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 مقدمة

 
 وخلفياته -البحث مشكلة

 والثانوية األولية المصادر مراجعة

 

 :ةمقدم
 مذذ  ومتطذذور  مسذذتمر  اتصذال عمليذذة فذذي وهذذو األرض، سذط  علذذى اإلنسذذان وجذذد أن منذ  
 .أخرى ناحية من به المحيطة والبيئة ناحية من البشر من غيره

 علذى واضذحة بصذمات مرحلذة كذل تركذت ، محذدد  تاريخيذة محطذات خذالل البشرية مّرت وقد
 والثذور  الصذناعية والثور  والكهرباء والطباعة الكتابة اكتشاف كان فإ ا السنين، آالف من  مسيرتها

 ثذذور  هذذي اليذذوم المعاصذذر المجتمذذ  يحياهذذا التذذي فالمحطذذة سذذاب،ة، محطذذات إلذذ ،... التكنولوجيذذة
ة وخاص الجمعي االتصال ميدان في م هالً  تطوًرا العشرون ال،رن شهد ف،د. واالتصاالت المعلومات

 فذي انتصذارات مذن اإلنسذان أحذرزه لمذا امتذدادًا كذان الذ  (   التلفزيذون)  المرئي عالماإل ميدان فى
 أبعادهذا لهذا الثذور  وهذ ه وسذدود، حذواجز مذن اإلنسذان أخيذه وبين بينه يفصل ما على التغلب سبيل

 البنذاء جوانذب مذن الكثيذر تغيّذر زالذت وال غيّرت التي واألخالقية والث،افية واالقتصادية التكنولوجية
 مذن عذدد الجديذد  الثذور  هذ ه عذن نذت  ثذم ومذن. والنامي منه المت،دم المعاصر للمجتم   االجتماعي
 وظذذذاهر " الصذذذناعية األقمذذذار" وظذذذاهر " العولمذذذة" كظذذذاهر  والتكنولوجيذذذة االجتماعيذذذة الظذذذواهر

 .وغيرها" نترنتاإل"

 
 :البحث مشكلة

 متناول في مختلفة وألعاب   أجهز اختراع  إلى عالمنا يشهده ال   التكنولوجي التطورأدى  ل،د
 حيث( سنوات 6 إلى 2 من) المبكر  الطفولة سنوات في الصغار األطفال فيهم بما ،المجتم  شرائ 
 األلعاب ، ال كية الهواتف،  التلفاز ،"يبادأ" كترونيةلاإل األلواح)مثل األجهز  ه ه أصبحت

 خطراً  تشكل األجهز  ه ه ولكن األطفال من الفئة ه ه لدى األولى الترفيه وسيلة( ل إ...لكترونيةاإل
 .األطفال لدى جتماعيةاال والعالقات والسلوك الصحة على

 
 :البحث أدبيّات

 -(:  اإللكترونية األطفال لعابأ)  تطور مراحل

 المبرمجين من مجموعة قيام البداية فى فكانت اإللكترونية، لعاباأل شكل تغير الزمن بمرور

 ا  فري، يتطلب صب أو األمر تطور الوقت مرور م  ولكن ، للتسلية عابلاأل بعض ابتكارب الصغار

 وأيضا بل ،ف،ط ه ا ليس كترونية،لاإل لعاباأل نتاجإ أجل من والمصممين المبرمجين من هائال  

 . لكترونيةاإل لعاباأل تصميم فى واالبتكار  لك تطوير على اليومي العمل
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 ابتكار على تعمل ،المجال ه ا فى متخصصة شركات نشأت  األخير الفتر  فى هأن بال كر والجدير

  لك بعد ثم ، اللعبة باختبار طفالاأل من فريقحيث ي،وم ، ا  جيد اً عدادإ عدادهاإو التكنولوجيا ه ه

 ةالخاص الشركة وهي ىأخر شركة إلى وينت،ل المبرمجة، أو المصنعة الشركة ه ه دور ينتهي

ة منفصل التسويق شركة كونت وقد،  عالنواإل عايةالد بنشر ت،وم التي الشركة أو للمنت  بالتسويق

 (2008نمرود،)والنشر الدعاية شركة عن

 ىمستو يرف  بدوره وال   للطفل، جيدال المفيد منها يوجد اإللكترونية لعاباأل ه ه أن م  

ً ألعاب منها نجد خراآل الجانب على انأن إال ،ه لدي ال كاء وينمي ، الطفل ىلد ال كاء  تعليم على تعمل ا

ً لعابأو ، العنف الطفل ً لعابأو ، اإللحاد إلى تدعو ا  . ونرهابيإ أنهم على وتصنفهم المسلمين تصف ا

يء الش األلعاب ه ه فى ىير نهإ حيث العزلة إلى يميل األطفال من اً كثير نجد  لك خالفو 

 لعاباأل ثارآ ىحدإ وه ه به، المحيط المجتم  إلى يخرج أن يريد وال حياته، فى له الكامل

 تصميم ضمن من تكون بدورها والتي ةيئالب  لفاظاأل طفالاأل تعليم بخالف السلبية، كترونيةاإل

  .كترونيةاإل األلعاب
 -: للطفل الطبيعي للنمو وأهميته اللعب

 أجذل مذن كبيًرا أو صغيًرا الفرد ه ا كان سواء الفرد به ي،وم بدني أو  هني نشاط هو اللعب

 الطاقذذة تفريذذ  التعلذذيم، كذذالتروي ، اللعذذب خذذالل مذذن يح،،هذذا أن يمكذذن والتذذي المختلفذذة، حاجاتذذه تلبيذذة

 اللعذب ويكذون المختلفذة، العمرية للفئات بالنسبة أهميته تختلفو الحاجات، من  لك غير إلى الزائد ،

 (2004العربية، الموسوعة) اتيًا أو موجًها ك لك يكون كما تل،ائيًا أو منظًما جماعيًا، أو فرديًا

 حيذا  فذي اللعذب مرحلذة هذي فالطفولذة الطفولذة، سذلوك مظذاهر أهذم مذن مظهًرا اللعب ويعد 

 الكبذار علذى السهل من وليس اللعب، في ونشاطه هصحو زمن كل ي،ضي الطفل نجد فنحن اإلنسان،

 فطر  استعداد فاللعب النشاط، وه ا الرغبة ه ه تح،يق عند الوقوف وال الجارف اللعب تيار توقيف

 أن  لذكى معنذ ولذيس. والنذوم األكذل مثذل الحيذا  ضذرورات مذن ضذرور  الطفذل عنذد وهو وطبيعي

 الرضذي  الطفذل مذن السذنوات مختلذف فذي النذاس جمي  عند موجود فاللعب يلعب، ال البال  الشخص

 والطفذل الرضذي  مذن لكذل نجذد بحيذث واحذد ، وروح مظذاهر عذد  فاللعب الهرم، المسن الرجل إلى

 .النفسي بالنمو الخاصة وظيفته نوع ولكل به، الخاص لعبه والكهل والشي  والشاب والمراهق

 لعذذاباأل كانذذت ف،ذذد .واسذذعا اختالفذذا حذذديثال عذذن قذذديما عذذابلاأل اخذذتالف أن هذذ ا فذذى ونجذذد 

 يعشذ،ها كذان التي رجيحةاأل لعبة مثل متشابهة قديما بيةنجواأل العربية البلدان مستو  على المنتشر 

 طفالاأل يلهو نأ أو مكان إلى مكان من بالجر  والداأل بها يفرح كان التي الغميضة لعبة أو الصغار

 . بحلها طفل كل ي،وم لغازأ بها يكون التي عابلاأل فى

 حسذب كذل يصذنف الطفذل أن نجذد األلعذاب فذي التكنولوجيا وتأثير الحديث العصر فى ولكن 

 تميذل ىأخر وأطفاالً  االستراتيجية لعاباأل لعب إلى تميل أطفاالً  فنجد يحبها يتال األلعاب فى هوايته
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 التي لعاباأل ىتهو ىأخر أطفاالً  ونجد المصارعة، أو ال،تال مثل واض  عنف بها التي لعاباأل إلى

 (2006علوش،)ال كاء تنمية على تعمل التي لعاباأل من وغيره الشطرن  مثل ال كاء تمني

لواح واأل –كترونية لكترونيات على صحة األطفال الجسمية ) األلعاب اإلتأثير اإل ىمد

  -(:الهواتف الذكية  - الذكية 

الممارسذذين تتنذذاول كثيذذر مذذن المصذذادر أثذذر المخترعذذات اإللكترونيذذة الحديثذذة علذذى صذذحة 

 الجلذوس ، منهذا طفذالاأل صذحة علذى قويذة تأثيرات وجدت هأن والمستخدمين. حيث يتض  من خاللها

 يصذذاب أو العذذين فذذى بضذرر الطفذذل يصذذاب ف،ذد الكمبيذذوتر أجهذذز  علذذى لعذاباأل أمذذام طويذذة فتذرات

 جهذذز أ كانذذت سذذواء األجهذذز  أمذذام طويلذذة فتذذرات الطفذذل لجلذذوس نظذذرا الف،ذذر  العمذذود فذذى بضذذرر

 اً نظذر األيام ه ه في طفالاأل بين اً انتشار كثرأ هي التي ال كية الهواتف أو ال كية األلواح أو كمبيوتر

 ن،ذوم وسذوف خذرينآ أفذراد وبذين بينذه اتصذال وسذيلة يضذاأو لعابباأل الخاص االستخدام فى لخفتها

  :كالتالي وهي الموضوع به ا ةخاص عد  ن،اط بطرح

:الفيديو ألعاب  

 إلكترونيذة لعبذة ولكذل الذدقيق، المعذال  يُسذمى الصذغر بذال  حاسذوب الفيذديو لعبذة فذي يتحكم 

 للرؤيذذة بشاشذة األلعذاب هذ ه أغلذب ويتصذل ،(للحاسذذوب التعليمذات مذن مجموعذة) حاسذوبي برنذام 

 األلعذاب هذ ه فألغلذب الفيديو، ألعاب تسمى األلعاب ه ه فإنّ  السبب وله ا الفيديو، شاشة عليها يطلق

 ثابتذة نمذا ج فذي مبرم  منها وكثير مع،د ، صوتية تأثيرات م  التغير سريعة مبهجة مرئية تأثيرات

 ويفتذذت  الكذذالم، أللعذذاب مختلفذذة صذذور وهنذذاك. الفضذذاء رحذذالت أصذذوات أو حربيذذة ألحذذان علذذى

ى روافذذ  واسذذتخدام معذذين، زر علذذى بالضذذغط اللعذذب الالعبذذون  النذذاس ويلعذذب الذذتحكم، اعصذذ تُسذذّم 

 (2008 نمرود،)نفسه الحاسوب ضد أو بعض ضد بعضهم

 تُسذمى ألعذاب غرفذة فذي تُلعذب وقذد التجاريذة، للمؤسسذات اإللكترونية األلعاب أكبر وتُصمم 

 مذن العديد يشابه تع،يدًا، البرام  أكثر وبها المعدنية بالعمالت األروقة ألعاب تشغل المس،وف، الممر

 األلعذذاب وبعذذض الطيذذارين، تذذدريب فذذي تسذذتخدم التذذي اإللكترونيذذة الطيذذران محاكيذذات األلعذذاب هذذ ه

 على المنزلية الفيديو ألعاب أغلب وتُلعب مثالً، يد ساعة في تُركب بحيث الصغر متناهية اإللكترونية

 فذي تُذدخل خرطوشذة علذى بها خاص حاسوب برنام  لعبة لكل ويوجد تلفاز، بجهاز متصلة وحدات

 بينما المعلومات، من كثير  أنواع معالجة يمكنه منزلي حاسوب من الوحدات بعض وتتكون الوحد ،

 إمسذاك ويمكذن الفيذديو، ألعذاب ألغذراض األخذرى الوحذدات بعذض وتتكذون الوحذد ، بعذض تُستخدم

 .اللعب أثناء األياد  الحجم، الصغير  األلعاب

 

:) الحاسب اآللي (الكمبيوتر ألعاب  
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 الحاسذب على اباعتماده األخرى األلعاب باقي عن تميزت اأنه إال الفيديو ألعاب من نوع يه 

 ببعضها الحاسبات ربط وهي الشبكات طريق عن ممارستها يمكن  لك إلى باإلضافة ،ا ممارسته في

 بعضذها مذ  تشذترك عنذدما عناصذر بسذتة الكمبيذوتر ألعذاب وتتميذز بالشذبكة، يسذمى ما وهو البعض

 :وهي (2007الشحرور ،)جا بية أكثر تصب  البعض

 .ال،واعد -

 .العارضةو التحد ،و المنافسة،و الصراع، -

 .والغايات األهداف -

 .التفاعل -

 .الصدى ورج  النتائ  -

 .والمحاكا  التمثيل -

 :اإللكترونية األلعاب

 كذل شذملت األولى بالدرجة  هني نشاط يوه الستينيات، أواخر في ظهر حييترو نشاط يه 

 كذذل يضذم عامذذة بصذفة الن،الذة، الهواتذذف ألعذاب الكمبيذذوتر، ألعذاب الخاصذة، الفيذذديو ألعذاب: مذن

 بطري،ذة النشذاط ه ا يمارس لأللعاب، معلوماتي برنام  وهي اإللكترونية، الصبغة  ات األلعاب

 هذذ ه عليهذذا تعتمذذد التذذي الوسذذائل كذذون األخذذرى األنشذذطة بهذذا تمذذارس التذذي الطري،ذذة عذذن تختلذذف

 الفيذديو ألعذاب الن،الذة، الهواتذف والثابتذة، المحمولذة الحواسيب ب لك ون،صد بها، خاصة األخير 

 جماعي بشكل األخير  ه ه تمارس وقد الوسائط، من  لك غير إلى التلفاز والمحمولة، المتحركة

 ومعذذال  برنذذام  علذذى األخيذذر  هذذ ه تعتمذذد كمذذا فذذرد ، بشذذكل أو نترنذذتاإل شذذبكة طريذذق عذذن

 التشذغيل أوامذر) مدخالت: التالية العناصر من تتكون عامة بصفة اإلخراج، ووسائل للمعلومات

 لل،يذام الطذائر  أو المروحيذة قيذاد  اعصذ التشذغيل أزرار المفذاتي ، لوحة طريق عن تنف  واللعب

 بذذرام  ،(األدوات مذذن  لذذك غيذذر إلذذى ال،نذذاع الفذذأر ، السذذبا ، أللعذذاب السذذيار  وم،ذذود بذذالطيران

 الصوت، مكبرات الن،ال، الهاتف شاشة الحاسوب، شاشة الكبير ، الشاشات)  المخرجات اللعب،

 (2008الرماد ،)بالمشاركة أو وحد  يكون وقد ، اللعب( اإللكترونية النظارات
 

  ؟ لـالطف من

 سذذن دون الشذذخص:"هذذو، واليونيسذذف حسذذب الطفذذل تعريذذفاسذذتخدمنا ألغذذراص هذذ ه الحملذذة، 

 الحملةةو  الميداني البحث: جانبيها في الدراسة هذه ألغراض ولكن. (1989,يونيسف)."عشر  الثامنة
 .أعوام ستة إلى عامين من  العمرية الفئة على التركيز تم ،التوعوية
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 :والنفسية الجسمية الطفل صحة على كترونيةلاإل األجهزة تأثير: السابقة الدراسات
 :األولى الدراسة

اإلشار  إلى ، يمكن  بعد المراجعة لعدد من المصادر حول أثر األجهز  اإللكترونية على األطفال

 و التالي:حبعضها على الن

 تأثير عن ،2013 عام كيم لـ( الرقمي العصر في الصغار األطفال) بعنوان ىاألول الدراسة 

 من األطفال من% 40 أن إلى تشير والتي والنفسية الجسمية الطفل صحة على لكترونيةاإل األجهز 

 كوسيلة وغيرها   I podال و ال كية األلواح و ال كية الهواتف يستخدمون الرابعة إلى الثانية سن

 بعض يشاهدون الثانية سن دون أطفالهم أن ي،ولون اآلباء من% 90 أن الدراسة تأكد ك لك و. تسلية

 .لكترونيةاإل الشاشات على األشكال

 واألجهز  للشاشات أقل األطفال تعرض كان الماضي ال،رن من السبعينات في أنه الدراسة تضيف و

 الكثير هناك أن إلى باإلضافة. ف،ط التلفاز ولشاشة الثانية سن يبدأمن تعرضهم كان حيث لكترونيةاإل

 المبكر أطفالهم تعرض حول بالخطر يشعرون األمريكية المتحد  الواليات في اآلباء من

 .لكترونياتلإل

 :الم  نمو

ً  األطفال تعرض ألن و  نمو يعو  قد  لكو آخر، حسي تفاعل أ  عن يعزلهم لكترونياتلإل دائما

 .عام بشكل الجسم نمو و الطفل  هن وتطور

 :النوم مشاكل

 استخدام و المدرسة قبل ما سن في النوم مشاكل بين عالقة هناك أنه إلى الدراسات أشارت قد

 الم،ضية الساعات أ (  النهار/الليل) التوقيت أن أوضحت ف،د،  للشاشات والتعرض لكترونياتاإل

 األجهز  و واأللعاب الحاسوب أجهز  و الرقمية الفيديو وأقراص والتلفزيون لكترونياتاإل) على

 في الزياد  م،دار على يؤثر وغيره عنف من الوسائل ه ه محتوى إلى إضافة(  المحمولة

 (kim,2013).النوم

 

 

 

 :الثانية الدراسة
 2010 عام  أر لـ( األطفال على كترونيلاإل اإلعالم تأثير) بعنوان
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 :لإلعالم التعرض حجم: أوالً 

 أنه لها استبيان في األمريكية المتحد  الواليات في لألسر  الوطنية Kaiser كايسر مؤسية توصلت
 ساعات ست إلى عشر الثامنة إلى الثامنة سن من  اإلعالم لوسائل األطفال استخدام متوسط يصل
ً  دقي،ة وعشرين حدىإو  أ  يفو  المختلفة اإلعالم لوسائل األطفال تعرض وقت إجمالي ك لك. يوميا

 .النوم عدا اليوم في آخر نشاط
 

 ً  األطفال لدى المفرطة والسمنة اإلعالم: ثانيا
ً  هناك إن الدراسة ت،ول ً  ارتباطا  حيث ، لكترونيةاإل باأللعاب اللعب و المفرطة السمنة بين قويا

 األلعاب على ي،ضيها ساعة كل في المفرطة للسمنة الطفل تعرض خطور  تتضاعف
 (Ray,2010).لكترونيةاإل

 

 : الثالثة الدراسة

 روان( لـ األطفال لدى والحركي الحسي الجهاز تطور على لوجياوالتكن تأثير )بعنوانالثالثة  الدراسة

كد الدراسة على ضرور  عدم ب،اء الطفل لساعات طويلة أمام شاشة التلفاز أو أ  ؤت 2013عام 

  .الكترونية أخرىأجهز  ألعاب 

ساعات يومياً في وسائل الترفيه ثماني  ين األطفال دون سن المدرسة ي،ضون حوالإت،ول الدراسة 

% من هؤالء األطفال يملكون جهاز تلفاز في غرف نومهم و 65لوجية و تؤكد الدراسة أن والتكن

 .توحاً طوال اليوم% من المنازل بشمال الواليات المتحد  األمريكية يكون فيها التلفاز مف50

 و السيما تأثير تلك األجهز  التي أصبحت تمأل حيا  أطفالنا والتي يعتمدون عليها في الترفيه مثل

والتي تحد من قدراتهم اإلبداعية وتضعف قدرتهم على الخيال مما يحد من حصولهم على ،  األيباد

نسا بأن تمن  جمي  ال،نوات  لك فر افي التعلم . دعء جهاز حسي أمثل و تطور حركي مناسب و بط

التلفزيونية الخاصة باألطفال دون سن المدرسة. باإلضافة إلى العنف الموجود على برام  األطفال 

وال   ثبت تأثيره السلبي على الطفل مما يجعل الطفل عنيفاً، دعا  لك الواليات المتحد  األمريكية 

 .إلى تصنيفها كخطر على الصحة العامة

أطل،ت األكاديمية األمريكية لطب األطفال بيان يوصي بأن األطفال دون الثانية  2001وفي عام 

باء تحديد ساعة أو ساعتين لوجيا بأنواعها. كما شددت أنه يجب على اآلويستخدموا التكن أاليجب 

لأللعاب  باء عاد  ما يعرضون أطفالهمجيا لألطفال األكبر من الثانية، ولكن اآللوالستخدام التكنو

ً  يوالتلفاز لثمان  .ساعات يوميا

هناك ثالثة أسباب تجعل الطفل سليماً جسمياً ونفسياً وهي الحركة و اللمس و التواصل التفاعلي م  

لحركة واللمس والتفاعل تتكون من مدخالت حسية مهمة في تطور الجهاز الحسي اخرين. فاآل
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مية لعب األطفال ألرب  ساعات على األقل في والحركي لدى األطفال، وتحث الدراسة أيضاً على أه

 (Rowan,2013)باء أنها غير آمنة لألطفال.الخارج و التي يظن كثير من اآل

 

 :الرابعة الدراسة

 تؤكدت،ول :   2014ايفانس له ا العام  لـفي م،الة بعنوان )خطر التكنولوجيا على األطفال(  و

 بالرغم. ال كية الهواتف يستخدمون سنتين عن أعمارهم ت،ل ال ين األطفال من% 83 أن الدراسات

 ال كية الهواتف مثل الحديثة التكنولوجيا استخدام على ي،بلون همأن إال األطفال هؤالء سن صغر من

 .باد واأل 

ً تأثير األجهز  له ه نأ الدراسات وتؤكد  كما. أول عامين في خاصة لألطفال العصبية الخاليا على ا

 يكونون اآلباء معظم نأ خاصة منهم والتعلم ائهمآب م  األبناء تواصل على اً تأثير األجهز  له ه نأ

 الوقت في الصعبة المعيشية للظروف نظرا معهم طويال وقتا والي،ضون أطفالهم عن نلبمشغلو

 .الحالي

 من أبنائهم إلي األجهز  ه ه مثل يوفرون باءاآل من الكثير نجد نناإف المخاطر ه ه من الرغم وعلى

 األجهز  ه ه مثل استخدام بعدم طفلك ت،ن  أن الصعب من أنه كما يبكون، ال حتى تسليتهم جلأ

 (2014)ايفانس،.اليومية حياتنا في مستمر  بصور  هاونستخدم حياتنا من اً جزء أصبحت والتي

 

 لكترونيات على الجانب السلوكي للطفل:تأثير اإل

  : ولىاأل ةالدراس

  " ،المسلم المجتم  ابناء شغلت الحديثة الت،نية أجهز " بعنوان الجريدنجالء للدكتور  دراسة هي

( عضو هيئة تدريس  2013تؤكد الدكتور  )الجريد, وفي تلك الدراسة  2013والصادر  عام 

بجامعة الطائف، أن األجهز  ال كية لها تأثيرها الواض  على األطفال إ ا ما قارنّا تصرفاتهم 

يرهم من األقران ال ين لم يستخدموه سواء من الناحية الحركية والنمويّة وتعلّمهم أمورهم بغ

واإلدراكية والمهارية واالجتماعية وحتى العاطفية والوجدانية فلو أجرينا م،ارنة فيما  ُكر بين طفل 

نشأ بين أحضان األجهز  ال كية وآخر لم ينشأ عليها لكان واضحاً االختالفات والفروقات في جمي  

رت فمن ناحية الحركة ف،د تيبست حركات من هم بأيديهم األجهز  الحديثة وتجمدت أطرافهم ما  ك

واقتصرت حاسة البصر والسم  وتركيز العين وحركة األصاب  وانتفت الحركة الرياضية 

من يستخدم ه ه األجهز  ال كية نجده يلتزم بالنوم  الضرورية لهم، وإ ا ما  كرنا ناحية النمو ف،ل  

واالستي،اظ المبكر وه ا ال يخفى على الجمي  فيه تأخير واض  على النمو السليم للجسم، وإ ا  المبكر
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ت،لصت إدراكاته ف،ط على األلعاب والبرام   اما  كرنا الناحية اإلدراكية فنجد أن مستخدمه

ً نجد مستخدم ه  ه اإللكترونية ونجده قد فرط في إدراك غيرها، أما من الناحية المهارية فأيضا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بهااألجهز  قد ترك كثيراً من المهارات الضرورية حتى مما وصى 

  .مثل الرماية والسباحة واكتفى بتعلمه له ه األجهز 

دكتور  نجالء قائلة: أما إخفا  الطفل عن تكوينه للعالقات االجتماعية بسبب ه ه الوواصلت 

ً أقرانه يلعبون بعيداً  األجهز  فحدّث وال حرج، فنجد الطفل قد اكتفى بإمساكه له ه األجهز  تاركا

هاز ون الطفل صداقة بينه وبين صور  كرتونية داخل الجيُك  عنهم، أما بالنسبة للناحية العاطفية ف،د 

تكون ه ه الصور  أحب إليه من أقرانه، ثم تجد الطفل المنهمك. على ه ه األجهز  قد ضيّ  كثيراً 

من أوقات الصلوات وأوقات الفضيلة بسبب االندماج م  ما تصوره ه ا األجهز  الحديثة من أمور 

انعدمت أو  خيالية ليس لها من الصحة من شيء، فنجد أن كل النواحي التربوية والفكرية فعالً قد

  .كادت تنعدم، نسأل هللا أن يهدينا ويهد  أبناءنا لما فيه من الصواب والصالح

 

 :ةالثاني ةالدراس

( استشار  أمراض األطفال وحديثي الوالد  بمستشفى الحماد   2013أما الدكتور )العيسى, 

والمنشور  عام  المسلم المجتم  ناءأب شغلتالت،نية الحديثة  أجهز  عنوانبفي دراسته  بالرياض ف،ال

: إن انتشار أجهز  الحاسوب )الكمبيوتر( والهواتف المحمولة )الجوال( واأللعاب اإللكترونية 2013

وما سب،ها من أجهز  التلفاز المتطور  والم ياع وما تبعها من أجهز  )اآليباد( وما شابهه قد ح،،ت 

ً كبيراً في فت  آفا  التواصل االجتماعي ولكنه من  ً  ا حدين، ول،د نجاحا جهة أخرى أصب  سيفا

سمحت ه ه األجهز  باطالعنا على آخر تطورات العالم في الطب والث،افة والفنون والعلوم، كما 

سمحت لنا باالتصال م  أفراد العائلة واألصدقاء المسافرين عبر ال،ارات بسهولة، كما كان لها دور 

ن رقيب أو حسيب. واليوم نتحدث عن أطفالنا سيئ األثر في األسر  والمجتم  عند استخدامها دو

وهم عماد األسر  وأمل المست،بل. لندخل إلى حيا  إحدى األسر في مجتمعنا اليوم ونرى تفاصيل 

ففي  ؟يوميات ه ه األسر  وما تأثير وسائل التواصل االجتماعي الكثير  والمتعدد  على حيا  األطفال

االً على األقل وأحياناً اثنين أو ثالثة كما تجد الكثير من المنزل الواحد اليوم تجد كل فرد يحمل جو

  .أجهز  الكمبيوتر وألعاب الفيديو وشاشات التلفاز وتنتشر ه ه األجهز  في كل غرف المنزل

وتظهر النتائ  سريعاً عندما يالحظ األهالي أن الطفل متأخر عن أقرانه في الكالم والتعامل م  الغير 

لغة مفهومة، ليست لديه شهية للطعام، وعنيف، وعصبي المزاج، وغير ال يحسن نطق الكلمات ب

قادر على االندماج أو المشاركة باأللعاب م  األطفال اآلخرين وتظهر ضرور  طلب استشار  

الطبيب، وكثيراً ما راجعني آباء خائفون يتساءلون هل طفلنا مريض؟ هل هو بحاجة إلى عالج 

ينات فاتحة للشهية؟ ويأتي البعض وقد وض  تشخيصاً مبدئياً فيسأل نفسي؟ أو أدوية مهدئة؟ أو فيتام

هل طفلي مصاب بداء التوحد؟ الح،ي،ة وبعد تعاملي م  الكثير من الحاالت المشابهة في مجتمعنا 
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وجدت أن هؤالء األطفال ليسوا مرضى نفسيين وليسوا مصابين بداء التوحد ال   بات واس  

فال هم نتيجة ازدهار وسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية وتراج  االنتشار عالمياً، هؤالء األط

العالقات األسرية الصحية وكل ما يحتاجون إليه هو المزيد من االهتمام األسر  والتخاطب 

 ً  .المستمر والتفاعل م  كل أفراد العائلة والمزيد من الحب والحنان األبو  من كال األبوين معا

 ة:الثالث ةالدراس

)  المركز ال،ومي للبحوث االجتماعية بال،اهر بمستشار الوب دالثالثة هي للدكتور أحمد مج الدراسة

يباد ف،ال: إن ه ه لعاب األعن بعض اآلثار السلبية أل وفيها تحدث عن ،(  1425أحمد المجدوب، 

أسلوب األلعاب تصن  طفالً عنيفًا؛ و لك لما تحويه من مشاهد عنف يرتبط بها الطفل، ويب،ى 

تصرفه في مواجهة المشاكل التي تصادفه يغلب عليه العنف، وقد أثبتت األبحاث التي أجريت في 

الغرب وجود عالقة بين السلوك العنيف للطفل ومشاهد العنف التي يراها، كما أنها تصن  طفالً أنانيًا 

بين اإلخو  األش،اء ال يفكر في شيء سوى إشباع حاجته من ه ه اللعبة، وكثيًرا ما تثار المشكالت 

حول من يلعب؟ على عكس األلعاب الشعبية الجماعية التي يدعو فيها الطفل صدي،ه للعب معه، كما 

أنها قد تعلم األطفال أمور النصب واالحتيال، فالطفل يحتال على والديه لي،تنص منهما ما يحتاج إليه 

  من أموال لإلنفا  على ه ه اللعبة.

 :الرابعة الدراسة

 يلجأأنه  2013 عام في بيلتون لـ(  الع،ل وتطور اللوحية األجهز )الطفل،  بعنوان الدراسة تؤكد

 صمت في يب،وهم أن أجل من طفالهمأل توب والالب اللوحية األجهز  عطاءإلى إ اآلباء من ثيركال

  .المطاعم مثل عامة أماكن في نيكونو عندما خاصة االزعاج ويتجنبوا

 أنجلوس لوس في كاليفورنيا جامعة في العمر طول مركز مدير سمول جار  دكتور أبحاث أكدت

 غيرهم من عصبية كثرأ ويصبحون األطفال لدى العصبية الحساسية تسبب االلكترونية األجهز  أن

 .األطفال من

 التطور فرص من ي،لل اآلباء م  الوقت من وقليل لكترونيةاإل األجهز  أمام طويل وقت قضاء نإ

 .األطفال لدى االتصال مهارات في

ة عرض أكثر نيكونو ساعات ثالث من كثرأ التلفزيون يشاهدون ال ين األطفال أن الدراسات وتشير

 والعالقات العاطفية للمشاكل عرضة كثرن أيكونو وك لك األطفال من غيرهم من السلوكية للمشاكل

 (2013)بيلتون،.االجتماعية

 

 واأللواح الذكية على الطفل:لكترونيات جتماعي لإلاألثر اال
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هداء أطفالهم األجهز  اللوحية كاأليباد مكافأ  لهم أو كشكل من أشكال إلى إالكثير من اآلباء  يضطر

اللهو أو لسترضاء أطفالهم عندما يتصرفون بسلوك سيئ أو عندما يتمردون رغم آثارها الضار  

اآلباء واألمهات أن أطفالهم في الوقت (  يرى 2014خالل سنوات نموهم األولى وأضاف )شبلول،

الحاضر يتمتعون بنمط حيا  صحية ونظيفة أفضل من األطفال اآلخرين في العصور ال،ديمة ألنهم 

يعيشون في عصر التكنولوجيا واإلنترنت ، وأن األلواح الرقمية كاأليباد تعتبر من أكثر األجهز  

ن حياتهم اليومية ، في حين أن األب واألم اليتجزأ م اً تأثيرا على األطفال ألنها أصبحت جزء

اليدركون المخاطر التي تؤثر على ع،لية الطفل و على ال اكر  وشخصية الطفل وسلوكه وصحته 

وانخراطه م  اآلخرين بسبب األمواج المتدف،ة من الرسائل والمعلومات والصور واألصوات 

  .وم،اط  الفيديو التي يشاهدها

 :جتماعيةالعالقات اال

جتماعية واألسرية ( أن األلواح الرقمية )األيباد( تؤثرعلى عالقات الطفل اال2014ار )شبلول، أش

و لك عندما ي،ضي ساعات طويلة بالجلوس عليه يوميا نظراً لسهولة حمله وجا بية التطبي،ات 

الخاصة به مما يجعله ينفصل في أكثر وأغلب األوقات م  اآلخرين ويجعله في عزله عنهم 

دون التفاعل م  العالم من حوله « اآليباد»( ، فإ ا قضى الطفل ساعات على أجهز  2014،)الم،ام

ً وعاطفياً واجتماعياً، وستفوته الكثير من الخبرات والتجارب التي  لن ينشأ بصور  صحيحة جسديا

حد من شأنها أن تنّمي إبداعاته و ومواهبه وتساهم في انطواء الفرد وكآبته والسيما عند مالمستها 

اإلدمان وقد يزيد من صفات التوحد واالنعزالية، وقلة التواصل م  الناس ، ويالحظ ظهور 

السلوكيات السلبية مثل العنف وال،سو  وضرب اإلخو  الصغار وعدم سماع اإلرشاد والتوجيهات 

  (2013والتمرد )إبراهيم، 

 :التفاعل اإلجتماعي

واقعا وز  اللوحية واللعب فيها أصبحت ظاهر  ستخدام األطفال لألجها( أن 2014أشارت )حمود ، 

ديثة التي هيمنت على براء  وع،ول األطفال ، وأن بعض حملحوظا فرضته الثور  التكنولوجية ال

اآلباء واألمهات يعجبون بوصول أطفالهم إلى مستويات ومراحل مت،دمة في استخدام ه ه األجهز  

بإت،ان ومهار  عالية وأوضحت دراسة أجراها مركز بارنارد كوليدج أن العديد من األطفال يصابون 

 .بب انشغالهم وتركيزهم في تطبي،ات البرام  على ه ه األجهز ستخدام األيباد بسابالتشتت أثناء 

هم عن الحيا  ئنعزال أبنااويضيف اإلعالمي محمد يوسف أن بعض األهالي يساهمون في 

جتماعية من خالل إعطائهم ه ه األجهز  اللوحية المتطور  التي التتناسب م  المرحلة العمرية اال

ة المتتابعة التي ي،ضيها األطفال م  ه ه األجهز  كلما ت،دموا دون إدراك مدى تأثير الساعات الطويل

 .بالعمر
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ويح ر الدكتور بسام درويش من جلوس األطفال لفتر  طويلة أمام األجهز  اإللكترونية ألنه يجعل 

الطفل منعزال عن أسرته وأبناء جيله من األطفال ويمن  الطفل من ممارسة األنشطة المناسبة لعمره 

واأللعاب الت،ليدية والرسم والتلوين وتعلم بعض المهارات االجتماعية كالتعاون  مثل الرياضة

واالعتماد على ال ات في تلبية احتياجاته وااللتزام بالنظام ال   يحكم اللعبة وعدم االعتداء على 

ل م  مما يؤثر على التفاعبها ، ح،و  اآلخرين، إ  يتعلم أن له ح،وقاً وعليه واجبات ينبغي االلتزام 

أسرته وم  اآلخرين مما يؤد  إلى إدمان التطبي،ات واأللعاب والبرام  ويؤد  إلى التشتت 

 جتماعي.نعزال التام ال   يصل لمرحلة تسمى مرض الشلل االواال

 

 :  التكنولوجيا واستخدامات االتصال نظريات

 عموما،استخدام التكتولوجيا  انتشار أسبابالنظريات المساعد  على تفهم  بعض إلىاإلشار   يمكن

 الشخصية نموأو تلك التي تفسر أثر التكنولوجيا على  ، على وجه الخصوص األطفال ووسط

 :التاليتين النظريتين ل لك اخترنا وقد،  لألطفال االجتماعية

 :بندورا أللبرت جتماعياال التعلم نظرية: أوالا 

 األشخاص سلوك مالحظة خالل من يتعلمون األشخاص أن على االجتماعي التعلم نظرية تنص

 .ت،ليده أوه رفض وي،ررون السلوك ه ا بت،ييم ي،ومون ثم ومن بهم المحيطة البيئة في خريناآل

 الشخص ي،وم حيث(الت،ليد – الت،ويم – المالحظة) رئيسية خطوات ثالث في العملية ه ه وتتم

ه برفض ي،وم سلبيا كان إ ا حالة ففي؟ سلبي مأ إيجابي هو هل ناحية من ت،ييمه ثم السلوك بمالحظة

 .ت،ليده ثم ومن ب،بوله ي،وم إيجابيا كان إ ا حالة وفي

 ومالحظة السلوك مالحظة وهو باالنتباه تبدأ  هنية، خطوات بعد  االجتماعي التعلم عملية تمر

 من الراجعة التغ ية تخزين وهو االختزان ثم. ع،اب أو ثواب من السلوك ه ا على المترتبة النتائ 

 السلوك  لك ت،ليد وهو السلوك وأخيرا السلوك ه ا ت،ليد في الراغبة وهي الدافعية ثم. السلوك ه ا

 .السلوك ه ا على المترتبة المكافأ  على الحصول أجل من

 الجماهير  االتصال

 لما ا تفسر وهي االتصال، وسائل باستخدام الصلة    السلوك بعض تفسير في النظرية ه ه تساعد

 اً مردود يجد الطفل نإ حيث ؟ وغيرها مان سوبر مثل التلفزيونية الشخصيات بعض األطفال ي،لد

ً إيجابي  يجد حيث وغيرها السيارات ورف  المباني فو  من ال،فز مثل معين بفعل البطل ي،وم عندما ا

 على الحصول أجل من البطل ت،ليد في الحب الطفل لدى يتكون وبالتكرار وتصفي،هم الناس عجابإ

  .عجاباإل نفس
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 بال،تل ت،وم التي الشخصيات بت،ليد األطفال ي،وم حيث األطفال عند العنف ظاهر  تفسير يمكن وعليه

 .الشخصية ه ه لت،ليد األطفال يدف  مما خريناآل ىعل وسيطرته البطل ب،و  يعجب حيث والضرب

 

ا    :جتماعيةاال التنشئة نظرية: ثانيا

 منه فيكتسب المجتم  في دوره الفرد يتعلم جتماعيةاال التنشئة خالل من أنه إلى النظرية تشير

 و دائمة عملية جتماعيةاال التنشئة تعتبر(. تفعل والعل اف)العامة اآلداب و وال،يم والت،اليد العادات

ً  المرحلة ه ه خالل من ، مجتمعه من يتعلم وأبداً  دائما فالفرد بطيئة  من الطفل ص،ل يتم أيضا

. مجتمعه آداب منها فيتعلم لها يتعرض التي والمواقف التجارب بواسطة والجسمية النفسية النواحي

ال  ءاً جتماعية لألطفال والتي صارت جزومن هنا يمكننا أن نلتمس أثر تلك األجهز  على التنشئة اال

ً  جهازاً  يبتاع من هم اليوم اآلباء فأصب  اليوم، الطفل حيا  من يتجزأ  و وتلهيته لتسليته للطفل خاصا

 ً  .والتواصل اللعب في المستمر  رغبته و بكاءه لتالفي أحيانا

 األلواح الطفل إعطاء إلى اللجوء أ "التسكيت"  سلوبأ إلى منهم الكثير يلجأ اآلباء انشغال بسبب

 .أخرى بطر  تهدئته أو الخارج في معه اللعب من بدالً  بكى كلما ال كية الهواتف أو لكترونيةاإل

الهدف األساسي للتربية االجتماعية هو ضمان سريان ال،يم من جيل إلى آخر، ومن ثم ضمان ف

 استمرار ب،اء المجتم .

عملية التنشئة االجتماعية تأخ  أشكاال متعدد  ولكن من أهمها هو التعليم من خالل المالحظة 

 والمعايشة. ولوكالء التنشئة دور مهم فيها.

 

 ية؟االجتماع التنشئة وكالء من

 تربيته على تؤثر التي عديد  عوامل م  عالقات الفرد يبني عندما االجتماعية التنشئة عمليةتحدث 

 :يونأساس تنشئة وكالء وهناك  وتطوره

 .العائلة وأبناء الوالدان .1

 .العمل مكان,  الجامعة,  المدرسة:  ومؤسسات أطر .2

 .الجيل نفس أبناء وخاصة األصدقاء .3

 .االعالم وسائل .4
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 م  تجلس فهي ن،ااألبو عليها يمليها التي التنشئة أسلوب تتعلم التي الخادمة دور هنا ننسى وال

ً  و طويلة لساعات الطفل  و  باألجهز  الطفل تلهية إلى فتلجأ تنجزها أخرى أعمال لديها يكون أحيانا

  . لكترونيةاإل اللوحات

 

 
ً  النظرية تغفل وال  األجهز  خالل من الطفل يتل،اها الحالة ه ه في التي اإلعالم وسائل دور عن أيضا

 تسمي وكما ، ( .إل..لكترونيةاإل األلواح خالل من يشاهدها التي الكرتون أفالم)التلفاز،  لكترونيةاإل

ً  فهي" جتماعيةاال ةئالتهي"وكالء ب الطفل عن مسؤول هو من كل النظرية ه ه  وسائل تض  أيضا

 على ووجداني وسلوكي وفكر  ث،افي تأثير من لها لما أيضاً، وكيالً  محتوى من فيها بما اإلعالم

 .أمامها وقته معظم ي،ضي ألنه ومجتمعه أبويه من أكثر ربما منها فيتعلم الطفل

ه ه  األجهز  األلكترونية مهمة بالنسبة لآلباء في تربية أطفالهم ورعايتهم و الدليل أن أصبحت

الطفل حيثما  هب فهي توض  في ح،يبته م   ترافقأصبحت  -لكترونيةاأللواح اإل-خاصة األجهز  

في السيار  للطفل لمشاهد  أفالم  DVD، كما نرى بعض األسر تض  أجهز  مالبسه طعامه و

 (2003الكرتون.)قلندر،
 

ا   :الطفولة فقدان نظرية: ثالثا

 فرد لكل ومساوية بسيطة مضامين: التكنولوجية مميزاته بواسطة تلفزيونلل أن بوستمان نيل يدعي

ً فكري اً مجهود تتطلب وال  الطفولة عالم بين الحدود ويلغي يشوش أ " الطفولة"لف،دان  أدى لفهمها ا

،  اإلجرامو,  الجنسو ، العنف: مثل البلوغ عالم من اً أسرار لألطفال  يكشف ألنه , البلوغ وعالم

 نما ج وي،لدون يستوعب األطفال أ : الصغير كالبال  ويتصرف طفولته الطفل يف،د وب لك والموت

 .لجيلهم ومناسبة مالئمة غير وتصرفات سلوكية

 

 

 

 

 

عملية 
التنشئة 
 اإلجتماعية

وكيل 
التنشئة 
 االجتماعية

 ت،ليد تخزين تعلم
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 :الطفولة)تأثيرات (فقدان   انعكاسات       

 

 الخصوصيات حجم تآكل خالل والبالغين والمعلمين: من الكبار وسلطة مكانة زعزعة .1

 األطفال :معناه" الطفولة"ف،دان  مصطل و(. الوالدين) والكبار األطفال بين العالقة وهشاشة

 .تتزعزع المعلمين البالغين وسلطة المعرفة فجو  وتت،لص ، الصغار كالبالغين يتصرفون

, والطالب المعلمين بين والفرو  الهرمية على تتأسس المدرسة: المدرسة مكانة انخفاض .2

 التلفزيون عصر في ولكن للطالب ين،لونها معلومات للمعلمينو. والبلوغ الطفولة بين

 , البالغين تخص لمعلومات مبكر جيل في كشفونني األوالد فيه, واالنترنت

 األطفال ألن, شديد قلق إلى يؤد " الطفولة,  "ف،دان اليوم: األهل جانب من ال،لق ازدياد .3

 الرسائل بين يميزون الو, وع،لية عاطفية ناحية من جيلهم سباتن ال لمضامين ينكشفون

 .معها التعامل يمكنهم ال التي الرسائل وبين معها التعامل يمكنهم التي

 تستوعب التلفاز في تشاهد التي العنف أنواع: العنف من مختلفة ألنواع ينكشف الطفل .4

 وغير العنيفة التصرفات ي،لدون األطفال نإف ول لك ,يجابيةإ وكأنها

 (2003.)قلندر،المرغوبة

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

التلفزيون بمميزاته 
 التكنولوجية

إلغاء الحدود بين 
عالم الطفولة وعالم 

 البلوغ

انكشاف األطفال 
ألسرار من عالم 

العنف، :البلوغ 
والجنس، واإلبرام، 

 والموت

ف،دان الطفولة 
وتصرف الطفل 
 كالبال  الصغير
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 .الميداني البحث: األولية المصادر

 .قطر في والتكنولوجيا طفالاأل

 
 اتجهت التكنولوجيا، اتبعد مراجعة المصادر الثانوية للوقوف على أثر استخدام 

 :أبعاد ثالثةالمجتمع القطري للوقوف على  واقع نحو الباحثات
 .للتكنولوجيا المحددة الفئة من القطريين األطفال استخدام ىمد -1
  .الحديثة جهزةباأل ألطفالها األسر إلهاء مدى -2
 واالجتماعي والجسدي النفسي الواقع على التكنولوجيا بأثر باءاآل وعي مدى -3

 .لألطفال
 

 النحو على ستبياناال عليها سيجري التي العينة واختيار استبيان إعداد تم فقد ثم ومن
 :التالي

ا  122 نممكونة  عمديةتم اختيار عينة  : العينة: أوال . وقد تم اعتماد شخصا
 وذلك الحملة هذهمناسبة لغرض  األكثر األسلوب باعتباره العمدية العينة أسلوب
 .الوقت ذات في بالدراسة الباحثات والنشغال الوقت لضيق نسبة

 
المحاور  إلىسمت ق   سؤاالا  22: االستبيان: تم استخدام استبيان مكون من ثانيا

 التالية: 
 .الديمقرافية المعلومات -1
 .العينة وسط التكنولوجيا استخدام حجم -2
 وإبعاده الطفل إلهاء أجل من التكنولوجيا استخدام مدى -3
 والجسدي واالجتماعي النفسي الواقع على االستخدام بأثر الوعي مدى -4

  .)راجع استمارة االستبيان  في ملحق هذا التقرير(  .لألطفال

 

ا       Surveyموقع ) وتفريغه: تم توزيع االستبيان من خالل االستبيان توزيع: ثالثا
Planet.com)   ا  30واستغرقت عملية التوزيع  تفريغكما تم  )شهر( يوما

 . النتائج واستخالص االستبيان
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 : االستبيان نتائج

 بيانات أوليّة عن الوالد/ الوالدة:

 :الجنسية (1) رقم شكل

 
 

 (:2شكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

74% 

21% 

5% 

 الجنسيّة

 قطر ّ 

 عربي/خليجي

 أخرى

25% 

75% 

 النوع

  كر

 أنثى
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 :التعليمي المستوى: (3) رقم شكل

 
 

 :بناءاأل عدد(: 4) رقم شكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 2% 

73% 

24% 

 المستوى التعليمي

 ً  أقل من الثانو /ابتدائيا

 إعداد /ثانو 

 جامعي/ثانو 

 ماجستير/جامعي

23% 

21% 

17% 

39% 

 هل لديك ابن أو ابنة في عمر الطفولة؟

 اكثر من اثنان

 اثنان

 واحد

 ال يوجد
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 :األطفال أعمار( 5) رقم شكل

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9% 

36% 

24% 

31% 

 أعمار األطفال ؟( 5)شكل رقم 

 أقل من سنتين

 سنوات 5إلى  3من 

 سنوات 5أكثر من 

 ال يوجد

55% 

25% 

5% 

15% 

 التعرض لألجهزة االلكتورونية( 6)شكل رقم 

 كثيراً 

 ً  أحيانا

 نادراً 

 ال يتعرض
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 :معرفيّة أسئلة

 
 

24% 

39% 

28% 

9% 

عدد الساعات التي يقضيها الطفل على (7)شكل رقم 
 :األجهزة االلكتورونية

 أقل من ساعة

 أقل من ساعتان

 أكثر من أرب  ساعات

 أكثر من ست ساعات

80% 

20% 

 العلم بظاهرة استخدام األجهزة االلكتورونية( 8)شكل رقم 

 نعم

 ال
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 (:10شكل رقم )

 
 

 

 

 

 (:11شكل رقم )

86% 

14% 

هل يعتمد طفلك على التكنولوجيا و االنترنت كوسيلة 
 للترفيه؟

 نعم

 ال

75% 

25% 

ا به؟ ا خاصا  هل يملك طفلك جهازاا الكترونيا

 نعم

 ال
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 (:12شكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 (:13شكل رقم )

19% 

36% 
26% 

19% 

اعتماد الطفل على التكنولوجيا ( 9)شكل رقم 
 واإلنترنت كوسيلة للترفيه

 الهواتف ال كية

 األلواح االلكتورونية

 التلفزيون

 األلعاب اليدوية أو اللعب بالخارج

8% 

28% 

49% 

15% 

ما شعور طفلك عند حرمانه من األجهزة اإللكترونية 
 المفضلة لديه ؟

 سكوت ورضا

 االنشغال بشيء آخر

 البكاء والغضب

 البحث عن جهاز آخر
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 (:14شكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

81% 

19% 

هل تراقب ما يشاهده طفلك على وسائل اإلعالم و 
التلفاز، األلواح الذكية، مقاطع )األجهزة اإللكترونية 

 ؟(فيديو

 نعم

 ال

55% 

17% 

28% 

 ما أنواع البرامج التي يشاهدها طفلك ؟

 برام  و أفالم الكرتون

 م،اط  فيديو متنوعة

 أغاني األطفال
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 آراء استطالعية: يرجى تحديد مدى موافقتك على العبارات التالية:

 

 

80% 

16% 

4% 

0% 0% 

 اإلفراط في االستخدام وسط االطفال( 15)شكل رقم 

 أوافق بشد 

 أوافق 

 ال أعرف

 ال أوافق بشد 

 ال أوافق

55% 
37% 

4% 

0% 

4% 

العالقة بين األجهزة األلكتورونية وانعزال (: 16)شكل رقم 
 الطفل عن االسرة

 أوافق بشد 

 أوافق

 ال أعرف

   ال أوافق

 ال أوافق بشد 
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 األجهزة بإستخدام التركيز وضعف والخمول الكسل عالقة(: 18) رقم شكل

 :اإللكترونية

 

 

 

28% 

44% 

16% 

4% 

8% 

ا ( 17)شكل رقم  ا وصحيا  تأثر الطفل بشكل سلبي سلوكيا

 أوافق بشد 

 أوافق

 ال أعرف

   ال أوافق

 ال أوافق بشد 

33% 

43% 

16% 

5% 3% 

عالقة الكسل والخمول وضعف التركيز ( 18)شكل رقم 
 بإستخدام األجهزة االلكتورونية

 أوافق بشد 

 أوافق

 ال أعرف

   ال أوافق

 ال أوافق بشد 
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 (:19) رقم شكل

 

 (:20) رقم شكل

 

 

55% 33% 

10% 

1% 1% 

اللعب باأللعاب اليدوية و اللعب بالخارج له تأثير إيجابي 
 على صحة الطفل

 أوافق بشد 

 أوافق

 ال أعرف

 ال أوافق

 ال أوافق بشد 

53% 
42% 

4% 

0% 1% 

اعتقد أن للمجتمع دوراا في الحد من ظاهرة االستخدام 
 المفرط للتكنولوجيا لدى األطفال 

 أوافق بشد  

 أوافق

 ال أعرف

   ال أوافق

   ال أوافق بشد 
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 (:21) رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

21% 

3% 0% 1% 

هل تؤيد عمل حمالت توعوية بخطورة استخدام األطفال 
، التلفاز، "ايباد"األلواح اإللكترونية )لألجهزة االلكتورونية 

 في سن مبكر؟( الهواتف الذكية

 أوافق بشد  

 أوافق

 ال أعرف

   ال أوافق

 ال أوفق بشد 
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 :خاتمةال

 لللوسائ بانتظام نيرضُمع  الو، سنوات  6إلى  2ال،ول بأن األطفال بالفئة العمرية من  يمكن

لعدد من التأثيرات السالبة على المستوى النفسي والجسد   نوالتكنولوجية الجديد ، يتعرض

 ةئبي وسط الناشئ الطفل فإن استعراضها تم التي والنظريات دبياتاأل وحسبواالجتماعي. 

 نواقص نفسية كثير .  امنعزالً  نيكو أن يمكن كثيفة تكنولوجية

مستوى استخدام التكنولوجيا إللهاء  أن عينة السكان ال،طريين، وسط االستبيان نتائ  أبانت وكما

 النفسي دامخاالست أثر عن متوسطمستوى   واألطفال في قطر في تزايد، بينما يوجد وعي 

بنسبة  ترىكشفت نتائ  االستبيان أن العينة المستطلعة من سكان قطر  ف،د .والجسد  واالجتماعي

 أن النتائ  تفيد كما ،(15 للتكنولوجيا ) شكل رقم األطفال استخدام في إفراط وجود% 80بلغت 

 كما% 55 بنسبة اإللكترونية لألجهز  يتعرضون المبكر  الطفولة سن في األطفال من كبير  نسبة

% من األطفال يعتمدون بشكل كبير على 86( وهي نسبة كبير  ،كما أن 6) رقم بالشكل جاء

( ، وأن األلواح الرقمية كاآليباد هي 9كما جاء بالشكل رقم ) التكنولوجيا واإلنترنت كوسيله للترفيه

 بنسبة التلفاز يستخدم ثم% 36 بنسبة يوميا والترفيه للتسليه الطفل يستخدمها التي جهز أكثر األ

 انعزال في ساهمت اإللكترونية األجهز  أن نالحظ وأيضا ،( 11) رقم بالشكل جاء كما% 26

 بالشكل جاء كما% 55 وهي جداً  مرتفعة بنسبة والحديث اللعب األطفال ومشاركة أسرته عن الطفل

 (.16) رقم

 الصحي بالجانب سلبي بشكل يتأثرون أطفالهم بأن يشعرون واألمهات اآلباء من% 44 وأن

( ، وأن هناك 17) رقم بالشكل جاء كما اإللكترونية األجهز  على همجلوس إفراط بسبب والسلوكي

عالقة بين كسل وخمول الطفل وضعف تركيزه م  اآلخرين أثناء استخدامه لألجهز  اإللكترونية 

 (.18) رقم بالشكل جاء كما% 43 بنسبة

 ثرأ ت،ليل في وتسهم اآلثار تلك توض  وتعريفية توعوية حملة خوض ت،رر ف،د عليه بناء

تجنيبه لألطفال في المجتم   إلىوهو األمر ال   تهدف ه ه الحملة  قطر أطفال على جياوالتكنولول

 ال،طر .
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 للحملة التخطيط

 

 -بيست ليلحت – الحملة أهداف

 للحملة الزمني والجدول الميزانية

 

 

 استخدامات أثر حولر للمصاد النصية المراجعة عبر إليه التوصل تم ما على بناء

 استخداماتهم حول السكان من لعينة االستبيان إليه أشار وما األطفال، عند التكنولوجيا

 :يلي ما مالمحها أهم توعوية، حملة لتنفيذ التخطيط تم األطفال، وسط للتكنولوجيا

 

 :الحملة أهداف
 األطفال على وتأثيرها التكتولوجية الوسائط حول ح،ائق من عليه الوقوف تم ما على بناء
 كما ستكون الحملة أهداف فإن األمور، أولياء م  إجراؤه تم ال   البحث نتائ  وعلى صغار،ال
 :يلي
 العالقات و وسلوك صحة يهدد خطراً  تمثل التي ال كية  األجهز بمضار اآلباء توعية .1

  .ألطفالهم جتماعيةاال
 .وال كية لكترونيةاال باألجهز  اللعب ساعات تنظيم بكيفية األمور أولياء تعريف .2
  .لعابهمأ وفي ، يشاهدونه لما اختيارهم في طفالهمأ مشاركة بضرور  األمور أولياء توعية .3
 باللعب األوقات ه ه ملئ وعدم أطفالهم م  أكثر أوقات قضاء األموربضرور  أولياء توعية .4

 .ال كية واأللواح كترونيةلاإل باأللعاب
 نمو على أثره و للطفل جتماعيةاال والمشاركة الخارجي اللعب بأهمية األمور أولياء توعية .5

 .والسلوكي جتماعيواال الجسمي الطفل

 
 : PESTبيست تحليل

 تحليل استخدام  يمكن الحملة، فيه ستجر  ال   المجتم  خصائص بمراجعة الحملة أثر لمعرفة
 المؤسسات فيها تتواجد التي البيئة ليباأس من واحداً  بيست تحليل يعتبرو. الغرض له ا بيست

 .العامة العالقات مؤسسات قبل من معهم التعامل المراد واألفراد
 اختيار تم ف،د اجتماعية، ابعاد  ات قضية هي بتناولها المجموعة ه ه ست،وم التي ضية،ال أن بما 

 الواضحة اإلدارية الهياكل  ات للمؤسسات كثيراً  يصل  ال    سوت تحليل من بدال بيست تحليل
 تحليل يحددها التي العوامل تحليل أن واضحا يبدو بصددها نحن التي الحملة حالة ففي.  المعالم
  .مالءمة األكثر هي  بيست
 في قدمه وقد هارفارد، جامعة من أقويالر فرانسيس للبوفيسور بيست تحليل م،ترح ويعود
 . PEST ليصب  بعد فيما تحويره تم ولكن ETPS بمختصر األصل
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ً  بيست تحليل  ويعتبر   ومن ، معالجتها يتم التي ال،ضية أو المؤسسة لواق  الكلية للنظر  مناسبا
 ويرى.  الم،ترحة الحملة فيها تنظر التي مثل من العموم  ات ال،ضايا في للتحليل أنسب هو ثم

 األهداف، تنفي  سبيل في والمعترضات للمخاطر الكلية الرؤية من يمكن بيست تحليل أن كثيرون
 (2009ندر،لق). الجزئيات على التركيز من بدالً  الكلي التفكير على يساعد كما
 
 :هي عوامل ربعةأ على يقوم بيست تحليل فإن معروف هو وكما

 
 سلوكيات على واالجتماعية الث،افية المفاهيم تؤثر : والثقافي االجتماعي الجانب .1

 من ساسيةأ وسيلة هاأن على التكنولوجيا لىإ تنظر األسر صبحتأف المجتم ، فرادأ
 بحجة ألبنائها ال كية جهز األ توفر سراأل من العديد فنرى والتحضر التطور وسائل

 لىإ النظر دون عنها االستغناء يمكن ال حياتية ضرور  نهاأو التطور تواكب نهاأ
 المثال سبيل على يوفرون مهاتاأل غلبأف الترف مظاهر من تعد نهاأ كما سلبياتها،

 يتم منهم قلأ بأنه الطفل يشعر ال كيو ، لديهم العائلة طفالأ ب،ية ألن لطفلهم يباداآل
 .مماثالً  جهازا هؤعطاإ
 على يعيش من جعلت اقتصادية طفر  بوجود قطر تتميز:  االقتصادي الجانب .2

 نأ نجد الفرد دخل الرتفاع نظراً  و متفاوته، وبنسب والب خ بالترف ينعم رضهاأ
 ىإل ضرورية ساسيةأ مورأ من توفيره تم قد  سراأل تحتاجه ال وما تحتاجه ما كل
 متناول في صبحتأ والتي لكترونيةاإل جهز األ اقتناء مثل البسيطة ةالعادي موراأل
 دخل ارتفاع نأ  إ طفالاأل عند جهاز كل من الجديد صداراإل نجد وقد طفال،األ
 على حصوله لسهولة التكنولوجيا م  الطفل دماجإ في ساهم رئيسي عامل  سراأل
ً مادي ءً عب تشكل ال التي جهز األ تلك مثل  .سرتهأ على ا

 إلى للوصول للفرد تسم  لإلنسان ح،و  هي الرقمية الح،و  :السياسي الجانب .3
 الحكومات وتعمل تصالاال وشبكات اإللكترونية األجهز  واستخدام الرقمي اإلعالم

 الخدمات وأتاحت اإلنترنت شبكة إلى الوصول على ال،در  ضمان على الديم،راطية
 والتصويت إلكترونيا الحكومة م  التواصل في والحق اإلنترنت على العامة
 وحماية والتعبير التفكير حرية لهم أتاحت اإلدارية والشفافية إلكترونيا نتخابواال

 األنظمة بعض قامت آخر جانب ومن  .ةوالخصوصي التنظيم وحرية البيانات
 جتماعياال تصالاال ووسائل المعلومات إلى الوصول بحظر ال،معية والحكومات
 الدولية والتطورات السياسية والمشكالت والع،بات للتحديات نظرا واإلنترنت
 أعداد لزياد  ونظرا الحكومي والفساد والفتن والحروب االقتصادية والتوقعات
 المعيشة مستوى في الكبير والتفاوت التكنولوجية، الفجو  وزياد  سياسيا المهمشين

 للشباب خصوصا إلكتروني سياسي وعي تشكيل في اً كبير اً دور لها ألن
 أتاحت قطر سياسة ونجد .معارضا ورأيا فكرا يشكلوا ال حتى اإلنترنت ومستخدمي
 استخدام في ح،ه الفرد إعطاء في وساهمت والتعبير الرأ  حرية لمواطنيها
 يستخدم قطر في الفرد جعل في ساهم وه ا حظر أو قيود بال نترنتواإل التكنولوجيا
 بعض بحظر قامت التي الدول عكس على مطل،ة وبحرية واس  بشكل التكنولوجيا
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 عن السياسي عتراضاال بسبب شعوبها عن واإلنترنت جتماعياال التواصل وسائل
 .حكامها

 
 غير بشكل الرقمية األجهز  واستخدام انتشار معدالت ارتفعت :التكنولوجي الجانب .4

 قطر دولة في األفراد بين نترنتاإل استخدام معدل وانتشر قطر دولة في مسبو 
 الجابر، حصة الدكتور  صّرحت اإلطار، ه ا وفي ، م،يمين أو مواطنين سواء
 قطر دولة" أن المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت األعلى للمجلس العام األمين
 السكان، لكافة واعد رقمي مست،بل مالم  تشكيل نحو ت،دّمها ثابتة ىوبخط تواصل

 تعزيز بغية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وقدرات إلمكانيات تسخيرها ظل في
 على قائم قو  تنافسي  اقتصاد بناء لضمان المرجو الت،دم وإحراز االبتكار
 استفاد ال،طر  والمجتم ".  المجتم رفاهية من يزيد أن شأنه من وال   المعرفة

 اإللكترونية الحكومة خدمات استخدام طريق عن أيضا واإلنترنت التكنولوجيا من
 المرورية المخالفات دف  أجل من الخدمات له ه استخداما األرج  على فئة وأعلى
 اإللكتروني والتسجيل للوظائف والت،ديم ال كية البطاقة على الحصول وطلبات
 األرج  على يميلون فإنهم الوافدين أما ، المهام من وغيرها والجامعات للمدارس
 الصحية والبطاقات وتجديدها، التأشيرات على الحصول خدمات الستخدام
 .اإلقامة وتصاري 

 

 
 :الحملة نوع

  : أنواعها تشكلت بهما ،هدفين الحملة اعتمدت
 التكنولوجيا تخدامسا موضوع حول الجمهور وسط المعرفة بث إلى ويهدف: إعالميّ  .1

 المستهدفين تفيد تعريفية معلومات ت،ديم على الجانب ه ا وسيركز. األطفال عند بكثافة
  .وإدراكهم وعيهم مستوى من وتترف 

 المفرط االستخدام مساوئ على والتركيز بالمخاطر الوعي زياد  إلى ويهدف: توعوي .2
 واالجتماعية والجسدية النفسية: الثالثة وانبجال على

 
 :المستهدف الجمهور

 اختيارها تم التي العمرية الفئة في أطفال لها التي األسر هو الحملة ه ه من دفهالمست الجمهور
ً  األكثر هي الفئة ه ه أن إلى هنا نشير أن ويجب .أعوام ستة إلى عامين من الفئة وهي  استخداما
 .التكنولوجيا ل ات أطفالها لتعريض استعدادا أكثر ب لك وهي ولوجيانللتك

 
 :المستخدمة الوسائل
 :التالي النحو على وذلك الحملة لهذه وسائل عدة استخدام سيتم

 الصحف/اإل اعة/(والريان قطر قنا  على تلفزيونية دعاية) تلفزيون: التقليدية الوسائل 
 والمجالت

 لكترونيةاإل المواق /انستغرام/ تويتر: الحديثة الوسائل 
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 التجارية والمجمعات الرئيسية الطر  على الفتات: الثابتة الوسائل 

 مناسبات  
 

 :للحملة الزمني الجدول
 في وتنتهي 15/12/2014 من ستبدأ والتي الحملة فتر ل المرفق الزمني الجدول يشير
 ال،ياس بعد سيتم ثم ومن أول، اختبار فتر  هاارباعتب الفتر  ه ه اختيار تم وقد 14/1/2015

 .لها حاجة هناك كانت إ ا التالية للحملة الجديد المدى الحملة ألثر البعد 
 الجدول الزمني تبدأ الحملة

15/12/
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                                دعايات التلفاز
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 الطرق العامة
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 التجارية

                               

وسائل التواصل 
 اإلجتماعي

                               

                                اإلذاعة
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 والمجالت
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 : الميزانيّة

 اعتمدت ت،ديريةقام أر الم كور  األرقام أن إلى اإلشار  ويجب ،للحملة اليةتال الميزانية اعتماد تم

 .للحملة التخطيط عند أسعار من سائد هو ما على

   

 

  

 االجمالي التكلفة المادية ادوات االتصال

 تلفزيون قطر ) مجانا ( التلفزيون
 ر ( : مرتين في اليوم لمد  شهر واحد  20,000تلفزيون الريان ) 

30,000 

 ر ( 3000 اعة صوت الريان )إ الراديو

  اعة مؤسسة قطر )مجانا(إ
  اعة قطر )مجانا(إ

 

4000 

)الوطن ،  ينتفيفي  صح يوماً باأللوان 18بالصفحة األخير  لمد   رب  صفحة الصحف والمجالت

 ر  317,250الشر ( + مجلة ليالينا 

 

317.250 

 وات الدعاية .أدر  للديكورات و 18,000 اسباير زون : األدواتالفعاليه و 

 ر  هدايا االطفال و الطعام والمشروبات 15,000

 ر  لالعالنات في الشوارع واالماكن العامه 15,000

53.000 

ثاية على موق  اليوتيوب لمد  شهر عشر  آالف مشاهد  ب،يمة  30لمد  إعالن  اإلعالن على مواقع االنترنت

 ر  550

550 

 70الفتتان على شوارع رئيسية و سب  الفتات على شوارع فرعية لمد  شهر  الفتات الشوارع 
 ألف ر  000

70.000 

الفتات داخل المجمعات 

 التجارية
ً يوم 22الفتات إعالنيّة بمجمعي الستي سنتر وفيالجيو لمد    25.000 ر  25000ب،يمة  ا

 

 QR 499,800:  االجمالية التكلفة



34 

 

 
  الحملة  برامج

 
 وشعارها الحملة اسم
 دمةخالمستالبرامج  نماذج

 
 

 يمقامت الحملة بتصم فقدمن مسببات وأغراض،  استعراضهما سبق  على بناء
 :التالي النحو ىعل البرامج

 
 

 :الحملة اسم: أوآل
 أو بي"أهتم  تعنيقطرية  عاميّةكلمة  هاألن و لكرني" "عبّ  الحملة اسم اختيار تم

  االلتفات على حثّهم و اآلباء لمعاتبة وهو العتاب من شيء فيها" حاجتي إلى التفت
وعدم تركهم لساعات طويلة على األجهز  األلكتورونية التي يظهر البحث  البنائهم

ً كلمة عربية  وهي.آثارها السلبية على الطفل   أ تحمل نفس المعنى  أصيلةأيضا
)ابن تتركوني ال للتكنولوجيا واإليثار والعناية، فكأن الطفل ي،ول لوالديه عبروني 

 منظور(.
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ا   :الحملة شعار: ثانيا
 عليها يركز التي اللوحية األجهز  شاشة شكل على ليكون الحملة شعار اختيار تم

. تم البحث عليها يركز التي العمرية الفئة من ألطفال أشكار داخله وفي البحث
اختيار ألوان طفولية وك لك شكل الخط و لك ألنها تركز على أعمار صغير  جداً 
وهو الطفل ما قبل المدرسة، وإن كانت الرسالة موجهة لآلباء ولكن الطاب  الطفولي 

 طفولة. لديهم أطفاالً في عمر ال ال ين خاصة اآلباء اهتمام لج بأدعى 
 

ا   (/المجالتالتلفزيون)الصحف/  التقليدية الوسائل: ثالثا
 اختيار الصحف و التلفزيون والراديو  تم

 :الراديو على اإلعالن محتوى نص:  الراديو
الح،ي،ي، كلنا نالحظ أن عيالنا صاروا مثلنا طول اليوم  اللعب يفت،دون اليوم أطفالنا)

برام  األطفال وما ندر  شكثر تأثر  يتابعونعلى األجهز  اللوحية يلعبون أو 
 تحدد الي أنت ألنك األولى بالدرجة المسؤلين ياألبآء انتواهاألجهز  على عيالنا.. 

"عبرني  طفل/بصوت شو  وعبروهم وقتكم ومن عيالكم عطوا..يلعب شنو لطفلك
 " (تخليني ال للتكنولوجياو

 :التلفزيون
 المشروع ت،ديم خالل عرضة وسيتم ثانية 30 لمد  إعالن عمل

 :والالفتات والمجالت الصحف
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ا   : الحديثة الوسائط: رابعا
 قطر، دولة في كبير اهتمام على لحصولهم و لك وانس،رام تويتر موقعي اختيار تم

 .اليوتيوب موق  على التلفزيوني لإلعالن عرض هناك سيكون وك لك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا   :: توزيعات الحملة خامسا
ه ه التوزيعات كهدية خالل فعاليات الحملة وتوض  في علبة على شكل  ستوزع
 ( ميداليا– قبعةتي شيرتات و  -سبور  وألعاب يدوية -)كوبهدية 
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 :للفعاليات دعوة كروت
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 :الفعاليات خالل توزع مطويات
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ا   الفعاليّات: جدول:سادسا

 

 

 المكان  الوقت التنظيم  الجمهور المستهدف

األنشطة لألطفال و  فاعليه عائليه

 االهالي 

عصرا  3الجمعه من الساعة 

مساء فعاليات  6الى الساعه 

 لألهالي

حدي،ة اسباير 

 زون
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األلعاب الشعبية أو  للعائالت واألطفال

التي تشج  الت،ليدية 

 الطفل على الحركة

و التعريف بالحملة وتوزي  

 المنشورات التوعوية 

 

سنه 6 – 2من عمر   

 

األطعمه : توزب  

االكالت الصحية 

على االطفال 

واالهالي والتي 

تحتو  على 

الفيتامينات 

 والبروتينات

الى  3:30السبت من الساعه 

تبدأ االلعاب  5:30الساعه 

الت،ليدية و االنشطة المتنوعة 

 لألطفال 

 

الدعو  عامة لجمي  وسائل 

االعالم ، و ارسال الدعوات 

للمدارس واماكن عمل 

 االهالي

عربات توزي  المياه 

 المجانية 

استضافة بعض الشخصيات 

الكرتونية لج ب اكبر عدد من 

 االطفال

 

توزي  الهدايا على االطفال   

وهي عبار  عن مجموعة 

قصص وكتب بعد نهاية كل 

 فعالية 
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