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  شكر وتقدیر    

لین، سیدنا محمد وعلى آله الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرس
  جمعین.  وصحبه أ

بِّ قال تعالى  َ نِي (ر ْ زِع ْ ْ  َأو َ  َأن كُر َ  َأشْ تَك َ م ْ تَ  الَّتِي نِع ْ م َ ع ْ يَّ  َأن َل َ ىٰ  ع َل َ ع َ الِدَيَّ  و َ ْ  و َأن َ َ  و ل َ م ْ ا َأع ً الِح َ  ص
 ُ اه ضَ ْ نِي تَر ْل خِ َأدْ َ تِكَ  و َ م ْ ح َ ر كَ  فِي ِب ادِ َ ب َ ) عِ ین الِحِ   ).١٩سورة النمل ( الصَّ

لهج الیه بالحمد والثناء وأ ،اتوجه إلى اهللا تعال بالشكر والعرفان على عونه وتیسیرهفإني 
ُ "وعمًال بقوله تعالي  وما أقدرني علیه من جهد، ،لى ما أوالني من نعم ظاهرة وباطنةع اء َ ز َ لْ ج هَ

 ُ ان َ س ْ ح ِ ْ َّ اإل ال انِ ِإ َ س ْ ح ِ ْ یشكر الناس ال " من ال   لقول الرسول ومصداقاً ، )٦٠" سورة الرحمن(اإل
واعترافًا بالفضل ألهله فإنه یطیب لي أن أتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر لكل من  ،"یشكر اهللا

 أستاذتي الدكتورة/ فیفي أحمد توفیققدم لي نصحًا وأنار طریقي إلى المعرفة، وأخص بالشكر 
جامعة سوهاج، التي سعدت بإشرافها على الرسالة فقد - أستاذ أصول التربیة المساعد بكلیة التربیة

وجادت على بإرشاداتها السدیدة  ،ومنحتني الكثیر من وقتها رحلة العلمیة،الرافقتني في هذه 
عبر  وتوجیهاتها حتى خروج هذا العمل إلى النور، فلها مني أصدق آیات الشكر والعرفان، فمهما

اللسان یعجز القلم أن یوفیها قدرها من الشكر والتقدیر، فجزاها اهللا عنى خیر الجزاء، وبارك اهللا 
  لها في علمها وصحتها وأهلها.

 محمد أستاذتي الدكتورة/ إیمان عبد الرحمنكما أتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر إلى 
ماجستیر، مرتني برعایتها طیلة فترة الجامعة سوهاج، التي غ-مدرس أصول التربیة بكلیة التربیة

كان مما  وتواضع وخلق كریم؛ ،علمیة متمیزة، ورعایة صادقة ونصائحوالتي قدمت لي توجیهات 
جزاها اهللا عنى خیر مني كل الشكر والتقدیر، و  لها آثر كبیر في إنجاز هذا العمل العلمي، فلها

  وبارك اهللا لها. الجزاء،
 بأسمى آیات الشكر والتقدیر المشرفین یطیب للباحثة أن تتقدموبعد شكر اهللا تعالى وشكر 

على ما یقدمه  یس قسم أصول التربیةأستاذ ورئ أحمد حسین الصغیر /األستاذ الدكتور إلى
والعرفان  الجزیل، كما أتقدم بالشكر لطالب الدراسات العلیا بالقسم من نصائح وتوجیهات بنَّاءة

على ما یقدمه للباحثین من  عمید الكلیة عمرانعبد اللطیف  خالد/ األستاذ الدكتوربالجمیل إلى 
/ األستاذ الدكتور كما أتقدم بالشكر الجزیل والعرفان بالجمیل إلى ،توجیهات وتسهیالت إداریة



  د 

واألستاذ الدكتور/ عبد اهللا  ،لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة كلیةالوكیل  عماد صموئیل وهبة
  .لشؤن التعلیم والطالبكیل الكلیة و  إسماعیل

جامعة سوهاج  –الشكر والتقدیر إلى قسم أصول التربیة بكلیة التربیة  كما أتقدم بخالص
رشاد، وأخص بالذكر  ٕ األستاذ بقاماته ورموزه البارزة على ما قدموه للباحثة من نصح وتشجیع وا

الدكتور/ محمد تاذ ، واألسستاذ الدكتور/ فیصل الراوي طایع، واألالدكتور/ مصطفى رجب
ستاذ الدكتور/ محمود السید ، واألخلف محمد البحیري /ستاذ الدكتور، واألاألصمعي محروس

تذتي وجمیع أسا ،محمد والدكتور/محمد السید ،علي / خدیجة عبد العزیز، والدكتورةعباس
  .  الباحثین والباحثات بالقسمزمالئي و 

حمه اهللا وأسكنه فسیح ر  العزیز والديروح  والتقدیر إلي كما أتقدم بأسمى آیات الشكر
لى ٕ   عزاء.األ إخوتيفي عمرها، والى  الحفظها اهللا، وأط والدتي جناته، وا

زوجي إلى الجزیل والعرفان بالجمیل بكل مشاعر الحب واالعتزاز والوفاء أتقدم بالشكر و 
، فترة البحثعلى ما تحملوه معي من عناء طوال  شهد وحال ورودینا قرة عیني بناتيو الغالي، 

  والعافیة. الصحةبارك اهللا فیهم، ومتعهم بموفور ف
ن كان  وبعدُ فال أدَّعي ٕ أنني قد بلغت الغایة، فإن كنت قد وفقت فبفضل من اهللا ونعمته، وا

َ ثمة تقصیر فحسبي أنني حاولت،    أردت، والنقص من أعمال البشر، والكمال هللا وحده. والخیر
  

  الباحثة    
  

  
  
  
  
  

  



  ه 

  الدراسة مستخلص
تـــدور الدراســـة الحاليـــة حـــول االنعكاســـات التربويـــة الســـتخدام طـــالب التعلـــيم مـــا قبـــل الجـــامعي للهواتـــف 
الذكيــة، لــذا فقــد اســتهدفت الوقــوف علــى أهــم االنعكاســات التربويــة الســتخدام طــالب التعلــيم مــا قبــل الجــامعي 

ــــة، كمــــا اســــتهدفت إلقــــاء الضــــوء علــــى واقــــع اســــتخدامهم لهــــ ــــل للهواتــــف الذكي ــــرح لتفعي ا، ووضــــع تصــــور مقت
  .لديهم االنعكاسات التربوية اإليجابية لهذه الهواتف

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصـفي باعتبـاره المـنهج المالئـم لطبيعـة الدراسـة، وفـى إطـار اسـتخدام 
أسـاتذة التربيـة الباحثة للمنهج الوصفي قامت بإعداد أداة الدراسة وهـى: اسـتبانة قامـت بتحكيمهـا لـدى عينـة مـن 

معلـم ومعلمـة،  ١٣٥طالـب وطالبـة،  ٣٠٠من بعض الجامعات المصرية، كما قامـت بتطبيقهـا علـى عينـة قوامهـا (
  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ما يأتي:، ٤٥١مديرين) بأجمالي ١٦

 االنعكاسات التربوية أنفيما يتعلق بالجانب االجتماعي: جاءت جميع نتائج هذا المحور سلبية، بمعنى  .١
، افتقاد روح األلفة والود والتراحم والتعاطف بين األهللهذا الجانب كانت سلبية منها على سبيل المثال: 

 . والطاقة التي يمتلكها الطالب لوقتا ضياعو 
، فيما يتعلق بالجانب االقتصادي: تنوعت نتائج هذا المحور بين االنعكاسات التربوية اإليجابية والسلبية .٢

عبئًا فمن اإليجابية على سبيل المثال: أنها سهلت ممارسة عملية البيع والشراء، ومن السلبية أنها تمثل 
 وتؤثر على ميزانيتها.، على األسرة اقتصادياً 

فيما يتعلق بالجانب األخالقي: تنوعت أيضًا نتائج هذا المحور بين االنعكاسات التربوية اإليجابية  .٣
ن الكريم وتدبر آياتها يسرتة: أنها والسلبية، فمن اإليجابي وخلقت أجواء تسمح بالتبادل ، حفظ القرَا

 .إلى إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة، والتمرد على األخالق الفكري وإبداء الرأي، ومن السلبية: أدت
فمن فيما يتعلق بالجانب التعليمي: جاءت نتائج هذا المحور متنوعة بين االنعكاسات اإليجابية والسلبية،  .٤

التواصل بين المعلم والطالب، على البيانات والمعلومات، وسهلت  اإليجابية: أنها سهلت الحصول
، ومن السلبية: أنها أدت إلى ضعف المستوى للبيانات والمعلومات أتاحت فرص التدوين والتسجيلو

 .داخل الفصل وقلة االنضباط ،وضعف التركيز واالنتباه التحصيلي للطالب،
لهذا  االنعكاسات التربوية أنبالجانب الصحي: جاءت جميع نتائج هذا المحور سلبية، بمعنى فيما يتعلق  .٥

والشعور ، إجهاد العينين، السمنة المفرطة، فقدان السمعالجانب كانت سلبية ومنها على سبيل المثال: 
 .بالصداع، واضطرابات النوم

باحثة بوضع تصور مقترح لتفعيل االنعكاسات وفي ضوء نتائج الدراسة بشقيها النظري والميداني، قامت ال
  .التربوية اإليجابية للهواتف الذكية لدى طالب التعليم ما قبل الجامعي

  



  و 

Abstract  
The present study is about the educational reflections of the use of pre-

university students for smart phones, therefore, it targets to identify the most 
important educational reflections of the use of pre-university students for smart 
phones, also it targets to shed light on the reality of their use for it and suggested 
perspective was put to activate positive educational reflections.  

The study has based on the descriptive method as it is appropriate for the nature 
of the study so the researcher used it, researcher prepared the study instrument: that 
is a revised questionnaire by a sample of education professors in some Egyptian 
universities, it is applied to a sample of (300 students, 135 teachers,16 managers) with 
a total of 451, and the study had several results, the most important of them are:- 
1. As for the social aspect: all the results of this axis were negative that cause lack of 

familiarity, compassion, sympathy among relatives waste of time and energy for 
the students. 

2. As for the economic aspect, the results of this axis varied between positive and 
negative educational reflections, positive facilitated the practice of selling and 
buying, negative represents bad economic effect on the family budget. 

3. As for the moral aspect: the results of this axis also varied between positive and 
negative educational reflections, positive facilitated the preservation of the Holy 
Quran and understanding its verses, it created an atmosphere of exchanging 
opinions, negative cause spreading vice and rebellion against morality. 

4. As for the educational aspect: the results of this axis varied between positive and 
negative reflections, positive facilitated getting data and information, 
communication between teacher and student, provided opportunities for  
recording data and information, negative caused poor concentration, attention, 
and lack of discipline inside the classroom. 

5. As for healthy aspect: all the results of this axis were negative that caused eye 
fatigue, fatness loss of hearing, headache, and sleep disorders. 
In light of study results in both theoretical and field side, the researcher 

prepared suggested perspective to activate the positive educational reflections of 
smart phones for the students of pre-university education. 




