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 ملحق: نموذج االستبانة الموزعة

 

 جامعة النجاح الوطنية

 كلية االقتصاد و العلوم االجتماعية

 صحافة المكتوبة والكترونيةقسم ال

 

 بعنوان: استبانة رأي 

 :التأثير السلبي الستخدام األطفال للهواتف الذكية من وجهة نظر األمهات"

 "الباذان نموذجاجنين و 

 

 حضرة األمهات المحترمات:

التأثيرات السلبية الستخدام الهواتف الذكية على لمعرفة تقوم الباحثتان بإجراء دراسة ميدانية 
سيتم استخدام البيانات فقط ى تعبئة االستبانة بعناية ودقة،و ، لذا يرجنطفال من وجهة نظركاأل

 .نفي إطار خدمة البحث العلمي، شاكرين حسن تعاونك

 فريق البحث: أسماء باسم وإيمان عبد الرحمن
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 البيانات الشخصية: المحور األول: 

 :في المربع المناسب  xالرجاء وضع اشارة

  ثالثة             أكثر من ذلك              إثنان  فال:   واحد عدد األط

   9_7          6_4        3_2عمراألطفال/ الطفل:  

 طالبة    عمل األم:  ربة منزل         موظفة 

 طفلك في:  الحضانة         الروضة                 المدرسة          البيت

ساعات                              4أقل من-2ام الهاتف الذكي في اليوم: أقل من ساعتين          ساعات استخد
 ساعات فأكثر 6أقل من ساعات            من  4-6

 الهاتف الذكي المستخدم ملك:    الطفل            والديه

 الجانب اإلجتماعي:المحور الثاني: 

 :المناسبفي المربع   xالرجاء وضع اشارة

 

وافق أ العبارة الرقم
 بشدة

عارض أ  عارضأ  ال أعلم وافق أ
 بشدة

تف الذكي يضعف مهارات الهالطفل لإستخدام  1
 التواصل مع اآلخرين لدى األطفال

     

      الهاتف الذكييجعل الطفل خجوال 2

الهاتف الذكي يجعل الطفل  تعمالاس 3
 ا  إنطوائي
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 لنفسي:الجانب االمحور الثالث: 

وافق أ العبارة الرقم
 بشدة

عارض أ  عارضأ  ال أعلم وافق أ
 بشدة

 الذكية  اتفو الهالمحتوى المعروض على  4
في عقل رسم عالم افتراضي  إلىيؤدي 
 بعيد عن الواقع الطفل

     

بكثرة  الذكي للهاتفإمساك الطفل  5
 مهمال طفال هيجعل

     

 الجانب الصحي:المحور الرابع: 

وافق أ عبارةال الرقم
 بشدة

عارض أ  عارضأ  علمأ ال  وافق أ
 بشدة

المفرط  لالطفال ستخدام االقد يتسبب  6
 بأمراض عديدةالذكي لهاتف ل

     

الهاتف ضعف الذاكرة  تعماليسبب اس 7
 لدى الطفل

     

قضاء الطفل فترات طويلة على  قد يؤدي 8
 ة  بالكسل والخمولتإصاب إلى الهاتف

     

لفترة طويلة قد يؤثر لى الهاتف الجلوس ع 9
 )كالذكاء(على وظائف الدماغ

     

قضاء وقت طويل في استخدام  يسبب  10
 في الرقبة و الرأس وآالم مشاكل الهاتف

     

 الجانب السلوكي:المحور الخامس: 

وافق أ العبارة الرقم
 بشدة

عارض ا  عارضأ  علمأ ال  وافق ا
 بشدة

يساهم في  ةبكثر  استخدام الهاتف الذكي 11
عند  زيادة سلوكيات العنف والقسوة

 الطفل 
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وافق أ العبارة الرقم
 بشدة

عارض ا  عارضأ  علمأ ال  وافقا
 بشدة

الهاتف الذكي يزيد من عدم سماع  12
 الطفل لإلرشادات

     

جعل االبن مطيعا ألمه يالهاتف الذكي  13
 وأبيه

     

      الهاتف الذكي يقرب الطفل من اخوته 14
يصبح الطفل عصبيا عند تركه   15

 للهاتف
     

يحاول الطفل أن يقلد ما يشاهده على  16
 شاشة الهاتف

     

 المحور السادس: الرقابة على المتابعة و المحتوى:

 مطلقا قليال أحيانا غالبا دائما العبارة الرقم
أوجه طفلي الستخدام الهاتف  1

 الذكي بالشكل الصحيح
     

طفلي البرامج في  يشاهد 2
 الهاتف بدون رقابة والديه

     

يتابع طفلي محتوى عربي  3
 تعليمي

     

يقضي طفلي وقته بمشاهدة  4
 محتوى أجنبي

     

أسمح ألبني بالمشاهدة  5
 لساعات محدودة

     

يقضي طفلي اغلب وقته  6
 على اليوتيوب

     

يقضي طفلي اغلب وقته  7
 على األلعاب
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