1.46 
ال استطيع 

 %100 27.0 12.6 23.9 17.6 18.9 % التحديد

14 
 159 47 18 34 29 31 ك تتيح إمكانية تهديد األخرين

2.86 1.50 
ال استطيع 

 %100 29.6 11.3 21.4 18.2 19.5 % التحديد

15 
 159 41 18 32 27 41 ك تلهي عن أداء الصلوات

3.06 1.54 
ال استطيع 

 %100 25.8 11.3 20.1 17.0 25.8 % التحديد

16 
تساعد على سرقة المعلومات والصور الشخصية 

 لألخرين

 159 49 22 33 25 30 ك
2.78 1.50 

ال استطيع 

 %100 30.8 13.8 20.8 15.7 18.9 % التحديد

17 
 159 50 15 39 22 33 ك تسهل عملية االحتيال والنصب على األخرين

2.83 1.52 
ال استطيع 

 %100 31.4 9.4 24.5 13.8 20.8 % التحديد

18 
تساعد على تقليد المشاهد العنيفة التي تبث من 

 خاللها
 159 49 23 32 23 32 ك

2.79 1.52 
ال استطيع 

 %100 30.8 14.5 20.1 14.5 20.1 % التحديد

19 
 159 56 21 30 16 36 ك تسهل ممارسة الدعارة

2.72 1.58 
ال استطيع 

 %100 35.2 13.2 18.9 10.1 22.6 % التحديد

20 
تفقد الخصوصية ألنها تتيح معلومات لألخرين 

 بسهولة

 159 48 17 40 28 26 ك
2.79 1.45 

ال استطيع 

 %100 30.2 10.7 25.2 17.6 16.4 % التحديد

21 
 159 43 22 35 26 33 ك تؤدي إلى إهمال الدراسة

2.90 1.49 
ال استطيع 

 %100 27.0 13.8 22.0 16.4 20.8 % التحديد

22 
 159 54 12 37 26 30 ك تؤدي إلى العزلة عن األسرة واألصدقاء

2.79 1.52 
ال استطيع 

 %100 33.9 7.5 23.3 16.4 18.9 % التحديد

23 
تعرضت لإلصابة ببعل األمراض نتيجة إدمان 

 تطبيقاتها

 159 53 22 29 29 26 ك
2.70 1.49 

ال استطيع 

 %100 33.3 13.8 18.2 18.2 16.4 % التحديد

24 
عانيت من صعوبات في النوم بسبب كثرة 

 الذكيةتصفحك تطبيقات األجهزة 

 159 43 19 35 29 33 ك
2.94 1.49 

ال استطيع 

 %100 27.0 11.9 22.0 18.2 20.8 % التحديد

ال استطيع  1.49 2.89 159 42 25 35 23 34 كتعلمت بعل األلفاظ غير المهذبة )السب  25
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 العبارة م
موافق 

 بشدة
 موافق

ال استطيع 

 التحديد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

 متوسط مج
االنحراف 

 المعياري
 فئة المتوسط

 التحديد %100 26.4 15.7 22.0 14.5 21.4 % والشتائم( من خاللها

26 
 159 49 19 34 24 33 ك الفتيات والتحرش بهن تتيح ابتزاز

2.83 1.52 
ال استطيع 

 %100 30.8 11.9 21.4 15.1 20.8 % التحديد

27 
تساعد على تقليد عادات وسلوكيات الشعوب 

 األخرى غير العربية

 159 44 13 35 21 46 ك
3.08 1.58 

ال استطيع 

 %100 27.7 8.2 22.0 13.2 28.9 % التحديد
 

( التأثيرات السلبية لتطبيقنات األجهنزة الذكينة علنى األحنداث؛ وتبنين 7توضح بيانات الجدول )حيث 

( المتعلقننة بكننون تطبيقننات 9النتننائج أن المبحننوثين غيننر مننوافقين علننى عبننارة وحينندة وهنني العبننارة رقننم )

 2.38حسنابي قندره )األجهزة الذكية "تشجع على التمرد على األسرة" وقد جناءت عندم الموافقنة بمتوسنط 

 (.1.41( وانحراف معياري )5من 

فيمننا عنندا  ذلننك فننإن اسننتجابات المبحننوثين علننى جميننع العبننارات المتعلقننة باآلثننار السننلبية لتطبيقننات 

إلننى  2.57األجهننزة الذكيننة تقننع ضننمن فئننة اإلجابننة "ال أسننتطيع التحدينند" بمتوسننطات تراوحننت مننا بننين )

قد رتبت ترتيب ا تنازلي ًّا حسنب المتوسنطات واالنحنراف المعيناري  ( ضمن فئات المقياس الخماسي، و3.16

 لكل عبارة على النحو اآلتي:

 ( وهي" تسمح بتصفح المنواد الجنسنية اإلباحينة " بالمرتبنة األولنى بمتوسنط 1جاءت العبارة رقم )

 (.1.62( وانحراف معياري )5من  3.16حسابي قدره )

 ( وهي" تتيح 8بينما جاءت العبارة رقم ) تعلم الشذوذ الجنسي " بالمرتبة األخيرة بمتوسنط حسنابي

 (.1.49( وانحراف معياري )5من  2.57قدره )

ويالحننأ أن التكننرارات والنسننب المئويننة للعبننارات المتعلقننة بالتننأثيرات السننلبية لتطبيقننات األجهننزة 

أسنتطيع التحديند"؛ إال الذكية على األحداث، ومع أن فئة المتوسط تقع للتالبية العظمي منهنا ضنمن فئنة "ال 

أن هذه اآلثار السلبية قد حظيت بموافقة نسب ال يمكن تجاهلها؛ السيما إذا منا تنم جمنع التكنرارات والنسنب 

المئوية المتعلقة لفئتي "الموافقون بشدة" و"الموافقون" على كل أثر من هذه اآلثار. وفي ضوء ذلك نجد ما 

 يلي:

 ( وهني" تسنمح بتصنف1جاءت العبارة رقنم ) ح المنواد الجنسنية اإلباحينة " فني المرتبنة األولنى منن

 % من إجمالي العينة.47.2حيث "الموافقة بشدة" و"الموافقة" بنسبة 

 ( وهي" تشجع على التمرد على األسنرة " فني المرتبنة التاسنعة عشنرة 9بينما جاءت العبارة رقم )

 ينة.% من إجمالي الع23.2من حيث "الموافقة بشدة" و"الموافقة" بنسبة 

وبمقارنة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بالنتائج التي توصلت إليهنا الدراسنات السنابقة؛ نجند 

أن ثمة اتفاق إلى حد بعيد فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية لتطبيقات األجهزة الذكينة علنى األحنداث بنل وعلنى 

 أفراد المجتمع عموما .

م( إلى موافقة عيننة الدراسنة وبدرجنة كبينرة 2018الباز )وفي هذا الصدد فقد توصلت أيضا  دراسة 

على اآلثار السلبية الناتجة عنن االسنتخدام الزائند لتطبيقنات األجهنزة الذكينة والحواسنب اللوحينة علنى القنيم 
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 2.65إلنى  2.41االجتماعية  والنفسية؛ حيث انحصر المتوسنط النذي حصنلت علينه جمينع العبنارات بنين 

أي بدرجة موافقة كبيرة. كما وافقت عينة الدراسة وبدرجة كبيرة  2.53عبارات بلا وبمتوسط عام لجميع ال

على اآلثار السلبية على القيم الدينية واألخالقية؛ حيث انحصر المتوسط الذي حصلت عليه جميع العبارات 

ص أي بدرجنة موافقنة كبينرة. وفيمنا يخن 2.60وبمتوسنط عنام لجمينع العبنارات بلنا  2.67إلى  2.44بين 

القيم االقتصادية فقد وافقت عينة الدراسة وبدرجة كبيرة علنى اآلثنار السنلبية الناتجنة عنن االسنتخدام الزائند 

لتطبيقننات األجهننزة الذكيننة والحواسننب اللوحيننة عليهننا؛ حيننث انحصننر المتوسننط الننذي حصننلت عليننه جميننع 

 رجة موافقة كبيرة. أي بد 2.61وبمتوسط عام لجميع العبارات بلا  2.67إلى  2.52العبارات بين 

يالحننأ أن االخننتالف فقننط بننين هننذه الدراسننة والدراسننة الحاليننة يتمثننل فنني عينننة الدراسننة؛ حيننث أن 

م( تناولت أثر تطبيقنات األجهنزة الذكينة والحواسنب اللوحينة علنى منظومنة القنيم لندى 2018دراسة الباز )

ولعل هذا ما يفسر ارتفاع درجة الوعي األسرة العربية من وجهة نظر عينة عشوائية من اآلباء واألمهات؛ 

باآلثار السلبية المبينة مقارنة بفئة األحنداث النذين منا زلنوا فني مرحلنة عمرينة معيننة ينقصنهم فيهنا الخبنرة 

 والوعي الكافي.

 :تو يات الدراسة 

 تو ي الدراسة باآلتي:

جابياتهنا وسنلبياتها وضع خطة إعالمية متكاملة تستهدف نشر الوعي حول تطبيقات األجهزة الذكينة باي .1

لدى النشء والشباب واآلباء واألمهات ومختلف قطاعنات المجتمنع؛ علنى أن تراعني: طبيعنة المرحلنة 

العمرية للفئة المستهدفة من ناحية، ومضمون الرسالة التوعوية المقصودة والدور المتوقع لكل فئة منن 

 ناحية أخرى. 

خدامات أبننناءهم لألجهننزة الذكيننة وتطبيقاتهننا زيننادة الننوعي المجتمعنني بنندور األسننرة فنني تقنننين اسننت .2

المتنوعة، والطرق المالئمة لتوعيتهم بمخاطرها، وفني المقابنل إرشنادهم إلنى الجواننب االيجابينة لهنذه 

 التطبيقات وكيفية االستفادة منها.

 :مقترحات الدراسة 

تقتننرح الدراسننة إجننراء مزينند مننن الدراسننات المسننتقبلية حننول تطبيقننات األجهننزة الذكيننة؛ مننن أجننل 

مواكبننة تطننور هننذه التطبيقننات علننى نحننو مسننتمر؛ وبمننا يسنناعد علننى الكشننف عننن األبعنناد المرتبطننة 

 باستخداماتها اإليجابية والسلبية السيما من جانب فئات النشء والشباب. 

 :باللغة العربية المراجع

م(: المشننكالت السننلوكية وعالقتهننا بالتواصننل األسننري لنندى 2016أبومنننديل، وسننام يوسننف سننليمان ) -

المراهقين مستخدمي الهواتنف الذكينة منن وجهنة نظنر الوالندين، رسنالة ماجسنتير غينر منشنورة، كلينة 

 التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

(: دور المؤسسنات التربوينة واإلدارينة فني م2010أحمد، عبير نجم عبدهللا. وعثمان، منعم عبدالقادر ) -

(، ح ح 16رعايننة األحننداث الجننانحين )اجتماعيننا  ونفسننيا  وصننحيا (، مجلننة العلننوم النفسننية، العنندد )

133-183. 
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م(: سننوء اسننتخدام تقنيننة اإلنترنننت والجننوال ودورهمننا فنني 2009اآلغننا، إسننماعيل بننن وصننفي غننانم ) -

جننني، رسنننالة دكتنننوراه غينننر منشنننورة، قسنننم العلنننوم انحنننراف األحنننداث بننندول مجلننن  التعننناون الخلي

 االجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.

م(: األجهزة الذكينة وآثارهنا علنى منظومنة القنيم لندى األسنرة العربينة، تنم 2018الباز، أحمد نصحي ) -

-https://www.difi.org.qa/wp م، النننننننننننننننننرابط:10/6/2018االسنننننننننننننننننترجاع بتننننننننننننننننناري  

content/uploads/2017/11/Muhanned_Alfarras.pdf 

م(: أثر األقران في السنلوك الجنانح منن وجهنة نظنر األحنداث الجنانحين 2010البراك، سلطان محمد ) -

 والعاملين في دار المالحظة بمنطقة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، األردن.
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Abstract 

The objective of this study is  Identify the patterns of use of events for 

applications of smart devices. Detect the positive effects of smart device 

applications on the users of the events.Detect the negative effects of smart 

device applications on the users of the events. The study was conducted in a 

comprehensive inventory of all the events of the Social Observation House in 

Riyadh The questionnaire was used as a data collection tool The total number 

of valid questionnaires for statistical analysis was 159. Results of the study 

revealed the most important patterns of juvenile applications for smart devices 

applications, which include: communication with family members, 

entertainment and entertainment, playing electronic games, watching videos 

and adding illegal patterns such as defaming and defaming others. The results 

of the study on the effects of the positive applications of smart devices that 

they provide instant messaging and chat services, which ranked first, while in 

the last place it provides the opportunity to stay informed about what is going 

on in the world. As for the negative effects of smart devices on the events, the 

results of the study indicate that the most important is that it allows to browse 

pornographic material, then it distracts from the performance of prayers, and 

helps to promote drugs and liqueurs easily, and helps to imitate the customs 

and behaviors of peoples other than Arab, While being encouraged to rebel 

against the family ranked last. 

 

Keywords: Applications of smart devices - positive and negative behaviors - 

events – field study - Riyadh City. 

 


