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 قواعد النشر

املتعلقة بالعلوم االنسانية  الدراساتاألبحاث و  االجتماعيمجلة التمكين تقبل     

مية التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتوافر فيها األصالة العلو  واالقتصادية واالجتماعية

 وتحترم قواعد النشر التالية:والقواعد العلمية املتعارف عليها 

 قد سبق نشره بأي شكل من األشكال.املرسل أن ال يكون البحث يجب  -

، يكتب كامل النص بالخط Microsoft Wordيتم إرسال البحوث مكتوبة ببرنامج  -

واملسافة بين  بخط عريض، 16، والعناوين حجم 14حجم   ( Sakkal Majall) العربي

صفحة بما في ذلك املراجع  20(، وال تتعدى صفحات البحث 1.15األسطر تكون )

 Times ) تكتب ألجنبيةصفحة، أما املداخالت باللغة ا 15واملالحق، وال تقل عن 

New Arabic )  14والعناوين حجم  12حجم.  

 .(APA)حسب النموذج يكون التوثيق  -

، أسفل 2، رأس الورقة  3وأيسر  3وأيمن  2.5فل وأس 2.5هوامش الصفحة أعلى  -

 .(A4) حجم الورقة عادي 2الورقة 

 صفحة كحد أدنى . 15صفحة كحد أقص ى، و 20حجم املقال ال يتجاوز  -

يجب أن يستهل كل بحث بصفحة مستقلة تشمل على ملخصين واحد باللغة  -

 (.إنجليزيةالعربية واآلخر باللغة األجنبية )فرنسية، 

 .ل املداخالت الفردية والثنائية، وتمنح األولوية للبحوث والدراسات امليدانيةتقب  -

عن وجهة بطبيعة الحال املرسلة تعبر عن أراء أصحابها وال تعبر  واملقاالت  البحوث -

 .نظر املجلة

 . األغواط االجتماعيجميع الحقوق محفوظة ملجلة التمكين  -



توحيد املقاالت وفق نموذج منهجي موحد ، حيث ضرورة اإللتزام بقالب املقال، بغية  -

الخاصة بمجلة  الفايسبوكيمكن للباحث الحصول على النموذج من صفحة 

 .االجتماعيالتمكين 

 ترسل املقاالت إلى البريد االلكتروني الخاص باملجلة وهو:  -
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 لكمة التحرير

 بن شاعة بريان ) مدير اجملةل (د.                                           

 مدير خمرب المتكني الاجامتعي والتمنية املس تدامة                                          

 يف البيئة الصحراوية                                          

إيمانا منا بأن النشر العلمي يعتبر من مخرجات البحث العلمي ومن مدخالته أيضا، إذ ال     

أن النشر  ا، كماإلعتماد على أبحاث علمية منشورةيمكن تصور أبحاث علمية جديدة دون 

، بل ملؤسسات العلمية التي ينتمون لهاالعلمي أصبح مؤشرا لقياس وتصنيف الباحثين وا

 األمر جعل هذا ،منتجي املعرفة واملستثمرين فيهامكانة البلد في خريطة  إظهار  وأكثر من ذلك

العمل على اإلرتقاء باملجالت  يسعون جادين من أجلن على تطوير البحث في الجزائر القائمو 

في هذه الفترة وتشجيع الهيئات البحثية وإعادة النظر في شروط تصنيفها العلمية الجامعية 

     .شورات العلميةبجودة املن االهتمامعلى 

نشر املعرفة وتبادلها وجعلها متاحة  للمساهمة في من هذا املنطلق تولد لدينا الحافز     

التكامل املعرفي  تثمين وكذاة، للباحثين في شتى التخصصات وباألخص العلوم اإلجتماعي

أهدافه العلمية  نافي التخصصات التي تندرج في توجهات املخبر والذي حدد ءبين العلما

 االجتماعيالتمكين  بحث في سبلاليسعى إلى  في مشروعنا العلمي والبحثي الذي والبحثية

، لذا فإن رؤيتنا وتطلعاتنا معية من أجل تحقيق تنمية مستدامةللفئات واملؤسسات املجت

في هذا املشروع والتي ة التي سطرناها العام اتالتوجهتستهدف إنتاج معرفة علمية تخدم 

 .تهدف إلى تقديم خدمة للمجتمع ومؤسساته

ة املستدامة في والتنمي االجتماعيأعضاء مخبر التمكين  أصالة عن نفس ي ونيابة على    

نشر بحوثهم في مجلة ب املهتمين واألساتذة الباحثين مساهمةيسعدنا  ،البيئة الصحراوية

ونأمل أن تكون إضافة تلبي تطلعات الباحثين من داخل الوطن وخارجه  االجتماعيالتمكين 

 تقدم إضافة في تخصصها.و 
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 ملخص الدراسة 
 حيث األسرة، يف عام بشكل األنرتنيت أو االجتماعي التواصل شبكات أحدثتها اليت اهلـــــــوة تبيان إىل الدراسة هدفت    
 واملؤسسة األساسي الركن تعد حيث اإلطالق على أمهها نقل مل إن االجتماعية التنشئة مؤسسات أهم من األسرة تعترب
 يف إال يةاالجتماع بالتنشئة يتعلق فيما جناحاهتا حتقيق لألسرة ميكن فال األخرى، املؤسسات باقي جناح تضمن اليت املهمة
 شبكات وبروز التقين التطور ظل يف القول ميكن وعليه السلوكات، لتلقني كآلية  أفرادها بني واحلوار والتواصل التفاعل ظل

"  التحدي هذا رأس وعلى املختلفة التحديات من كثريا  تعاين أصبحت االسرة هذه أن االنرتنيت على االجتماعية التواصل
 .التنشئة على االنرتنيت شبكة تأثري آخر بعد يوما   يتعاظم  حيث ،"االجتماعية التنشئة
 لواقــ  االجتمــاعي التواصــل شــبكات عــرب القــادم اخلطــر مــن حتذيريــة سوســيولوجية لرؤيــة وفقــا املوضــو  تنــاول مت حيــث    

 ،راضـياافت علـى ويتطـور وينمـو يقـوى حـني يف ، فشـيئا شيئا ويتالشى يضمحل الذي والحقيقي المباشر األسري التفاعل
ـــ  السوســيولوجية املقاربــة حمــور وهــذا ـــرة  و  العــامل الرقمــي  بــني  األطفــال تفاعــل لواقـــــ  االجتمــاعي التواصــل شــبكاتاألســـــــ
 .منوذجا

 .االجتماعي التواصل شبكات -العامل الرقمي    -األســــــــرة    -  األطفال تفاعل : المفتاحية الكلمات
Abstract 

    The study aims to show the gap between the social networks or the Internet in 

general in the family, where the family is one of the most important institutions of social 

upbringing if not the most important at all as it is the cornerstone and the important 

institution that ensures the success of other institutions, the family can not achieve 

success in It is possible to say in light of the technical development and the emergence 

of social networks on the Internet that this family is suffering from many different 

challenges and at the top of this The "socialization", which is growing by the day the 

Internet impact on the socialization. 

     Where the subject was addressed according to a sociological warning of the danger 

of coming through social networks of the reality of direct and real family interaction, 

which gradually fade away, while strengthening and growing and develop on the 

virtual, and this is the focus of the sociological approach to the reality of interaction 

between children and the digital world social networks model. 
Keywords: Interaction of children - family - the digital world - social networks. 
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 مقدمة: -
اليت يتلقى فيها االنسان السلوكات تعترب مرحلة الطفولة من أهم املراحل اليت مير هبا الفرد يف حياته، كوهنا املرحلة     

 والقيم واملبادئ االجتماعية تتحكم بعدها يف جزء مهم من حياته وميوالته وحىت اجتاهاته مستقبال.
كما وتعد مرحلة الطفولة حساسة جدا باعتبارها مرحلة البناء احلقيقي للفرد االجيايب واملنتج يف جمتمعه، إذا متت عملية      

ية بنجاح من جهة أخرى قد تفشل التنشئة وتنتج أفرادا ليسوا اجيابيني وبالتايل بوادر الفشل االجتماعي  التنشئة االجتماع
 ككل.
وإن فشل التنشئة االجتماعية مرداته وأسبابه عديدة ، تعددت بفعل تطور احلياة بشكل عام وبروز مؤسسات أخرى     

 ى غرار وسائل التواصل االجتماعي.نشئتهم علدخلت على خط التأثري على األفراد يف اجملتم  وتفشيل ت
وتعترب وسائل التواصل االجتماعي من أهم الوسائل اليت سيطرت على اهتمامات األفراد يف اجملتم  سواءا أطفال أو     

شباب أو فئات أخرى من فئات اجملتم ،  حيث تعد هذه الشبكات على غرار موق  " الفايس بوك " الشهري وشبكات 
أحدث وسائل االتصال اجلماهريي وأخطرها، حيث تتميز بقدرهتا الفائقة على جذب الصغار والكبار حوهلا، أخرى من 

 وذلك بفعل قدراهتا على املزج بني الصوت والصورة واحلركة واالتصال والتواصل دون حواجز ال زمانية وال مكانية.
هو أن هذا األخري اقتحم احلياة العامة وقضى على كل ما  ولعل أهم ما يلفت النظر يف قضايا األطفال والعامل الرقمي    

هو تقليدي، حيث أضحى العامل الرقمي مبضامينه وأدواته مهيمنا على حياة األفراد وفلسفة حياهتم اليومية، ومن أبرز 
تواصل مظاهر العامل الرقمي شبكات التواصل االجتماعي اليت خطفت قلوب الصغار والكبار وأصبحت من أهم مواق  ال

 االجتماعي استخداما، ويزداد هذا االستخدام يوميا حبكم اخلصائص املميزة هلا.
إن أهم األعراض اجلانبية من وجهة نظرنا الستخدام األطفال هذه املواق  هو االنعكاس السليب على التفاعل احلقيقي     

م  مرور األيام، وذلك بفعل العامل املوازي واملباشر م  األسرة، حيث تتالشى تدرجييا العالقات األسرية وجتف وتضعف 
 الذي وجه هؤالء وبصفة جمانية تقريبا، من حيث أنه فضاءا بديال عن التواصل واحلوار األسري.

سبق تأيت هذه الدراسة لتدق ناقوس اخلطر القادم على األسرة للتنبيه واإلشارة إىل أن هذه املواق   وبناءا على ما    
وشبابنا من بني أيدينا وبطريقة سلسلة وناعمة ومن دون أن حنس أو نشعر بذلك، من خالل  خطفت بالفعل أطفالنا

شبكات التواصل االجتماعي ودورها يف اضمحالل و حتديد املفاهيم وضبطها، تقدمي مقاربة حتليلية مضموهنا ما يلي : 
 .ن التواصل األسري احلقيقيالتواصل االفرتاضي الشبكي كبديـــــل ع، باإلضافة على وضعف التواصل األسري

 : اإلشكالية .1
 تيسري و اإلنسانية احلضارة تطوير يف املسامهة من متكنت و تطورت قد واإلعالم االتصال تكنولوجيا أن القول ميكن    
 ام كل  تعادل أن فيها حتدث اليت التطورات تكاد جديدة تكنولوجية مبرحلة مير العامل أن جند حيث البشري، اجلنس حياة
 وسائل ظهور إىل إضافة االتصال، وسائل عمل أسلوب و شكل يتغري  اآلن حيث السابقة، املراحل يف تطورات من سبق
 ( .138ص ،2005 ن،الدي علم محمود ( االتصالية آثارها هلا كان  جديدة

من للمجتمعات رز التحديات اليت مست بشكل أو بآخر مؤسسة األسرة اليت تضأبويعترب التحدي التكنولوجي من     
عامة تنشئة اجتماعية وفقا للمعايري والقواعد االجتماعية املتفق عليها، إال أن دخول التقنية بشكل عام على خط التنشئة 
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االجتماعية و مشاركة األسرة مهام التنشئة بل ويف بعض األحيان تتغلب عليها من ناحية القدرة على التأثري، هذا التأثري 
 ى غرار البىن االجتماعية والنظم السياسية والفكر والتعليم، واألسرة.مس مجي  اجلوانب، عل

 ومسـمياته تصـنيفاته تعـددت اإلعـالم، مـن جديـد شـكل إجيـاد يف اإلنرتنـت شـبكة يف املتالحقـة التطـورات سامهت فقد    
 التفاعليـة هـي صفة أهم لكنو  البديل، واإلعالم اجلديد، اإلعالم عليه أطلقوا الذي اإلعالميني، واملختصني املهتمني لدى

 والبوابـات واملـدونات اإللكرتونيـة، واملواقـ  االجتمـاعي التواصـل بشـبكات األمر تعلق إذا خصوصا األمر تعلق إذا خصوصا
 جديـد معـىن إىل التقليـدي مبعنـاه التواصـل مفهوم جذريا غريت اليت اإلنرتنت شبكة على وغريها الدردشة أو احملادثة ومواق 
 .للقارات العابرة العالقات من كةشب يف لإلحبار واسعا فضاء يفتح
 اجلديـد، االجتمـاعي اإلعـالم ب تعـر  " بـو  الفـي " مثـل االنرتنـت، عـرب االجتماعي التواصل مواق  أصبحت لقد    
 مـا مث وحمـدود، ضـيق نطـاق علـى افرتاضـيا جمتمعـا بداياتـه يف كـان وقـد واالنتشـار، االسـتخدام مـن ديناميكيـة يشهد الذي
 املتـأثرين قـرارات يف تـؤثر وبصـرية مسعيـة إعالميـة أداة إىل مكتوبـة نصـية إعالميـة أداة مـن ليتحـول الوقـت مـ  كـرب أن لبـث

األمر على هذه الشبكات ، يف الفرتة األخرية فأصبحوا يقضون اغلب أوقاهتم  كثيف  اقباال تشهدإذ أصبحت  واستجاباهتم
املتمثلــة بالعالقــات االجتماعيــة وصــلة األرحــام لــدى بعــض األطفــال والشــباب، الــذي ســاهم يف غيــاب العــادات والتقاليــد 

 تظهر تلك األزمة املسماة " العزلة االجتماعية " واملتعلقة مبصري بالتايل خصوصا وان هذه املواق  أصبحت شغلهم الشاغل
صـدقاء ال يـرون بعضـهم الـبعض إال العالقات االجتماعية احلقيقية، فقد اضـمحلت يف اآلونـة األخـرية فأصـبح األقـارب واأل

يف املناسبات واألعياد والسبب يف هذا هو التطـور التكنولـوجي امللحـوال خـالل السـنوات العشـر األخـرية ويف كافـة اجملـاالت 
    .وأصبحوا يتواصلون من خالل األدوات التكنولوجية مثل اهلاتف اخللوي واالنرتنت

 ومنط االجتماعي التفاعل صعيد على كثرية  تغريات عموما العربية تمعاتواجمل خاصة اجلزائري اجملتم  أن ونالحظ    
 الشبكات هذه إىل الولوج يعد مل حيث االنرتنيت، بشبكة املرتبطة الذكية اهلواتف أجهزة املباشر سببه التغري هذا التفاعل،
 أن فتالحظ واملكان، الزمان اتالشبك هذه ألغت حيث باملكان تعلق ما يف حمدود وليس وقصري، حمدد وقت على مقتصرا

 يف كانوا  ولو حىت أيديهم ببني من  اهلواتف ترك عدم  ذلك على دل ، ملل وبدون مكان أي ويف وقت كل  يف االستخدام
  جديدة، ثقافات برزت حيث ووظائفها، األسرة بنية يف شرخا أحدث الذي األمر افرتاضي، وليس حقيقي وتواصل اتصال
 والغر  للمنازل اجلديدة واالتصال اإلعالم وسائل دخول بعد وذلك األسر مستوى على ديدةع مشكالت معها وبرزت

 . الواقعية للعالقات موازية افرتاضية عالقات وتشكيل
 هذه يف عليه أطلقنا ما وجود أكد أغلبها أن جند باملوضو  اهتمت اليت القيمة السابقة الدراسات إىل وبالنظر           

 ثقافة " ( 19ص ،2005 ساري، حلمي)  (:م2005) ساري حلمي لدراسة  فبالنسبة ،( اهلـــوة)  حمبصطل الدراسة
 تكنولوجيا خيص مبا املعريف، اجملال يف وتوسعها بشموليتها الدراسة هذه فتمتاز ،" االجتماعي التواصل يف دراسة اإلنرتنت

 على أجريت حيث سواء، حد على والسلبية االجيابية آلثارا وتناولت التطبيقية، أو النظرية الناحية من سواء املعلومات،
 الدراسة، إليها توصلت اليت النتائج أهم ومن (. 472) حجمها بلغ اجلنسني كال  من الدوحة مدينة-قطر شباب من عينة
 ةشبك استخدام على اإلدمان عن النامجة واالجتماعية النفسية العزلة مشكلة هو الدراسة، هذه موضو  ختص واليت



األســــــــرة  والعالم الرقمي بين  األطفال تفاعل لواقــــــع تحليلية سوسيولوجية مقاربة  
Sociological analysis of the reality of children's interaction between the family and 

the digital world 

 مهدي السعيد. أ/  وارم العيد. أ

2019 مارس - الأول العدد – الاجامتعي المتكني جمةل  
4 

 أبنائهم انشغال بسبب الشباب أسر تذمر:  وثانيا   واإلحباط، والتوتر القلق انتشار:  أوال  : راضهاعأ أهم ومن اإلنرتنت،
 .األقارب زيارات من الشباب تذمر حيث من بعائالهتم االجتماعية الشباب عالقات خلخلة:  وثالثا   باإلنرتنت،

األســــــــرة   بين  األطفال تفاعل واقــــــع هو ما:  التايل الرئيسي ساؤلالت يف الدراسة، هذه مشكلة تتحدد مث ومن    
 والعالم الرقمي؟

 : يلي فيما تنحصر واليت اهلامة التساؤالت من جمموعة املوضو  هذا ويثري    
 ؟  األسري التواصل وضعف اضمحالل في دور االجتماعي التواصل لشبكات هل 
 بديـــــال عن التواصل األسري الحقيقي ؟  أصبح الشبكي االفتراضي لالتواص أن اعتبار يمكن هل 

 :المفاهيم تحديد .2
 :التفاعل -أ

 وجها أي مباشرا يكون وقد أكثر أو شخصني أو فردين بني والعطاء األخذ أو والتأثر، التأثري: " بأنه التفاعل يعر     
 نفسه ويكيف اجلماعة داخل فرد كل  فيه يشرتك حيث متبادل عمل:"  وهو  ،"مباشر غري بشكل حيدث وقد لوجه،
 مبعىن ذايت فعل رد إنه بل فقط، آخر لشخص شخص من موجها مشرتكا عمال ليس التفاعل وكذلك اآلخرين، م  ليعمل
 العمل قوة:" بأنه"  أوبنك " يعرفه كما  ،(232 ص ،1978 السيد، محمود النيل أبو)  " نفسه م  الشخص تفاعل

 .(69،ص 1974 جان، مينرونوف) " فيها يسامهون الذين يراها كما  ليةالداخ اجلماعي
 :االجتماعي التفاعل -ب
 من سلسلة إىل يشري االجتماعية العلوم ويف واالستجابات، املؤثرات من نوعا عام بشكل االجتماعي التفاعل يعد    

 ال االجتماعي والتفاعل البداية، عند عليه كانت  فيما الداخلية األطرا  يف تغيري عنها ينتج اليت واالستجابات املؤثرات
 م  عملهم طريقة تعديل إىل ذلك يؤدي حبيث أنفسهم الربامج على القائمني يف كذلك  يؤثر بل فحسب األفراد يف يوثر

 (.65 ص ،2001 وآخرون، الشناوي أحمد. )األفراد هلا يستجيب اليت لالستجابات تبعا سلوكهم حتسني
 اتصال ووسيلة واجملتمعات األمم بني والتعار  والتعايش والنمو التطور يف ساهم حيث البشري نسللج ضروري وهو     

 للمجتم ، األساسية امليزة تغيب التفاعل غاب إذا حيث اجملتم  هبا يتميز ميزة أهم يعد وكذلك اجملموعة، أفراد بني وتفاهم
 .والتطور للنهضة أساسي حمرك فالديناميكية

 باالحتكاك تتكون اليت االجتماعية والعالقات االنسانية النشاطات جممل بأنه الدراسة هذه يف التفاعل فتعري وميكن    
 .لألسرة الشامل باملفهوم الواحدة األسرة أفراد لدى باألخص واحلوار والتواصل

 : األطفال -ج
 االجتماعي، التفاعل لعمليات دوما يباملستج الطفل فيها يكون اليت املرحلة هي"  االجتما  علم منظور من الطفولة    
 ص ، 1999 ، علي يوسف منصور أميرة) ". االقتصادي النضج حىت والديه على الطفل فيها يعتمد اليت املدة هي أو
 .(139، 138 ص -
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 والسلوكي والنفسي العضوي، النمو حيث من يسودها حمدد، بطاب  منها كل  يتميز زمنية مراحل إىل الطفولة وتنقسم    
 الطفولة فإن. املختلفة النمو مراحل أثناء هلا يتعرضون اليت اخلاصة ظروفهم الختال  ترج  فردية فروق وجود م  االجتماعيو 

 .(60 ص تاريخ، بدون غيث عاطف محمد. ) تتشكل  خالهلا من واليت ، الفرد حياة يف األوىل املرحلة هي
  : الجديد اإلعالم  -د

 بأنه ويصفه خمتصر بشكل اجلديد اإلعالم    -High -Tech Dictionaryالرفيعة التكنولوجيا قاموس يعر     
 (. 9ص ،2011 صادق، مصطفى عباس" ) املتعددة والوسائط الكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر اندماج "

قمي الذي أنوا  اإلعالم الر  تعريفا  إجرائيا لإلعالم اجلديد بأنه" Sheridan التكنولوجية شريديانوتض  كلية     
  الكومبيوتر استخدام عن فضال, والصوت والفيديو والصورة النص اندماج على يعتمديقدم يف شكل رقمي وتفاعلي، و 

 المرجع" ) مساته أهم وهي مييزه الذي الرئيس الفارق متثل فهي التفاعلية أما والعرض، اإلنتاج عملية يف له رئيسة كآلية
 .(نفسه
 مـن األخـري اجلـزء يف ظهـرت الـيت املعلومـات وثـورة اجلديـدة االتصـال تكنولوجيات على ديداجل اإلعالم مصطلح ويطلق    
 يف للشــك قابلــة غــري عالقــة اجلمهــور، جانــب مــن واســتهالكها اجلديــد اإلعــالم وســائط لشــيو  أصــبح كمــا  العشــرين، القــرن
 من وغريها...  الرقمي االتصال رتاضي،االف العامل:  مثل املسميات من عددا   البعض عليه أطلق جديد اتصايل عصر ميالد

 التقليديـة التواصـلية األمنـاط تشكيل إعادة يف ساهم اجلديد فاإلعالم واحدة، تقنية إنسانية ظاهرة عن تعرب واليت ،التعبريات
 حاتـــم. ) العــام الفضـاء يف التعبــري وســائل وبـاقي اإلعــالم لوسـائط والثقافيــة السياســية النخـب احتكــار علـى القائمــة القدميـة
  .(03 ص ،2012 العالونة سـليم
 العشرين، القرن من األخري اجلزء يف ظهرت اليت اإلعالمية الدراسات يف واس  مصطلح هي اجلديدة اإلعالم وسائط    
 ردود عن فضال رقمي، جهاز أي وعلى مكان، أي ويف وقت أي يف احملتوى إىل الوصول إمكانية خالهلا من أصبح واليت
 رقمنة إىل باإلضافة اإلعالم، وسائل حمتوى حول اجملتم  وتشكيل اخلالقة، واملشاركة التفاعلية من للمستخدم تاحةامل الفعل
 . التقليدي اإلعالم من النقيض على احملتوى

 (  http://www.alukah.net/Culture/10894/40820/#ixzz2CHbSqZkuعلي صطفىم أحمد)
 اآليل، للحاسب املتعددة والوسائط واملواق ، اإلنرتنت، شبكة على األمثلة بعض اجلديدة اإلعالم وسائل وتشمل    

 أو الكتب، اجملالت، الروائية، األفالم التلفزيونية، الربامج تشمل ال كوهنا  وبرغم املدجمة، واألقراص الكمبيوتر وألعاب
 .التفاعل تتيح اليت الرقمية التكنولوجيات على احتوت إذا نطاقها يف تدخل أهنا إال الورقية، املطبوعات

 األدوات هي و أدواته يف جديد بل ُمستحدث ليس اجلديد اإلعالم لكن ..كبري  بشكل املصطلح هذا مؤخرا برز وقد    
رتبطة خصوصا  احلديثة االتصال ووسائل

ُ
 ومواق  وتويرت الفايسبوك: مثل االجتماعية والشبكات كاملدونات  بِاألنرتنت، امل

 اإلعالم واكبت الورقية الُصحف أن خصوصا   اإللكرتونية الصحافة هاإلي ُيضيف والكثري اليوتيوب مثل والفيديو الصور
 .لُصحفها إلكرتونية ُنسخ بِإطالق اجلديد
 :االجتماعي التواصل شبكات -ه  

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/6489/
http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/6489/
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 واليت الضخمة، الشبكات من جمموعة لتشكل العامل، حول األجهزة مباليني املتصلة العاملية الشبكات من جمموعة هي    
  ،2012، عابد زهير)  .التطور دائمة معلومات وتتضمن املختلفة، العامل دول بني فائقة بسرعة ائلةاهل املعلومات تنقل
 تتيح  (World Wide Web) العاملية االنرتنت شبكة على املواق  من جمموعة على يطلق مصطلح ،(139ص

 لنقل عاملي نظام يف معينة، فئة أو مدرسة أو دلبل االنتماء أو االهتمام جيمعهم افرتاضي، جمتم  بيئة يف األفراد بني التواصل
 . وغريها(  twiter)و ،(facebook) الشهري املوق  بينها ومن املعلومات،

 : االجتماعية العالقات -و
 تـؤثر والـيت اآلخـر، عـن صـورة طـر  كـل  لدى يتكون حبيث ،أكثر أو طرفني بني االجتماعي التفاعل ُتصـَوِّر صـورة هي    
 العمل وزمالة والقرابة، األسرية والروابط الصداقة،:  العالقات هذه صور ومن آلخر،ل منهما كل  حكم على ابا  إجي أو سلبا  

 (.171ص. 2007 المجالي فايز) .األصدقاء أو واملعار 
 :األسري التواصل -ز

 أطـرا  عـدة أو واحـدة عائلـة يف طرفـان بـني يكـون الـذي االتصـال وكذلك ، واملناقشات والتحادث التفاعل ذلك يعد    
  واالتفــاق والتوافــق واإلقنــا  والتفــاهم والتشــاور والتحــاور كالتفاعــل  تواصــلية، أشــكال عــدة يتخــذ والــذي( واألبنــاء الوالــدين)

 .العامة والفائدة العام الشأن ختص أو العائلة ختص مشرتكة أهدا  أو أمور على واملساعد والتوجيه والتعاون
 مشرتكة رؤية  حتقيق أجل من الواحدة العائلة أفراد بني واالحتكاك والتفاعل التناغم ذلك  األسري التواصل ويعين    

 تنامي ظل يف بالكامل صوره أحلى يف يعد مل حني يف ، صوره أحلى يف وهذا مشرتكة حياة وأساليب وطموحات وأهدا 
 وجفا  اضمحالل يف الشبكات هذه دور التايل املبحث يف سنوضح حيث االجتماعي التواصل شبكات استخدام
 .الشبكات هلذه الكثيف االستخدام حنو االجتاهات بسبب األسرية العالقات

 :األسري لتواصلا وضعف اضمحالل يف ودورها االجتماعي التواصل شبكات .3
 واملهتمـني املنشـغلني مـن العديـد األخـرية اآلونـة يف االجتمـاعي التواصـل شـبكات عرب التواصل ظاهرة االنتباه لفتت لقد    

 حيـث ، جاحـد إال ينكرهـا وال للعيـان ظـاهرة االجتمـاعي الصـعيد علـى تأثرياهتـا مؤشـرات أصـبحت حيـث اجملتمـ ، بقضايا
 أو وفئاهتم أعمارهم على النظر بغض اجملتم  يف األفراد أذهان على استحوذت املواق  هذه نأ من الوالدية الشكاوي زادت

 انعكــس الــذي األمــر ، طــوال ولســاعات يوميــا تصــفحها علــى االدمــان هــو الوحيــد فاملشــرتك والعلميــة، الثقافيــة مســتوياهتم
 . األسري التواصل على سلبيا
 مستخدمني االجتماعي، التواصل بشبكات جدا مهتمني  وأصبحوا بقوة، العامل هذا دخلوا األطفال أن اليوم واملالحظ    
 املتعلقــــة اإلحصـــائيات أثبتتـــه مـــا وهـــو  الـــواقعي، للعـــامل مـــوازي افرتاضـــي عـــامل يف ومنـــدجمني ، طـــوال ولســـاعات يوميـــا هلـــا

 شـعبية موقـ  وأكثـر أشـهر مـن االجتمـاعي التواصـل مواق  كأحد"   بوك الفيس"  موق  يعترب إذ الشبكات، هذه باستخدام
 مـن اكتسـبه مـا خـالل مـن ورواجا استخداما االجتماعي والتواصل الشبكات مواق  أكثر من اعتباره فيمكن اإلطالق على

 عالقـــات تكـــوين  الشـــباب وبـــاألخص لألفـــراد وســـهل  رواده، مـــن املاليـــري هبـــا كســـب  خصـــائص مـــن يتمتـــ  ومبـــا مميـــزات،
)  الدراسات أظهرت فقد وتنميتها، الشباب شخصية صقل يف ودورها االجتماعي لتواصلا مواق  وألمهية متنوعة اجتماعية

 115ـ ب مقارنــة مســتخدم، مليــون 156 قــارب العربيــة املنطقــة يف 2017 حبلــول«  بــوك فــيس»  مســتخدمي عــدد أن

http://www.yanabeea.net/vb
http://www.yanabeea.net/vb
http://www.yanabeea.net/vb
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 5.8بــ مقارنـة ،2017 وائـلأ يف العربية املنطقة يف« تويرت»  لــ نشط مستخدم مليون 11.1 وأن املاضي، العام يف مليونا  
 .((Salem, F. 2017 .سنوات ثالث قبل ماليني
 االجتماعية العزلة ومشاعر االنرتنت استعمال بني عالقة هناك أن تبني (سانديرز كريستوفر) هبا قام دراسة ويف    

 ،العائلية االتصاالت انخفاض م  عالقة له كانت  لألنرتنت الزائد االستعمال أن أخرى دراسة بينت وقد ،"واالكتئاب
 جتعل لألنرتنيت االتصالية فالتقنيات الوحدة و االكتئاب مشاعر زيادة م  للعائلة، احمللية االجتماعية الدائرة حجم ونقص
 ما وهذا املتزامن، اآلين الوقت يف و العامل أحناء كل  من أشخاص م  احلديث إلمكانية نظرا وانبساط، مبتعة يشعر الفرد
 جمتمعات يف يدخل و احلقيقي اجملتم  عن ينفصل" وبالتايل يشعر، أن دون أوقاتا ويقضي النقاشات يف يستغرق جيعله

 الوقت مرور م  و االجتماعي، حميطه وبأحداث بقضاياه اهتمامه وينقص جمتمعه، عن غريبا شخصا ويصبح ،"افرتاضية
 ،"le repli sur soi الذاتي باالنعزال" يسمى ما ويصيبه االجتماعية، بيئته عن متاما منعزل شخص إىل يتحول
 يعود و وأصدقائه، عائلته أفراد م  طويلة ملدة اجللوس يف الرغبة يفقد أن درجة إىل االفرتاضيني، بأصدقائه ارتباطه ويزداد
 فيها يقوم بيئة توفر" املنتديات هذه كون  إىل االلكرتونية، احملادثة ومبنتديات االفرتاضية باجلماعة الشديد االرتباط هذا

 يف موجودة اجتماعية بنيات وتوفر ،(social identity) االجتماعية الهوية و االنتماء شعور بتطوير األفراد
 .(09ص ،2010 بعزيز إبراهيم" )احلقيقي اجملتم 
 صـارت الـيت األسـرة قـيم علـى اخلطـورة يف غاية قيمية رهانات تطرح( مظاهرها أهم اإلنرتنت وتُعد  ) االتصالية العوملة إن    
، على  الضروري من ُيصبح ، األسرية العالقات محيمية فيه وتضعف القيود فيه ختتفي الذي - العامل هذا حيل   فعندما احملك 

 ُمطالعـــة علـــى خاللـــه مـــن واحلـــرص معهـــم، واجلـــاد   اإلجيـــايب والتواصـــل األبنـــاء مـــ  مصـــراعيه علـــى احلـــوار بـــاب فـــتح تعجيـــل
 (.2004 نعيمي، المنعم عبد. )وأحالمهم وآماهلم وآالمهم مهومهم ومشاركة وتوج هاهتم اجتاهاهتم

ــــاحثني مــــن العديــــد يــــرى كمــــا      ــــه، الفــــرد بــــني العالقــــة طبيعــــة أن الب  ومســــتواهم للوالــــدين، الشخصــــية والســــمات ووالدي
 عـن تنـتج وكيةالسـل االضـطرابات مـن فكثـري بيـنهم االجتماعية العالقات وشكل أبنائهم سلوك يف تؤثر والثقايف االجتماعي

 وعــدم عائليــة صــراعات مــن يعــانون الــذين األفــراد أن الدراســات مــن العديــد نتــائج أشــارت فقــد األســري، الوضــ  اخــتالل
 طريــق عــن الواقــ  مــن هروبــا األشــخاص وأكثــر ، بالعزلــة إحساســا األشــخاص أكثــر هــم أســرهم مــ  عالقــاهتم يف اســتقرار
 .(105 ،ص 2009، حالفتا  عبد سامي علياء)  .االنرتنيت استخدام

 من تلعبه ملا عناصرها، أهم وتعترب بل الشاب،  فيها يعيش اليت االجتماعية البيئة عناصر من هاما عنصرا األسرة وتعترب    
 دورها منى وقد واالجتماعي النفسي جانبها من وخاصة  ككل شخصيته بناء ويف لديه، الذات صورة بناء يف أساسي دور
 والرعاية، التنشئة يف دورها على والقضاء إقصائها وحتاول إليها األطفال جتذب أخرى مؤسسات زبرو  م  باخلصوص اليوم
 مما والتقليد لالكتساب األطفال لدى أخرى آفاقا فتحت اليت االنرتنيت شبكة خالل من اإلعالمية املؤسسات غرار على
 االجتماعي، التواصل مواق  يف يقضيه الذي قتبالو  مقارنة األسرة م  املبحوث يقضيه الذي الوقت حول نتساءل جعلنا

 الذي "األسري بالتواصل"  يعر  مبا تتعلق جدا مهمة قضية تطرح وهنا احلقيقية، لألسرة املوازية االفرتاضية األسرة أو
 الداخلي المحيط في تدور التي الموجبة العالقات زيادة ] :بأنه يعر  الذي األسري التماسك  يف دورا يلعب
 الجماعة نحو واتجهت العالقات، هذه تشتت وكلما الجماعة، تماسك ازداد العالقات ازدادت فكلما ةللجماع
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 يف النجاح مؤشرات أحد ويعد ،(86ص ، 1994 بدوي  زكي أحمد)   [ الداخلي التماسك ضعف الخارجية
 فرضها اليت" االجتماعية العزلة"  من نوعا االجتماعي التواصل مواق  وبسبب اليوم نشهد حيث والرقابة، والضبط التنشئة
 التواصل على سليب انعكاس هي العزلة هذه مستخدميه، على عامة بصفة واالنرتنيت االجتماعية والشبكات بوك الفايس
 الشباب اكتساب يف دور لإلعالم أن والرتبية األسرة بقضايا واملهتمني الدارسني من العديد أكد وقد احلقيقي، األسري

 .عليها نشأوا اليت واهلوية القيم م  اىفتتن لسلوكيات
 وضعف اضمحالل يف هاما دورا هلا االجتماعي التواصل شبكات أن العبارة بصريح القول نميك سبق ما على وبناءا    

 كلما  عليها، أدمن ، استخدامها وأطال إليها الولوج املستخدم ازداد كلما  أنه ننكر أن ميكن ال حيث األسري، التواصل
 .أسرته عن وابتعادا جمتمعه، يف الفعالة املشاركة يف وضعف ا املعاش الواق  عن انفصاال   ازداد
 عن التواصل األسري الحقيقي: بديـــــال  أصبح الشبكي االفتراضي التواصل .4

 دنزغي أنطوني طرح حسب هبا ويتأثر فيها يؤثر  مجاعة، وسط العيش إىل ،مييل اجتماعي كائن  أنه اإلنسان ُعر     
 نوعية نقلة حدثت االجتماعي التواصل شبكات بروز وم  عديدة، بطرق االجتماعي والتواصل التفاعل  خالل من وذلك

 حىت قلوهبم وسحرت الشباب عقول على املواق  هذه هيمنت حيث أبعاده، يف وحىت وطرقه التواصل ومنط أسلوب يف
 واجلامعات، والشوار  املنازل يف وقت، كل  يف األخرى الذكية مأجهزهت أو توب، الالب أو هواتفهم حيملون نراهم أصبحنا
 فايسبوكية لرسائل تنبيهات صوت إال تسم  وال روحا معك ليسوا ولكنهم جسدا معك جيلسون مكان كل  ويف واملقاهي
 م  اضرينح أهنم من بالرغم والعزلة االنطوائية عن يعرب موقف يف عليها بالرد تقوم اهلاتف يف تدقدق األصاب  وصوت
 غرفة وهي أال اخلاصة وغرفته اخلاص عامله منهم فلكل روحيا، منفصلون لكنهم واحد سقف حتت يعيشون حيث أسرهم،
 .الدردشة

 وتعمقها، التخصصات وزيادة احلياة تعقد حبكم أهنا يلحظ قد احلديثة اجملتمعات يف اإلنسانية العالقات لتطور واملتأمل    

 العزلة من مزيد على يدف  ذلك كل االتصال، وسائل أو التنظيمات أو املباين يف سواء احلديثة، ياالتكنولوج تطور عن فضال  

 و مصاحله وراء يلهث بنفسه مشغول فكل الواحدة، األسرة أفراد بني حىت مسيكة نفسية جدران ارتفعت حىت والتقوق ،
 .يستطيعونه ال ترفا   املعاصرة راألس من العديد يف احلميم الشخصي احلديث معها أصبح لدرجة أهدافه،

 ( 15490ARTICLE?PHP.SPIP/COM.DIWANALARAB.WWW://HTTP  ،حممد هارون فرغلى ) 
 حبوث معها أصبحت اليت للدرجة اجلماهريي اإلنساين االتصال طبيعة يف جوهرية حتوالت االنرتنيت ظهور أحدث وقد    

 هذه مبتطلبات لتفي شاملة مراجعة إىل حاجة يف خاصة عيةاالجتما التأثريات وحبوث عامة اجلماهريي االتصال
 قبل من عليه كانت  عما آخر شكال أخذت األفراد بني االجتماعية العالقات أن"  الباحثني معظم يرى حيث التحوالت،

 .بوك الفايس وشبكة احملمول، والتليفون االنرتنيت بظهور وخاصة ،(07ص سابق، مرجع:  الفتاح عبد سامي علياء)
  اليومية بنشاطاته الفرد يقوم أن من بدال حيث الفردانية، طاب  يتخذ التواصل شبكات استعمال  فإن عليه وبناءا    

 لذلك االجتماعي، التواصل شبكات على مبفرده هبا يقوم أصبح أسرته، م  والتثقيفية الرتفيهية الربامج ومشاهدة كالتسوق
 فيليب"  فنجد ، االجتماعية املشكالت من العديد من العديد أفرز بوك ايسالف مثل االجتماعية الشبكات النتشار فإن

 املفرط االستعمال على ،(L’verse de communication" ) االتصالية الثمالة"  مصطلح يطلق" يروتون

فرغلى%20هارون%20محمد
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article15490
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 النفسية ةالعزل إىل األفراد تقود اليت اإلنساين، التفاعل على واجلسمية احملتملة املخاطر على ويؤكد الشبكات هلذه
 هذه أن( Dominique Nora)  نــــــــــــــــــورا دومينيك يؤكد كما  املفرط، االستخدام بفعل حميطهم عن واالجتماعية

 االلتقاء عوض والشبكات احلواسيب طريق عن االتصال على مبين جديد، عالقايت جماال رمست قد االتصالية الوسائط
 على أثر االتصال من اجلديد النمط وهذا كتابية،  حوارية وكائنات افرتاضيني، فراداأل فأصبح فيزيقية، – جسمانية بصورة
 حبيس الفرد فأصبح األكرب، للمجتم  االجتماعي احمليط وداخل األسري، احمليط داخل واجلماعي الفردي التفاعل عملية
 .أيضا الغر  حبيسي أقرانه من املاليني م  يتواصل غرفته،

 :https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/7/21/1626وليدة حدادي) 
 (.280ص
 واحلوار للتواصل أمهية هناك فمثلما االجتماعي، التماسك على  االجتماعي والتفاعل التواصل أمهية إىل اإلشارة وجتدر    

 الروابط تقوية خالل من إجيابا ينعكس بالغ اجيايب وأثر بالغة أمهية واألفراد األسر بني االجتماعي التواصل يكتسي األسري،
 . األفراد نيب االجتماعية والعالقات

 وحتقق املستخدمني رغبات تليب واليت واملتنوعة املتجددة وحمتوياهتا مبضامينها متنوعة االجتماعي التواصل شبكات وتعد    
 يف األخبار كل  لنشر سباقا اليوم املوق  أصبح حيث األخبار، أو الثقافية أو العاطفية أو العلمية سواء املختلفة اشباعاهتم

 فاالستخدام. احلقيقي األسري التواصل عن بديـــــال  أصبح الشبكي االفرتاضي فالتواصل بالتايل الصورة،و  بالصوت وقتها
 يف يدخل املستخدم سيجعل الالوعي االستخدام حني يف التواصل، ويسهل االجتماعية  العالقات يدعم الواعي العقالين
 اإلدمان بعد عنه االستغناء ميكن ال والذي املصطنعة، ألوهاموا األحالم على املبين االفرتاضي باجملتم  يعر  ما دوامة
 عناصر عن وختليه الثقافة عناصر بعض يف التغيري من نوعا نلمس حيث حملها، وحيل األسرة عن بديال ويصبح عليه،

 الشباب و األطفال أن شك وال( ــيالتحل قيم)  أخرى عناصر واقتناء التقليد إىل وسعيه( التخلــي قيم)  قيميـــــــــــــــــــــــــــة
 حسب اجلديدة اإلعالمية للمضامني استهالكا وأكثر للتجديد، قابلية أكثر أهنم أساس على املستهدفة الفئات أهم ميثلون

 .والتقارير الدراسات
 : واقتراحات خاتمة -
فنمط وطريقة  ،العائلي التماسك يف تساهم اجتماعية أدوات الستحداث ماسة حباجة أننا أعتقد ،السابق العرض بعد    

وهذه بعض املقرتحات للتقليل من تأثري العامل  استخدامنا لتلك الشبكات هي ما حتدد كيفية تأثريها علينا وعلى من حولنا
 الرقمي على األفراد يف اجملتم  : 

خالل الشبكة وتوجيههم  ضرورة توعية أفراد اجملتم  بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص مبا ميكن القيام به من -1
 ناحية االستغالل األمثل هلا مبا يعود عليهم وعلى جمتمعاهتم بالنف .

نؤكد ضرورة التأكيد على دور اآلباء واألمهات يف رعاية ووقاية األبناء من خماطر اإلنرتنت من خالل التوجيه واملتابعة   -2
 والرقابة والتنظيم.

 تأثري االنرتنت على األسرة واجملتم .إجراء املزيد من األحباث يف جمال  -3

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/7/21/1626
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إن صمام األمان على اجلبهة اإليديولوجية هو ما يعر  باألمن الثقايف كنظام دفا  إيديولوجي وأخالقي من خالل   -4
 الواقعيالتنشئة االجتماعية والثقافية واألخالقية الصاحلة والناضجة للفرد  القادر على التعامل مبسؤولية م  العامل سواء 

األمر الذي ينتج عالقة سليمة ومنتظمة للفرد جتمعه م  والديه، وثقة تُبىن من سنوات عمره األوىل متكنه  االفتراضي أو
من اللجوء هلما والسما  منهما واالمتثال لتوجيهاهتما والتحاور والتفاعل والتواصل معهما، ومدى عمق ومتانة هذه الثقة 

 بعضهما البعض. إمنا يقاس مبدى قرب أفراد األسرة من
، وشبكات التواصل االجتماعي، باألنرتنيتعلى اآلباء وأولياء األمور أيها تعلم وتطوير املهارات حول كل ما يتعلق  -5

وكل العامل االفرتاضي الرقمي وما حيتويه من مضامني للتحكم أكثر يف استعماالته من طر  األبناء، وهذا األمر ميكن 
روط ا لألوالد، لوض  "ميثاق" أو اتفاق لالستخدام اآلمن للشبكة العنكبوتية، وحتددا مع ا األولياء من وض  قوانني وش

 ساعاٍت معينة يف اليوم, أو ماهية املواق  املسموحة وغري املسموحة للولوج إليها والبحث فيها .
 توعوي ة محالت تنظيم وضرورة ري ة،األس الروابط تقوية يف ودورها ،العائلّية الجلسات أمهي ة على األخري يف نؤكد كما      
 عن بديال   ليس اإللكرتوين التواصل أن على والتأكيد العائلي ة، اجللسات خالل واحلوار التواصل بأمهي ة األسرة ألفراد

 .العائلي ة واجللسات الزيارات

 الهوامش -
 . 1994 ين، بريوتاللبنا الفكر ، داراالجتماعية العلوم مصطلحات معجم( 1994بدوي، ) أمحد زكي  1
 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت.علم النف  االجتماعي( 1978محود أبو النيل مالسيد، ) -2
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، املكتب اجلامعي احلديث، ايا السكان واألسرة والطفولةمحاضرات في قض( 1999أمرية منصور يوسف علي، ) -4

 اإلسكندرية. 
 ، ورقة قدمت يف امللتقى الوطينوسائل االتصال الجديدة وأثرها على ثقافة المستعملين( 2010إبراهيم بعزيز، ) -5

 بسكرة. -"وسائل اإلعالم واجملتم " ، جامعة حممد خيضر
، حبث منشور  -ا  الجزيرة نموذج -حقيقة الصراع والتكامل بين اإلعالم الجديد والتقليدي ، أمحد مصطفى علي -6

شبكة  على األنرتين
  http://www.alukah.net/Culture/10894/40820/#ixzz2CHbSqZku ،أللوكة

 ، دار السحاب ، القاهرة واالتصال ومستقبل صناعة الصحافة تكنولوجيا المعلومات (2005، )حممود علم الدين -7
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ور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين األردنيين على المشاركة في د( 2012حاتـم سـليم العالونة، ) -9

،  "دراسة ميدانية على عينة من النقابيني" ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي الساب  عشر بعنوان " ثقافة الحرا  الجماهيري
 التغيري". كلية اآلداب / جامعة فيالدلفيا، عمان/األردن.

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/6489/
http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/6489/
../../../BBA/Desktop/شبكة%20لألوكة
../../../BBA/Desktop/شبكة%20لألوكة
../../../BBA/Desktop/شبكة%20لألوكة
http://www.alukah.net/Culture/10894/40820/#ixzz2CHbSqZku
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 الطفل المتمدرس والتنشئة اإللكترونية لألسرة الحضرية: أي  عالقة؟
 بحث استكشافي ميداني لنطاق الت أزم والتفو ق على عينة من األسر التلمسانية

?ild Educator and Digital Socialization of the Urban Family: Any RelationshipCh 

ين بدر محم د سيفي. أ  الد 
اجلزائر ؛ مستغامن-باديس بن احلميد عبد جامعة  

 ; Country 

 

badr.s.alg.2015@gmail.com 
 ملخص الدراسة

لرهان اليت تستدعي البحث العلمي والكشف السوسيولوجي، يعترب موضوع )التنشئة اإللكرتونية=الرقمية( من املواضيع ا
على اعتبار أمهية الظاهرة الرقمية يف التطبيع االجتماعي يف العملية التنشئوية اإللكرتونية للطفل وتفاعله مع العامل الرقمي 

عليه تتأكد جدوى هذه و  ،أكثر من تفاعله مع حميطه االجتماعي واألسري، خاصة يف ظل غياب الرقابة واملرافقة األسرية
 -سوسيولوجية(، تنطلق باجتاه اإلجابة عن تساؤالت سوسيو الدراسة يف الكشف والوصف للظاهرة من زاوية )ميكرو

فهمية لواقع الطفل املتمدرس بفهم واقع التنشئة الرقمية اإللكرتونية ألسرته، ومدى جتاوزها للتحديات والعوائق الراهنة 
الكشف عن واقع التنشئة اإللكرتونية:) القانوين، املعريف، البيئي، الوطين، األخالقي(، هبدف للعوملة يف خمتلف جماالت 

ورصد نطاق التأزم أو التفّوق بني الفاعل األسري ومدى تنشئة اإللكرتونية وحتدياهتا.ال والوعي الذايت بأمهية الرقميالتكوين 
للبناء العمليايت بتوظيف تقنيات االستمارة باملقابلة، واملنهج مطابقته ألهداف جماالت التنشئة اإللكرتونية. واستنادا 

الوصفي التحليلي املقارن مع "أسلوب التقرير الذايت" ملعرفة آراء املبحوثني واجتاه النطاق للتنشئوي لألسرة، أفادت الدراسة 
  اجملال األخالقي والعلمي.يف نتائجها نطاق رقمي أسري "مؤزم" يف اجملال الوطين والقانوين و"مفوق" بامتياز يف 

 .تنشئة إلكرتونية رقمية  -تنشئة اجتماعية   - حضرية أسرة : المفتاحية الكلمات
Abstract  

    The subject of digital e-education is one of the topics that require scientific research 

and sociologicalinvestigation,Therefore, the feasibility of this study is to detect and 

describe the phenomenon from a microcosiological point of view. It aims to answer the 

most important questions through a sociological reading of the reality of the child who 

is taught to understand the reality of the electronic digital formation of his family and 

the extent to which it exceeds the current challenges and obstacles of globalization in 

the various dimensions of electronic education: , The field of knowledge, the field of the 

environment, the national sphere, the moral ethical field), in order to reveal the reality 

of digital training and self-awareness of the importance of electronic formation and its 

challenges. F - areas of electronic formation. On the basis of the operational structure 

by employing interview and interview techniques, and the comparative descriptive 

analytical approach with the "self-report method" to understand the views of the 

respondents and the scope of the electronic family formation, the study reported a 

numerical "family" and "superior" Values and scientific  
Keywords: Urban family - Socialization - Digital electronic Socialization. 
. 
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 مقدمة: -
 وما التاريخ، جذور يف الضاربة واألمم املتحضر للمجتمع احلضارية املميزات من بتنشئتها واالهتمام الطفولة دراسة تعد    
 ورعايته بالطفل تعىن...( اإلعالم املسجد، املدرسة، األسرة،) االجتماعية التنشئة مؤسسات من سةمؤس أو جمتمع من

 من الطفولة مرحلة" أن ومبا الراهنة، والتطورات التحوالت تفرضها مما يواجهها اليت والتحديات مبستقبله وهتتم إالّ  وتنشئته
 مؤسسة كأول  األسرة فإن (2005سبتمبر رمضان،) "سلوكه هوتوجي وعيه وتشكيل الفرد، شخصية بناء يف املراحل أهم

 نتيجة (2017 ،(اليونيسف)) "الرقمية التقنية" عامل جديد عامل على اليوم تنفتح للطفل بالنسبة االجتماعية للتنشئة
 .واالتصالية اإلعالمية الوسائط وتعدد التكنولوجي التطور

 يطرأ النسقي التغاير جند الرتبوية وأمناطها ثقافتها يف األسرة وحتوالت حديثوالت احلداثة وموجة العوملة حتديات ظل ويف    
 الرتبية كمؤسسة  التكاملية العالقة طبيعة يف األخرى االجتماعية التنشئة مؤسسات خمتلف مع وأدوارها وظائفها على

 مستوى لتحسني جديدة تربوية مداخل تبين إىل احلاجة ظهرت عاملية بيئة يف يقع التعليم أنّ  باعتبار( "املدرسة) والتعليم
 األسرية التحوالت هذه وكون ،(2008 مجاهد،) "التعليمية العملية لصاحل املتطورة التكنولوجيا وتوظيف املدرسي األداء

 يةالعنا املهم من بات( الرقمية التنشئة) أو( اإللكرتونية التنشئة:)عليه ُيصطلح مبا جديد تنشئوي توجه عن أسفرت والرتبوية
(  اخل. األخالقية -الوطنية -البيئية -الوقائية -املعرفية -القانونية)الرتبوية جماالهتا خمتلف يف التنشئوية العملية من النوع هبذا
 نوعية نقلة حتقيق مع املعاصرة التحديات خمتلف بذلك وتتجاوز املستقبلية احلضرية األسرة لتطلعات تستجيب كي

 التنشئوية العالقة يف املركزي املؤسسايت والفاعل األسرة، بعد للطفل بالنسبة االجتماعية نشئةللت مؤسسة ثاين ألهنا للمدرسة
 (.مدرسة  / أسرة)

 تتحمل نوعية، وثقافية تربوية حية أبعاد ذات اجتماعية منظومة هي بل جامدة تربوية منظومة جمرد ليست األسرة إذن    
 الرتبوية األهداف خمتلف يف األخرى االجتماعية التنشئة مؤسسات دور دورهاب  لتكّمل أجيال، تنشئة ومسؤولية أعباء هبا

 .ومهنيا علميا، ومتفوق اجتماعيا، ومندمج نفسيا، متوازن لوطنه، صاحل نشء تكوين يف وتسهم
 مؤسسة ىلإ للتعليم مؤسسة جمرد" من االنتقال إىل وباملدرسة هبا تدفع العوملة من األسرة على املفروضة التحديات إن    
 إىل هبما يدفع وهذا الكوين، العامل وتطور (2008 مجاهد،) "اجملتمع لتطور مسايرة شاملة اجتماعية وظيفة ذات

( اإلعالمية الوسائط)ومفهومي( املعلومات تكنولوجيا)ومفهوم( اإلنرتنت:)كمفهوم  للرتبية اجلديدة املفاهيم على االنفتاح
 (.اإللكرتونية التنشئة = الرقمية التنشئة) عملية مفاهيم نم وغريها( االجتماعي التواصل شبكات)و

 والكشف العلمي البحث تستدعي اليت الرهان املواضيع من( الرقمية=اإللكرتونية التنشئة) فموضوع وعليه    
 أكثر لرقميا العامل مع تفاعله"و للطفل التنشئوية العملية يف الرقمي االجتماعي التطبيع أمهية اعتبار على السوسيولوجي،

 التوعوي والتوجيه( 2018 نوفمبر 21 ديباجة،) "األسرية الرقابة غياب ظل يف خاصة االجتماعي حميطه مع تفاعله من
 فأصبحنا املعيش اجملتمعي بواقعنا جهلنا للموضوع امليدانية والدراسات البحوث هذه جدوى وتتأكد. املدرسي اإلرشادي

 البحوث على االعتماد دون...التعليمي ونظامنا الرتبوية منظومتنا وننتقد شعوبنا سمبا مواقف ونتخذ جمتمعنا باسم نتكلم"
 األعمال تراكم يف يفيد مبا متعددة، زاويا من الظاهرة وتُــشَّرح تكشف أن شأهنا من اليت( 2006 أنجرس،) "امليدانية
 .جمتمعي لواقع علمية معرفة على سسمؤ  علمي موقف أو رمسي قرار اختاذ يف تسهم علمية معرفة امليدانية البحثية
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 املتمدرس الطفل لواقع سوسيولوجية قراءة عرب فهمية تساؤالت عن اإلجابة إىل البحثية الورقات تتجه املنطلق هذا من    

 االتجم أبعاد خمتلف يف للعوملة الراهنة والعوائق للتحديات جتاوزها ومدى ألسرته اإللكرتونية الرقمية التنشئة واقع بفهم
 برصد ،(األخالقي القيمي اجملال-الوطين اجملال-البيئي اجملال-العلمي املعريف اجملال-القانوين اجملال) اإللكرتونية التنشئة
 يؤكد ما وهذا. اإللكرتونية التنشئة جماالت ألهداف مطابقته ومدى( األسري) الوالدي الفاعل بني التفّوق أو التأزم نطاق
 تقانية ومعارف مهارات جمموعة تتبىن والدية رقمية ثقافة من تنطلق الرقمية الوسائط باستعمال ياألسر  الوعي أمهية على

 مشكالت وحل حلماية األسري الفاعل تؤهل ،( 1) املفوقة الرقمية والتنشئة التكوين فيها يفرتض تربوية بيئة يف رقمية
 وخمتلف واألنرتنت احلاسوب استعمال يف متوازنًـــا نليكو  وتأهيله واندماجه املتمدرس، للطفل بالنسبة الرقمي العامل

 :التايل الرئيسي السؤال يف الدراسة مشكلة حصر ميكن سبق ما أساس على و. اإللكرتونية الرقمية الوسائط
 ؟ (األسرة)= الوالدي الفاعل في المتمدرس للطفل اإللكترونية الرقمية التنشئة هي كيف  

 ؟ "مؤزمـة" أم" و قـةمف" إلكترونية تنشئة هي هل 
 :كاآليت  فرعية فهمية تساؤالت إىل-السابق– الرئيسي السؤال نفرع أن وميكننا    

 اإللكترونية؟ التنشئة مجال في الوالدي للفاعل التربوي والتحكم البيداغوجي التكوين هو كيف 
 االلكترونية؟ ةالتنشئ مجاالت أهداف يخدم بما واإلعالمية الرقمية الوسائط توفر األسرة هل 
 المتمدرس؟ للطفل اإللكترونية التنشئة عملية في األسري النطاق طبيعة ما 

 :إىل البحثية الدراسة هذه هتدف :للبحث المحورية األهداف. 1
 واقع التنشئة اإللكرتونية الرقمية للطفل املتمدرس يف مرحلة التعليم املتوسط برصد واقع التنشئة  وصف

 ل الوالدي )=األسرة (.اإللكرتونية للفاع
 عن نطاق "التأزم" أو "التفوق" يف املوضوع حمل الدراسة "التنشئة الرقمية اإللكرتونية لألسرة احلضرية"  الكشف

 ملختلف متظهراهتا. فهمية عرب حماولة
 :أهمية الدراسة. 2

 التعليم مرحلة يف تربوية التجما لنموذج استنادا ورقميا إلكرتونيا النشء تربية جمال يف األسرة أمهية معرفة 
 مرحلة إىل املبكرة واملراهقة املتأخرة الطفولة بني انتقالية كوهنا  الطفل حياة يف مهمة مرحلة تعترب اليت املتوسط
  .النضج

 وحتدياهتا اإللكرتونية التنشئة بأمهية الذايت والوعي والرتبوي البيداغوجي التكوين واقع عن الكشف . 
 جماالت يف اإللكرتونية للتنشئة اجلديدة والوضعيات املواقف اجتاه الوالدي الفاعل وممارسات تمتثال نطاق رصد 

 وكمية نوعية دراسات توجيه يف يفيد مما ،(األخالقية القيمية الوطنية، البيئية، املعرفية، العلمية القانونية،) خمتلفة
 .مدرساملت للطفل اإللكرتونية التنشئة أهداف جدوى حتقق مستقبلية

 (:والمنهجي التقني البناء) العملياتية. 3
 : الدراسة أدوات .أ
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 عن واإلجابات الدراسة وأهداف تتواءم اليت البحثية والتقنيات األدوات من جمموعة امليدانية الدراسة يف الباحث اعتمد    
 :يلي كما  البحثية تساؤالهتا

 

 فاعلية وفحص وجود فحص مالحظة مع املتمدرس، طفلال ملمارسات باملشاركة املالحظة: المالحظة تقنية 
 جملتمع أنتمي امليدان يف أستاذ كوين  التقنية هذه توظيف على ساعدين ومما باملدرسة، اإللكرتونية الرقمية للوسائط
 .البحث

 األسر عينات من الفاعلني إىل توجيهها مت األسئلة من وثيقة وهي: (2006 أنجرس،) الذاتي المأل استمارة، 
 بالنسبة مالئمة تقصي وسيلة وهي. نفسه املبحوث مع( 2) املقابلة خالل ملؤها مت وبعضهم طرفهم، من لتمأل

 . جماالهتا عرب اإللكرتونية التنشئة نطاق لرصد البيانات تكميم بغية قصري، زمين بظرف واحملدد البحث ألهداف
 : الدراسة وحدود مجاالت .ب
 غرب كلم  485) تلمسان والية ميمون، أوالد بلدية: الميدانية الدراسة يف والجغرافي المكاني المجال 

 (.اجلزائرية العاصمة
 2018 أكتوبر 25: غاية إىل ،2018 أكتوبر 20: الميدانية للدراسة الزمني المجال. 
 التصورات هموف اإللكرتونية للتنشئة الرتبوية اجملاالت يف األسرة عينة على الدراسة تقتصر: الموضوعية الحدود 

 .التنشئوي والتفوق التأزم نطاق رصد خالل من واملمارسات
 يف تنطلق اليت( سوسيولوجي-امليكرو) التحليل مستوى حدود وهي (:اإليبستيمية) معرفية-السوسيو الحدود 

 الظاهرة يف الفاعلني من فاعل باعتباره ،(2008-2007 بورغدة،) مرجعية كوحدة الفرد حتليل اجتاه
 .للدراسة كوحدة  األسرة يف املمثلة التنشئوية مؤسساته يف الرتبوي النظام داخل اعيةاالجتم

 : الدراسة عي نــة .ج
 الوالدي الفاعل) التالميذ أولياء من عينة على ذايت مأل استمارة 30 توزيع مّتت حيث قصديةال العيّنة استخدام مت    

 البحث ألن والدراسة البحث جملتمع ممثلة عينات نعتمد مل. لبحثا أهداف حتقق جدوى شروط فيهم تتوفر ممن( األسري
 وتفعيل فهمها بغية للظاهرة أويل واكتشاف اإلشكالية بتفعيل االهتمام بقدر النتائج لتعميم يهدف ال استكشايف وصفي

 .النتائج خامتة يف مولدة بسؤاالت هلا املركبة عناصرها
 :للدراسة النظري اإلطار. 4

 : التحليل عملية في المعتمدة والمنهجية النظرية المقاربة .أ
 الفاعل قبل من املتمدرس الطفل تنشئة يف املمثلة اإللكرتونية الرقمية بالتنشئة املتعلقة البحث سؤاالت ضوء على    

 إىل الورقات سعىت اليت األهداف حتديد وكذلك ؟،"مؤزمـة" أم" مفّوقـة" كوهنا  بني هلا التنشئوية والطبيعة( األسرة)=الوالدي
 موضوع حول املتوفر املعريف الرصيد من كجزء  للميدان االستكشايف واالستطالع الواقع معايشة إىل إضافة حتقيقها،
 واإلجابة البحث ملوضوع منهجية كمقاربة-البيانات تكميم بعد– المقارن التحليلي الوصفي لمنهجا اعتماد متّ  البحث؛

 وراء التنشئة نطاق عن بالكشف املقارنة ودراسة البحث أهداف حتقيق يف تفيد جمناه اعتبارها على تساؤالته، عن
 .األسري اإللكرتونية الرقمية التنشئة لفاعل احلالة وواقع التصورات
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  الذاتي التقرير أسلوب .ب

 خالل من: لألسرة ةاإللكرتوني للتنشئة النطاق واجتاه املبحوثني آراء ملعرفة (2011 مصباح،) الذايت التقرير أسلوب    
 أو املقابلة استمارة أسئلة عن اإلجابات أثناء املبحوث به يديل وما( يوجد ال/الضعيف/املتوسط/اجليد) بني درجات سلم

 أهداف ختدم اليت األسئلة حول للمبحوثني املفردات لتكرار املئوية النسب رصد مت خالهلا ومن الذايت، املأل استمارة
 .جماالهتا خمتلف عرب االلكرتونية التنشئة يف األسري الفاعل نطاق واجتاه درجة لقياس املطروحة، تهتساؤال وإشكالية البحث
  :والمفاهيم المصطلحات شبكة .ج

 :يلي فيما نوجزها حبثه يف اإلجرائية واملفاهيم املصطلحات من جمموعة الباحث اعتمد    
 الرقمية اإللكترونية التنشئة: 

 "اجتماعياً  كائنا  خالهلا من ويصبح ما، جمتمع يف عضواً  املرء ليكون تعّلم عملية هي" االجتماعية نشئةالت اعتربنا إذا    
 آدمي شخص إىل السلوك، حيواين عضوي كائن  من الفرد حتويل" خالل من تتم العملية هذه وأن ،(2013 سكوت،)

 اليت القيم من مشرتكة أسس على يتعاملونو  بعض مع بعضهم يتفاعلون البشر من آخرين أفراد حميط يف التصرف بشري
 الرقمية اإللكرتونية التنشئة يف رئيسة كعملية(  الرتبوي اإلعالم) اعتربنا وإذا (1988 النعيمي،) "احلياة يف طرائقهم تبلور
 (م2011/هـ1432 علوي،) "املنشودة الرتبوية واملهمة الرسالة حتقيق أجل من واحلديثة اجلديدة التقنيات توظيف" بأنّه
 املؤسسات مع تواصلها خالل من..(اإلعالم وسائل) واملؤثرة احليوية الرتبوية الوسائط استغالل" على القائم التوظيف هذا

 نعرف أن إجرائيا ميكننا. (م2011/هـ1432 علوي،) "الرتبوي التكامل ذات...واألسرة املدرسة،: والرتبوية االجتماعية
 النشء، يف الفاعلني بني التنشئوي التكامل على قائمة تعليمية تربوية تفاعلية عملية: "بأهنا" الرقمية اإللكترونية التنشئة"

 يف مندمج جيل بناء يف تسهم مدروسة أهداف على ومؤسس واع بشكل والرقمية اإلعالمية الوسائط واستغالل بتوظيف
 ".هوإجيابيات فوائده ويستثمر خماطره يعي اإللكرتوين الرقمي العامل

 سرةاأل : 
 زوجية رابطة بينهما يقوم وزوجة زوج من تتكون نظامية، بيولوجية اجتماعية مجاعة: "بأهنا األسرة"  الفزاز حممد" يُعرف    

 "وتكيفها وتنظيمها، اإلنسانية، اجلماعة يف اإلنسان بقاء استمرار إىل هتدف(...وبنات بنني) األبناء إىل باإلضافة شرعية،
 االستعدادات نتيجة يتم تلقائي احتاد: "بأهنا األسرة يعترب" جادو أبو حممد صاحل" أن كما.(م1990/هـ1410 الفزاز،)

 وجوده واستمرار البشري اجلنس لبقاء حتمية ضرورة وهي االجتماع، إىل تنزع اليت البشرية الطبيعة يف الكامنة والقدرات
 أن كما  ،(2014 جادو،) "واملعنوية املادية اإلنسان مكتسبات يف تؤثر اجتماعية مؤسسة أقوى وهي ..االجتماعي

 اليت وهي ..والتقاليد العادات من كثريا  الطفل منه يستقى الذي األول املصدر: "هي األسرة يعد" رمضان جابر حممد"
 رمضان،) "والنفسية واخللقية االجتماعية اجتاهاته حتدد فهي الطفل، شخصية على األوىل البصمات تضع

 نظامية بيولوجية اجتماعية وحدة: " بأهنا -إجرائي كتعريف-" األسرة" اعتبار ميكننا سبق ما على وبناء.(2005سبتمبر
 الناشئ إىل باإلضافة شرعية، زوجية رابطة بينهما يقوم( وزوجة زوج) وهم التنشئة على القائمني من تتكون تربوية، تنشئوية

 املادية اإلنسان مكتسبات يف تؤثر اجتماعية مؤسسة أقوى سرةفاأل الرتبوية، التنشئوية العملية حمل وهو( وبنات بنني)
 املعنوية ومكتسباته..( وتواصل اتصال وسائل نقل، وسائل ومكتبة، كتب  فالحي، أو بنائي عقار نقدي، مايل مورد)
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 اإلنسانية، اجلماعة يف اإلنسان بقاء استمرار إىل هتدف..( معارفه قيمه، أخالقه، تقاليده، عاداته، ثقافته، تديّنه،)
 ؛ صاحل نشء بناء يف تسهم( ثقافية دينية، نفسية، اجتماعية، بيولوجية،) وظائف جمموعة خالل من وتكيفها وتنظيمها،

 ".مهنيا أو/و معرفيا ومتفوق اجتماعيا، ومندمج نفسيا، متوازن
 المعاصرة لألسرة اإللكترونية التنشئة ومجاالت الرقمي العالم تحديات: 

 التحدي وأكربها -البحث بداية يف ذُكر وأن سبق كما- التحديات من جمموعة به ظهرت احلايل القرن مطلع إنّ     
 ظهرت حني الطفل تربية على خاصة جماالته، شىت يف واجملتمع الفرد حياة على الواضحة آثاره العامل شهد الذي العوملي
 مثل ،جمتمعية وممارسات كسلوكيات  اإللكرتونية الرقمية تالتحديا بانعكاس املتعلقة والتنشئوية الرتبوية املشكالت عديد

 والتشهري وكشفها اخلصوصيات على باالعتداء القانونية واخلروقات اجملتمع، وتقاليد وعادات قيم من الكثري عن التخلي
 بغرس واملدرسة سرةاأل مكانة وسلب والوطين، والديين اللغوي اهلويايت اإلنتماء وضعف الوطنية الروح وقتل هبا، واإلبتزاز

 .األخالقي القيمي اجملال يف أهدافها عن وغريبة شاذة تربوية أمناط
 الباحث حسب" عالمية قرية" العوملة من جعل اجلماهريية اإلعالم وسائل نطاق يف حدث الذي املتسرع الّنمو إن    

 واإلنرتنت كالتلفاز  ووسائطه اإلعالم وسائل انتشار يعين مما ، (2013 سكوت،) "ماكلوهان مارشال" اإلعالمي
 ثقافات من مستورا أو ممنوعا كان  عما والصورة بالصوت والكشف – االجتماعي التواصل وشبكات النقالة واهلواتف

 جنسياهتم اختالف على األطفال فيهم مبا العامل يف من مجيع فأصبح.. والرتبوية السلوكية وأمناطه وعقائده وعاداته اآلخر
 خاصة التمدرس مرحلة يف الطفل أن ومبا. ذاهتا اإللكرتونية الرقمية وللمادة نفسها، للصور معرضون.. رهموأعما وثقافتاهم

 عامل الطفل فيها يعيش املبكرة؛ واملراهقة املتأخرة الطفولة بني وحساسة انتقالية مرحلة كوهنا-الدراسة حمل-املتوسطة املرحلة
 خماطر ويفرز فجوات يرتك ما بقدر وسائطه خمتلف عرب اجليد والتعلم والتغري حلالنفتا  فرص له يتيح ما بقدر إلكرتوين رقمي
 . 2017لسنة رقمي عامل يف األطفال حلالة( اليونيسف) تقرير أوضح كما  األنرتنت يف حياته على
 االتصاالت تقانة" توظيف عن النامجة والسلبيات اإلجيابيات بني الرقمي العامل يف القائم واجلدل التحدي هذا من    

 على الطفل تربية أن جند ؛-خاص بصفة-املتمدرس الطفل وسلوكات ممارسات يف وآثارها (2005 غيدنز،) "اجلديدة
 اإلعالم جماالت مع وتتقاطع تتقارب عديدة جماالت تتضمن. واحلاسوب الذكي واهلاتف لألنرتنت االستغالل حسن

 :اآليت منها نرصد ؛ (2008 الذيفاني،) وأنشطته الدراسي املنهاج سياق يف وبراجمه الرتبوي
 مدركة واعية معرفة وتأسيس القانوين، الوعي على املتمدرس الطفل بتنشئة يعين جمال وهو: القانوني المجال 

 التعايش اجتاه يف ومؤسساهتا، والدولة الفرد، حركة وتوجه اجملتمع يف احلياة تنظم اليت النافذة والقوانني بالدستور
 واجلرائم الرقمية الفجوات ظل يف خاصة املسؤوليات، وحتديد والواجبات، احلقوق وبيان جتماعي،اال والسالم

 .اإللكرتونية
 اإلعالمية الوسائط تستغل حبيث العلمية، املعرفية بالتنشئة يعىن جمال وهو: العلمي المعرفي المجال 

 لسرعة مواكبة يف وتبليغها، املعلومات على احلصول وتسهيل التعليمية واملناهج الربامج فيدعم واإللكرتونية
 . نوعيتها مع وحداثتها وقتها، يف املعلومة على احلصول
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 الرقمي العامل سلبيات من املتمدرس الطفل حتصني إىل يهدف تنشئوي جمال وهو: الوقائي اإلرشادي المجال 
 الصحية واألضرار الشخصية، بالصور البتزازوا باحلياء، املخلة واملواد اجلنسية واالعتداءات كاإلدمان  وخماطره،

 . وحنوها واالكتئاب والقلق، واإلرهاق، اجلسدي، والتعب النظر كنقص  اإلدمان عن النامجة
 البيئة برامج من االستفادة يف واألنرتنت الرقمية الربامج استغالل يستهدف جمال وهو: البيئي المجال 

 وحتقيق جانب، من وبيئته الفرد بني تكيفات إلحداث امليدانية حملليةوا العاملية للتجارب العملية والتطبيقات
 ونظافته باحمليط واالرتقاء واملخلفات، املواد تدوير اسرتجاع يف مهارات وتنمية البيئة، محاية يف البيئي الوعي

 .واملادية والصوتية البصرية امللوثات عن النامجة األضرار جتنب مع ومجالياته،
 يف الوطنية هبويته االعتزاز على املتمدرس الطفل وتنشئة الوطن، إىل االنتماء يعزز جمال وهو: نيالوط المجال 

 الوسائط مع وتفاعالته اليومية ممارساته أثناء عنها والدفاع والثقافية، واإلسالمية واللغوية التارخيية أبعادها
 . االجتماعي التواصل وشبكات الرقمية اإلعالمية

 اإلسالمي، ودينه الراقية ومثله اجملتمع قيم على الناشئة تطبيع يستهدف جمال وهو: األخالقي يالقيم المجال 
 وحترتم االجتماعي، والتكافل التعاون روح تبث رقمية إعالمية ومواد إلكرتونية برامج خالل من ذلك ويتم

 وعال جل اهلل على كالتوكل  وأخالقه وعبادته املسلم عقيدة تعزيز يف تسهم اآلخر، ورأي واملعلم الوالدين
 من بآثارها الطفل وتوعية واملنحرفة، الشاذة والسلوكات العنف واجتناب العمل، وإتقان الصالة على واحملافظة

 .رقمية واقعية مناذج خالل
 عملبة يف وأمهيتها األسري، الرقمي والتكوين الوعي ضرورة تتضح تربوية كأبعاد  الرقمية التنشئة جماالت من سبق مما    

 عامل يف اجملاالت سائر مع املتمدرس الطفل تفاعل عن النامجة واملشكالت الفجوات على القضاء يف اإللكرتونية التنشئة
 يف احلديثة للتقانة االستغالل وحسن والتوظيف االستفادة سبل تعزيز يف الوالدي الفاعل أمهية تتأكد وعليه. مفتوح رقمي
 التحدي ملواجهة سبيل فال. التمدرس مرحلة يف للطفل الرقمية اإللكرتونية التنشئة االتجم خمتلف عرب والتعليم؛ الرتبية

 .(2005سبتمبر رمضان،) معا األخرى االجتماعية التنشئة مؤسسات سائر مع األسرة بتكامل إالّ  الرقمي التنشئوي
 الحضرية األسرة عند اإللكترونية التنشئة واقع: 

 النشء، يف الفاعلني بني التنشئوي التكامل على قائمة تعليمية تربوية تفاعلية كعملية  الرقمية اإللكرتونية التنشئة إنّ     
 وكيفية (2005 غيدنز،) "احلاسوب باستخدامات ملمة عاملة قوة" تشكل وخربة تكوينا التالميذ أولياء من تتطلب
 يف مندمج جيل بناء يف تسهم مدروسة أهداف ىعل وُمَؤسََّسة   واع، بشكل والرقمية اإلعالمية الوسائط واستغالل توظيف

 التشنئة واقع هو كيف.  الراهنة التحديات ظل يف وإجيابياته، فوائده ويستثمر خماطره يعي اإللكرتوين الرقمي العامل
 التنشئوية العملية نطاق هو كيف  مث وسائطها؟ توفر ومدى التقنية يف التحكم وواقع األسري؟ التكوين حيال اإللكرتونية

  جماالهتا؟ خمتلف يف
 اإلعالمية اإللكترونية الوسائط على األسري التكوين: 

 بتطور فأكثر أكثر ويتعقد مستمرا زال وما ينتهي ال واألسرة اإلعالمية اإللكرتونية الوسائط بني بالعالقة االنشغال إن    
 املعلومات إىل االهتمام توجيه هو احلايل لوقتا يف االنشغال هذا مظاهر بني ومن املتجددة، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا
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 الوالدين قدرة تظل" ولكن ؛(2010 عزي،) األطفال تنشئة يف إعانتهم قصد األولياء إىل اإلعالم وسائل تقدمها اليت
 تكوينية لدورات واالنضمام الذايت بالتكوين تدعم مل ما (2006 معال،) "إليه حيتاج ما بكل الطفل تزويد على حمدودة

 التكوين درجة عن للتساؤل يدفعنا ما وهذا اإللكرتونية، الرقمية التنشئة جماالت يف التكوين يف متخصصني يد على
 املأل استمارة توزيع مت الفرعي التساؤل هذا على ولإلجابة واألنرتنت؟ الرقمنة يف حتكمهم ومدى لألولياء األسري

 النتائج أسفرت للتالميذ األولياء من عينة على اإللكرتوين الرقمي علومايتامل بالتكوين تتعلق أسئلة وبنود البحثية( 3)الذايت
 :اآليت على

 األسرية اإللكترونية التنشئة في التكوين حال واقع درجة بنود يبين( 01)رقم جدول         
 الحالة درجة       

 
 السؤال بند

 يوجد ال ضعيف متوسط جيد

 : %النسبة f:التكرار : %النسبة f:التكرار : %سبةالن f:التكرار : %النسبة f:التكرار

 f 2 f 4 f 14 f 10 األسري التكوين
 %33.33 %46.67 %13.33 %6.67 اإللكتروني الرقمي

 f 10 f 13 f 5 f 2 في التحكم
 %6.67 %16.67 %43.33 %33.33 الرقمنة

 الباحث: المصدر      
 واحلواسيب، الذكية واهلواتف األنرتنت يف جيد تكوين هلم ولياءاأل من %6.67=نسبة فإن  أعاله اجلدول حسب    
 عملهم طبيعة إىل الباحث حسب هذا ويرجع الرقمية، الوسائط يف والتحكم التكوين لضعف بالنسبة كافية  غري نسبة وهي
 وظيفة نوع-متعلمة أم-ةمنزلي مكتبة) نفسها الوالدية الثقافية املنبهات أو الرقمنة، يف تكوينية تربصات عليهم تفرض اليت

 الذايت والتكوين والتواصل االتصال أمهية يف ثقايف كمنبه  تساهم اليت( اخل. البيت خارج األم عمل -جرائد شراء-الوالد
 الرقمية بالوسائط املتوسط حتكمهم وتعزيز ،(أ#19) املبحوث حالة يف كما  الرقمية التكوينية بالدورات وااللتحاق بالرقمنة

 .الذايت والتكوين املمارسة على واالقتصار لتكوينا ضعف نتيجة
 درت: "قائال إدالئه حسب الوظيفي عمله طبيعة إطار يف وممتازا جيدا تكوينا زاول ممن (أ#19) املبحوث يصرح    

 فيه توسعت زدت بصح..ميكانيك إلكترو انتاعي سبيسياليتي فالخدمة نحتاجوه..الشي هاذ على فورماسيون
 الوظيفي الرتبص إطار يف واملعلوماتية الرقمنة يف تكوينا زاولت: )مبعىن ،"..عارف راك..جديد نشوف ميو  وكل بالخريب

 الرقمنة عامل يف اجلديد واكتشاف والبحث التوسع يف اجتهدت فقد ذلك ومع( اإللكرتوميكانيك) يف ختصصي وأن خاصة
 الصوالح لهاد يدخلو وين قليل" :قائال صرامة بنوع ويراقبهم دوري بشكل أبناءه يتابع الويل وهذا( تدركه وهذا

 بصح شوية نغفل..الشكيل كانش  وما..نعاونهم أنا البحوث يخص وفيما..عليه يداولوا واحد ميكرو..العيانيين
 واحد حاسوب ولديهم السلبية، الرقمية املواد أبناؤه يتصفح ما قليل : )مبعىن" بروجي عندهم يكون كي  سيرتو..نراقبهم
 خاصة..أراقبهم لكن احلرية من مساحة هلم أترك أين مع ..يساعدهم من وأنا العلمي البحث يف استعماله على يتداولون

 اجملال على متابعته يركز املبحوث من جعلت الزائدة والثقة احلرص وهذا(. مدرسي علمي حبث مشروع لديهم يكون عندما
 أهنا املراهقة ابنته واقع ألن البيت، خارج جيري ملا ومتابعة ألخرىا الرقمية التنشئوية اجملاالت عن ويغفل العلمي املعريف
 التواصل وسائل عرب التواصل ليتم مدرسية مشاريع إجناز حبجة برفيقاهتا وتتصل( طابالت) جهاز تستعري
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 يؤثر قد امم املدرسي، الرفاق مجاعة بني املدرسة داخل أحداثها تداول يتم غرامية عالقات وتقيم( الفاسيبوك)االجتماعي
 وحصة االسرتاحة فرتة يف احملادثات وسائر السلوك متظهرات لذلك يشهد األخالقية، وسلوكاهتا الدراسي حتصيلها على

 ألمساء أوىل وحروف وسهم قلب أشكال يف طاولتهن على غرافيتية رسومات من ينتجونه وما الرياضية، البدنية الرتبية
 الرقمية التنشئة أن جند وهنا. تصورهن يف( Love=)احلب ونتيجتها األنرتنت، عرب معهم عالقات يقيمون ومن صديقاهتا

 .الوقائي واإلرشادي األخالقي القيمي اجملال لتعزيز حتتاج املبكرة املراهقة مرحلة يف املتمدرس للطفل
 سؤال بند عند هإدالئ حسب واملمارسة اخلربة إال رقميا تكوينا يزاول مل ممن (أ#15) متقاعد آخر مبحوث هناك    

 يقصد)مني خير وهما...شوية نتحكم نقدر..والممارسة بالخبرة بصح..تكوين درتش ما ال: "قائال الرقمي التكوين
 أفضل األبناء ولكن فيها قليال أحتكم واملمارسة باخلربة فقط الرقمنة يف تكوينا أزاول مل: )مبعىن ،" ..جنون..جنون( أبناءه

 البيت وحاسوب خاصة، ذكية هواتف هلم يوفر وال أباهم أو أمهم هبواتف ينفردون تصرحيه حسب وأبناؤه..(. بكثري مين
 نلقى ما..يطيرو يطيرو..يكونكتي يكون كي  غفلة على ندخل..فيهم نشك مرات: "يقول ذلك ومع للجميع،

 استعمال يف شكي املبحوث أن: )مبعىن ،"..الجنون هاذ يديرو كيفاه  عارف مارانيش( الصفحات)ليباج يبدل..والو
 الصفحات يغريون ما سرعان ولكنهم منهم غفلة حني على التصفح أثناء عليهم فيدخل ينفع فيما الذكي للهاتف أوالده
 صراحة اعرتف الذي الوالد من وقدرة حتكما أكثر الرقمي عاملهم يف النشء أن على يدل وهذا(. بالتحكم منه أقدر ألهنم

 احلاالت كثري  يف بل االجتماعي؛ التواصل وشبكات األنرتنت وحتكم تشغيل يف( ..جنون..جنون) لفظ يف كما  بقوهتم
 املبحوث بذلك صرح كما  وتثبيته برنامج حتميل أو احلاسوب أو الذكي اهلاتف بإصالح والديهم وُيكّون يوجه من هم

 هما بصراحةو ..لحبابي نفوتها فايدة حاجة نلقى وكي..أستاذ يا كبيرة  براكة الواتساب:"قائال( أ7#)
( شعبية أكثر وهو) كالفايسبوك  غريه دون الواتساب على لوالدهم األبناء إرشاد من وأفهم".(األبناء يقصد)وراوهلي؟

 .األخري يف اجملال هلم ليفسح مناورته
 لذينا يف خاصة ضعيف التالميذ أولياء عينة يف ممثلة احلضرية لألسرة الرقمي التنشئوي التكوين حال واقع أن ومبا    

 التنشئوي التكوين ضعف حول تساؤل إىل خنلص ،-بيانه سيأيت كما- اإللكرتونية الرقمية األجهزة كبرية  بنسبة يوفرون
 الرقمية األمية حمو يف تكوينية لدورات جدوى وأي امليدانية الدراسة خالل من عليها حتصلنا اليت الكبرية والنسبة الرقمي

  أنفسهم؟ لألولياء اإللكرتونية
 اإللكترونية الرقمية للوسائط الوالدي التوفير فحص : 

 علمية، وثقافة مدرسية معارف من إليه حيتاج ما بكل املتمدرس الطفل تزويد على احملدودة الوالدين من الكثري قدرة إن    
 قّلة أو العلمي، ينوالتكو  التحصيل ضعف أو ومتطلباهتا، احلياة بأمور عليهم االنشغال أو اهلشة، العلمية الثقافة نتيجة

 قد" المالي الُيسر" مع" األسرية بالمسؤولية الوعي ضعف" إىل انضمت إذا الدواعي هذه كل  الزوجية، األسرية التجربة
 توفري يف جهدهم قصار األولياء يبذل حيث ؛"المادي لإلنتاج آالت" جمرد -عليه نصطلح ما حسب- منهم جيعل

 والعناية الرتبية عن بديلة كآالت  الرقمية اإلعالمية وسائط من وحنوها اإللكرتونية واأللعاب النقالة واهلواتف احلواسيب
 ما وهذا. األخرى التنشئوية اجملاالت وإغفال ومعرفيا، علميا متدرسه حتسني يف وكفايتها الطفل إهلاء هبا ظانني الوالدية،

 للتجهيزات األسري بالتوفري تتعلق أسئلة وبنود البحثية الذايت املأل استمارة توزيع حني امليدانية الدراسة نتائج عنه ستكشف
 :اآليت على النتائج أسفرت التالميذ أولياء من عينة على اإللكرتونية الرقمية والوسائل
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 الذكية واهلواتف األنرتنت املتمدرسني ألبنائهم يوفرون األولياء من %76.67=نسبة فإن( 02)رقم اجلدول حسب   
 حتكمهم مع يتالءم ال والتوفري للوجود الفحص وهذا جيد بشكل %50 بنسبة املتوسط، فوق بشكل واحلواسيب

 التنشئة يف الوالدية املتابعة ألن الذايت، والتكوين املمارسة على واالقتصار التكوين ضعف نتيجة الرقمية بالوسائط الضعيف
 هذه، واحلالة يتعذر وهذا جماالهتا يف والتنشئة ملتابعةا لتفويق اجليد التكوين مع التوفري حتتم املتمدرس للطفل اإللكرتونية

 درتش ما ال: "قال إدالئه حسب واملمارسة اخلربة إالّ  رقميا تكوينا زاول مل ممن (أ#15) املبحوثني أحد أن ذلك شاهد
 مل: )مبعىن ،" ..جنون..جنون( أبناءه يقصد)مني خير وهما...شوية نتحكم نقدر..والممارسة بالخبرة بصح..تكوين
 تفّوق على يدل وهذا..(. بكثري مين أفضل األبناء ولكن فيها قليال أحتكم واملمارسة باخلربة فقط الرقمة يف تكوينا أزاول
 خير تعرف األم: "قال (أ#2) املبحوث بذلك صرح كما.  واستعماال حتكما الرقمي العامل يف اآلباء على األبناء جيل
 نشعل علمتني..علمتني وهي جدها عند تعلمت بنتي..أروحها تبحث البنتو ..بنتها تبع مرات وهي..بصراحة مني

: مبعىن". واضربني؟ اقلعها مليحة مشي اللي الحاجة بابا: لي قالت عهد واعطاتني..االنترنت ندخل وكيفاه..الميكرو
 األنرتنت، يف بنفسها تبحث املتمدرسة وابنتهم..أحيانا ابنتها تتابع من وهي منه أحسن باحلاسوب تتحكم التلميذة أم)

 أن أو ينفع فيما باستعماله عهد والدها وأعطت ألمها، جدها عند احلاسوب تعلمت أن بعد أباها علمت من وهي
 (. يعاقبها

 ومواقفهم الفاعلني سياقات إىل أرجعناه إذا املضمرة معانيه عن يكشف ظاهره يف" املفّوق"= اجليد التصريح هذا    
 البيت خارج تعمل األم إذ أنفسهم، لألولياء( 2008 مكيلي،( )واملعايري والقيم اإلمكانات ياقس) ومراعاة االجتماعية

 تبعد اليت املتوسطة إىل البيت من ابنته مرافقة من يعاين بل متجره، يف البيت خارج وقته أغلب جتارة له واألب ُمدرسة،
 جمال يف ممتازة ثقافته ،(اإلبتدائي)هشة طبيعة ذو قايفث كمنبه  الدراسي مستواه األب تقريبا، مرت1700قدر كبرية  مسافة

 حسب-كالمه  وسائر ومعامالته، هندامه يف مؤزومة فعلية كممارسات  األخالقية املعايري ،(التجارة)العملي ختصصه
 مكان يف متمظهر هو وما وتالميذها رفيقاهتا تصريح حسب القيمية املعايري نفس معه تتقاسم العاملة زوجته ،-املالحظة
 الزوجية اخلالفات وبعض سبق ما نتيجة احلميمي الوالدي األسري اجلو من يعاين متمدرس كطفل  الوحيدة ابنتهم عملها،

 كثرية  فهي عام، بشكل االجتماعية التنشئة يف حموري فاعل ألم واجلدة ميسورة، املادية اإلمكانات املتكررة، والصراعات
 (أ#2) والدها صرح كما  مفرطة تدليل تنشئة يف الكماليات بشىت عليها دقوتغ لبيتها، وأخذها البنت على الرتدد

 يكشف البحث إن(. شيء ينقصها فال تدللها جدهتا: )مبعىن" ..حاجة تا خصها ما.. مقلشتها حن اها: "بقوله للباحث
 معاين يتحمل ال تماعيةاالج التنشئة عملية يف( الوالدين) الفاعلني موقف أن السياقي التحليل عرب التصريح مضمرات عن

 والفيديوهات والصور الرقمية للفجوات أسري وتوجيه ملراقبة يفتقد البنتهم املطلقة احلرية ترك أن إذ إجيابية؛ ومدلوالت
 واجلدة الوالدين كون  جمرد وأن نفسه، الطفل من بالتصفح املقصودة عن فضال لألنرتنت، التصفح عملية يف والعنيفه الطارئة

 عند غياهبا مع متابعة، دون وحاسوب وحاجيات وكماليات رقمية وسائط من هلا يلزم ما وتوفري البنتهم مادي إنتاج أداة
 التنشئة نطاق على سلبا يؤثر" مؤزوم" موقف يف لألولياء اإللكرتونية التنشئة من جيعل عندها سوبااحل وتعلمها جدهتا

 .املراهقة مرحلة بوادر عند خاصة ، اإللكرتونية
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 اإللكترونية الرقمية للوسائط األسري التوفير بند يبين( 02)رقم لجدو
 الحالة درجة      

 
 السؤال بند

 يوجد ال ضعيف متوسط جيد

 f:التكرار
 : %النسبة

 f:التكرار
 : %النسبة

 f:التكرار
 : %النسبة

 f:التكرار
 : %النسبة

 f 15 f 8 f 6 f 1 الوسائط توفير   
 %3.33  %20 %26.67 %50 اإللكترونية الرقمية

 الباحث: المصدر        
 

 التلمسانية األسرة في المتمدرس للطفل اإللكترونية التنشئة عملية نطاق: 
 متنوعة جماالته تتضمن الوالدي التنشئوي الفعل يف تربوي كبعد  تتأكد" الرقمية اإللكرتونية التنشئة" أمهية إنَّ     
 التكوين اجتاه الفاعلني طبيعة أنّ  ومبا ،(األخالقية القيمية-الوطنية-البيئية-الوقائية رشاديةاإل-العلمية املعرفية-القانونية)بني

 كشف  تقتضي للعوملة الراهنة التحديات ظل ويف البحثية، الدراسة عند كشفت  كما  وضعيف" مؤزوم" اإللكرتوين الرقمي
 والرقمية اإلعالمية الوسائط واستغالل بتوظيف النشء، يف الفاعلني بني القائمة العملية يف وتقييمه الرقمية التنشئة نطاق

 ويستثمر خماطره يعي اإللكرتوين الرقمي العامل يف مندمج جيل بناء يف تسهم مدروسة أهداف على ومؤسس واع بشكل
 . وإجيابياته فوائده

 لألسر، بالنسبة الرقمية للوسائط اجليد والتوفري للفاعلني، اإللكرتوين الرقمي التكوين بني املؤّزمة العالقات فإن وعليه؛    
 الفاعلني تقييم درجة جماالت سائر يف البيانات تكميم على املستند احملوري التساؤل عن اإلجابة يؤكد الذي األمر

 أم" مؤزم" تنشئوي بنطاق تتحدد هل هي؟ كيف  الرقمية، التنشئة عملية يف الرقمية للوسائط واستعماهلم الستغالهلم
 ؟"ُمفوَّق"

 اجملاالت سؤاالت من فقرة كل  درجة على باإلشارة وتقييمهم األولياء، من عينة على الذايت املأل استمارة توزيع وبعد
 :التالية النتائج على حتصلنا الرقمية، التنشئوية

 المتمدرس للطفل اإللكترونية التنشئة مجاالت في األسرة نطاق ونسبة درجات يبين( 03)رقم جدول
 
 

 الباحث :المصدر

 الحالة  درجة        
  مجاالت
 الرقمية التنشئة

 يوجد ال ضعيف متوسط جيد

 f:التكرار= 
 : %النسبة

 f:التكرار= 
 : %النسبة

 f:التكرار= 
 : %النسبة

 f:التكرار= 
 : %النسبة

 2f 26.67 % =8f 5.26% =6f 46.67% =14f= % 6.67 القانوني المجال
 17f 36.67 % =11f 6.67 % =2f 0= % 56.67 المعرفي المجال
 12f 33.33 %=10f 13.33 % =4f 13.33 % =4f= % 40 الوقائي المجال
 18f 26.67 % =8f 6.67 % =2f 0= % 60 البيئي المجال
 2f 13.33 % =4f 6.67 % =2f 73.33 % =22f= % 6.67 الوطني المجال
 30f 0 0 0= %100 األخالقي المجال

 
 األولياء

 (األسرة)
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 يف واألنرتنت اإلعالمية الوسائط يستغلون ال األولياء املبحوثني من( %46.67) أن( 03)رقم اجلدول بيانات تظهر    
 نسبة يف كما  قانوين وعي على طفل تنشئة يف جيد بشكل الرقمنة تستغل اليت األسرية واحلالتان ،القانوني المجال

(6.67 % =2f )وهبذا ،(الوطين الدرك) سلك يف متقاعد واآلخر( الشرطة)الوطين األمن قطاع يف ليعم األب أحدهم 
 73.69) نسبة مقابل يف. الرقمنة وسائل خالل من لألبناء قانونية تربية بناء يف أسهمت للوالدين األمنية التنشئة أن جند
 47.38)بنسبة العلمي المعرفي المجال يف إال والرقمنة، اإلعالمية الوسائط يستغلون ال األساتذة املبحوثني من( %
 اإللكرتونية التنشئة يف الرقمية للوسائط جيد استغالل يف مفّوقة نسب وهي( % 52.36)بنسبة األخالقي المجالو( %

 األولياء حالة يف بامتياز مؤزمة إلكرتونية تنشئة على وتؤشر دالة النسب تعترب الوطني المجال أن كما.  املتمدرس للطفل
 التنشئة يف للرقمنة األولياء استغالل عدم يف لألساتذة؛( % 36.84) ونسبة لألولياء( % 73.33) بنسبة تذة،واألسا

 اجملال هذا لواء حتت املندرجة الرتبوية باألبعاد االهتمام وعدم الوطين االنتماء لضعف تؤشر نسب وهي اإللكرتونية،
 . الوطين واهلويايت املدين لوعيا مع تتقاطع كوهنا  القانوين اجملال نسبة لذلك ويشهد

 ومن املتمدرس، للطفل اإللكرتونية التنشئة جماالت يف األسرة نطاق نسبة( 3) رقم للجدول السابقة البينات تظهر    
 الشكل يف كما  اإللكرتونية التنشئة عملية يف األولياء نطاق رصد ميكننا البياين" النطاق كشف" ملخطط حتويلها خالل

 :01رقم
 تنشئة مع ،الوطني المجال يف( األسرة) الوالدية اإللكرتونية للتنشئة كبري  غياب عن يكشف( 1الشكل) أن ظنالح

 الذي الوالدي اهلم على تدل النسبية املؤشرات أن جند وهنا. األخالقي القيمي المجال يف جيدة وبنسبة مفو قة إلكرتونية
 املبحوث به صرح ما ذلك شاهد الرقمية، للفجوات السلبية اآلثار نم خلوفهم األخالقية اإللكرتونية التنشئة على يرتكز

 قلبي يرتاحش ما..فاألنترنت ويخدم الميكرو وال البورتابل شاد ولدي نشوف كي  نتوسوس دايما: "قال حني (أ5#)
 ،مؤز مة شئةتن وهي القانوني المجال يف اإللكرتونية للتنشئة كبري  غياب نالحظ كما".  ..ونراقبه غفلة على ندخل حتى

 التعلمية التعليمية العملية مبضامني ترتبط جماالت وهي البيئي، واجملال املعريف واجملال األخالقي القيمي اجملال ثالثية مقابل
 منها يلزم اليت مثال، والقانوين الوطين اجملال جماالت مضامني جمرد من أكثر املبحوثني لعينة الوالدية الثقافية املنبهات يف

 يف  األمنية التنشئة ذوو الوالدين عينة مع رأينا كما  عليها، جيل لتنشئة الرقمية الوسائط لتفعيل منبه ووعي قانونية ثقافة
 . األولياء من الكثري -الوطين الثقايف املنبه أي-يفتقده ما وهذا ،(دركي-شرطي)الوظيفي عملهم
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 المتمدرس للطفل االلكترونية التنشئة مجاالت في األولياء لنطاق كاشف  مخطط( 01) رقم الشكل

 للتنشئة والتفوق مالتأز  نطاقات وجود عن كشف(2الشكل) يف كما  وصفية نتيجة إىل األخري يف خنلص كما     
 املعريف واجملال ،(% 100) بنسبة األخالقي القيمي اجملال يف"  مفوقة عالقة " بوجود تؤشر احلضرية لألسرة اإللكرتونية

 (. % 6.67) بنسبة" مؤزمة عالقة" فهي الوطين اجملال أما(. % 56.67) بنسبة العلمي
 

 
 االلكترونية التنشئة مجاالت في( " -) والتأزم)+(  التفوق"  نطاق كشف(  02) رقم الشكل
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«  -01-الشكل»
ونية مخطط كاشف لنطاق األولياء في مجاالت التنشئة اإللكتر

للطفل المتمدرس

جيد متوسط ضعيف اليوجد

6,67; 3%56,67; 21%

40; 15%

60; 22%
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100; 37%106,67; 39%

«-02-الشكل»
في مجاالت(" -)والتأزم )+( التفوق "كشف نطاق

التنشئة اإللكترونية

(-)المجال القانوني 

)+(المجال المعرفي العلمي 

(-)المجال اإلرشادي الوقائي 

)+(المجال البيئي 

(-)المجال الوطني 

)+(المجال القيمي الخالقي 



 عالقة؟ أي  : الحضرية لألسرة اإللكترونية والتنشئة المتمدرس الطفل
  التلمسانية األسر من عينة على قوالتفو   الت أزم لنطاق ميداني استكشافي بحث       

Child Educator and Digital Socialization of the Urban Family: Any Relationship 

 الّدين بدر محّمد سيفي. أ

2019 مارس - الأول العدد – الاجامتعي المتكني جمةل  
25 

 والدية تنشئة أم لمتمدرسا الطفل اتجاه في والدية إلكترونية تنشئة عن: عن يتساءل الباحث تجعل النتائج وهذه    
 اتجاه تساؤالت تفتح الورقات ثم اإللكترونية؟ الرقمية الوسائط على وتكوينهم الوالدين تنشئة بإعادة نفسها لألسرة

 أين: الذكر اآلنفة التربوية المجاالت في ومهامها األسرة دور تكمل أن يفترض التي االجتماعية التنشئوية المؤسسات
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 الحماية الشخصية للطفل على شبكة االنترنت من معياري السالمة واألمن
Personal protection of the child on the Internet from the standards of safety and 

security 
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 ملخص الدراسة
خلفت اإلنرتنت آثارا سلبية على مستخدميها من االطفال والشباب نتيجة لوجود استخدامات سلبية للشبكة، وما     

ه يف النصوص القانونية واالحباث والدراسات  من وجود خصائص ملرحلة الطفولة والشباب رمبا سامهت يف سبق ذكر 
 اطر اإلستخدامات السلبية للشبكة.تسهيل وقوع الشباب يف خم

ة وقد تنوعت آثار شبكة اإلنرتنت السلبية على الشباب العريب إىل آثار عقدية وأخالقية ونفسية واجتماعية واقتصادي    
وصحية وإجرامية ، وعليه سنحاول من خالل دراستنا ان نتطرق إىل أهم  معيارين ميكن أن يقدما مسامهة يف محاية الطفل 
مها " السالمة واألمن "، من خالل ما مت حتليله لربامج وقائية وعمليات حتسيسية وإرشادية ملتخصصني ميدانيني ورجال 

نونية وااللكرتونية اليت جيب على األسرة التشبع هبا ومعرفتها حلماية أطفاهلم من بذلك حماولة تفسري اآلليات القاو  ،األمن
الوقوع يف مشاكل من شأهنا ان تؤثر على التنشئة االجتماعية هلم انطالقا من اإلشكالية التالية : كيف تكون احلماية 

 دة  من طرف األسرة واملؤسسة ؟وماهي آليات السالمة واألمن املعتم الشخصية للطفل على الشبكة العنكبوتية ؟
 .واألمن السالمة - االنرتنت شبكة - الطفل -الشخصية احلماية : المفتاحية الكلمات

Abstract  

    The Internet has had negative effects on children and young people as a result of the 

negative uses of the network. What has been mentioned in the legal texts, research and 

studies of the characteristics of childhood and young people may have contributed to 

facilitating young people's risk of using the network negatively. 
The impact of the negative Internet on the Arab youth has varied into contractual, 

ethical, psychological, social, economic, health and criminal effects. Therefore, we will 

try to address the two most important criteria that can contribute to the protection of 

the child, namely "safety and security" And sensitization and guidance to field 

specialists and security personnel. This is an attempt to explain the legal and electronic 

mechanisms that the family must satisfy and know to protect their children from falling 

into problems that affect their socialization based on the following problem: How are 

the child's personal protection on the web? What are the safety and security 

mechanisms adopted by the family and the institution?  

Keywords: Personal Protection - Child - Internet - Safety & Security. 
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 مقدمة: -
 الصحة على التأثري أمهية من كبرية  أثار له حياتنا جماالت خمتلف يف اإلنرتنت شبكة وتغلغل احلاسوب انتشار إن    

 جند هلذا والتكنولوجيا، احلاسوب جمال يف حتصل اليت التغريات هذه يعي أن الفرد وعلى ،تغريات هلا واالنرتنت والرتكيز
 املعلومات لشمال بيئة هي جديد ومن واملال االستثمار سوق يف العمالقة وموطن اإلعالم، لتوجيه األقوياء رقعة اإلنرتنت

 .والثقافة واملعرفة البحث مستجدات على الباحث نافذة اإلنرتنت وتعترب ،املعلومايت الفقر جنوب مواجهة يف الغين
 عند املستخدم يعيشها اليت عةاملت من الرغم وعلى اإلنرتنت، شبكة فتحتها اليت الواسعة اآلفاق من الرغم وعلى    

 .الشخصية احلماية تأمني كيفية  هي العالقة املشكلة تبقى صفحاهتا، يف احباره حني أو خلدماهتا استخدامه
 :االنترنت تعريف. 1

: لغويا   تعين( Internet) إنرتنت وكلمة التطور، سريعة االنتشار، عاملية وهي إعالمية، وسيلة أحدث اإلنرتنت تعد    
 احلاسب شبكات من كبري  عدد من اإلنرتنت تتكون حيث الشبكات، شبكة: أخرى وبعبارة الشبكات، بني بطترا

 تراسل بروتوكول يسمى موحد بروتوكول وحتادثها األجهزة تلك ترابط وحيكم ،العامل من كثرية  أحناء يف واملتناثرة املرتابطة
 (. TCP/IP) اإلنرتنت

 تكون فعندما ،خمتلفة أنواع عدة إىل الشبكات لتقسيم أساسي عامل للشبكة التابعة ألجهزةا بني اجلغرايف البعد ويعترب    
 عن نتحدث العامل أحناء مجيع يف ممتدة الشبكة كانت  وإذا ،حمليه شبكه عن نتحدث حمدودة، مبساحة مقيدة الشبكة
 (7،ص2009والسليطي، المري)  .واسعة شبكه
 :اإلنترنت شبكة بواسطة المقدمة الخدمات أهم. 2

 ،العامل أرجاء يف موزعه الشبكات، من هائلة جمموعة من مكونه عامليه حاسوب شبكة عن عبارة اإلنرتنت شبكة    
 واستغالهلا، عليها التعرف على تساعد خدمات وتقدم باملعلومات، مليئة العاملية الشبكة هذه ،البعض ببعضها متصلة
 . أمهها يلي فيما نذكر

  WWW ةالعالمي شبكة .أ
  جندWWW (World Wide Web ) العاملية الشبكة يف( Browsing) والتصفح التجوال عند    

 حتتوي اليت ،(Home Pages) البيت صفحات" أيضا اليوم عليها يطلق كما  أو النشرات لوحات من هائلة كميات
 يف موجودة ملفات جمموعة عن ارةعب( Site) املوقع اإلنرتنت شبكة على املواقع ومتثل أصحاهبا وضعها معلومات على

...( طالب منظمه، مدرسه، شركه،) أشخاص جمموعة أو لشخص يتبع موقع كل  ،اخلاص عنوانه له إنرتنت حاسوب
 ،اجملاالت مجيع ويف كثرية  مواضيع على حتتوي املواقع هذه ،معلومات من ترغب ما لعرض املوقع هذا تستغل أن تستطيع

 .البال على خيطر أن ميكن ما كل  على يحتتو  هائلة موسوعة تشبه فهي
 ( E-Mail: Electronic Mail) اإللكتروني البريد .ب

 واسع باستعمال حتظى وهي اإلنرتنت، شبكة بواسطة املقدمة اخلدمات واقدم أهم من تعترب اإللكرتوين الربيد خدمات    
َِكن اإللكرتوين الربيد استعمال إن ،األخرية اآلونة يف ومكثف  واستقبال إرسال من الشبكة على بريدي عنوان له من لك  ميم

 استعماله يف واملرونة السرعة هي العادي الربيد على اإللكرتوين للربيد األساسية احلسنات ،احلاسوب بواسطة رسائل
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 ونظام العادي يدالرب  مع باملقارنة وسيئاته، حسناته وعن النظام هلذا اخلاصة امليزات عن املعلومات من للمزيد. إليه والوصول
 (9-8ص ،ص2009والسليطي، المري). الفاكس
 ( Discussion/News Group) حوار مجموعات .ج

 جمموعات من اآلالف هناك ،معني موضوع يف تتناقش اإلنرتنت شبكة مستخدمي من جمموعة متثل نقاش جمموعة    
 طريق عن يتم النقاش ،البال على ختطر أن ميكن ليتا املمكنة املواضيع خمتلف يف املعلومات تتبادل الشبكة، على النقاش

 أسئلته يطرح أن بإمكانه وكذلك رأيه، عن يعرب أن بإمكانه مشرتك فكل ،النقاش يف املشرتكني قبل من الرسائل وكتابة قراءة
 شرتاكاال اإلنرتنت لشبكة مستخدم لكل تسمح نقاش جمموعات هناك ،املشرتكني قبل من مطروحة أسئلة على جييب وأن

 معينه جملموعه احلال هذه يف معرفة تكون حيث اإلطالق، على بذلك تسمح ال أو جزئيا   فقط بذلك تسمح وأخرى فيها،
 لعلها أخرى جمموعه إىل أنتقل بل معينه، نقاش جمموعة يف االشرتاك من تتمكن مل إن تستغرب ال لذا. فقط املشرتكني من

 .بذلك لك تسمح
 ( FTP: File Transfer Protocol) الملفات نقل قواعد .د

 هذا استخدام بإمكانك. آخر حاسوب إىل حاسوب من ملفات بنقل يسمح برنامج عن عبارة امللفات نقل قواعد    
 املضيف احلاسوب لدى ممعرفا   مستخدما   تكن مل إذا ،الشخصي حاسوبك إىل معني ملف بنقل ترغب عندما الربنامج

 هناك ولكن ،الشبكة على الربيدي عنوانك وإعطاء” anonymous“ باسم ولجمه كمستخدم  الدخول باستطاعتك
   .معرف غري مستخدم أي بدخول أبدا   تسمح ال حواسيب " أيضا

 ( Chat) الدردشة أو لمحادثة .ه
 حتقيق من األشخاص من جمموعه ميكن الذي( Online Chat) املباشر احملادثة نظام جند كثرية  مواقع يف    

 النص هذا يظهر احلاسوب إىل نص بإدخال املشرتكني أحد يقوم عندما ،مباشر بشكل املعلومات وتبادل ملباشرا االتصال
 نفس يف التواجد بالطبع املشرتكني على ،املباشر بالرتاسل يسمح مما احملادثة يف املشرتكني شاشات مجيع على فوري بشكل
 (9-8ص ،ص2009والسليطي، المري) .الظاهري اللقاء هو وهذا النظام، هذا يدعم الذي املوقع نفس يف الوقت

 اخلط عرب الكمبيوتر أجهزة وتربط ببعض، بعضها املرتبط االتصال شبكات من ضخمة جمموعة عن عبارة فاألنرتنت
 .يريد ما ويستقبل معلومات، من يشاء ما يرسل أن املستخدم يستطيع اجلهاز هذا وعرب اهلاتفي،

 : تاالنترن وبروتوكول نظام. 3
 بدعم وحيظى عامه ملكيته تعترب( Internet Protocol ) اإلنرتنت بروتوكول يسمى ما أو اإلنرتنت نظام نإ    
 هذا ويسري الشركات، هلذه هائل منو الدعم هذا عن ونتج اإلنرتنت، يف املستخدمة لألجهزة الصانعة الشركات كل  من

 .اإلنرتنت منو يف الكبرية السرعة مع متوازيا النمو
 ما منها كان  سواء الكمبيوتر أجهزة من نوع أي يقبل أنه يعين وهذا مفتوح، نظام أنه اإلنرتنت صفات أهم من إن    

 األميجا أو Apple Macintosh ماكينتوش ابيل كمبيوترات  مثل Incompatible املتالئم غري يسمى
Amiga إم يب أي كمبيوتر  مع املتالئمة األجهزة أو Compatible IBM، الكمبيوتر استخدام ميكن وكذلك 

 طريق عن اإلنرتنت استقبال سيكون القريب ويف ،Mobile phone النقال بالتلفون بوصله Laptop النقال
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 حمول لوحة بإدماج أن أو التلفزيون فوق وضعه ميكن Decoder خاص حمول جهاز باستخدام وذلك أيضا التلفزيون
 . الداخلية ونالتلفزي إليكرتونيات مع إليكرتوين بيين
 احلرية املستخدمني أعطى مما واملصادر التكوين خمتلفة شبكات يصل أن على قدرته اإلنرتنت منو سرعة يف ساهم لقد    

 (12،ص2009والسليطي، المري). قيود وبدون األجهزة اختيار يف
 ذلك كان  سواء خمفضه املتطورة البالد يف ولكنها آلخر، بلد من ختتلف اإلنرتنت استخدام يف املشاركة تكاليف إن    
 االتصال فان الكبرية للمؤسسات بالنسبة أما رمزية فالتكلفة األفراد الشرتاك بالنسبة ،الكبرية للمؤسسات أو العادي للفرد

 وصل ومت حملية شبكه املؤسسة لدى كان  وإذا الدوالرات من مئات بضع عن يزيد ال اخلط استئجار بواسطة باإلنرتنت
 اخلط أجرة كله  لذلك يضاف. باإلنرتنت اتصال على الشبكة هلذه مستخدم كل  سيكون فورا فانه باإلنرتنت الشبكة هذه

 .احمللية املكاملات تعريفة على حسابه يتم الذي التلفوين
 :االنترنت وخصائص مزايا بعض. 4

 : ومعنويا ماديا مفتوحة اإلنترنت .أ
 سواء شروط أو قيود دون منها جزءا   وتصبح اإلنرتنت بشبكة ترتبط أن العامل يف تنشأ حملية أو فرعية شبكة أية بإمكان    
 .االجتماعي أو الديين أو السياسي التوجه أو اجلغرايف املوقع حيث من

 :ومتنامية عمالقة اإلنترنت .ب
. مجيعها إلحصائياتا حواجز اإلنرتنت حطمت فقد اإلنسانية تاريخ يف سابقة تقنيه أية حتققه مل ما اإلنرتنت حققت    
 15 إىل التلفاز خدمة احتاجت بينما مشرتك، مليون 50 لديها أصبح حىت سنة 38 إىل املذياع هندسة احتاجت فقد
 هذا ختطت حىت فقط سنوات 4 إىل احتاجت اإلنرتنت أن حني يف سنة، 16 إىل الشخصي احلاسب واحتاج سنة

. لغة 26 بـ الشبكة اإلنرتنت مستخدمي ويتصفح ميو  كل  الشبكة علي املشرتكني عدد ويتزايد. احلاجز
 (280،ص2017شومان،)

 : عشوائية اإلنترنت .ج
 غري جهات عدة قامت ولذلك متناثر، عشوائي بشكل عليها موجودة املعلومات فإن وتطورها، اإلنرتنت طبيعة بسبب    
 الشائكة القضايا ومن. املستخدم يطلبها اليت ةاملعلوم عن بالبحث تقوم برامج وتطوير فهارس بإنشاء جتارية وأخري رحبية

 فالشبكة بعيد، حد إىل جتاريا وال أخالقيا وال قانونيا وال سياسيا حمكومة غري الشبكة أن هي اإلنرتنت شبكة النتشار
 .والصاحل منها الطاحل كلها  املواد ألنواع مسرحا صارت
 :شعبية اإلنترنت .د

 طريقها وعن معينة، فئة علي مقصورة وليست مجاهريية وسيلة ألهنا اإلنرتنت بيةشع تضاهي حاليا وسيلة توجد ال    
 واملكان الزمان بفعلها أحنصر اليت اجلماهريية األداة هذه لوال ميلكها كان  ما جدا كبرية  قوة العادي املستخدم الفرد أمتلك
 واملراسالت البيانات معها ناقلة الضوء سرعةب آخر إىل فرد ومن أخرى إىل شركة ومن أخرى، إىل عاصمة من وإيابا ذهابا

 .نوما التواصل فيه يعرف  ال كوكبا  العامل أصبح وقد واالستفسارات، والعقود املالية واملداوالت واملعارف
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 : هائلة إلكترونية تجارة اإلنترنت .ه
 100 و 65 بني اإللكرتونية تجارةال حجم ويقدر احلاضر، الوقت يف اإلنرتنت تضاهي أخرى إعالنية وسيلة توجد ال    

 هذا بنهاية( ترليون) 1ر5 إىل حجمها يرتفع أن املقرر ومن املتحدة الواليات نصيب من نصفها من أكثر( دوالر)  بليون
 .العام

 :باستمرار متطورة اإلنترنت .و
 املعلومات صناعة مفهوم يف بالغا حتوال أحدثت اليت الوسيلة ألهنا أمجع، العامل حديث اإلنرتنت شبكة أصبحت    

 شاشة إىل العامل اجلهاز هذا حول إذ املسافات، وبعد الزمن فوارق معه ذابت الفسيح الكون هذا يف انتشارها وسرعة
 مكتبك ويف بيتك يف يزورك العامل الصغرية شاشته خالل فمن املتعددة، وأجناسه املختلفة، وشعوبه الشاسعة بقاراته صغرية

 (280،ص2017شومان،.) رتهزيا مشقة من بدال
 : واالنترنت الطفل. 5

 ممارسة أطفالنا بإمكان أصبح فقد اآلباء، زمن عن ملحوظا   اختالفا خيتلف األبناء زمن أن نؤكد أن بإمكاننا اليوم    
 لىع الصوتيات من الكثري إىل االستماع فورية، رسائل إرسال األصدقاء، مع كاحملاورة  العصرية، األنشطة من الكثري

 اخلاص، عامله أصبح طفل لكل أن اجلزم ميكننا ،األلعاب من الكثري وممارسة األفالم مشاهدة إىل باإلضافة اإلنرتنت
 للرقابة غياب هنالك  كان  إذا اهلالك إىل به يؤدي أن املمكن من والذي اإلنرتنت شبكة مع املتصل احلاسوب به يشاركه
 .األبوية

 لديه ليست بريطانيا يف آباء سبعة كل  بني من واحدا أن إىل توصلوا_  اوروبا حبوث كزمر  نشرها بريطانية دراسة من    
 .األنرتنت عامل إىل بالدخول أطفاله له يتعرض عما فكرة أدىن
 منا ويتطلب بتاتا سهل ليس عمل هو اإلنرتنت مع أطفالنا تعامل مستوى على دائما متطلعني األهايل حنن نبقى أن    
 كيفية  نعرف وال جنهلها جديدة أمور أمامنا يظهر وجيد عميق بشكل اإللكرتوين الربيد على فيها تعرفنا ةحلظ ففي ،عناء  

 نبقى مبوجبها جديدة، لغات على بالتعرف توجبنا اليت األمور من وغريها الفورية الرسائل التشات،:  مثل معها، التعامل
 .ألطفالنا هادفة ملراقبة مريح جو إنشاء علينا يسهل مما التكنولوجية التطورات كل  على متطلعني

 مهددون بأهنم يشعروا أن ممكن املتطلعني غري األهل أن هي ووحيدة، واحدة نظر وجهة من والعناء التعب هذا كل     
 معروفة أو مألوفة غري مبصطلحات يصطدموا عندما أو املتطورة التكنولوجيا هذه أمام وحمرجون لإلنرتنت، استعماهلم أثناء

                                                ( 5،ص2006خليل،. )هلم النسبةب
 : االنترنت مخاطر. 6
 :باختصار أذكر املخاطر هذه من

 كلمات  على بداخلها حتوي اليت إلكرتونية رسائل املراهق/  الطفل يستلم أن املمكن فمن: للمضايقات التعرض 
 .معينة هتديدات وأ سيئة
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 لألطفال واملمتعة املفيدة املواد من الكثري على اإلنرتنت شبكة احتواء من بالرغم: مالئمة غير لمادة التعرض 
 غري أو العنف إىل تدعو أو جنسية معلومات:  مثل)  مالئمة الغري املعلومات من أيضا   ختلو ال أهنا إال

 ...(.ذلك
 شخصية ملعلومات تعاطيه خالل من للخطر لتهعائ أفراد أو نفسه الطفل يعرض أن ممكن: العتداءات التعرض 

 .صلة أي به تربطهم وال يعرفهم ال غرباء ألشخاص
 (4ص  ،2006خليل،)  اإلنترنت على اإلدمان 

 قبل من وصحيح وسليم مالئم توجيه هنالك يكن مل إذا أطفالنا هلا يتعرض أن املمكن من اليت املخاطر، من وغريها    
 .                                         عام بشكل أمجع نيواملرب خاص بشكل األهايل

 بشكل االستخدام حقول خمتلف يف اهلامة االتصال وسائل من كواحدة  كبريا    اإلنرتنت شبكة على االعتماد أصبح لقد    
 والبعض جدي ضهابع املخاطر من العديد وهناك ،االستخدام ذلك جراء تنتج قد اليت املخاطر على الرتكيز أمهية أبرز

 ،احلاسوب على املخزنة واملعلومات للبيانات املدمرة بالفريوسات االصابة بني املخاطر تلك وترتاوح ،جدية أقل اآلخر
 بقصد الشخصية البيانات سرقة إىل ،آخرين إىل االساءة بقصد حاسوبه استغالل أو ،املستخدم مبلفات للعبث واالخرتاق
 إال املخاطر من للحماية كاملة  ضمانات هناك ليست أنه من الرغم وعلى ،االئتمان بطاقات وسرقة ،اإلبتزاز أو االنتحال

 :ايضا املخاطر بينت ومن ،(1 ،ص2018، نت موقع) اإلصابة خطر من املستخدم حتمي وقائية خطوات هناك أن
 السوء صحبة على التعرف. 
 األوقات إضاعة. 
 فيها والتشكيك العقائد زعزعة. 
 واإلحلاد لكفرا نشر . 
 لتنصريا شراك يف الوقوع . 
 الرذائل ونشر األخالق تدمري . 
 ببالدهم واالفتتان للنصارى ألعمىا التقليد . 
 هبا االهتمام وضعف الصالة إمهال . 
 والتخريب اإلرهاب أساليب على عرفالت. 
 والفساد الدعارة أوحال يف الغرق . 
 والكسل اخلمول إشاعة . 
 النفسية باإلمراض صابةاإل. 
 التعليم مستوى إضاعة. 
 الشخصية األسرار على التجسس. 
 (16،ص2009والسليطي، المري). الزوجية احلياة اهنيار 

 واقتصادية واجتماعية ونفسية وأخالقية عقدية آثار إىل العريب الشباب على السلبية اإلنرتنت شبكة آثار تنوعت وقد    
 :التايل النحو على ذلك نوبيا ميةوإجرا وصحية
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 :العقدية األضرار .أ

 ملا ونتيجة   ، اخلبيثة والدعوات اهلدامة واألفكار الباطلة للعقائد تروج مواقع من به تزخر ما اإلنرتنت شبكة مآسي من    
 وهةبمش مجاعات حبائل يف العريب الشباب من كثري  وقع ،وفكري نفسي استقرار وعدم فضول من الشباب مرحلة يسود

 .اإلميان وتناوئ الدين تمعادي
 مجاعة نفسها تسمي مجاعة إىل انتسبوا الذين العريب الشباب بعض من احلال به وصل ما ذلك على األمثلة أشنع ومن    

 .اإلنرتنت طريق عن لبثها وسعوا همأفكار  تلقوا أهنم املصريني احملققني أمام اعرتافاهتم أفادت وقد الشيطان عبدة
 :أخالقية أضرار .ب

 روجةامل املواقع ارتياد تفشى إذ العريب واقعنا إىل اإلنرتنت دخول أفرزها اليت السلبيات أبرز من األخالقية األضرار لعل    
 الشبكة نيستخدمو  الدراسة مشلتهم ممن % 13,2 أن إىل(  الفرم)  دراسة توصلت وقد ،العريب الشباب قبل من للجنس

 .جنسية مواد على لالطالع
 اإلنرتنت خدمة مستخدمي من %93 أن إىل السعودية العربية اململكة يف ختصصي مستشفى يف دراسة أشارت وقد    

  أخالقيا   حممود غري استخداما   استخدموها املستشفى يف املوجودة
 تأشار  فقد ، مشبوهة مواقع إىل طريقها عن للوصول استغلت اليت اإلنرتنت مقاهي ظاهرة تفشي بلة الطني زاد ومما    

 على حىت قدما  مت اإلنرتنت مقاهي مرتادي اهتمام حيث من متقدمة مرتبة حيتل اجلنس موضوع أن إىل(  القضاة)  دراسة
 من مقاهي سبعة إىل بالدخول اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة من املهتمني أحد قام وقد ،اإللكرتوين الربيد

 سيئة مواقع حتوي األجهزة مجيع أن فوجد اإلنرتنت، من اجمللوبة املواد فيه ختزن الذي اجمللد وتفحص اإلنرتنت مقاهي
 فاضحة وصور

 الشبكة على حمظورة مواقع إىل الوصول حماوالت نسبة أن والتكنولوجيا للعلوم العزيز عبد امللك مدينة جرهتاا إحصائية ويف
 وهذه الليل منتصف بعد تتم احملاوالت هذه عظمم ،وأن الشبكة على احلركة جمموع من %10 إىل 5 نسبته ما تشكل

 .الظاهرة تفشي مدى نع تكشف اإلحصائية
  :النفسية األضرار .ج

 :متقابلتان ظاهرتان اإلنرتنت عن نتجت اليت النفسية اآلثار أهم ومن وبيئته مبحيطه اإلنسان يتأثر
 اإلنترنت إدمان 

:  بأنه يمعرف الذي اإلنرتنت إدمان وهي مرضية ظاهرة بأهنا توصف أصبحت ظاهرة لإلنرتنت املكثف االستخدام أفرز    
 من نوع هي الظاهرة وهذه ،( إكلينيكية اضطرابات إىل يؤدي لإلنرتنت التوافقي وغري املرضي االستخدام من حالة) 

 اإلنرتنت انإدم على يرتتب حيث والكحول املخدرات إدمان من طبيعتها يف قريبة بأهنا وصفت اليت النفسي اإلدمان
 :الظواهر هذه ومن املخدرات إدمان من قريبة ظواهر

 لديه إشباعها يتطلب كان  اليت إلشباع اجلرعة زيادة إىل املدمن مييل حيث اإلدمان مظاهر من يعد التحمل :التحمل -
 .اإلنرتنت إىل املتزايدة رغبته إلشباع باطراد اإلستخدام ساعات من يزيد فإنه اإلنرتنت مدمن وكذلك أقل، جرعة
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 عند يعاين فإنه اإلنرتنت مدمن وكذلك ،املخدر من حرمانه عند وجسمية سيةنف أعراض من املدمن يعاين: االنسحاب -

 وختيالت أحالمو  ،قهري بشكل اإلنرتنت على تفكريه زوترك ،والقلق احلركي، النفسي التوتر نم بالشبكة اتصاله انقطاع
 .باإلنرتنت مرتبطة

 العني والتهاب والظهر الرقبة وأالم واألرق السهر مثل نفسه للمدمن بالنسبة كثرية  سلبيات اإلنرتنت إدمان عن وينتج    
 أعماله يف لتأخره نتيجة عمله يف ومشكالت باألبناء االهتمام وعدم زوجية مشكالت من تسببه ملا ألسرته وبالنسبة

 الغرب يف الباحثون تنبه وقد ،(19،ص2009السليطي،و  يالمر ) وأقاربه ألهله به املصاب إلمهال اجتماعية ومشكالت
 .هبا املصابني وعالج لبحثها خاصة مراكز فأمنشئت الظاهرة هلذه
 نظرا   اإلنرتنت استخدام من القلق صاحبها على يسيطر حيث السابقة احلالة عكس هي احلالة هذه: اإلنترنت رُهاب -
 االستخدام واستخدامها الشبكة من االقرتاب من مينعه رمهاب صورة يف ليصبح القلق هذا ويتطور أضرارها من خيشاه ملا

 استخدام يتطلب مما عملهو  دراسته كانت  إذا عمله ويف دراسته يف الرمهاب هبذا املصاب تأخر عليه يرتتب مما الصحيح
 .اإلنرتنت
 :املخاطر هذه ومن جدية اجتماعية خماطر اإلنرتنت محلت :اجتماعية أضرار .د
 االجتماعي التفاعل نفقدا  

 سالكأ عرب حيصل فيها التواصل ألن االجتماعي التفاعل غياب إىل اإلنرتنت تؤدي أن الباحثون من كثري  خيشى    
 .طبيعية بطريقة وليس ووصالت

 ومشاهدة كالتسوق  بالنشاط الفرد يقوم أن من بدال   حيث الفردية طابع على يقوم اإلنرتنت شبكة استعمال أن كما     
 إال التعامل يدجت ال أجيال نشوء من معه خيشى مما اإلنرتنت شبكة على مبفرده به يقوم أصبح أسرته مع الرتفيهية الربامج

 .اآليل احلاسب مع
 شبكة أن أفادوا االستطالع مشلهم الذين الشباب من %40 أن إىل املعرفة عامل جملة أجرهتا دراسة أشارت وقد    

  .انفرادا أكثر وجعلتهم االجتماعية لناحيةا من عليهم أثرت اإلنرتنت
 هذا يف احلديثة الدراسات من أي تشر مل إذ األثر هذا مثل يولد ال لإلنرتنت املعتدل االستخدام أن رأيي من لكن    

 وسيلة اإلنرتنت ألن االجتماعية العالقات يدعم رأيي يف لألنرتنت املعتدل االستخدام إن بل ، التأثري هذا مثل إىل اجملال
 .الديار هبم نأت وإن واألصدقاء لاأله تواصل على تساعد أن ميكن بذلك وهي اتصال
 االجتماعية القيم على التأثير     

 جتواله خالل الشاب له يتعرض ما ضوء يف لكن األولية اجلماعة بيئة تمكَّون خاصة اجتماعية قيم ضوء يف الشاب ينشأ    
 اجلماعة بتأثري النفس علم مصطلح يف يمعرف مبا هلا تبعا   تشكيله إعادة هبدف ضاغط تأثري ذات قيم من اإلنرتنت يف

 ومن والنفور ةللعزل ويعرضه به احمليط جمتمعه مع الرتابط يفقده مما عليه األولية اجلماعة آثار حمو إىل يؤدي قد مما املرجعية
 .والقلق التوتر مث
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 األشخاص إلى اإلساءة  
 فاإلنرتنت ،لإلنرتنت السلبية االستخدامات من هذا وأن واملضايقة التشهري يف اإلنرتنت استخدام نع احلديث سبق    

 الشخصيات من بكثري التشهري محالت يف واسع نطاق على استغلت لذلك ، واسع مجاهريي اتصال ذات إعالمية وسيلة
 .االجتماعية

 الشبكة على املوجودة العربية املنتديات من ألي زيارة ويكفي العربية جمتمعاتنا يف متفشية األسف مع الظاهرة وهذه    
 املعاجلة تستحق ظاهرة احلقيقة يف وهذا ،املسئولية مواقع يف أشخاص إىل جهتو  اليت الشخصية اإلساءات من صنوفا   لتجد
 (6-3 ص ،ص2018، نت قعمو  ) آخر شيء والتجريح شيء النقد ألن

 اإلنترنت قطري عن الجنسين بين تعالقا تكوين 
 ومعيار تفردها اساس هو الذي وقيمها دينها من النابعة خصوصيتها هلا جمتمعات العربية اجملتمعات أن املعلوم من    

 أجرهتا دراسة ويف اجلنسني بني بريئة غري عالقات لتكوين وسيلة أصبحت اتصالية وسائل من اإلنرتنت تقدمه ومبا ثقافتها
 تعالقا كونوا  أهنم استجواهبم مت اليت الثانوية املدارس طالب من %58 ذكر الرياض تعليم إدارة يف اآليل احلاسب شعبة

 على اإلنرتنت تأثري مظاهر أهم من اآلخر اجلنس مصادقة أن(  القضاة)  دراسة أظهرت وقد ،اإلنرتنت خالل من
 الشبكة يستخدمون لدراسةا مشلتهم ممن % 15,6 أن إىل(  الفرم)  دراسة توصلت كما.  % 34.5 بنسبة املستخدم

 يضم جمتمعها ألن لإلنرتنت االجتماعية اآلثار على مؤشرا   يعطى وهذا رومانسية، بأهنا وصفت عالقات عن للبحث
  .الشخصيات من متجانس غري خليطا  
 للشباب جديدة صداقات خلق  

 بأصدقائه اتصاله من وتيسر الشاب مأما املطروحة اخليارات من توسع واإلنرتنت الصداقات تكوين إىل الشاب مييل    
 إىل السامي معناها من أمفرغت قد الصداقة ألن اإلجيابية من املطلوب القدر إىل اآلن إىل يصل مل األثر هذا كان  ولئن
 الصاحلني إىل اهتمامه توجيه على الشاب يساعد سوف لإلنرتنت الرشيد واالستخدام السليم الوعي أن إال ، عبثية معان
 (6-3 ص ،ص2018، نت قعمو ) للسمنة سهلة فريسة وإيقاعه جسمه أخالقيا   وامللتزمني دينيا  
 :لألطفال الشخصية والحماية والسالمة األمن. 7

 :االسرية الرقابة .أ
 أنظارنا بريقها يعمي ال أن جيب ولكن وثرائها، تناوهلا وسهولة املعلومات، تدفق حيث من فوائد لإلنرتنت أن يعلم كلنا     
 فابتعد تقليديني غري أطفاال   منهم وخلق واسعة، آفاقا اإلنرتنت هلم فتح الذين لألطفال بالنسبة وخاصة خماطرها، عن

 وقد اجلماعي، واللعب والنشاط، احلركة يف يرغب ال وأصبح وحده، فيه يعيش آخر عامل: إىل اجلديد القادم هذا مع الطفل
 اهلواية اإلنرتنت وأصبح املقنن، غري اإلنرتنت استخدام يف اهنماكهم صدويق مسحورون، أوالدي: قائال اآلباء أحد شكا
 والعادات احلسنة للمبادئ واألم األب من الصحيح التلقي عن أبعدهتم جتلب وما الشاشة وهذه. العزلة إىل فأدت األهم

 ألعابه يف يراه الذي البطل ذاك من يأخذه مما مبدأه يستقي الطفل فأصبح واألجداد، اآلباء عليها ترىب اليت احلميدة
 . أبنائنا عقول يف السم تبث اليت املواقع تلك من يقتبسها وعاداته اإللكرتونية،
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 األسرة، مع تواصل من عليه جيب ما كل  وإمهال اإلدمان إىل أدى اإلنرتنت إىل املتواصل فاجللوس األسرة شرائح من وكغريه
 يؤثران واإلثارة واالهنماك العيون، على تؤثر اجلهاز من املنبثقة األشعة تلكف الطفل صحة ننسى وال ،الدراسة أو العبادة أو

 فخسر اإلباحية املواقع تلك من اإلثارة دروس أوىل تلقي يف وابتدأ مراهق ا، كان  إذا وكيف والقلب، العصيب اجلهاز على
 ( 21 ،ص2009السليطي، و المري )  وقيمه حياته

 :تاالنترن على السالمةو  األمن .ب
 .تصرفاهتم من قريبا   تكون لكي اإلنرتنت خدمات واستخدام تصفح متعة األطفال شارك .1
 .العائلة غرفة يف باإلنرتنت املتصل احلاسوب جهاز عض .2
 .بأمهيتها الطفل يشعر حىت هلا وشروط ضوابط وضع اإلستخدام عملية ناقش .3
 اليت احلاسوب أجهزة على اخلبيثة وامللفات تجسسال وملفات الفريوسات من احلماية برامج وجود من تأكد .4

 .األطفال يستخدمها
 .الشبكة على الشخصية مبعلوماهتم البوح عدم على األطفال درب .5
 .ورسائلهم حمادثاهتم وراقب الشبكة، على أطفالك أصدقاء اعرف .6
 ومنع حبظر تقوم واليت (parental control) باسم تعرف واليت التصفح ومراقبة التحكم برامج استخدم .7

 .واخلطرة املسيئة املواد
 اإلنرتنت خيارات يف واملوجودة املرغوبة غري املواقع حلظر املتصفح يف (privacy) اخلصوصية ميزة استخدم .8

(internet options) األدوات قائمة يف (tools). 
 على هلم منفصال   حسابا   ستخدامبا قم ذلك، تعذر حال ويف األطفال، الستخدام منفصال   جهازا   استخدم .9

 (3 ،ص2018، نت موقع) .االصابة خماطر لتقليل اجلهاز نفس
 :اإلنترنت على اإلدمان خطر من لألطفال الشخصية الحماية. 8

 :أذكر اإلنرتنت على اإلدمان عالمات من اإلنرتنت، على اإلدمان خطر من أبنائنا محاية هذا كل  من واألهم
 .طويله فرتات على األطفال ارإحب ساعات عدد تزايد -
 .اإلنرتنت على اإلحبار عن التوقف عن قدرهتم عدم -
 ...األصدقاء مع اللقاء الدورات، الدراسة،:  مثل اخرى نشاطات وإمهال ترك -
 ...عصبية رأس، وجع:  مثل يبحرون ال عنما تظهر اليت جسدية عوارض -
 .اخرى أعمال حساب ىعل اجلديدة الرسائل لتفقد احلاسوب اىل التوجه -

 ؟ نعالجه وكيف اإلدمان دون نحول كيف.  9
 قبل املدرسية الواجبات حتضري:  مثل اإلحبار بعملية القيام قبل عليها متفق وإتفاقيات قواعد حندد أن جيب .أ

 .الشبكة اىل الدخول
 .لإلحبار حمددة أوقات حتديد يتم .ب
 .أخرى ونشاطات ياتهوا وتنمية تشجيع يف واالستمرار التواصل .ت
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 (www.kids.com) باالطفال اخلاصة بالنت االتصال مواقع استخدام .ث

 
 

  لألطفال اآلمن البحث حمرك خالل من ميكن انه حيث(: kiddle)  لألطفال أمن حبث حمرك استخدام .ج
 يقوم لكيGoogle جوجل البحث حمرك املوقع يستخدم حيث شيء أي عن البحث ،”kiddle”كيدل
 لألطفال ضارة تكون أن ميكن اليت الكلمات ستبعدي .رؤيته لألطفال يسمح مبا البحث لنتائج فلرتة  بعمل

http://www.kids.com/
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 ،2018، أمينة).نتائجها يظهر فال استخدامها لألطفال جيوز ال اليت السيئة الكلمات باستبعاد يقوم حيث
 (صحفي مقال

 
 وهو باألطفال خاص شعار وجود مع جوجل من البحث خاصية باستخدام 2014 عام يف ”Kiddle“ وسجل

 ،. /http://www.kiddle.co أكثر عليه للتعرف البحث حمرك لينك سنجد يلي وفيما ”robot“ الروبوت
 قراءة على األطفال يساعد ما حجمه لكرب ”Arial“ اخلط نوع يستخدم ”Kiddle“ كيدل  البحث حمرك نأ وجتد
 حمرك يف احلال كما  فيديوهات مشاهدة أو صور أو أخبار عن البحث ”Kiddle“ ويتيح .بوضوح البحث نتائج

 .”جوجل“ البحث
 :اإلنترنت مع األطفال تعامل مخاطر من للحماية طرق. 10
  :اإلنترنت عبر معهم تتواصل الذين الناس مع ولطف بأدب والتعامل اإلنترنتية المواطنة .أ

 ،االئتمان أرقام سر، ككلمات  شخصية معلومات نتبادل أال جيب اآلخرين، مع وأدب بلطف نتعامل أن علينا يتوجب    
 .احلقيقية الشخصية والعناوين األمساء
  :األنترنيتي األمن .ب

 بريد مثل)  الضارة والربامج الفريوسات تكافح اليت تلك    خاصة الربامج بأحدث خاصتنا سوباحلا جهاز حتميل    
 رانيا. )غرباء من تأتيك اليت االلكرتوين الربيد رسائل تلغي أن وجيب كما  ،...(واخل جتسس برامج مرغوب، غري دعائي
 (6ص  ،2006خليل،
 :اإلنترنت قناصوا .ج

 حياة اقتحام يف    فعال ويرغبون هوياهتم عن يكشفون وال اإلنرتنت يستخدمون الذين األشخاص  من العديد هنالك    
 غري ألهداف الشخصية واملعلومات الصور ويريدون سرية األطفال مع احملادثة إبقاء يف يرغبون فهم وإيذائهم، األطفال
 .اجلهاز إقفال واألفضل وحمادثتهم بل معاملتهم عن اإلمتناع جيب لذا. مرغوبة
 :الهوية سرقة .د

http://www.kiddle.co/
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 أن جيب لذا االجتماعية، أو املالية الشخص مسعة إيذاء هبدف الشخصية للمعلومات سرقة عمليات عن عبارة هي    
 عرب نشرتي أن أردنا حالة ففي اإلنرتنت، شبكة على شخص ألي الشخصية املعلومات إعطاء عند احلذر يديشد نكون

 (6ص ،2006خليل، رانيا) آمنة مواقع عن نبحث أن جيب اإلنرتنت
 :الفكرية الملكية حماية .ه

 حمتوى حتميل على حنافظ ذاهك ،األفالم أو املوسيقى الربامج، لتنزيل وآمنة شرعية مواقع عم نبحث أن جيب أي    
 .قانوين بشكل جلهازنا

 تسليمهم قبل ألبنائهم إجراءه األهل على يتوجب قبول امتحان أو سياقه برخصة أشبه هذه اخلمس احلماية طرق    
 الذهاب عند خماطر من يواجهوا أن ممكن مما أطفالنا تنبيه يف دائما نرغب فكما ،الواسع اإلنرتنت عامل يف اخلوض مقود
  الشبكة على التصفح ممارسة على تعودهم قبل اإلنرتنت حول تعلمه ميكن ما كل  إىل انتباههم لفت جيب كذلك  لنزهة

 (7ص  ،2006خليل، رانيا)  يومية كعادة
  هي اإلنرتنت شبكة ": خليل رانيا" رأي حسب سليب بشكل التصرف اىل تؤدي أن ممكن مواقع :عامة نصائح. 11
 :مثل السابقة، األمور إىل تؤدي أن املمكن من اليت املواقع ماليني فيه عاملية ةشبك هي وذكرنا سبق كما

 (االزرق، احلوت ، مرمي ، املغامر.) االنتحار عمليات تشجع اليت مواقع...... 
 متطرفة سياسية مواقع. 
 املخدرات تعاطي تشجع مواقع. 
 وحقيقية واقعية حلوادث صور تنشر اليت عنيفة، مواقع. 
 إباحية مواقع 

 خلطر التنبيه حمالة عن ناهيك عليه تعمل ان ميكن االسرة لدى ضروريا عنصرا و مهما أمرا واملراقبة الوقاية وتبقى    
 .محايتهمو  مرافقتهم وضرورة اطفالنا على االنرتنت

 :المراجع قائمة -
 قطر يف اجملتمع فتيات على وأثرها تاالنرتن وسلبيات إجيابيات( 2010.) ،السليطي عفراء و املري وليد دانة، .1

 للبنات املستقلة الثانوية اإلميان مبدرسة العلمي التطوير و للبحث سعود بن علي مركز ،
 تدريسية حلقة" مساق إطار يف مقدم مقال ، اإلنرتنت خماطر من أبنائنا حنمي كيف(2006.)،خليل رانية .2

 حيفا يف للرتبية العربية األكادميية الكلية:  فلسطني" احلاسويب التنّور مفهوم وتعميم تدريس مشاكل حول
 كلية  -اجلغرافيا قسم - الرابعة الفرقة العريب الوطن يف األنرتنت( 2017.)شومان موسى حممد ،فتحي اهلل هبه .3

 مشس عني جامعة: ،مصر-اآلداب
 تاريخ حرة تمقاال:  السعودية ،البالد جريدة ، االطفال اتصال قعموا( 2018) ،حسين أمينة .4

25/11/2018. 
 املوقع ،من 12.52 الساعة 15/01/2017 يوم االنرتنت شبكة اضرار (2018)  اسم بدون .5

www.internet.com  

http://www.internet/
http://www.internet/
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 ملخص الدراسة

على نعيش يف عامل متسارع التغري، ومل يعد بإمكاننا أن ننكر أو نتجاهل األثر الذي ترتكه مواقع التواصل االجتماعي،     
تطور حياة أطفالنا النفسية واالجتماعية. ومن املهم جداً متابعة احملتويات اليت يتلقوهنا من هذه املواقع. إهنا إحدى الطرق 
اليت تتواصل فيها ثقافات معينة مع العامل احمليط بنا، وترسل أفكاراً، ترتك أثرًا كبريًا على عقول أطفالنا اليت تعترب صفحة 

كتب فيها ما تشاء. تركز هذه الرسائل اليت يتلقاها أطفالنا من هذه املواقع على أفكار مثل: الصورة بيضاء تستطيع أن ت
املثالية البعيدة عن الواقع، وغرس الطبيعة االستهالكية بكل أبعادها. ومهما حاولنا إنكار هذا األمر، لكنها احلقيقة، 

 ى تربية أطفالنا. فمواقع التواصل االجتماعي، هلا دور كبري يف التأثري عل
 .وأنرتنت طفل -اجتماعي تواصل مواقع – وطفل أنرتنت - اجتماعي تواصل ومواقع طفل : المفتاحية الكلمات

Abstract  

     In today's world, we can no longer deny or ignore the impact of social networking 

sites on the development of our mental and emotional children. It is very important to 

follow the information and ideas they receive from these channels. It is one of the ways 

in which certain cultures communicate with the surrounding world and send ideas that 

have a great impact on the minds of our children, which at that time looks like a white 

page ready to allow anyone to write on it. These messages that our children receive 

focus on ideas such as the flawless image, the importance of appearances and the 

implantation of consumer nature. Whatever we try to deny this, but the truth, social 

networking sites have a big role in raising our children, and their presence in their 

lives, such as our existence and unfortunately is sometimes more. 
Keywords: social networking sites, child - Internet and child - social networking sites - 

child and Internet. 
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 :مقدمة -
 عرب اإلنرتنت، شبكة خاصة وبصفة التكنولوجيا ألجهزة األطفال وخاصة الشباب إدمان خلطورة وباحثون، علماء نبه     

 حميطهم وبني بينهم كبرية  هوة وخلق وانطواء، انعزالية من تسببه ملا االجتماعي لالتواص شبكات من وغريها الفايسبوك
 من التخلص من بكثري أسهل الكحولية، واملشروبات التدخني عن اإلقالع أن الدراسات، بعض أكدت وقد االجتماعي،

 أجسادهم، من مشرتك جزء اكأهن  معها يعيشون الكثري أصبح الذى االجتماعي، التواصل وشبكات اإلنرتنت، على إدمان
 :التالية التساؤالت نطرح وعليه ،الشارع أو بالبيت أو عملهم أثناء سواء مكان كل  يف هلا، مستخدمني فتجدهم
 ؟ واالجتماعية النفسية الطفل صحة على تأثري املعروفة، االجتماعي التواصل ملواقع هل 
 وسلوكيات نفسية على واضح تأثري له انتقائها؛ وند املواقع هذه حمتويات مشاهدة على الطفل، إدمان هل 

 الطفل؟
 ؟ االجتماعي التواصل مواقع على ادمانه جراء ، الطفل على تظهر اليت واالجتماعية النفسية االثار تتمثل فيما 

 :البحثية الورقة أهداف. 1
 االجتماعي التواصل مواقع ومميزات خصائص معرفة. 
 الطفل حياة على املواقع هذه حتدثه الذي التأثري جوانب معرفة. 
 الطفل حياة على تأثريا االكثر االجتماعي، التواصل مواقع أهم إىل التطرق. 

 :  االجتماعي التواصل مواقع تعريف. 2
 لغايات الناس يستعملها واليت العنكبوتية الشبكة على املتاحة التقنيات جمموعة هي االجتماعي، التواصل مواقع    

 اإللكرتوين التواصل وسائل مجيع املفهوم؛ هذا ويعين ضخمة ضجة ليثري مؤخراً  املفهوم هذا تقدم وقد والتفاعل، التواصل
 وذلك واسع، حنو على االجتماعي اإلعالم وسائل مفهوم األفراد بعض ويستعمل والعشرين احلادي القرن يف املتاحة
 مثالً  األحيان من كثري  ففي فقط، التواصل تقنيات وليس واصل،الت على تنطوي اليت الثقافية الظواهر أنواع خمتلف لوصف

 أو بالكتابة سواء املستخدمني، يقدمه الذي احملتوى عن للحديث االجتماعي اإلعالم وسائل مصطلح األشخاص يستعمل
 االجتماعي واصلالت مواقع أشكال غالبية أن بالذكر، اجلدير ومن.  اإللكرتوين النشر وسائل باستعمال املشاركة أو النشر

 احلاسوب أجهزة باستخدام البعض، بعضهم مع والتفاعل التواصل على القدرة للمستخدمني وتعطي إلكرتونية، هي
 .بينرتيست تويرت، بوك، فيس مثل األخرى، االجتماعية والشبكات اإلنرتنت وشبكة الذكية، واهلواتف

 (133: 2010.حجاب،م)
 :  االجتماعي التواصل مواقع نواعأ .3

 الفايسبوك: 
 وإدواردو زوكربريغ، مارك: من كل  أسسه وقد م،2004 عام تأسس االجتماعي، التواصل مواقع أشهر من ويعترب    

  والية يف األمريكية املتحدة الواليات يف الرمسي ومقرّه موسكوفيتز، وداسنت ماكولوم، وأندرو هيوز، وكريس سافرين،
 أي متنوعة، لغات بعّدة متوفر والتطبيق ماسينجر، وتطبيق إنستغرام، تطبيق بوك، يسالف تطبيق من ويتفرّع كاليفورنيا،

 .  لغة سبعني من أكثر
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 يوتيوب: 
 اجملّانية، الفيديو مبقاطع ُمتخّصص موقع وهو جوجل، لشركة تابعاً  ويُ َعدّ  استخداماً، واألكثر العاملّية املواقع أشهر من    
ستخدمني يقوم واليت

ُ
 هلا أفالم   مبشاركة للمستخدم ُيسمح ال فإنّه اليوتيوب، قوانني من وكقانون  وُمشاهدهتا، بنشرها امل

 ُمعيّنة، لشخصّيات فيها ُتسيء اليت أو اإلباحية األفالم مبشاركة يسمح ال كما  صاحبها، موافقة دون حمفوظة نشر حقوق
 ..                                                 اماإلجر  على الّناس ُتشّجع اليت األفالم أو الّتجارية اإلعالنات أو

 تويتر:  
 الرئيسي ومقره ستون، وبيز غالس، ونوح ويليامز، وإيفان دورسي، جاك: من كل  أسسه وقد م،2006 عام تأسس    

 املصغر التدوين خدمة بتقدمي التويرت وبقوم كاليفورنيا،  ووالية فرانسيسكو، سان والية يف األمريكية املتحدة الواليات يف
 .التغريدات باسم املعروفة حرف، واألربعون املائة تتجاوز ال واحدة برسالة
 الفايبر : 

 رسائل وإرسال املكاملات، وإجراء الفورية املراسلة بتوفري ويقوم املنصات، متعدد تشغيله ونظام م،2010 عام تأسس    
 . جماين بشكل صوت، أو صور، أو فيديو، أو مكتوبة، كانت  سواء

 فليكر : 
 واألملانية، والصينية، والكورية، اإلجنليزية،: وهي لغات، بعّدة ويتواجد ياهو، هو ومالكه م،2004 عام تأسس    

 ويعد وتنظيمها، حفظها على ويقوم والصور، الفيديو ملشاركة موقع وهو واإلسبانية، والربتغالية، والفرنسية، واإليطالية،
 .                     اإلنرتنت على التصوير هلواة وموقع الشخصية، الصور تشارك يف شهورةامل مواقع من موقع

 تمبلر : 
 بالتدوين ملستخدميها بالسماح تقوم اجتماعي، تدوين منصة تطبيق ويعترب كارب،  ديفيد أنشأه م،2007 عام تأسس    
: وهي مميزات، بعدة التطبيق ويتسم صوتية، حمادثة أو ،روابط أو أقوال، أو فيديو، أو صورة، أو نص، تدوين كان  سواء

 خصوصية على واحلفاظ املستخدمني، قبل من املساعدة إجياد وإمكانية االجتماعية، الشبكة مميزات على حيتوي
 .خمتلفة وأدوات بسيط بتصميم ويتسم واملنتجات، اخلدمات تسويق يف واستعماله املستخدم،
 بالرك: 

 ملستخدميه ويسمح املصّغر، التدوين خدمة تقدمي على التطبيق ويقوم اإلجنليزية، باللغة ومتوفر م،2008 عام تأسس    
 .                                                 االستخدام وسهولة التفاعلي، الزمين باخلط التطبيق ويتسم حرفاً، وأربعني مئة عن يزيد ال مبا حالتهم عن حتديثات إرسال
 وركوتأ : 

 .                                                                                 متنّوعة لغة وأربعني بثمانية تتواجد اجتماعية شبكة وهي جوجل، شركة ملك وهو م،2004 عام تأسست    
 سبيس ماي: 

 يف املسّجلني األصدقاء بني تفاعلية شبكة يقدم تطبيق وهو اندرسون، توماس هو ومؤسسه م،2003 عام تأسس
                                .                                                الرسائل وإرسال الفيديو، ومقاطع املوسيقى ونشر املدونات، وكتابة الصور، نشر من املستخدمني وميّكن التطبيق،
 ميكسي : 
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 باللغة فقط ومتوفر سيبويا،/ طوكيو مدينة يف مقّرها ويقع م،2004 عام تأسس شي،ميك اليابانية باللغة يلفظ    
 .اليابانية

 :  الفرد حياة نمط على االجتماعي التواصل مواقع تأثير. 4
 شرائح مجيع على كبري  تأثري له االفرتاضي العامل هذا وإن ،اليومية حياتنا من جزءا االجتماعي، التواصل مواقع اصبحت    
 أسرع من وغريها، واليوتيوب والتيليغرام، والتمبلر، تشات، والسناب واالنستجرام والتويتري، بوك، الفيس ويعترب تمع،اجمل

 .االشخاص بني والتعارف؛ واالتصال  التواصل وسائل وأجنح
 حياتنا، يف لعوملةا مفهوم ترسيخ على دليل اكرب وهذا العامل، يف باملليارات  املواقع هذه مستخدمي تعداد قدر حيث    

 التواصل مواقع تعتربو  ،(146:  2010.همت،ح) العامل يف االشخاص من الكثري ثقافة على ،والسليب االجيايب وتأثريه
 اجتماعية عالقات وبناء العلمية، الفائدة تعميم يف نعمة تكون فتارة مستخدميها، حسب حدين ذو سيف االجتماعي،

 االخالقية القيم بسببها هدمت إذا نقمة، تكون وتارة اجملانية، االتصاالت خدمة ريوتوف النظر، وجهات وتقريب ،سليمة
 .اجملتمع ألفراد واالجتماعية

 مثل عضوية تأثريات ،االلكرتونية والتطبيقات املواقع الستخدام ادماهنم عند األطفال، على تؤثر اليت املخاطر منو     
 (110: 1978.الحنفي،ع) .الدماغ استيعاب على ريوالتأث واالرهاق النصفي، والصداع النظر ضعف

 ،احلياتية املصداقية من خيلو الذي االفرتاضي عاملهم يف وانغماسهم اجملتمع عن انعزاهلم مثل نفسية، اخرى وتأثريات    
 ختالطاال وعقدة االجتماعي االنطواء: منها كثرية  نفسية امراض إىل يؤدي وبالتايل الطفل، شخصية وبناء لصقل املهمة

  .الذات عن التعبري من واخلجل باملظاهر، االخنداع وسهولة بالنفس الثقة عدم إىل باإلضافة باآلخرين
 ادمان يؤدي ،لألسف ولكن الواقع أرض على صداقات وانشاء واهتمامهم الوالدين، وعاطفة حلب الطفل حيتاج    

 .الذات وتعزيز احلنان يف رطمف نقص إىل و والديه عن الطفل انسالخ إىل االنرتنت استخدام
 حميطه قيم من يكتسبها أن من بدال االلكرتونية الشبكات من يتلقاها اليت واملصطلحات باملفاهيم الطفل، تربية تتأثر    

 الثقافة من للكثري عرضة جتعله، خمتلفة وعادات ثقافات على وباألخص االلكرتوين انفتاحه فان وجمتمعه، األسري
 ومع نفسه مع سلوكياته على تؤثر سليمة، غري تربية على ينشأ وبالتايل بنفسه، ثقته يزعزع مما طفولته هوتشوي االباحية،

 .حميطه
 تواجدت اآلن ،اجملتمع مث املدرسة مث األسرة، منَ  ِقَيمه يكتسب الطفل تواإلنرتن االجتماعي التواصل مواقع قبل كان     

 تربية يف التكنولوجيا أجهزة حمل ها وحل   ،كبرية  بدرجة دورها تراجع ذلك من أألكثر بل ،االجتماعية املؤسسات هلذه بدائل
 فيسبوك من االجتماعية التواصل وشبكات واإلنرتنت ،الفضائية وقنواته التلفزيون من ايتلقوه وثقافتهم فرتبيتهم ،أوالدنا
  (199: 2008.ر الحمصي،) .واليوتيوب وتويرت

 أثارها جتاهل دون وثقافية واجتماعية ونفسية جسدية سلبية آثار هلا االجتماعي؛ تواصلال لشبكات األطفال استخدام    
 من بوك، الفيس وخاصة االجتماعي التواصل شبكات استخدام يف سريع، وبشكل امللحوظ  التزايد لوحظ فقد اإلجيابية،

 على رقابة وجود  عدم يف وخطرية ريةكب  تكون واملخاطر ،الصغرية واألعمار الشباب بني اصةوخ العمرية الفئات خمتلف
 األمور أولياء قصور يكون  وقد ،(33: 2009.خضر،ن) اطفاهلم على األمور أولياء من االجتماعي، التواصل مواقع
 األمور، أولياء وتثقيف توعية ضرورة يتطلب مما ، املواقع هذه الستخدام السلبية، واألثار باملخاطر معرفة أو ثقافة لعدم
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 وهو خاص، بشكل التواصل ومواقع عام بشكل العنكبوتية الشبكة استخدام واجيابيات مبخاطر ،التعليمية لعمليةا وأطراف
 قبل من ،ويوتيوب وتويرت وكب فيس من االجتماعي، التواصل شبكات استخدام تنظم اليت القوانني وجود ضرورة يربر ما

 اليت خطاراأل ضمن املواقع هذه واستخدام الدخول عن نامجةال املخاطر ووضع ،عشر الثامنة سن دون والناشئة األطفال
 البذيئة والعبارات والنشرات ،العام للحياء اخلادشة التلميحاتو  واأللفاظ الصور مثل ،أطفالنا حياة تعرتض قد
 قطري عن حلمايتهم التواصل ملواقع السليم باالستخدام وإرشادهم ألبنائهم اآلباء وتوجيه ،(107: 2003.راضي،ز)

 واملنتشرة املالئمة الغري خماطرها من ومحايتهم ألبنائنا لإلنرتنت اآلمن االستخدامب تسمح اليت احلديثة والتكنولوجيا برامج
 شبكة خالل من العامة لآلداب املخلة املواد وتوزيع واقتناء بإنتاج اخلاصة األفعال جترم قوانني ووضع ،كبري  بشكل

 كيفية  حول والفرد، واألسرة اجملتمع مستوى على الوعي نشر على والعمل احلديثة، ةالتقني وسائل باستعمال اإلنرتنت،
   ( 48: 1998.يونغ،ك) .االجتماعية للشبكات والسليم اإلجيايب االستخدام وسبل
 من خاصة، بصفة املعلومات وتكنولوجينا عموما احلديثة التكنولوجيا بفعل االجتماعي، التواصل عملية أصبحت    

 منظم بشكل املعلومات على احلصول السهل من فأصبح االتصاالت مسار من غريت اليت الرئيسية، االتصال وسائل
 ) خالل من االجتماعي التواصل مواقع وبرزت ،الساعة مدار على الشخصية واهلواتف احلواسب خالل من ،وسريع

 ربطت حيث ، منافس دون املعلومات ثورة إجنازات مقدمة يف لتصبح( ...أن لينكد - أب واتس -التويرت -الفايسبوك
 كما  التقنية تلك تتضمن إذ صغرية قرية العامل من لتجعل العامل أحناء مجيع يف ببعض بعضهم األشخاص املعلومات شبكة
 والعاب ومصرفية جتارية أعمال - سياسية -اقتصادية – اجتماعية – الصحية احلياة مناحي كافة  يف املعلومات من هائال
 .وغريها وزواج وتعارف ترفيه ائلووس
 أن فرد أي يستطيع إذ ،(80: 2004.ب البرغوثي،)االنتشار وسرعة االستخدام بسهولة التواصل مواقع متيزت وقد    

 إىل يشري وهذا مضى قد الوقت من كم  يشعر أن دون ويسر، بسهوله صفحاته يف ويبحر جدا طويلة لفرتات ينغمس
 األطفال يستخدمها التواصل فأساليب العصر هلذا مميزه مسة واعتبارها االجتماعي، واصلالت مواقع استخدام نطاق اتساع

 وذوى الدخل حمدودة اجملتمع طبقات كافة  وأيضا العمرية ،اجملتمع أفراد فئات كافة  أي السن وكبار والراشدين واملراهقني
                                                                       . املرتفعة الدخول

 األفكار وتبادل لالتصال كوسيلة  االجتماعية؛ احلياة جماالت كافة  تغزو االجتماعي، التواصل مواقع فأصبحت    
 التواصل مواقع حتققها قد اليت العظيمة الفائدة ورغم والتعليمية واالقتصادية، السياسية اجملاالت عن فضال واملعلومات،
 متواصال جدال هناك إذ مستخدميها على خطر تشكل قد ذاته الوقت يف إهنا إال, احلياة جماالت كافة  يف االجتماعي،

: 2009. الساري،خ). واالجتماعية األسرية العالقات اخنفاض يف االجتماعي التواصل مواقع مسامهة مدى حول
159)                                                                                                                          

 شكل يغري أن شأنه من واهلواتف احلاسوب شاشات أمام وقته معظم الفرد؛ قضاء أن إىل الباحثني، من العديد أشار وقد
 طويلة ملدة حاسوب، أو جلوال كانت  سواء بالشاشة يرتبطون فكثريون بينهم، فيما األفراد طترب اليت اإلنسانية، العالقات

 من يتبقى وما والتعلم الكتب، وقراءة واللعب األفالم ومشاهدة ،الرسائل وتبادل والتشويق والتسوق التسلية له توفر ألهنا
 مثبتتان العينان بينما السريعة، الوجبات على أيضا يقتصر قد والذي الطعام؛ وتناول النوم على يقتصر يكاد الفرد وقت
 .الشاشات على
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 مع ،التواصل تتيح واليت واليوتيوب والتويرت سبوكالفاي مثل االجتماعي، التوصل شبكات استخدامات وتشهد    
 ،اجتماعي تفاعل من ققهحت ملا ،املختلفة اجملتمع شرائح من كبريا  وطلبا متزايدا، إقباال الروابط وتقوية والزمالء األصدقاء

 كثرية  رسائل تتبادل، حبيث املتصلة، األطراف بني تتم اليت والسلوكية  االنفعالية  والوجدانية اإلدراكية العمليات إيل يشري
 وتعترب ،اآلخر الطرف لسلوك منبها منها طرف كل  سلوك ويكون ،ومكانيا زمنيا حمدد اجتماعي موقف يف بينها فيما

 مشرتكة، اهتمامات جتمعهم البشر ماليني خالهلا من يتواصل مواقع واليوتيوب والتويرت كالفايسبوك  عيةاالجتما الشبكات
 وإجراء الرسائل وإرسال املدونات وإنشاء الفيديو مقاطع وتبادل والصور امللفات مشاركة ملستخدميها الشبكات هذه وتتيح

  (20: 2012.س المحارب،) .بينهم فيما الفورية احملادثات
 حيث العامل اءإرج مجيع يف االجتماعي التواصل شبكات استخدام على اإلقبال تزايد العاملية اإلحصائيات وتظهر    

  (56: 2009.بيلي،ب) .العرب من للشبكات مستخدم مليون( 125) وجود اإلحصائيات سجلت
 :االجتماعي التواصل مواقع على األطفال ادمان أخطار. 5

 للطفل النفسية الصحة على جتماعياال التواصل مواقع تأثير 
 كافة  على اليوم يعانون فهم الرقيقة وبشخصيتهم باألطفال مضر االجتماعي، التواصل مواقع استخدام يف اإلفراط    

 كامل،  جيل هبوية اليوم، االجتماعي التواصل مواقع مشاهري يتحكم حبيث وعاطفياً، وجسدياً  وعقلياً  اجتماعياً  األصعدة،
 تشري ،(25: 2012.خلبفة،ش)آخر جانب أي من أكثر العقلية صحتهم على هذا أثر ويظهر ،وبصحته وبقيمه

 يف آخر وقت أي يتخطى ونفسية عقلية أمراض من يعانون الذين واملراهقني األطفال حاالت عدد أن إىل االحصائيات
 من أطفال 8 أصل من واحد يعاين حيث 2011 عام منذ كبري  بشكل واالكتئاب االنتحار معدالت ارتفعت ،التاريخ

 (55: 2012.زهران،س) .حياهتم من معينة مرحلة يف عقلية مشاكل
 اخلاصة هويتهم متنحهم حيث شخصيتهم، وتطوير ذاهتم، اكتشاف هي االطفال يواجهها اليت التحديات، أكرب أحد    

 وارتكاب ،املغامرات خبوض والبدء األصدقاء مع جاخلرو  االطفال اعتاد سابقاً  ،الوقت مرور مع واالتزان باالستقرار شعوراً 
 اهلوية ليكتسبوا غرفهم، يف البقاء يفضلون فهم ذكرناه؛ مما بأي االطفال يقوم قلما اليوم أما الذات، واكتشاف األخطاء،

 كلها  األعلى مثلكم ومن تتسوقوا، أن جيب ما ترتدوا، أن جيب ماذا أنتم، من االجتماعي، التواصل مواقع هلم ترمسها اليت
 اآلخرين، مع يشاركها عندما صورته شكل ،األول مهه جيل إنه ،عليها سيحصلون اليت اإلعجابات، بعدد مرتبطة عوامل
 (22: 2010.شيخاني،س) .الصورة تلك حقيقة اكتشاف من أكثر

 للطفل االجتماعية الصحة على االجتماعي التواصل مواقع تأثير 
 يدركون ال فهم ،العالقات عن متاماً  سطحية فكرة االجتماعي، التواصل مواقع عصر يف ،نيعيشو  الذين األطفال ميلك    

 وكيفية تتطور، وكيف تتكون، كيف  العالقات، عن تعلمناه ما كل  ،عليها واحلفاظ جديدة عالقة إنشاء يتطلبه الذي العناء
 داخل املدرسة يف حيصل الذي األمر ،واملراهقة لةالطفو  خالل أقراننا مع اجتماعياً  التواصل عرب تعلمنا قد عليها، احلفاظ

 أصبحت اليوم االجتماعي التواصل أشكال كل  لكن العطلة، يف التجول الرياضية، الفرق اللعب، ساحات يف القاعات،
 (256: 2007.صادق،ع) .التكنولوجيا بفعل ألغيت حىت أو جداً، حمدودة

 أو جديدة صداقة إنشاء هلم فبالنسبة جداً، طبيعي هذا حقيقية عالقة خلوض ،اجتماعية ملهارات اليوم أطفال يفتقد    
 عند بالتوتر ويصابون االجتماعية، الرموز حتليل يف خيفقون جندهم لذلك. أكثر ال واحدة زر ضغطة يتطلب إلغاؤها
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 بدون العزيز، بدع)االجتماعي التواصل مواقع وعرب االنرتنت، طريق عن هذا بكل يقوموا أن يفضلون ،املهمة اللقاءات
 مع رقمياً  التواصل هلم، بالنسبة. العواطف على تبىن اليت تلك للعالقات، احلقيقي املعىن متاماً  جيهلون إهنم. (117: سنة

 يف وقتهم أغلب وميضون حوهلم، متمحورة وحياهتم يكربون إهنم. معهم الفيزيائي التواصل مثل هو األشخاص آالف
 هو هذا أن متاماً، يؤمنون االجتماعي التواصل مواقع خمتلف على سافروا وجهة أي إىلو  وا،أكل ماذا ميلكون، ماذا إظهار
 املكون التعاطف، أن جند بينما اجملتمع يف وتزداد تنمو النرجسية الطبيعة أن الباحثون يؤكد وهلذا ،هلم بالنسبة األكرب اإلجناز

 (77: 2009.الحميد،م عبد).كبريا  عاً تراج يشهد العاطفي، والذكاء االنسانية للعالقات األساسي
 13 فعمر ،13 سن حىت العامل هذا عن األطفال إبعاد أمهية على االجتماعي، التواصل مواقع مطوري معظم يؤكدو     
 ،مستمر تغري حالة يف وأجسامهم الداخلية وعواملهم وصعبة صاخبة األطفال حياة تكون حيث ،األصعب العمر هو عاماً 

 األضعف فهم. االفرتاضي العامل على التعرف ليبدؤوا املناسب الوقت ليس فهو لذلك. وعالقاهتم خلارجيةا عواملهم وكذلك
 (90: 2011.سعود،ص) .لالنتماء الكبرية حاجتهم بسبب اخلارجية، املؤثرات لضغوط عرضة واألكثر العمر هذا يف

 ارتكاب بأنفسهن، أنفسهم اكتشاف كثر،أ اخلروج على نشجعهم أن جيب املراهقة، لعمر األطفال يصل عندما    
 حرية يف الساعات قضاء عن عوضاً  احلقيقية، الصداقة قيمة وتقدير عاطفي، لفشل احلزن وجتربة احلب يف الوقوع األخطاء،

 األهل بعض جيهل كيف  حقاً  املقلق من إنه ،اإلعجابات انتظار يف أخرى وساعات صفحتهم، على لنشرها صور الختيار
 الصف يف أصدقائهم كل)   ألن فقط احملمولة اهلواتف باستخدام ألطفاهلم يسمحوا أن قبل هبا يفكرون وال قاحلقائ هذه

 ممالكهم يف ملوكاً  يكونوا على أطفالنا نساعد أن قبل هبا نفكر أن جيب اليت العوامل من الكثري هناكو  ،( واحدا ميلكون
 .األبد إىل اململكة هذه أسوار حبيسي قاءوالب االجتماعي، التواصل مواقع عامل يف االفرتاضية،

 :خالصة -
 اليت النعمة هذه مع التعامل حنسن وأن خنتار ان فعلينا حدين ذو سالح االجتماعي، التواصل وشبكات اإلنرتنت    

 نوحس ،بفهمها ،ةاحلداث وهذه التكنولوجيا وهذه الكبري التطور هذا نقدر وأن ثانيا، العلماء مث  أوال اهلل منحنا
 خمرتعني يكونوا بأن أطفالنا، نشجع نأو  الربيء الرتفيهو  املشروع، والتواصل والعلم للمعرفة نافعه ألداة وحتويلها ،استخدامها

 واحد، مبكان األرضية الكرة اختالفات جتمع اليت العاملية، الوسيلة ألن الكرتونية، وآداب وفنون ،وألعاب لربامج مطورين أو
 .االنرتنت شبكة هي
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 ملخص الدراسة

األنرتنت والتحصيل الدراسي  تشخيص واقع التالميذ من خالل دراسة العالقة التأثريية بني هدفت هاته الدراسة إىل    
حيث ان االنرتنت أحدث تغريات عديدة يف عدة حماالت  ،من خالل دراسة ميدانية على عينة من تالميذ طور املتوسط

 ،خمتلفة سامهت يف تغري وتطور اجملتمع وأفراده وادخاله إىل عامل الرقمنة وسرعة الوصول إىل املعلومة يف عصر التكنولوجيا
وعليه وانطالقا من  ،جيا اليت صارت متثل نقطة قوة وضعف بالنسبة للمؤسسة الرتبوية التعليمية وتالميذهاهاته التكنولو 

 هذه املعطيات اليت أثارت حفيظة الباحث من أجل دراسة هاته العالقة وآثارها.
 .تعليم - تالميذ – دراسي حتصيل - طفل - أنرتنت : المفتاحية الكلمات

Abstract  

    This study aimed at diagnosing the reality of the students by studying the influence 

relationship between the Internet and the academic achievement through a field study 

on a sample of students of the intermediate stage. As the Internet has made many 

changes in several different areas contributed to the change and development of society 

and its members and its introduction to the world of digitization and the speed of access 

to information in the era of technology. This technology, which has become a point of 

strength and weakness for the educational institution and its students. Based on these 

facts, which aroused the researcher's anger to study this relationship and its effects. 

Keywords: Internet – child - educational attainment - pupils - education. 
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 :مقدمة -
 باملعلومات غنية علمية موسوعة تعترب واليت "األنترنت" مييزها اليت املعلومات تقنية جمال يف كبرية  ثورة اليوم العامل يشهد    
 كل  على ومفتوحة الفئات، لكافة اجملاالت خمتلف يف الناس بني والتفاعل للتواصل وجماالا  ملستخدميها تقدمها اليت

 جعلها مما املعلومايت واالنفجار التقين التقدم هذا ظل يف سريعة بوترية تزايد يف األنرتنت خدمومست أصبح حيث الثقافات
 اجملتمعات ثقافة يف حقيقية ثورة أحدثت حيث وغريه، اجملتمع ثقافة وبني وجمتمعه الفرد بني العالقة صياغة يف تساهم
 ذلك ومنذ 1994 مارس تاريخ منذ األنرتنت شبكة يف االشرتاك عرف الذي خصوصاا  اجلزائري واجملتمع عموما   البشرية

 أصبحت األنرتنت ومقاهي باملاليني يعد هلا املستخدمني عدد أضحى حيث اجملال هذا يف كبري  تطور اجلزائر شهدت احلني
 .باألالف تعد
 مطالب من أساسياا  مطلباا  املعلومات جمال يف تقدمها اليت واخلدمات" األنترنت" للمعلومات العاملية الشبكة تقنية تعد    

 بني املعريف والتفاعل التواصل خيوط ومد املعلومات وختزين إنتاج على الفائقة بقدرته يتميز والذي املعاصر، احلايل العصر
 باعتباره االستثمار جمال يف الدول باهتمام تستأثر اليت احلساسة القطاعات أهم من املعرفة جعل مما وعاملياا  حملياا  البشر

 للقوة مصدران العلمي والبحث العلم ومادام املستقبل يف فعال حضورها أصبح وبالتايل الراهن العصر يف وتفوق قوة ملعا
 حولت اليت العشرين القرن خمرتعات أهم إحدى تشكل كي  األنرتنت شبكة جاءت ولقد الراهنة، احلياة معرتك يف التفوق
 إجياد على وعملت حواجز، أو حدود بال بثقافة القرية هذه سكان زودتو  أسوار بال وقرية جدران بال مكتبة إىل العامل
 املعلومات ومصادر املعطيات بنوك مع ومستمر دائم اتصال يف املتعلم وجتعل الدراسة مقاعد تتجاوز للتعليم جديدة صيغة

 جو على تفصله و الصحيح هوجال يف استغالهلا لعدم سليب تأثري هلا أن ام. قبل ذي من وإلجناز البحث إىل أكثر دفعه مما
 .الدراسة

 يف األطفال املتعلمني من لفئة العمرية املرحلة هاته أن جند حدين، ذو سالح أهنا ومبا اجيابياهتا سلبياهتا وبني وعليه    
 لىع األنرتنت أثر لتبني الدراسة هاته جاءت حيث األخرية السنوات يف التقنية هلاته كمتلقيني  تأثرت  املتوسط مرحلة

 طرف من التقنية هاته على االقبال عن" الدراسي التحصيل"  املرتتبة األثار على الضوء بتسليط وذلك الدراسي التحصيل
 .الفئة هاته
 :الدراسة إشكالية. 1

 الثانية غضون ففي واملكان الزمان حاجز فيه انتفى الذي العامل ذلك إنه نقول أن فلنا اليوم، عامل نصف أن أردنا إذا    
 أجزاء من جزء أي يف جيرى ما على يطلع أن شخص ألي ميكن وأخرى، دولة بني التوقيت اختالف إطار ويف الواحدة،

 الكرة بقاع من بقعة أي يف يعيش شخص بأي فاالتصال جغرافياا، حاجزاا  يشكل املكاين البعد يعد مل كذلك  العامل،
 .ممكناا  أمراا  أصبح األرضية

 امليادين كافة  يف وتطبيقاهتا اآللية احلواسيب من العشرين القرن من الثاين نصف إىل سارعتوت األحداث تعاقبت لقد    
 والعسكرية، املدنية الصناعات من العديد يتصدر الشخصي احلاسوب كان  حىت الثمانينيات فرتة حلت أن وما احلياتية،
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 وهي األنرتنت، شبكة لنا أفرزت اليت ةالعلمي والبحوث االخرتاعات بفضل كثرية  تطورات شهدنا السنوات مرور ومع
 . احلوسبة العاملية الشبكة عليها يطلق منظومة

 حيث البشرية احلياة يف جديدة مرحلة تعكس واالتصال املعلومات تكنولوجيا جمال يف التطور قمة األنرتنت تعترب    
"  تنظيمات وتصميم األعمال داءلأل جديدة طرق وقدمت حديثة صناعات وأنشأت العاملي االقتصاد تغيري يف سامهت

 ". اجتماعية ،اقتصادية سياسية،
       
 منوذج كآخر  األنرتنيت مبنظومة اجلزائرية الرتبوية املؤسسات كل  تزويد إىل والتعليم الرتبية وزارة إجتهت املنطلق هذا من    

 االساسية املهام وتفعيل حتسني يف األخرية هذه تلعبه الذي فعال دور وذلك واالتصال املعلومة لتكنولوجيا معاصر
 ومراجع كتب  اإللكرتوين، كالربيد  االتصالية اخلدمات املعرفة اإلدارية، التنظيمية املهمات من إبتداءاا  الرتبوية، للمؤسسة
 .إلكرتونية تعليمية ومواقع إلكرتونية

 أهم من األنرتنت شبكة تعترب حيث يوم، بعد يوما مطرد بشكل الشبكة هذه مستخدمي تزايد األخرية السنوات ويف    
 بيت كل  يف ودخوهلا لإلنرتنت الرهيب التوسع هلذا النظر وعند وسريع، مفاجئ بشكل اجملتمعات دخلت اليت التطورات

 يف التعليم إىل نظرتنا حال ويف التنمية، على أثرها وكذا واجملتمعات، لألفراد املعلومايت التكوين يف أساسياا  عامالا  وكوهنا
 الرهيب التوسع هذا وإن اإلنرتنت، مع التعامل كيفية  يف الصحيحة والطريقة الكافية احلصانة التالميذ يعطي مل جنده زائراجل
 من للتخفيف السعي يف جهود هلم يكون أن الرتبية يف العاملني على حيتم ، إليها الوصول وسهولة املعلومات شبكة يف

 هؤالء مع التفاعل خالل فمن. الدراسي حتصيلهم على يوثر أن شأنه من اوهذ اإلنرتنت، ستخدامال السلبية اآلثار
 مقاهي ويف احلاسوب، وراء الثمينة أوقاهتم يقضون أهنم لوحظ فقد األغواط، مبدينة الرش االخوان مبتوسطة التالميذ

 من حمددة فئة لىع نركز سوف هذه دراستنا ويف والدراسي، الفكري حتصيلهم اخنفاض إىل يؤدي قد مما األنرتنيت،
 : التايل التساؤل بطرح الدراسة مشكلة بلورة ميكن سبق ما ضوء وعلى التالميذ

 ؟ المتوسط مرحلة للتالميذ الدراسي التحصيل على التأثير في االنترنت تساهم هل
 :الجزئية التساؤالت من جمموعة املشكلة هذه حتت ويندرج    

 باألغواط؟ الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي التحصيل على نتاالنرت  ستخدامال الساعي احلجم يؤثر هل 
 الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي التحصيل على يؤثر االجتماعي التواصل ملواقع املفرط ستخداماال هل 

 ؟ باألغواط
 :الدراسة فرضيات. 2

 الرش الخوانا متوسطة تالميذ الدراسي حتصيل على األنرتنت تؤثر: العامة الفرضية. 
 الجزئية الفرضيات: 
 الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي التحصيل على يؤثر األنرتنت استخدام ساعات عدد 
 الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي التحصيل على يؤثر االجتماعي التواصل ملواقع املفرط ستخداماال. 
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     :الدراسة أهداف. 3
 :التالية األهداف إىل نصل الدراسة هذه خالل ومن حتقيقها، إىل الوصول نود غايات ميعل حبث أي وراء إن    

 .األنرتنت شبكة من االستفادة وكيفية مدى معرفة .1
 .املتوسط مرحلة لتالميذ الدراسي التحصيل على األنرتنت شبكة استخدام أثار على الضوء تسليط .2
 .األنرتنت شبكة استخدام إىل بالتلميذ تدفع اليت العوامل أهم معرفة .3

 :الدراسة مفاهيم. 4
 :األنترنت تعريف .أ

 والثانية دويل أو عاملي ومعناها international األوىل كلمتني  من مركبة التينية كلمة  هي internet األنرتنت    
net work الشبكات من ريكب  عدد من متكونة عمالقة إلكرتونية شبكة وهي العاملية أو الدولية الشبكة وهناك 

 على تعمل البعض ببعضها املرتبطة اإلعالم وسائل من اآلالف عشرات من تتكون بدورها وهي واحمللية العاملية املختلفة
 بني واملعارف املعلومات وتبادل اإلعالم بسرعة يتسم صغري كوكب  عن عبارة بذلك فهي اخلدمات وتقدمي املعلومات تبادل

 يف تساعد وعامة ومفيدة، سريعة حبث ووسيلة شامل إلكرتوين بريد فهي واألشخاص، سساتواملؤ  والدول القارات خمتلف
 .وترفيهية وثقافية علمية خدمات ملستخدميها وتقدم العلم تطوير

 واحدة شبكة عن عبارة جيعلها مما أكثر أو شبكتني من مكونة اتصال وسيلة عن عبارة بأهنا تعرفيها ميكن كذلك
   (13: ص ،1997 مراد، الفتاح عبد).ومستمرة

 وتطبيقاهتا الكمبيوتر بأنظمة واملرتبطة األميال أالف امتداد على اإللكرتونية اتصاالت شبكة بأهنا إجرائيا   ونعرفها    
 .املختلفة
 :الدراسي التحصيل تعريف .ب

 أواخر وحىت الطفولة منذ حياته مراحل مجيع يف لنفسه ردالف حيقق أن وهو achèvement الدراسي التحصيل    
 العلم على احلصول يف واالستمرار أخرى اىل مرحلة من االنتقال يستطيع حبيث واملعرفة العلم من مستوى أعلى عمره

   (22:ص ،2011 الجاللي، مصطفى لمعان). بدراسة عادة مرتبط فالتحصيل وبالتايل واملعرفة
 خالل من التلميذ يكتسبها اليت واالجتاهات ومهارات معارف منظومة بأنه الدراسي التحصيل يعرف ذلك جانب إىل    

 عليها يتحصل اليت الدراسية املواد جلميع هنائي مبعدل عنه ويعرب الدراسي الفصل مدار على املختلفة الدراسية للمواد فهمه
   (69:ص س، ب ، الحيلة محمود محمد) .الفصل هناية يف التلميذ

 املقررة املواضيع تلك من االستفادة مدى من والتحقق ومهارات معلومات من الطفل يكتسبه ما كل  فهو إجرائيا   أما    
 .االختبارات يف الطالب عليها يتحصل اليت الدراجات بواسطة
 :الطفل تعريف .ج

 واملولودن  الشيء، من اجلزء وهي أطفال، مجعها مفرد كلمة  الفاء، وتسكنين  ءِ الطا ِبكسرِ  ِطفل  "  هو اللغوي اجلانب من    
 ."واألنثى للذكر ويطلق بلوغه، حىت املولودِ  حياة أولن  والطفل الشيء، أول والطّفل البلوغ، دون   ناِعماا  دام   ما
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 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar( " الطفل"   المعاني معجم)
ت وقد بالوالدِة، تبدأن  واليت اإلنسانِ  حياة من األوىل العمريّة املرحلة على مبيني  فإنَّه االصطالح يف الطفل مفهوم ّماأ      عربَّ

( ِطْفالا  خننْرِجنكنمْ  ثنَّ ): تعاىل قوله يف جاء كما  وهو الطفل، ملعىن خاّصاا  مفهوماا  لتضع املرحلة هذه عن الكرمي القرآنِ  آياتن 
   (5: اآلية الحج، سورة)". 

بّكرة املرحلة هذه ت  تَّسمن  إذ"
ن
حيطة البيئة على باعتماِده اإلنسانِ  عمر من امل

ن
 كليَّة،  شبه بصورة واألشّقاء كالوالدين  به امل

   (12-11:ص ص ،1964 القرطبي، محمد) .البلوغ   سنَّ  حىتَّ  احلالة هذه وت ستمرّ 
 طور يف يدرس أي سنة 16-12 بني ما عمره حدد الذي التلميذ انه الطفل فنعرف دراستنا لطبيعة نظراو  إجرائيا أما    

 .املتوسطة
 الدراسة مجاالت. 5
 قمنا حيث األغواط مبدينة الصادقية حبي الواقعة باألغواط الرش االخوان مبتوسطة الدراسة أجريت: المكاني المجال -

 .األربعة االطوار يف اقسام بعدة التالميذ على الدراسة هاته ءاجرا
 05/11/2018  غاية إىل 28/10/2018 يف الدراسة استمارة توزيع يف الدراسة هذه انطلقت :الزمني المجال -

 التحصيل على األنرتنت تأثري معرفة إىل هتدف واليت دراستنا يف حنتاجها اليت البيانات على احلصول بغية وذلك
 .باألغواط الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي

 متوسطة من سنة 16و 11 الذين وإناث ذكور التالميذ يف الدراسة هلذه البشري اجملال متثل :البشري المجال -
 .تلميذ 49 الدراسة عينة ضمت وقد الرش، االخوان

 المستخدم المنهج. 6
 إجياد ةاالجتماعي العلوم يف السهل من ليس الواقع ويف حقيقة إىل ولللوص الباحث تقود فريدة علمية طريقة توجد ال    

 اختلف مهما واملنهج املواضيع، باختالف املناهج ختتلف وبالطبع ة،االجتماعي الظواهر حقيقة بدقة حيدد الذي املنهج
   ( 23: ص ،1985 ش،بوحو  عمار)"  معينة نتيجة إىل للوصول الباحث يسلكها اليت الطريقة" فهو نوعه
 الكمي املنهجني على اإلعتماد األمر منا استلزم ميداين، وجانب نظري جانب من يتكون الذي حبثنا لطبيعة ونظراا     

 ألن الدراسة، موضوع الظاهرة قياس إىل األساس يف هتدف الكمية املناهج"  أن باعتبار استعماله مت قد فالكمي والكيفي،
 أو املتوسطات النسب املؤشرات، استعمال يتم حينما األمر كذلك  القياس تستعمل اإلنسانية العلوم يف بحوثال أغلب

   ( 100: ص ،2004 انجرس، موريس)"  عامة بصفة اإلحصاء يوفرها اليت األدوات
 عليها بتطبيقنا للقياس قابلة هي واليت دراستنا مبوضوع املتعلقة املعطيات جبمع للقيام به االستعانة متت هذا أجل ومن    

 .اإلحصائية األساليب
 حتتاج والرقمية الكمية القياسات هذه أن إال ةاالجتماعي الظواهر دراسة يف الكمية القياسات ودقة أمهية من وبالرغم    
 الظاهرة فهم إىل األساس يف هتدف: " ابأهن أجنرس موريس عرفها اليت الكيفية املناهج دور يأيت وهنا االستنطاق إىل
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 مالحظتها مت اليت السلوكيات أو مجعها مت اليت األقوال معىن حصر إىل أكثر هنا االهتمام ينصب وعليه الدراسة، موضوع
  ." 

 جفاملنه الدراسة، هذه يف أيضا هبما إستعنا حيث التارخيي، واملنهج الوصفي املنهج من كل  الكيفي املنهج ضمن ويندرج
 الوصول هبدف بينها، العالقات وتوصيف وأبعادها خصائصها حتديد خالل من الظاهرة وتفسري وحتليل دراسة هو الوصفي

   (36: ص ،1999 عبيدات، محمد). هلا متكامل علمي وصف إىل
 الدراسة أدوات. 7

 أفراد من  عدد إىل ترسل بدقة معدة األسئلة من جمموعة نتتضم قائمة: " أنه على االستبيان أو االستمارة تعرف    
 (165: ص ،2000،ابراهيم المجيد عبد مروان)". بالبحث اخلاصة العينة يكونون الذين اجملتمع

 مدعمة االستمارة وكانت واملعلومات البيانات مجع يف ستخداماال شائعة املنهجية الوسائل من االستمارة وتعد    
 : يف تتمثل واليت حماور ثالثة وتضم سؤال 29 على النهائية صورهتا يف وتواحت باملقابلة،
 الشخصية بالبيانات خاص:  األول المحور. 
 وتطبيقاهتا األنرتنت استخدام وأمناط عادات حول بالبيانات خاص: الثاني المحور. 
 الدراسي بالتحصيل املتعلقة بالبيانات خاص: الثالث المحور. 

 اختيارها يقةوطر  العينة. 8
 موريس حسب وهي   املقصودة( العرضية) أو القصدية العينة طريقة استخدامب العينة اختيار مت املوضوع، لطبيعة نظرا    

 ، الذكر سابقة الدراسة شروط فيهم تتوفر اللذين التالميذ قصد أي الكلي، اجملتمع من عمديا متثيلي جزء أخذ  أجنرس
 توفر لعدم األخرى العينات من نوع على أعتمد ومل املقرتحة الفرضيات اختبار أجل من اوهذ البحث بأهداف تفي واليت
 خمتلف من االناث الذكور بني تلميذ 49 من العينة وتكونت الباحث، مع اإلدارة جتاوب ولعدم يالرمس التالميذ عدد

 .الرش االخوان متوسطة يف االطوار
 الدراسة مجتمع خصائص. 9

 البحث للمجتمع الجنس طبيعة حيوض: 1 رقم الجدول
 الجنس ت %

 ذكر 20 %40.81
 أنثى 29 %59.18
 المجموع 49 %100

 الباحث إعداد :المصدر
 اإلناث نسبة بلغت فقد الدراسة، للمجتمع اجلنس طبيعة يوضح الذي( 1) رقم اجلدول خالل من نالحظ    

 يف للعشوائية الذكور عن اإلناث نسبة إرتفاع ويرجع ،40.81% الذكور نسبة بلغت بينما العينة، جمموع من %59.18
 .الدراسة مفردات إختيار
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 البحث للمجتمع السن فئات يوضح: 2 رقم الجدول
 السن ت %

%12.24 06  (11 – 12 ) 
67.34% 33  (13 – 14 ) 

%20.40 10  (15 – 16 ) 
 المجموع 49 %100

 الباحث إعداد :المصدر
 يف املتمثلة األوىل الفئة هي الغالبة الفئة أن السن حسب املبحوثني بتوزيع اخلاص( 2) رقم اجلدول خالل من نالحظ    

 الفئة تليها ث العينة، إمجايل من %67.34 نسبته ما أي مبحوث، 33 إليها ينتمي حيث سنة[  14 - 13]  اجملال
 واألخرية الثالثة الفئة تليها ث لعينة،ا جمموع من %20.40 إىل وصلت بنسبة سنة،[  16 - 15]  بني احملصورة الثانية

 .العينة جمموع من 12.24% نسبتها ما بلغت إذ سنة[ 12 - 11] بني احملصورة
  البيانات وتحليل تفسير. 10

 األولى بالفرضية المتعلقة البيانات وتحليل تفسير .أ
 األنترنت استخدام ساعات بعدد الجنس عالقة يوضح 3 رقم الجدول

 الجنس                     ذكر ىأنث المجموع
 ت % ت % ت %                         الساعات عدد

 ساعة نصف من أقل 1 %5 4 %13.79 5 %10.20
 ساعات 3 – 1 9 %45 12 %41.37 21 %42.85
 ساعات 7 – 4 7 %35 9 %31.03 16 %32.65
 ساعات 10 من أكثر 3 %15 4 %13.79 7 %14.28
 المجموع 20 %100 29 %100 49 %100

 الباحث إعداد :المصدر
 العام االجتاه أن فوجدنا األنرتنت، استخدام ساعات بعدد اجلنس عالقة يبني الذي( 5) رقم اجلدول خالل من    

 جمموع من 45% بنسبة ومدعمة العينة، جمموع من 42.85% بنسبة وذلك اليوم يف ساعات( 3 – 1) من يقضون
 من 32.65% بنسبة اليوم يف ساعات 7 – 4 يقضي الثاين االجتاه أما اإلناث، موعجم من 41.37% و الذكور،
 10 من أكثر يقضون من أما اإلناث، من 31.79% و الذكور من 35% ب  النسبة هذه تدعم حيث العينة، جمموع

 من 13.79%و الذكور من 15% ب  مدعمة العينة، جمموع من 14.28% إىل نسبتهم وصلت فقد اليوم يف ساعات
 و الذكور من 5% ب  ومدعمة 10.20% بلغت بنسبة ساعة نصف من أقل يقضي الذي األخري االجتاه بينما اإلناث،

 . اإلناث من %13.79
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 عليه واملتعارف املألوف النطاق عن خترج مل األنرتنت تقنية استخدام معدالت أن 03 رقم اجلدول هذا من يالحظ مما    

 إىل تصل الدراسة جمتمع يف املستخدمني نسب تبقى هذا على زيادة مستمر، إرتفاع يف األنرتنت معدالت أن وهو عاملياا 
 جهة، من التكنولوجي التطور بفعل اجلزائرية املناطق باقي يف احلال هو كما  باملئة 100 بنسبة مطلقة قياسية مستويات

 (. الذكية اهلواتف)  املوبايل عرب اإلنرتنت استخدام عملية احتدثه اليت الكبرية املسامهة إىل السبب يعود أخرى جهة ومن
 استخدام نسب يف الفارق إحداث يف هاماا  دوراا ( Mobile Connections) املتنقلة االتصاالت تلعب حيث

 نية،التق هاته على الكبري اإلقبال لنا يفسر املوبايل اشرتاكات نسبة جتاوز أن كما  البحث، مفردات خمتلف بني اإلنرتنت
 حقيقة فرصة اآلن لديهم أصبح العامل سكان معظم أن القول يف يسهم العاملي الصعيد على الذكية اهلواتف انتشار وزيادة

 .اخلصوص وجه على الدراسة جمتمع ومنه واجلزائر عامة، لإلنرتنت للوصول
 واليت املشغلني، بني الكبرية املنافسة على زيادة احملمول، شبكات جيل يف الكبري التطور مع اليوم الفرصة هذه وتتعزز    

 خبدمات الناس اهتمام يتزايد أن جداا  احملتمل من فإنه وبالتايل املتنقلة، البيانات تكاليف اخنفاض إىل كبري  بشكل أسهمت
 .األنرتنت حنو الطلبة توجهات على بدوره يؤثر والذي النامية الدول من بإعتبارها اجلزائر يف خصوصاا  اإلنرتنت

 يف يكمن العامل هذا األنرتنت مااستخد معدالت إرتفاع يف كبري  دور له كان  أخر عامل هناك الذكية اهلواتف جانب إىل
 تلك أعلى متكنت حيث ،ستخداماال نسبة حيث من كبرية  منو معدالت حتقيق يف ةاالجتماعي والشبكات املنصات تواصل

 الشبكات عن إحصائيات)" 2013 العام اللخ جديد مستخدم مليون 135" من أكثر إضافة من الشبكات
-https://www.tech (التنمية عالم ،2014 في واإلنترنت ةاالجتماعي

wd.com/wd/2014/01/14  
 كبري  وقت تتطلب العملية هاته ألن اإلرتفاع عملية يف ساهم الفايسبوك موقع بينها ومن االجتماعي التواصل فعملية    

 .أخرى ثقافات من أناس على التعرف أو األهل أو األصدقاء بني أو الغرامية العالقات أصحاب بني اصةخ
 االجتماعي التواصل مواقع ونوعية استخدام بين العالقة يوضح 4 رقم الجدول

 المواقع استخدام            
 

 ةاالجتماعي  المواقع نوعية

 المجموع ال نعم

 % ت % ت % ت

 81.63% 40 0% 0 81.63% 40 بوك الفيس
 16.32% 8 0% 0 16.32% 8 سكايب

 2.04% 1 0% 0 2.04% 1 تويتر
 100% 49 0% 0 100% 49 المجموع
 الباحث إعداد :المصدر
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 نسبة فسجلنا االجتماعي التواصل مواقع ونوعية استخدام بني العالقة يوضح الذي 4 رقم اجلدول خالل من نالحظ    
 جمموع من 81.63% بنسبة ستخداماال حيث من أوالا  الفايسبوك موقع كان  حيث املواقع، هاته تستخدم %100

 .الدراسة جمتمع جمموع من 2.04% بنسبة تويرت موقع ث 16.32% بلغت بنسبة سكايب برنامج يليه ث العينة،
 اإلعالم تكنولوجيا تاحتأ وقد رفاهيتهم وأسباب حياهتم نواحي ويف البشر حياة يف حمورية مكانة اإلتصال حيتل    

 التواصل مواقع وتعترب وتأثرياته، ووسائله أشكاله فتعددت التواصل، جمال يف جديدة وإمكانيات فرصاا  واالتصال
 مما األخرى، اإللكرتونية املواقع عن متيزها خصائص من متتلكه ملا األنرتنت شبكة على انتشارا األكثر هي االجتماعي

 تتيح تفاعلية اجتماعية شبكات"  بأهنا وتعرف املتزايد، اإلقبال على العامل أحناء كافة  يف األنرتنت متصفحي شجع
 ومتكنهم سنوات منذ األنرتنيت شبكة على ظهرت العامل، من مكان أي ويف يشاءون وقت أي يف ملستخدميها التواصل

 الرزاق عبد)"بينهم ةاالجتماعي العالقة توطد اليت اإلمكانات من وغريها الصور وتبادل والصويت املرئي التواصل من أيضا
   (183 ص ،2011 الدليمي، محمد

 من العديد تقدمي حماولة وتنوعت وتعددت األخرية السنوات خالل واسعاا  انتشارا االجتماعي التواصل مواقع شهدت    
 الدراسة، جمتمع تصريح حسب سكايب تويرت فيسبوك، موقع مقدمتها يف ويأيت اإلشباعات خمتلف وحتقيق اخلدمات

 عام"  زاكربيرج مارك"  املوقع هذا أسس فقد الفت، بشكل للمبحوثني استعماال األكثر هو الفايسبوك يعترب ولكن
 يف الطلبة بني التواصل بغرض وذلك العامل، يف ملياردير أصغر يعد بعد فيما أصبح الذي هارفارد طلبة أحد وهو 2004

 فإنه نشأته حداثة ورغم وكندا، وبريطانيا أمريكا يف األخرى اجلامعات طلبة بني هاستخدام انتشر ث ومن اجلامعة، هذه
 إىل يصلون الذين املستخدمني بعدد قيمته سواء ،االجتماعي التواصل شبكات مواقع أفضل قائمة يف واحد رقم يعترب
 وذلك املستخدمني كافة  مع بكفاءة التعامل املوقع يستطيع حيث اخلدمة، كفاءة  حيث من أو مستخدم، مليون 700

 يشكل الفايسبوك موقع استخدام كثرة  ولكن آلخر، وقت من مسؤولوه جيريها اليت والصيانة املنتظمة التحديثات بواسطة
 :يلي ما السلبية اآلثار تلك ومن حدين، ذو سالح فهي أيضا سلبية أثار

 .الوقت معها تنسى لدرجة جداا  جذابة للمشرتكني توفرها اليت الرتفيهية خدماته تعترب حيث :الوقت إضاعة -1
 على تؤثر بدورها واليت الكثريين، بنظر االجتماعي التواصل ملواقع السلبية اآلثار من هي الثقافية العوملة أن حيث -2

 .للمستخدم الثقافية اهلوية
 شبكات على خاصة الفصحى العربية احلروف بدل الالتينية واألرقام احلروف من مزيج استخدام أضحى -3

 ".3" العني و" 7" احلاء باتت وأرقام رموز إىل العربية اللغة حروف فتحولت واحملادثة التعارف
 البحوث وإجناز الدروس ومراجعة التحضري وقت مع مقارنة كبري  وقت تأخذ ألهنا الدراسي التحصيل على تؤثر -4

 .املنزلية والواجبات
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 هاستخدام ساعات عدد مع االجتماعي التواصل بمواقع تراكاالش سنوات عدد يبين الذي 5 رقم الجدول

 

 الباحث إعداد :المصدر
 عدد مع االجتماعي التواصل اقعمبو  االشرتاك سنوات عدد بني العالقة يوضح الذي 5 رقم اجلدول خالل من نالحظ    

 ب  النسبة هذه ودعمة سنوات،(  3 – 1)  منذ املواقع هاته يف تشرتك 57.14% نسبة أن فوجدنا هاستخدام ساعات
 أقل ث اليوم، يف ساعات(  3 – 1)   ساعات عدد تليها ث اليوم، يف ساعات(  7 – 4)  من ستخدمه %69.23

 .حالة أي نسجل فلم ساعات 10 من أكثر يستغلونه من أما ،40% إىل وصلت بنسبة ساعة من
 من سنة من أقل فئة خيص فيما ،18.36% بالتساوي سنوات(  7 – 4)  من و سنة نصف من أقل فئة تأيت ث    

 يف ساعات 3 إىل 1 من ث اليوم، يف ساعة من أقل تستعمله 40% ب  مدعمة كانت  املواقع، هاته يف االشرتاك حيث
 .مفردة أي تسجيل يتم فلم ساعات 10 من أكثر و ساعات(  7 – 4)   من الساعات عدد بينما ،20% بنسبة اليوم
)  ومن ساعة من أقل بني بالتساوي 20% ب  مدعمة كانت  ،االشرتاك من سنوات(  7 – 4)  من لفئة بالنسبة أما    
 أما ،15.38% حوايل بلغت بنسبة يومال يف(  7 – 4)  من الساعات عدد بعدها تأيت ث اليوم، يف ساعات( 3 – 1

 .حالة أي نسجل مل ساعات 10 من أكثر
 نسبة فكانت ،االجتماعي التواصل مواقع يف االشرتاك من 6.12% ب  نسبتها فجاءت سنوات 10 من أكثر أما    

 عاتالسا عدد ث العينة، جمموع من 100% بلغت بنسبة 10 من أكثر ساعات لعدد يستخدمون من طرف من مدعمة
 فيهما نسجل مل اليوم يف ساعة(  3 – 1)  من و ساعة من أقل فئة أما ،15.38%  بنسبة اليوم يف(  7 – 4)  من
 .حالة أي
 مرتفعة ساعات عدد هناك وباملقابل كبرية  سنوات منذ االجتماعي التواصل مواقع يف اشرتاك هناك أن مالحظته ميكن مما

 واملوقع اجلهاز مقابل وهو صباح حيت يأخذه من فمنهم دراسته، أوقات حساب لىع وهذا املواقع هاته أم الطالب يقضيها
 وال إفراط ال مبقولة التلميذ يعي أن جيب هنا الدراسي، حتصيلهم يف يؤثر أن شأنه من وهذا بدراسته هلا عالقة ال ألغراض

 الساعات              السنوات
 المجموع ساعات10 من أكثر ساعات(7-4)من ساعات(3-1)من ساعة من أقل

 % ت % ت % ت % ت % ت
 18.36% 9 0% 0 0% 0 20% 5 40% 4 سنة نصف من أقل
 57.14% 28 0% 0 69.23% 9 60% 15 40% 4 سنوات( 3-1)من
 18.36% 9 0% 0 15.38% 2 20% 5 20% 2 سنوات( 7-4)من
 6.12% 3 100% 1 15.38% 2 0% 0 0% 0 سنوات 10 من أكثر

 100% 49 100% 1 100% 13 100% 25 100% 10 المجموع
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 البحث يف األنرتنت يستعمل ثانية جهة ومن جهة، من األخر العامل على للتطلع املواقع هاته يستخدم أنه أي تفريط،
 .به اخلاص التعليمي األداء تطوير أجا من العلمي
 الثانية بالفرضية المتعلقة البيانات وتحليل تفسير .ب

 متابعتها من الغرض مع المواقع نوعية يوضح 6 رقم الجدول
 

 الباحث إعداد :المصدر
 النتائج فكانت متابعتها من والغرض األنرتنت مواقع نوعية بني العالقة يبني الذي( 6) رقم اجلدول خالل من نرى    

 :كالتايل  عليها املتحصل
 83.33% بنسبة مدعمة 51.02% بلغت بنسبة الرتفيهية املواقع هي الدراسة تمعجم قبل من متابعة األكثر فاملواقع    

 فلم العلمية املعلومات عن والبحث واألحداث األخبار معرفة أجل من الغرض أما الفراغ، وقت وقضاء الرتفيه لغرض
 املعلومات عن البحث لغرض الكفة مالت فيها 20.40% ب   قدرت بنسبة التعليمية املواقع تأيت ث حالة، أي نسجل
 من ثالثاا الرياضية املواقع جاءت ذلك بعد ،50% بنسبة واألحداث األخبار معرفة أجل من ث 55.55% بنسبة العلمية
 من ث 20% إىل وصلت بنسبة واألحداث األخبار معرفة أن العينة أفراد يرون فيها ،14.28% بنسبة املتابعة حيث
 حالة، أي تسجيل يتم فلم العلمية املعلومات عن البحث غرض بينما 16.66% نسبةب الفراغ وقت وقضاء الرتفيه أجل

 العلمية املعلومات عن البحث منها الغرض أن يعتربون هنا املتابعة، حيث من 8.16% بنسبة الدينية املواقع تليها ث
 املرتبة يف اإلخبارية واقعامل جاءت وأخرياا  مفردة، أي نسجل فلم األخرى األغراض بينما 44.44% إىل وصلت بنسبة

 األخبار معرفة هو منها الغرض أن البحث جمتمع أفراد يرون فيها واليت 6.12% بنسبة املتابعة حيث من األخرية
 . حالة أي نسجل فلم األخرى األغراض بينما 30% إىل وصلت بنسبة واألحداث

 من الغربية واأللبسة واملواهب بالغناء اخلاصة كالربامج  يهيةالرتف بالربامج كثرياا   الشباب تأثر اجلدول هذا خالل من نرى    
 وإجتاح اجلزائرية بيوت دخل شيء كل  العصر، تغريات ملواكبة أخرى جهة ومن جهة، من فراغهم أوقات قضاء أجل

 كليبات  والفيدي ويف اجلرائد وعلى األسواق يف أو الطرقات يف سواء مكان كل  من حاصرتنا أهنا ونرى املوضة وهي عقوهلم

 الغرض              نوعية
 واألحداث األخبار معرفة

 وقت وقضاء الترفيه
 المجموع العلمية المعلومات عن البحث الفراغ

 % ت % ت % ت % ت
 20.40% 10 55.55% 5 0% 0 50% 5 التعليمية المواقع
 6.12% 3 0% 0 0% 0 30% 3 االخبارية المواقع
 51.02% 25 0% 0 83.33% 25 0% 0 الترفيهية المواقع

 8.16% 4 44.44% 4 0% 0 0% 0 الدينية المواقع
 14.28% 7 0% 0 16.66% 5 20% 2 الرياضية لمواقع

 100% 49 100% 9 100% 30 100% 10 المجموع
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 أصبحت اليت الشباب فئة خاصة العقول وإجتاحت والصغري الكبري هم أصبحت املوضة هذه ولكن أزياء، وصيحات
 كما  أو اجلاهل بالشخص التقليدي اللباس صاحب يعرف أصبح كما  موضتهم خالل من وثقافتهم شخصيتهم جتسد
 ".   الدنيا يف عايش مش أنت" رجةبالدا يقال

 الدراسي بالتحصيل الرضى مع للمراجعة المخصص الوقت بين العالقة يوضح يالذ 7 رقم الجدول

  الوقت                   
 المستوى

 المجموع المستوى في المستوى دون

 % ت % ت % ت
 28.57% 14 0% 0 87.5% 14 أخصص ال

 10.20% 5 9.09% 3 12.2% 2 ساعة نصف من أقل
 61.22% 30 90.90% 30 0% 0 ساعات(3-1)من

 100% 49 100% 33 100% 16 المجموع
 الباحث إعداد :المصدر

 الدراسي بالتحصيل الرضى مع للمراجعة املخصص الوقت بني العالقة يوضح الذي  7 رقم اجلدول خالل من نالحظ    
 ايومي ساعات(  3 – 1)  بني ما يقدر الذي للمراجعة وقت بتخصيص يقمون الذين هم %61.22 نسبة أن فنجد

 مما جيدة بصفة وقتهم إلدارة معرفتهم على دليل وهو الدراسي املستوى يف مرضية نتائج على يتحصلون فهم وبالتايل
 وهو الصغر منذ يتبعونه كانوا  الذي والنظام اجليدة للرتبية يرجع وذلك املراجعة وقت تضييع دون شيء بكل يلمون جيعلهم

. الدراسي حتصيلهم على يرضون ممن %90.90 نسبة ميثلون فهم لتايلوبا الدراسي حتصيلهم عن الرضى هلم حيقق ما
 بشبكات وإشتغاهلم مباالة ال لعدم راجع وذللك للمراجعة وقت خيصصون ال الذين الطلبة من %28.57 نسبة وتليها

 بعض اكهن تكون وقد مباشرة بصفة الدراسي حتصيلهم على سلباا  يؤثر ما وهو األحيان أغلب يف االجتماعي التواصل
 يكون الدراسي حتصيلهم فإن وبالتايل العلمية، وحياته الطالب دراسة على التأثري يف البالغ أثرها هلا اليت العائلية املشاكل

 ساعة نصف من أقل خيصصون الذين أما.%87.5 ب قدرت حيث اجلدول خالل من نالحظه ما وهو املستوى دون
 كافية  غري املدة هذه أن يعين املستوى دون %12.2 نسبة أن دفنج وبالتايل %10.20 نسبتهم فكانت للمراجعة
  ما نوعا وقتا املدة هذه متنحهم %09.9 نسبة أن جند حني يف املراجعة عن تلهيه أخرى أسباب فهناك وبالتايل للمراجعة

 . اإلهلية عقليةال القدرات ذوي من يكونون األحيان أغلب يف وهم مقبولة نتائج به حيققون أهنم حيث للمراجعة كافياا 
 :الدراسة نتائج. 10

 مبتوسطة املتوسط مرحلة لتالميذ الدراسي التحصيل على وتأثرياهتا األنرتنت ظاهرة فيها تتبعنا واليت الدراسة هاته خالل من
 ةالنظري الدراسات خمتلف يف األخرى النتائج نطاق عن خترج مل اليت النتائج من جبملة خرجنا باالغواط، الرش االخوان

 ما النتائج هاته بني ومن خاصة، بصفة واإلتصال العام اإلجتماع علم جمال يف الباحثني من للعديد السابقة واإلمربيقية
 :يلي
 . 100% بنسبة األنرتنت يستخدمون املبحوثني كل  -(1
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 .ةالتقني هاته أمام ممكنة ساعات أكرب يقضون حيث اإلناث من لألنرتنت اا استخدام أكثر هم الذكور -(2
 لإلجناز والتحضري للمراجعة املخصص الوقت مع مقارنة جداا  مرتفع الدارسة جمتمع يف األنرتنت استخدام معدالت -(3

 أما ،89.80% نسبته ما ساعات عشر من أكثر إىل ساعة من يومياا  األنرتنت أمام يقضون حيث العلمية، البحوث
 .71.43%  ب  درفق ساعات ثالث إىل ساعة نصف من للدراسة املخصص الوقت

 التواصل ومواقع وفيديوهات وأغاين ألعاب من الرتفيهية املواقع هي الدراسة جمتمع قبل من متابعة األكثر املواقع -(4
 جامعات ومواقع إلكرتونية مكتبات من التعليمية املواقع على يرتددون بينما ،51.02% إىل وصلت بنسبة االجتماعي

 .20.40% بنسبة وأجنبية وعربية حملية
 وتوتري سكايب بينما 81.63% إىل وصلت بنسبة االجتماعي التواصل املواقع بني من تداوالا  األكثر هو الفايسبوك -(5

 .18.36% بنسبة معاا 
 هذا من أكثر تقدمي لىع قادرين بأهنم ويرون 61.22% بنسبة الدراسي حتصيلهم على راضني غري املبحوثني أغلبية -(6

 .  املستوى
 :خاتمة -

 أهم ومعرفة األنرتنت شبكة استخدام على املتوسط مرحلة يف التلميذ إقبال أسباب عن البحث الدراسة هذه يف حاولنا    
 . الدراسي التحصيل على ستخداماال هذا أثار رصد ذلك جانب إىل اإللكرتوين، البحر هذا يف توجهاته

 األحداث ومعرفة الفراغ وملئ الفراغ وقت وقضاء فيهلرت  األنرتنت شبكة ستخدامال يتوجهون التالميذ أغلب إن    
 الدراسي التحصيل على بالسلب تنعكس واليت الطالب قدرات من تضعف أو ختفض األنرتنت شبكة جند ومنه واألخبار،

 الصحيح الوجه على التقنية هاته استخدام لثقافة االفتقار وهو به يتحلى إن وجيب  هام عنصر يوجد وعليه لديهم
 األنرتنت شبكة تكون وهبذا التلميذ املطالعة أو املقروئية ضعف إىل يؤدي الذي الكتاب هجران إىل باإلضافة عقول،وامل

 .هلا التلميذ توظيف كيفية  على متوقف وهذا سلبيات هلا كما  إجيابيات هلا حدين ذات تقنية
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 ملخص الدراسة :

 بعينهاا، اجتماعياة طبقاات أو األغنياا  على مقتصرة تعد ومل رهيبا، انتشارا االخرية األونة يف التكنولوجيا انتشرت
  من روادها وأغلبية األنرتنت، ومقاهي لكرتونيةاال األلعاب صاالت من كبرية  مدينة يف شارع أو حي أو قرية ختلو تكاد فال
 تنشائة تكاوين يف االنتشار هذا ساهم الطبقية، وفروقاهتم اجلغرافية انتما اهتم اختالف على سنة، 16 دون ما األطفال فئة

 الاألبطا شخصايات لتقلياد املثلاى الساب  عان يبحثاون األطفاال أصاب  حيا  واجملتما  األسارة علاى غريباة جديادة اجتماعية
 القادرات وإبارا  اخلفي، األنا استعمال إىل واملعلوم املعقول دائرة من هبم وخرجت أدوارها، بتقمص يقومون اليت االلكرتونية
 احلاواجز شاهوة لكسار وكاذا. لتحقيقهاا مالذا واألنرتنت اإللكرتوين العامل يف وجدوا واليت معلنة الغري واألحالم والطموحات

 التطااور ولااي  فقاا  واالسااتمرار العااي  مااوارد عاان تبحاا  الاايت الناميااة اجملتمعااات يف خصوصااا ة،اليومياا حياااهتم يف الطبيعيااة
 .املعيشي الواق  حتسني وحماولة

 .السلوك ؛ الفيديو ألعاب ؛ املتحركة الرسوم ؛ الطف  ؛ األنرتنت:  المفتاح الكلمات
Abstract:  
    Technology has spread in recent times, and is no longer confined to the rich or social 
classes, there is almost no village or neighborhood or street in a large city of electronic 
playrooms and cybernet , and the majority of its pioneers in the category of children 
under 16 years of different geographical affiliations And their class differences, contributed 
to the formation of a new social formation strange to the family and society, where 
children are looking for ways to best imitate the characters of electronic heroes, who play 
their roles, and graduated from the circle of reason and knowledge to use the hidden ego, 
Data and ambitions unexpressed dreams that found in the electronic world and the 
Internet haven to achieve them. As well as to break the lust of natural barriers in their 
daily lives, especially in developing societies that are looking for resources of living and 
continuity only, not development and trying to improve the living reality. 
Keywords: Internet ; Child ; Animations ; Videos-games ; Behavior. 
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 مقدمة : -1
 الغوي، اخلفي السري  العامل هذا األنرتنت يف التقدم معطيات م  وجتاوبه للطف  السري  العقلي النمو نكا  رمبا

 التقانة،  من يف واملهندسون اخلربا  األحيان بعض يف عنها يعجز واملعاجلة، والتصف  اللعب يف وتقنيات خصائص التقانه
 التلفزيونية، القنوات من غريها دون الشبكة على املتوفرة ركةاملتح الرسومات هلاته األطفال اجنذاب يف السبب ويكمن
 من االجتماعية التنشئة مؤسسات تتمكن مل الذي اهلوية من املنقوص اجلز  تعويض يف االلكرتونية األلعاب إىل إضافة

  طويلة وملدة الشاشات مأما األطفال جلوس أن واألمهات األبا  يظن وقد اجملتمعية البيئة م  يتوافق وما وبنا ها احتوا ها،
 . عقباه حيمد ال ما واكتساب الشارع إىل اخلروج دون مناسب ملكان واختيارهم هدو هم، بضمان كفي 

 باملخيلة اخلاصة والرسومات األلوان اكتشاف فراغ تعوض ألهنا الرقمية األلعاب هاته إىل ينجذبون عكسهم على فالصغار
 ألهنم املنزل فضا  داخ  أكرب حرية يف ألعاهبم وميارسون واملغامرة اإلبداع يف ضيةاالفرتا السباحة ختصب وكذا ، الطفولية
 لكثرة باملنزل أبنائهم به يقوم ما على شاملة رقابة يفرضون ال حقيقة األبوين ألن األبوية، الرقابة من يتملصون بذلك

 هبم تؤدي ورمبا خطرية، أماكن إىل خيرجون وال مأعينه حتت ألهنم واألمان الثقة بداعي هذا رمبا واالرتباطات، االنشغاالت
 .اإلحنراف عامل إىل

 اجملانية اإلشهارات كثرة  هو اخل  على األلعاب باألخص األلعاب هاته حنو األطفال لتوجه الرئيسي والسبب
 وجودها فرض ىلإ متي  مصغرة اجتماعية جمموعة ك   حي  األصدقا  مجاعة وأحيانا التواص ، مواق  او التليفزيون يف سوا 
 ألعاب إىل متي  وأخرى الفيديو ألعاب وجمموعة القدم كرة  متارس جمموعة فنجد متيزها، اليت النشاطات أنواع من بنوع

 فطرية استعدادات لديهم من وخصوصا االطفال سلوكات بتغيري كفيلة  السب  هاته ك   مباشرة، اخل  على األنرتنت
 القتالية، كاحلركات  تطبيقها حياول جيعله مما الطف  لدى فشيئا شيئا السلوكات كتل فتتنامى العدواين، السلوك الكتساب

 هذه يف االنتباه وسنلفت. اخليال صن  من ومهية الكرتونية لشخصية الفكاهي حىت ورمبا واحلركي الغنائي األدا  وتقليد
 .مباشرة اخل  عرب االلكرتونية لعابواأل الشبكة على املتحركة الرسوم من الطف  على تؤثر اليت اجلوانب إىل الورقة

 واحلرب العنف إىل مييلون املاضية األخرية السنوات يف واملراهقني األطفال أن الدراسات اغلب أمجعت حي 
 الذي الرتبوي الوا ع غياب يف خصوصا وأفالم، ورسوم وصور ألعاب من يشاهدونه مبا االفرتاضي الواق  وحياكون والقتال
 من املمارسة وأصبحت الفئات مجي  بني املسافات وقربت اجلغرافية احلدود تلك ألغت األنرتنت ألن هذاو  األسرة، أمهلته
 سنطرح وبالتايل اجلذاب العامل هذا يف وتنطلق معبأ رصيدك يكون ان يكفيك تقريبا مكان ك   ويف األشيا ، أسه 

 : مفادها إشكالية

 األنرتنت؟ متصفحي األطفال لدى وكياتالسل على االلكرتونية األلعاب ممارسة أثر هو ما

 الطف ؟ شخصية تكوين على اإللكرتونية األلعاب تؤثر كيف

 : وموضوعية ذاتية أسباب إىل فنرجعه املوضوع اختيار سبب عن أما
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 :ذاتية .أ
 هبا خاص مهورجل وخلقها اخل  على االلكرتونية واأللعاب األنرتنت النتشار احلقيقية األسباب معرفة يف الرغبة يف تتمث 
 دواف  معرفة يف الرغبة إىل إضافة احلقيقي، واالكتساب والتعلم اللعب عامل عن واستغنائهم واملراهقني، األطفال أوساط يف

 ما وهو وغريها العط  مبناسبة أو الطف  جناح مث  املناسبات يف وخصوصا هبا، والتزود االنرتنت شبكة اقتنا  يف العائالت
 .قصد دون العنف الكتساهبم أو االطفال قيفلتث خصبة بيئة يوفر

 :موضوعية .ب
 .االوان فوات قب  هبا والتحكم والسلبية اإلجيابية الناحية من األطفال سلوكيات حتديد يف قصوى أمهية للموضوع

 . معينة عمرية مرحلة يف االطفال لدى املفضلة واأللعاب املواق  اهم معرفة -

 .سلوكياهتم على ذلك وتأثري الرقمي العامل يف ارلإلحب األطفال ممارسة طريقة -

 :الدراسة منهج. 3

 املعلومات من ممكن عدد اكرب وتدوين مج  تستهدف اليت الوصفية اإلثنوغرافية البحوث ضمن الدراسة تندرج
 لدى اهتمسلوك ومراقبة  األطفال فئة من األنرتنت مقاهي مرتادي معاينة خالل من االجتماعية، والظواهر الوقائ  عن

 سينحون اليت التوجهات حصر وحماولة األنرتنت شبكة من يتصفحونه كانوا  ما وكذا وتسجيله القاعة من مباشرة اخلروج
 .حنوها

 :المستعملة التقنية. 4

 واس  جمال تفت  اليت الوسيلة ومتث  ندرسه الذي السلوك ألشكال املباشرة العينية املراقبة وهي باملعايشة املالحظة
 وحصر حبثهم موضوع عن ،(34:  ص ،1982 الحسن، محمد احسان) والبيانات املعلومات جلم  الباحثني أمام
 .إشكاليته من للتمكن البح  نطاق

 المفاهيمية الترسانة. 5

 : االنترنت تكنولوجيا مفهوم في .أ
 املرتبطة سيباحلوا تضم اليت احلاسوب شبكات من متصلة جمموعة هي( Internet: باإلجنليزية) اإلنرتنت

 تقدم(. IP) املوحد اإلنرتنت بروتوكول باتباع احلزم تبدي  بواسطة بينها فيما البيانات بتبادل تقوم واليت العامل، حول
 وبرتوكوالت اإللكرتوين، والربيد التخاطب، وتقنيات ،(الويب) العاملية العنكبوتية الشبكة مث  اخلدمات من العديد اإلنرتنت

 تغيري إىل أدت وقد العامل، بقاع مجي  يف والثقايف اإلجتماعي تأثريها هلا ظاهرة اليوم اإلنرتنت متث . FTP امللفات نق 
 .املعلومات جملتم  آخر شك  برو  و التجارة و التعليم و العم  مث  جماالت لعدة التقليدية املفاهيم
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 : المعلومات إدارة. ب

 لتلك واألمان السرية وضمان املعلومات إىل توصلنا اليت املداخ  بضمان يهتم الذي العلمي الفرع هي
 تكنولوجيا استخدام تضمن اليت الوسيلة هي أهنا كما  وختزينها، حيتاجها من إىل وإيصاهلا االنرتنت بواسطة املعلومات،
 السري  وصولال على واملنظمات األفراد ملساعدة املتاحة املعلومات لك  وكفا ة فعالية أكثر استخدام لتوفري املعلومات
 نق  يف رئيسية تكنولوجيا للباحثني بالنسبة فاالنرتنت قبلها، ومن األفراد قب  من املنشودة األهداف وحتقيق للمعلومة
  (.58: ص ،2017 حلموس، األمين) املعمورة على تكنولوجية قوة أكرب األن وتعترب وتنميتها وإثرا ها املعلومات

 : الثقافية العولمة. ج
 التطور من اآلن العامل إليه آل ملا غمارها، خوض جمتم  أي على يتوجب اليت التحديات أهم من ملةالعو  تعترب

 بنسب ولو حىت العامل بلدان مجي  مت  كونية،  ظاهرة صارت اليت العوملة ولع  األصعدة مجي  على التكنولوجي والتقدم
 ظاهرة من انتقاال ليست فالعوملة والثقافية، والدينية والسياسية االجتماعية األصبغة مبختلف تتلون أصبحت قد متفاوتة
 تقول اليت االنتشارية النظرية ثوب يف( 19:  ص ،2003 الرقب، صالح) جديدة عليا ثقافة إىل والقومية الوطنية الثقافة
 فصارت الثقافية، ناتالكيا ك   مقاب  التكنولوجية للثقافة تعميم عملية هي ب . بيئة إىل بيئة من الثقافية املركبات بانتقال
 واإلعالم الدعاية وسائ  كثرة  وكذا معينة اهداف خلدمة املقصود املمنهج التعليم انتشار بواسطة حدين، ذا سالحا

  العنكبوتية، والشبكة الفضائية والقنوات االجتماعي، التواص  وشبكات
 : االنساني الموروث مفهوم في. د

 سوا ، حد على والشعبية العلمية اإلنسانية باملعارف عالقة له ما ك   طياته يف حيم  الذي الكيان ذلك هو
 فاملوروث وقيامها، نشأهتا على حية مادية شواهد وتبقي والسري واملراج  والرتاجم بالكتب مقيدة العاملة املعرفة تكون وفيما
 العلوم والقاليد، العادات: ا هالو  حتت تضم اليت الشعبية الثقافة مفردة حتمله ما هو الالمادي بشقه اإلنساين الشعيب

 يعك  مصطل  ك   استعمال عن ينم وما املختلفة والطقوس والسري، الروايات التطبيب، يف املستعملة األدوات واملعارف،
 (.104:  ص ،2007 محمد، سعيدي) الثقايف املوروث اجتاه

 : السلوك. ه
 العضوية استجابته خالل من ما وضعية يف اعيةاالجتم بيئته م  الفرد تفاع  أنه على السلوك نعرف أن ميكن

 مباشرة بصفة مالحظته وميكن به يشعر مل أم الفرد به شعر سوا  بداف  دائما يكون والذي والعقلية، والوجدانية واحلركية
 بدواف  مدفوعني يكونون دوما األطفال وهنا ،(33:  ص ،2005 قويدر، مريم) عنه ترتتب اليت النتائج خالل من
 يتأثر دوما فسلوكهم واملتعددة املتنوعة األهداف بعض حتقيق قصد حمددة بسلوكيات للقيام بيئية وخارجية ونفسية يةداخل

 . عيناه عليه تق  ما مجي  يكرر مقلد قرد النفسية النظرية حسب فالطف  مباشرة يومية معاينات من يشاهدونه ومبا ببيئتهم
  المباشرة الفيديو وألعاب المتحركة الرسومات من المكتسبة والوظائف القيم. 6

 اإلثارة مصادر من مصدرا يشك  ال بالية قدمية وسيلة التلفزيون أصب  لالنتباه الالفت والتطور العلمي بالتقدم
 األطفال هبا يبدأ اليت األوىل واالكتشافات اليدوية االلعاب مكانة قريب وقت إىل احت  وقد االطفال لدى الذات وحتفيز
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 املزودان وخصوصا والكومبيوتر النقال اهلاتف اكتسحها اليت العصر متطلبات يساير يعد مل أنه إال لواقعي،ا عاملهم
 يف والسلبية اإلجيابية طاقاهتم بتفريغ لألطفال واحد رقم اجملال تعد االنرتنت أصبحت حي  العاملية، العنكبوتية بالشبكة
 فيها مكتشفا الطف  فيها ينشأ كربى  مدرسة اللعب أن M/ Montessori منتسوري ماريا الدكتورة وترى اللعب،
 احلياة غمار خلوض ويؤهله االجتماعية الفكرية، اجلسمية، قواه خالله من ويكون األمومي، احلنان عن بعيدا احلقيقي العامل
 م  مجاعيا أو فرديا طف ال ميارسه حركي شك  يف موجه وغري موجه حر نشاط فاللعب...البيت طفولة بعد ما مرحلة يف

 قويدر، مريم) ...الوقت من قدر اكرب ومتضية التسلية بداف  واحلركية الذهنية طاقته مستغال األخرين االطفال من جمموعة
 (45:  ص ، 2005

 اكتشاف خالهلا من ويتم إلكرتونيا هلم تقدم وأصبحت وتقدمت تطورت سابقا األطفال ميارسها كان  اليت األلعاب أن إال 
 ونضوجه العقلي منوه واكتمال سلوكه لتوجيه مشاهدته يتم عما ذهنية صورة تشكي  إىل وصوال وطبيعتها واألشكال األلوان
 .واالضطرابات املكبوتات وإخراج فائضة، طاقة عن للتنفي  النفسي

 أصبحت وملا ركةاملتح الرسوم خصوصا معني موضوع يشده عندما انتباه بك  حواسه يستعم  فالطف  املشاهدة ويليه
 أو الشبكة على املتحركة الرسوم أصبحت الرقمية والوسائ  البدائ  انتشار حبكم اليوم ألطفال مقنعة غري املتحركة الرسوم
 مثري عامل يف أنفسهم االطفال وجد ملشاهدهتا املثلى الوسيلة االنرتنت طريق عن التلفا  يف متاحة غري منها حلقات اكمال
 اليت الفيديو ألعاب هي أخرى صور يف املرغوبات هاته وتشكي  املوا ية اإلشهارات خالل من يله،تفاص بك  مغر جذاب
 :يلي فيما تساعد أن ميكن

 واالكتساب املالحظة وتنمية احلواس تدريب. 
 مادية وحمسوسات أشيا  من به حيي  ما اكتشاف من الطف  متكن. 
 النفسية وحىت والعقلية اجلسدية امكانياته معظم تنمية. 
 واحلركة باللعب اخلاصة الغرائز تلك تلبية. 
 واالنتباه الرتكيز قمة يف الطف  وجع  اخلمسة احلواس تقوية. 
 والنفسية الفردية ميوالته اكتشاف على مساعدته  
 يضاأ نعرف الشخصيات دور تقمصه خالل ومن شخصيته، متي  طب  إىل نعرف الطف  خيتارها اليت األلوان خالل فمن
 علم يتدخ  وهنا الراوي شخصية أو احملايد أو الشرير او التاب  أو البط  دور تقمصه عند خصوصا سينحو توجه أي إىل

 حي  األنا من معني لنوع تقمصه خالل من الطف  شخصية على الغالب االنا نوع ملعرفة النفسي التحلي  بنظرية النف 
 اخلارجى الواق  م  ويتعام ” اهلو“ رغبات يشب  أن واجباته من والذى خصية،الش ىف املنفذة األداة” اآلنا“ فرويد اعترب

 الدفاعية امليكانيزمات إىل يلجأ ذلك ك   ىف وهو” األعلى اآلنا“ من النابعة العليا( القيم أو) املقايي  إىل يص  أن وحياول
 مرحلة تعي  مراهقة أو بكثري، الزمين سنها جتاو ت بالغة إما ستكون فالشخصية وبالتايل (1986 محفوظ، رفعت)

 طيلة االطفال الشخصية من االنواع هاته ترافق وعادة إبداعية مبخيلة تتميز وتظ  ستبقى طفولية أو مبكرة، سن يف املراهقة
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 اليت السلبيات عقبة جتاو  من وميكننا ومبدع خالق دوما ألنه الطفويل اآلنا هو معه التعام  يتم صنف وأحسن حياهتم،
 .اليوم حبثنا موضوع االنرتنت تكنولوجيا هاستصنع

   املمارسة طريق عن املعارف اكتساب تسهي. 
 االجتماعي التكيف على االطفال مساعدة. 

 .المباشرة االلكترونية األلعاب و األنترنت تؤديها التي الوظائف. 7
 القيام ومت االلكرتونية عابواألل االطفال على العامل دول خمتلف يف والبحوث الدراسات من العديد أجريت

 مواق  أصحاب يقدمها اليت املباشرة االستبيانات بواسطة العنكبوتية الشبكة خالل من شاملة ومسوحات وصفية ببحوث
 امهية على واالستطالعات البحوث هاته وركزت األطفال فئة وخصوصا املباشرين الزبائن م  العاملية واملواق  التحمي 
 يرضي اليت الوحيدة الوسيلة هو اللعب أن على أمجعت واليت امليدانية واملعاينات املشاهدات نتيجة اوكذ ووظائفه اللعب،

 على االعتماد يتم مضى فيما الوقت كان  وملا التنوي ، عرب شامال تطويرا الطف  يطور ألنه النفسية احتياجاته الطف  هبا
 خالل من دوما اجلديد واكتشاف األنرتنت وهي للعب جديدة فرصا اوالتكنولوجي العوملة إتاحة والتشكيلية اليدوية األلعاب
 على األطفال، يف االستثمار هو الربجمية لإلنتاجيات العاملية الكربى الشركات تستثمره استثمار اهم ألن االطفال مجهور
 الفئة هلاته االنرتنت شبكة اتؤديه اليت الوظائف بعض سنذكر وعليه العاملية، الشبكة يف للجديد املتلقني مجهور أهنم أساس
 :اجملتم  من املهمة

  اجتماعية وظيفة .أ

 ، وانفعاليا عاطفيا واتزانه اجتماعيا الطف  تنشئة يف اخل  على واملانغا املتحركة والرسوم االنرتنت ألعاب تساهم
 اإلرادة وتعلم األخرين امواحرت  والعطا  واألخذ كاإلثارة  واأللعاب الرسوم يف جيدها اليت الصفات بعض تعوده ألهنا

 اندماج خالل من االجتماعية التنشئة يف االسرة وظيفة حم  حلت الشبكة على اجلماعية فاللعب النف ، على واالعتماد
 تكتم  حىت احلربية اللعب إحدى يف  مالئه م  معينا دورا يتقمص أن عليه وان اخل  على الالعبني جمموعة يف الطف 
 ورا  انه مبا تعلمها على جيرب اليت باللغة اخلاصة والتشفريات الرمو  بعض يف يتحكم وكذا نصر،ال وحيقق الفريق مهمة

 سلوى) والتعبري التشكي  مهارة لديه فتتكون اجلنسيات، متعددة مصفوفة ضمن يلعب أو عاملية رسوما ويشاهد الشاشة
 املعاملة يف والسلبية األنانية على التعود مث  سلبية جوانب له الوقت نف  ويف (50: ص ،2001 الباقي، عبد محمد

 .الزمال  من بالضعيف واالستهتار
 : العقلية الوظيفة .ب

 متثي  بعملية فيقوم واملنزل املدرسة يف عنه الغائبة املعرفة بنا  يستطي  املرئي العامل هلذا الطف  اكتشاف خالل من
 سلوكاته وتكون للجمي  عفوية بك  أسئلته ويوجه يراه، ما حقيقة عن دوما ويتسا ل اجملردة، عينه تشاهده ملا فكري

 إىل االحيان بعض يف ويص  املفضلة، شخصيته هبا شاهد اليت بالطريقة شخصيته تكوين يف رغبته من نابعة وتصرفاته
 يكون دماعن او فراغه وقت يقت  كي  الفيديو، ألعاب يف مارسها أو املتحركة الرسوم يف شاهدها اخرتاعات وحماكاة تقليد
 ويدرك شخصيته، جوانب وإشباع قدراته تنمية يف وسي  خري الصورة فتصب  رمسية شبه منافسة يف أصدقائه أمام مباشرة
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 قويدر، مريم) االخرى املعارف من وغريها واالستقاللية واحلياة واملوت واخليانة والكذب، كالصدق  واحلقائق االفعال بعض
 (.50:ص ، 2005

 : والشخصية يةالنفس الوظيفة .ت
 اخللقية والظروف املؤثرات من مجلة نتيجة هبا يتميز اليت شخصيته العامل هذا يف موقعه كان  مهما طف  لك 

 بالبيئة الطف  جتم  اليت العالقة خالل ومن النمو طور يف والتطورات للتغريات ختض  الشخصية هاته... وغريها والبيئية
 نفسيا يتأذى عندما خصوصا السلبية االنفعاالت من وغريها واإلحباط والفش  لكبتا أنواع خمتلف إىل يتعرض به احمليطة
 تفريغ إىل فيلجأ العقاب، هذا على الرد يستطي  فال وحجما، سنا منه اكرب هو ممن عليه االعتدا  وعند العقاب، من

 ما ك   من باالنتقام ذهنية صورة مكونا واالسرتاتيجية احلربية األلعاب لعب يف النفسية واإلهانة واحلزن الغضب شحنة
 .يؤذيه
 على الفيديو والعاب المتحركة الرسوم خالل من اإلنساني والموروث االنترنت بين العالقة. 8

 :الخط
 لقوم وهتدم تبين السابقة واألمم احلضارات كانت  طريقا، املستقب  اىل يعرف ال االمم وسري تاريخ يدرس ال من

 والروايات واحلكايات االساطري ذلك يف دارت أين. سابقيها اجماد دوما وتدحض دهاجمل وتؤس  سابقتها انقاض على
 ورمسي   يوس وبوذا كهرق   اسطورية عظيمة وأخرى شريرة ارهابية وشخصيات جميدة لشخصيات اخلرافية اهلاالت والفت
 الرتاث من حيا خمزونا متث  كلها  نيوالفاحت واملبشرين والرس  والصاحلني االوليا  سري عن ناهيك قيصر، ويوليوس محورايب
 (.2018 إبراهيم، عرفة بن) قاهرة ظروف وبيننا بينه حالت نب  دون ألجيال بقي

 أهنا أي. عقالين غري انفعايل ناتج بأهنا اإلنساين التاريخ من يتجزأ ال كجز   األسطورة السواح فراس ويعرف
–الذات بني الكالنية العقالنية تلك تعك  مباشرة ذهنية صورا   لتنتج التحليلي، العق  تتخطى انفعالية حالة عن تصدر
 االنفعال ذلك عن للتعبري حماولتها يف األفكار توسِّ  ألهنا صرفا   انفعاال   ليست األسطورة أن إال. املادة–والعامل الوعي

 إعادة مث وحتليله معرفتها موضوع ةجتزئ كيفية  بعد تتعلم مل ذهنية عن يصدر نشاط هذه، واحلالة فهي،. اخلارج يف وَمْوَضَعته
َْوِض  بالكلِّيات احلدس من نوع إهنا. تركيبه  دالالت، ذات برمو  مفعمة وشخصيات ومشاهد صور يف الكلية معرفته ميم
 (18:  ص ، 2001 السواح، فراس) الالوعي بعامل يتص  وبعضها الوعي بعامل يتص  بعضها
 :حي مثال الفيديو بوالعا المتحركة للرسوم بيس ون سلسلة .أ

 املبدع الياباين الرسامichiriuo oudda  1أودا ايتشرييوا الي  ولكن األساطري إىل بالرجوع نبالغ حنن رمبا
 بي  ون لسلسلة اسبوعية قصرية افالم او ملونة جمالت سوا  الدوالرات مباليني تباع اصبحت اليت املانغا رسوم من يعي 
 .(2)الشهرية

                                                           
رسام ياباني لسلسة من رسوم المانغا التي يضعها على األنترنت مرة كل أسبوع عاش صغره مولعا بحياة القراصنة وحقق حلمه بخلقهم  1

بالصور، ويعتبر صاحب أكبر مبيعات للمانغا في العالم وميزانية في أرض الواقع عن طريق عمل الكتروني في جملة رسومات ملونة 
 مبيعاته توازي ميزانية دول بأسرها.
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 تفاصيلها وحىت ب  العاملية احلضارات بأهم مطلعا الكاتب، وجدنا حلقة حلقة السلسلة تتبعنا سنة 20 فمنذ  
 السياف، اصدقائه وأحالم الكنز، على للحصول صعوبات من يواجهه وما القراصنة لفىت اخليالية القصة سرد يف الصغرى
 املفقودة احلقيقة يكشف ان يريد الذي واآلثار التاريخ عامل اىل صوالو  والقناص امليكانيكي، املالحة، الطبيب، الطباخ،
 واحد ك   حي  اخلايل، الرب  وصحرا  الرعب ومثل  املفقودة األطلنط  حكاية يشبه ما اىل تلمي  يف املختفي والقرن
 . حلمه يسق  أن على املوت ويفض  ذاته حتقيق عن ويبح  املفضلة هوايته ميارس الفىت فريق من

 وقتها يف العلم فائدة يف تارخييا سبقا تعترب اليت األثرية اللقى خالل من تفسريها عن العلم يعجز اليت واملعلومات
 قوقعة من للخروج والبح  االطالع عليه وجب انسان مبعىن احلقيقي واإلنسان ببعضه مرتب  كله  هبا يتعلق وما وحضارهتا
 نسج يف اودا املبدع استغلها عنها حتدثنا اليت السلسلة ك   على. عبثا قخل شي  يوجد فال يعيشه الذي والكس  اخلمول
 مجي  تقريبا وأدخ  التارخيية احلضارات عرب بالتجوال خالهلا قام وقد الواقعية، بشخصياهتا احلقيقة اىل اقرب معاملها رواية

 يتضمنها اليت اخلرافية والقصص ملعاصرا العصر غاية إىل التاريخ قب  ما حضارات من بداية االسطورية قصته يف معاملها
 من القصة يف مصورة وقصورا ضخمة مباين جند فأحيانا أصوله، مبختلف العاملي واألدب والياباين، الصيين الشعيب املوروث

 ك   مستعمال االفرتاضي واقعه على بتصويرها قام احلقيق العامل يف و ن هلا شخصيات جند أخرى وأحيانا الغابرة، احلضارات
 .االطفال فئة إياها مستهدفا حمددة فئة إىل به يقوم ما وموجها لإلنسان التكنولوجيا تسخري يف االصطناعي الذكا  طرق

 يف استثمر فهو أطفالنا، لدى علم على نار من أشهر اسم وصناعة القلوب كسب  يف جن  الياباين الرسام رمبا
 عليه ويدر ماديا ينفعه ما يف وتوجيهه العاملي الرتاث استغالل إىل وتعداه ب  بالده وتراث الفكرية قدراته إلبرا  التكنولوجيا

 فإننا الشهرية الشبكية الرسوم هلاته املتتبعني االطفال من الكثري نالحظ ملا فإننا اخرى جهة ومن جهة من الوفرية اخلريات
 إن اللباس ونوع واحلركة النطق يف احلقيقية القصة شخصيات من شخصية ومعايشة تقليد، يف ميوال منهم لك  أن جند

 الصغار االطفال املتلقني من جلمهوره واألفكار القيم من جلملة بثه طريق عن العبقري اودا فيه جن  ما وهو... استطاعوا
 اللغة فهي االفرتاضي العامل يف املرئية، االنثروبولوجيا مليدان التأسي  ليتم منا ع بدون االنرتنت مجهور يعتربون الذين
 .املعاصر العصر يف للتواص  الدائمة
 :وتفرعاتها المانغا .ب

 للتطورات الرسام الكاتب ومبواكبة التسعينيات يف األطفال جلمهور املوجهة امللونة القصاصية الرسوم أصبحت
 ظهرت ذبعدئ مث مباشرة، اخل  يف 1999 سنة هلا عدد اول بوض  فبدأ االنرتنت، عامل يف وجودها من بد ال فنية ضرورة
 أسبوع، ك   مرة العام ذات يف اخل  على وضعها ليبدأ 2000 بداية م  كرتونية  متحركة رسوم احداث يف مصورة القصة

                                                                                                                                                                          
ة رسوم متحركة على الخط يتم نشر حلقاتها مرة كل أسبوع تتضمن قصة لفتى تناول فاكهة عجيبة أصبح جسده من المطاط وأراد سلسل 2

الحرية واالستقالل عن مجتمعه فسافر وترك قريته متخذا من القرصنة هدفا له ليجمع طاقمه، ويصبح من أشهر القراصنة في العالم اجمع، 
على أنها طيبة وال تملك أي صفات شريرة، بل العكس يقوم بالدفاع عن المظلومين من القراصنة والبحرية لكن الكاتب صور الشخصية 

ى ويزرع قيم التسامح اإليخاء واإليثار والصداقة المتينة ويبعث فكرة اإلرادة ان الغرادة إن كانت قوية فلن يستطيع احد التغلب عليه وعل
فه إلى أعضاء السفينة المالحة، والسياف، والطباخ، والميكانيكي، والطبيب، والمؤرخ، والمخترع، رفاقه، ويجمع الفتى كل مرة واحدا يضي

والموسيقار، ... في شكل يوحي بضرورة التعود على التكافل االجتماعي فال احد يعيش بنفسه بل الكل يكمل األخر في المجتمع الذي 
  هنعيشه، مع عزم كل واحد منهم على تحقيق طموحه وأهداف
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 القنوات وأصحاب واملنتجني الرسامني من الشباب مئات وتوظف للحكومة ضرائب يدر رفي  دخ  ذات وأصبحت
 شركات أمام الرمسي الوكي  أصب  صاحبها أن كما  القصص اوغريه العي  لقمة هلم وتوفر االلكرتونية او التلفزيونية
 خالل من الرب  هو الذي االمسى اهلدف وختدم معينة لفئة توجه ألكرتونية لعب شك  يف جناحه توظيف تريد اليت األلعاب
  .احلقيقيية للقصة تصويرها
 :األطفال لجمهور بالنسبة الخط على المتحركة والرسوم اللعبة فوائد .ت
 اجملتم  وقوانني عادات عرفةم 
 االنتما  العطا ، كاحلب  االجتماعية القيم تعلم. 
 النف  على االعتماد وحماولة الذات فهم. 
 احلياة يف االخر عن له غىن ال فرد أي بان ومعرفة الصحي  بالدور القيام تعلم. 
 اجليدة القيم ومح  االخرين بآالم الشعور حماولة. 
 التكنولوجيا ألجبديات وإتقانه للعبة مبمارسته للطف  االجتماعية املكانة حتقيق. 
 شفافية بك  اخلسارة وتقب  اخل  عرب التواص  مهارات تعلم. 
 األشيا  بأبس  واالخرتاع واإلبداع للبح  مناسب حق  توفري. 
 احلسية اإلدراكات تنمية  
 املالحظة وتقوية التذكر على القدرة تنمية. 
 اإلبداعي واخليال االستطالع حب تنمية 
 واالنتباه الرتكيز على التدريب. 
 األنرتنت عامل يف يشاهدها اليت احلركات نف  إعادة طريق عن اجلسم تقوية. 
 جيدا العم  على احلواس تدريب. 

 فيها جتري اخرى لبحوث السلبيات ونرتك العلم من املعريف الفرع هلذا اإلجيايب اجلانب يف رأيناها اليت اآلثار بعض هي رمبا
 .التنظريي اجلانب من احسن تكون ميدانية معاينة من يتوفر ما
 :خاتمة -

 فرصة ومتن  الدخ  بعض توفر فنية سالس  او الكرتونية ألعاب لتشكي  للمنطقة التارخيي الرصيد يستغ  ال ملا
 أطفالنا طاقات تستغ  ال ملاذا احلضارات من دالعدي بالعديد مرت بالدنا ان علما وغريها واألثرية االلكرتونية للسياحة
 احلديثة والتكنولوجيا األنرتنت تقنيات تدرس ال ملاذا العمرية؟ ومراحلهم بألعاهبم خاصة برجميات وحترير تكوين يف اإلبداعية

 يف الكربى العقبة هم ولوناملسؤ  رمبا ؟!التاريخ يف للنب  بعد ينقضي مل الزمن عام  رمبا .ألبنائنا األوىل التعليمية األطوار يف
 التاريخ استغالل ميكننا .مقنعة اجابات تنتظر تتخمر أسئلة كلها  ؟!السبب احلياتية االنظمة رمبا ؟!اإلبداع طريق

  مثال العروش صراع فلعبة الرقمية الوسائ  جماالت يف حقيقية ثورة إلحداث االخرى التكنولوجيات رفقة واالنثروبولوجيا
 ال اجلغرافية وأبعادنا التارخيية ومالمحنا احلقيقة، رحم من مستوحاة العمرية والفئات الشرائ  جلمي  تاحةم الكرتونية كلعبة
 .املبدعني بعض من فنية بلمسة شأنا عنها تق 
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 ملخص الدراسة

 اليت االجيابيات من الرغم فعلى االلكرتونية، اجلرائم ضحايا األطفال نسبة ارتفاع مؤخرا العامل دول معظم شهدت لقد    
 شىت يف هلا القانوين نظيمالت طريق عن  طورالت هبا االهتمام الدول سعت ، باسره العامل يف التكنولوجية التطورات حققتها
 األطفال فئة تضررا ثرالك الفئات بني من و التطورات، هذه عن نتجت  اليت السلبية التأثريات االهتمام دون ، اجملاالت

  وغريها ،ونيةاإللكرت  أللعابا طريق عن القتل اإللكرتوين، التجنيد ، باألطفال االلكرتوين كاإلجتار  اإللكرتونية اجلرائم جراء
 االلكرتونية للربامج يءالس االستغالل نتيجة ذلك وكل اجملاالت، شىت يف اإللكرتونية واخلصوصيات للحقوق انتهاكات من

 بالغري ضررا يلحق مما ، ةاإلجرامي العمليات لتنفيذ سهلة  كوسيلة  املعلوماتية شبكة باستخدام  اإلجرامية قدراته لتطوير
هلا القانوين التصدي و اجلرائم هذه من احلد ضرورة يتطلب الذي راألم اطفاال، وأغلبهم  . 
 . القانونية احلماية -األطفال -االلكرتونية اجلرائم: املفتاحية الكلمات

    Résumé:  

    La plupart du monde a récemment vu une augmentation de la proportion d'enfants 

qui sont victimes d'actes criminels électronique, malgré les avantages obtenus par les 

développements technologiques dans le monde entier, les pays ont cherché l'évolution 

de l'attention par la réglementation juridique dans divers domaines, sans prêter 

attention aux impacts négatifs de ces développements, et parmi les nombreuses 

catégories d'enfants touchés par la catégorie des crimes de courrier électronique, y 

compris la traite des enfants, e-recrutement, assassiner par des jeux Électroniques , et 

d'autres violations des droits de la vie privée électronique dans divers domaines, tout le 

résultat de la mauvaise exploitation de la justice Le programme électronique de 

développer ses capacités en utilisant le réseau d'information criminelle aussi facile à 

mener des opérations criminelles qui causent des dommages à des tiers et la plupart des 

enfants, ce qui nécessite la nécessité de réduire ces crimes et la réponse juridique. 

Mots-clés: Cybercriminalité - Enfants - Protection juridique 
 
 
 
 
 



 األليات القانونية لمكافحة الجرائم االلكترونية ضد األطفال
Legal mechanisms to combat cyber-crime against children. 

 بليدي دالل / د. عبد الحليم بوقرين أ.

2019 مارس - الأول العدد – الاجامتعي المتكني جمةل  
77 

 
 :  مقدمة

 بني صراع نقطة مبثابة العوملة أصبحت اجملاالت، شىت يف العامل يف احلاصلة املتطورة التكنولوجية التطورات ظل يف    
 الدول بني التوازن اختالل مراعاة دون الكربى، االستثمارات طريق عن السياسية و الثقافية و االقتصادية للهيمنة الدول
 بني فجوة هناك ان اال العوملة، حققتها اليت االجيابيات فرغم  الدول، بعض سلباعلى انعكس مما الفقرية، الدول و الغنية
 العوملة بسبب االسري االهنيار و التفكك ظاهرة  اجملتمع على السلبية التاثريات بني من و اجلوانب، بعض يف الدول

 االنتحار ظاهرة مثل حقها، يف املرتكبة كاجلرائم  االسرية احلقوق على االعتداء مؤخرا العامل شهد فلقد ، االلكرتونية
 غري اهلجرة ، الطالق االجتماعي، التواصل مواقع عرب االلكرتوين الزواج ظاهرة االلكرتونية، االعاب طريق عن االلكرتوين

 ملخاطر عرضة األكثر االخرية هذه جعل مما خاصة، ةبصف الطفل و علمة بصفة باالسرة املاسة اجلرائم من وغريها الشرعية
 . العوملة

 تقرير بينها من ، دولية تقارير فحسب القاصرون ضحيتها يذهب اليت تلك إليها، االنتباه بدأ اليت اجلرائم أخطر ومن     
 عرب جنسيا األطفال استغالل حاالت ارتفعت ،" واملفقودين املختطفني لألطفال األمريكي القومي املركز" عن صادر
 سنة بني % 400  بنسبة األطفال الستغالل اإلباحية املواقع عدد تزايد حبيث كبري،  بشكل العامل حول اإلنرتنت شبكة

 األطفال حماية قانون من 2 المادة)  سنة 18 سن يبلغ مل شخص كل  بالطفل ويقصد ،2005 وسنة 2004
 12 بني ما أعمارهم ترتاوح الذين صرينالقا فئة هم اإلنرتنيت يف البورنوغرافيا ملشاهدي شرحية أكرب أن كما   ،(الجزائري

 (.1 ص ، 2010، ضاحي خلفان) املصدر نفس حسب سنة، 17و
 وقضايا بالقتل والتهديد والشتم والسب الفكرية واملصنفات الربامج تزوير قضايا االلكرتونية اجلرائم قائمة بني ومن     

 وسرقة التجارية العقود وتزوير اهلاتفية املكاملات سرقة جرائم عن الكشف مشلت كذلك  العاطفي، أو املادي سواء االبتزاز
 واملؤسسية اجملتمعية اجلهود تضافر ضرورة إىل الدولية اجملتمعات ودعت ،االئتمانية والبطاقات البنكية احلسابات بيانات

 دعمه مؤكدا خدموهنا،يست اليت احلديثة التقنيات عرب هبم املرتصدين من ومحايتهم أطفالنا على الغريبة للظواهر للتصدي
 .هلا يتعرضون اليت األخطار ضد وحتصينهم وتنشئتهم أبنائنا مستقبل حلماية املبذولة اجلهود لكافة واملهين الشخصي

 ، الوطين وامنه وسيادته اقتصاده يف كله  اجملتمع يهدد قد عام خلل اىل يؤدي قد االلكرتونية اجلرمية انتشار ان كما     
 وسرقة الكاذبة االخبار إشاعة أو التشهري بسبب االفراد بني واخلالفات االسري بالتفكك أيضا لكرتونيةاال اجلرائم وتتسبب
 اجملتمع أمن هتدد اليت السلبية التأثريات من العديد وغريها االتصاالت ووسائل االنرتنت يف ونشرها باألفراد اخلاصة امللفات

 .وسالمته
ة تتمحور حول: كيف يكمن استغالل األطقال الكرتونيا ؟ و فيما تكمن على ذلك تكون إشكالية هذه الدراس    

 اجلهود الدولية  حلماية الطفال ضحايا هذه اجلرمية؟ 
 وهو ما نتوصل إليه من خالل معاجلة املوضوع يف النقاط التالية: 

 االطفال ضد االلكترونية الجرائم  مظاهر:  أوال           
  اإللكترونية الجرائم من االطفال لحماية الدولية ودالجه دور: ثانيا           
 االطفال ضد االلكترونية الجرائم  مظاهر:   أوال 

http://www.missingkids.com/


 األليات القانونية لمكافحة الجرائم االلكترونية ضد األطفال
Legal mechanisms to combat cyber-crime against children. 

 بليدي دالل / د. عبد الحليم بوقرين أ.

2019 مارس - الأول العدد – الاجامتعي المتكني جمةل  
78 

 واألطفال عامة بصفة املتضررين من العديد ضحيتها راح اليت اجملاالت مجيع يف اإللكرتونية اجلرائم مظاهر تعدد لقد    
 األطفال أغلب أن و خاصة ذلك، على االسرية الرقابة ونود لالنرتنت العشوائي االستعمال ظل يف خاصة، بصفة

 من الرغم فعلى الدراسة، حبجة االجتماعي التواصل مواقع أمام أوقاهتم جل يقضون اإللكرتونية اجلرائم من املتضررين
 اجلانب ظهر الزمن مرور مع لكن.  إجيايب جانب تعترب اليت و  دراستهم و أحباثهم يف االنرتنت قدمتها اليت التسهيالت

 استخدام وتوسع ،  La Révolution Informatique املعلوماتية الثورة فجر بزوغ مع وذلك للشبكة السليب
 تظهر فبدأت املستخدمني، قائمة إىل اجملتمع فئات مجيع ودخول التجارية  املعلومات يف استخدامها وبدأ االنرتنت شبكة
 اإلجرامية الصور تباينت لقد  ،(1 ص ،2012-2011 رصاع، ةفتيح) الشبكة هذه على مستحدثة إجرامية أمناط

 التزوير و اإللكرتوين، النظام  ذات على باإلعتداء يتصل ما فمنها  أنواعها، تشعبت و اإللكرتونية اجلرائم لظاهرة
 املالية التحويالت على اإلعتداء وجرائم اإللكرتوين، اإلحتيال أيضا ومنها املعلومات، على اإلعتداء جرائم و اإللكرتوين،
 (.11 ص ، 2014 العجمي، دغش اهلل عبد) اإللكرتونية

 80 أن العاملية اإلحصائيات  فحسب االنرتنت، على االلكرتونية اجلرمية ضحايا أكثر من هم األطفال فئة وتعترب    
 فرتات خالل وخباصة يوم كل  دعائية إلكرتوين بريد رسائل يستقبلون اإللكرتوين الربيد يستخدمون الذين األطفال من%

 عليهم ينبغي ال حمتوى تتضمن الرسائل تلك وبعض اإلنرتنت، تصفح يف الوقت من الكثري األطفال يقضي حيث العطلة
 االعالنات و الرسائل يتجاهلون ال األطفال معظم أن يف تكمن واملشكلة األحوال، من حال أي يف عليه يطلعوا أن

 (.1 ص ،2017 كرنيب،  هديل) الفضول بسبب اإللكرتونية
 االلكرتوين، االرهايب التجنيد باالطفال، االلكرتوين االجتار الطفولة حق يف املرتكبة اإللكرتونية اجلرائم أخطر بني ومن  

 طريق عن األطفال ضد اإللكرتونية والتجنيد االبتزاز االفارقة، و السورين لألطفال احلال هو ما مثل االلكرتوين التهجري
 املخدرات جرمية الفئة هذه حق يف جديدة جرمية ظهرت ومؤخرا اإلرهاب، مستنقع لدخول اإلقناع و غةاألدم غصل

 : منها البعض  نذكر اجلرائم من غريهاو   الرقمية أو االلكرتونية
 : اإللكتروني اإلنتحار جريمة -1

 بالبشر واملتاجرة اجلنسي االستغالل بعد ة،الطفول فئة على لالعتداء جديدة ظاهرة االخرية االونة يف العامل شهد فلقد     
 مستجدة اجرامية ظاهرة فهي ،" األزرق احلوت"  االكرتونية االلعاب بسبب االنتحار ظاهرة وهي أال االختطاف، و ،

 ظل يف وذلك اجملاالت، شىت يف اإللكرتونية واخلصوصيات للحقوق انتهاكات من الدول، من العديد  مست اليت نسبيا
 االلعاب طريق عن االلكرتوين القتل جرمية قالب يف  هلا جديدا شكال اختذت االخرية وهذه اإللكرتونية، جلرائما انتشار

 االلكرتونية للربامج السيء االستغالل اثر سنة، 14 من االقل االطفال ضحيتها راح اليت و مؤخرا انتشرت اليت االلكرتونية
 و بالغري ضررا يلحق مما ، اإلجرامية العمليات لتنفيذ سهلة  كوسيلة  علوماتيةامل شبكة باستخدام  اإلجرامية قدراته لتطوير
 .اطفاال أغلبهم

 فخالل جماالهتا، خمتلف يف اإللكرتونية اجلرمية مكافحة مصلحة عاجلتها اليت القضايا عدد إىل املتحدث تطرق األرقام وبلغة
 القّصر عدد أن مؤكدا اإللكرتونية، اجلرائم يف قضية 1500 تسجيل مث أكتوبر، شهر حىت جانفي من اجلارية السنة

 يف متورطني 104 يقابله السنة هذه قاصرا 54 تورط سجل حيث املاضية، بالسنة مقارنة اخنفاضا عرف قد فيها املتورطني
 احلمالت مرده االخنفاض هذا أن موضحا ضحية، 138 املاضية السنة القّصر الضحايا عدد بلغ كما  ،2016
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 هواجسهم األمن يشاركون الذين اآلباء قبل من التبليغ وثقافة التوعية درجة ارتفاع وكذا أكلها أتت اليت ةالتحسيسي
 (. 1 ص ، 2017  الدين، محي أحالم) وخوفهم

 واليات عرب اجلرمية مكافحة مصلحة تلعبه الذي الدور على  الزطين لألمن اإللكرتونية اجلرمية مصلحة رئيس وعرّج    
 من قادم خطر أي الكتشاف املختصون عليها يشرف اليت السبريالية الدوريات خالل من 24/24 تعمل يتوال الوطن

 مراكز مع العمل على عالوة اخلبيثة، والربامج الفريوسات إرسال أواحتمال اإللكرتونية اهلجمات لرد اإللكرتوين الفضاء
 طريق عن أو الوطين األمن ملديرية التابعة اإللكرتونية واقعامل طريق عن تصل اليت القضايا خمتلف ومعاجلة الدولية البحث
 (. 3 ص ،2018 لدغش، رحيمة) الشكاوى أو التبليغ

 حق يف املرتكبة و املنتشرة اجلرائم خالل من االلكرتوين اجلرائم من اجلزائري التشريع يف االطفال محاية امهية وتظهر    
 احلوت لعبة مثل االلكرتونية االلعاب طريق عن االطفال من العديد ضحيتها راح اليت االلكرتوين القتل جرمية الطفولة،

 .اجلزائر و العامل دول خمتلف يف مرمي ولعبة االزرق
 :  باألطفال اإللكتروني االتجار جريمة-2

 مؤخرا اختذت لقد و والعاملي، االجتماعي االمن على اخلطرية لتأثرياهتا نظرا االنسانية، ضد جرمية بالبشر االجتار  يعد     
 السحر، و الشعودة يف استغالهلا هبا، االجتار و البشرية االعضاء نزع اجلنسي، كاالستغالل  جديدة، أشكاال اجلرمية هذه

 بركات، كريمة) األطفال فئة هلا عرضة الفئة واكثر اجملال، هذا يف املستحدثة اجلرائم من وغريها الشرعي، غري التهجري
 (.3 ص ،2018

 يةرلتجاا تلصفقاا امبرا يف نيةواللكرتا لوسائلا امستخدا لباألطفا ينواللكرتا رباإلجتا يقصد ذلك اىل االضافةب     
 ختضع بشرية تمنتجا ضلعر مفتوحة قسو ينواللكرتا ءلفضاا صبحا فلقد األطفال، بيع اجملرمون ئهاورا من فيهد ليتا

 العاملية التجارة هبا تتميز اليت السرعة خلاصية ظران التجارية املعامالت تسهيل فيها يتم و ،فيه لطلبوا ضلعرا نلقانو
 لدفعوا ء،لقا ودون ،لوقتا بحور لتنقلوا لسفرا  ءعنا لتكنولوجياا عليهما تفرو حيث ، لبائعا و للمشرتي بالنسبة

 يصعب بالتايلو ت،سارملماا هذه يف ملنظما امالجرا لصاحل تالشت نملكاا و الزمان جزافحو ن،ئتماا تبطاقا سطةابو
 ليتا تلك غري ىخرا لةدو يف مقيم نيكو قدو رةمستعا شخصية ينتحل لغالبا يف رطملتوا ان رباعتبا ،ئماجلرا هذه تثباا

 (.3 ص ،2018 بركات، كريمة) مهاباستخد ميقو يلذا ملوقعا ويتأ
  :لألطفال اإللكتروني التجنيد جريمة-3

 الثورة ظهور التحوالت هذه أبرز منو  اجملاالت، شىت يف والتغريات التحوالت من جمموعة اليوم العامل يشهد
 وتطويرها املفاهيم خمتلف على أثر التحوالت هلذه فكان. صغرية قرية العامل جعل إىل هتدف اليت والعوملة اهلائلة التكنولوجية

 اإلرهاب أشكال من جديد كشكل  االلكرتوين اإلرهاب مفهوم املفاهيم هذه أهم ومن للعصر، مواكبة جديدة مفاهيم إىل
 عابرة الكرتونية جرمية هي أي سياسية، ألغراض والرعب اخلوف لنشر احلديثة الرقمية التقنيات استخدام على يعتمد ذيال

 يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا كبري  بشكل تستعمل اليت منها املتقدمة خاصة الدول بأمن متس خطرية عاملية للحدود
 .اجملاالت معظم
 شبكات على وقيمهم أفكارهم نشر على اإلرهابية اجلماعات عمل الدولة، ألمن لكرتويناال اإلرهاب هتديد مظاهر ومن

 املواقع واخرتاق املتفجرات استخدام كيفية  وتعليمهم وجتنيدهم األفراد من ممكن قدر أكرب وضم االجتماعي، التواصل
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 عليها والتجسس للدول احلساسة الشبكات اخرتاق إىل إضافة املشروعة، غري اإلجرامية العمليات من وغريها االلكرتونية
 (.7ص ،2018 للدراسات، سمت مركز) مطالبهم لقبول للدول هتديد رسائل وإرسال

 زرع خالل من اإلغراء و كاإلغواء  إلكرتونيا األطفال جتنيد يف أساليب عدة على االرهابية اجلمعات تعتمد هذا ويف     
 التخطيط مث ، العزلة سياسة و الدردشة، غرف و اإلنرتنت منتديات ربع العدائية، األعمال حنو األطفال لدى رغبة

 عملية يف املتبعة اإلجراءات من وغريها النفوذ، مبناطق األشبال معسكرات يف وحصرهم التجنيد، على اإلكراه و القسري
 .لألطفال الإلكرتوين التجنيد

 أصبحت" أهنا يعين" اإللكرتونية اجلرائم تقنني" اعتزامها ن اجلزائر إعالن أن وخمتصون، أمنيون خرباء رأى و
 والفضح االبتزاز على فقط يقتصر يعد مل والذي اجلديدة، التكنولوجيا عليها فرضته جديد هاجس مع أكرب جبدية تتعامل

 باإلرها مبكافحة اخلاصة مقاربتها يف تغيريات إحداث" على اجلزائر أجربت أمنية أبعادا   ليحمل والتهديد، والتشهري
 (.1 ص ، 2018بورنان، يونس)

 النصوص غياب ظل يف خاصة بسرعة اتنشرت اليت و باألطفال املاسة االلكرتونية اجلرائم من العديد وهناك    
 ظاهرة اإللكرتونية اجلرمية فإن ذلك إىل باالضافة ، اجملال هذا يف العقاية النصوص ردعية عدم أو اجلرائم، هلذه التشريعية
 للركن اجملسدة اإلجرامي السلوك أمناط و مرتكبيها مسات و إرتكاهبا ووسيلة اجلرمية موضوع حيث نم تتميز مستجدة

 يعمل اليت العقبات أهم من تعترب اليت اإللكرتونية اجلرائم إثبات صعوبة ذلك إىل باالضافة ، حدى على جرمية لكل املادي
 فضيلة) متطورة علمية ومهارات فنية خربات تتطلب ناجعة إثبات وسائل إجياد أجل من كسرها  على اخلرباء

 (.11 ص ،2017عاقلي،
" تتعلق بالقرصنة واالبتزاز والتشهري 2017جرمية جرمية إلكرتونية يف  2500وأحصت السلطات اجلزائرية "    

ويؤكد  ، والتحرش اإللكرتوين واالحتيال، وهو الرقم الذي اعتربه املختصون بأنه "كارثي"، ودقوا معه ناقوس اخلطر
 33املختصون، أن ارتفاع معدل اجلرائم اإللكرتونية يف اجلزائر له عالقة كبرية بعدد مستخدمي األنرتنت الذي يفوق الـ

مليونا يستخدمون موقع التواصل االجتماعي  19مليون هم سكان البالد من بينهم  41  مليون جزائري من أصل
 (.1 ص ،2018 بورنان، يونس)"فيسبوك" 

 هذه تطور من للحد الدولية اجلهود تظافر و رادعة بعقوبات التشريعية النصوص تدخل ضرورة يستدعي الذي األمر   
 مقاومات يشكل الذي خاصة بصفة األطفال و عامة بصفة لضحاياها الالزمة القانوين احلماية وتوفري منها احلد و اجلرائم
 . اجملتمع بناء أساس تعد اليت و األسرة

لعاب اإللكرتونية باهتمام كبري من طرف التشريعات املقارنة و الدولية  نظرا ألمهيته، وال ملف األلقد حظي 
سيما على األطفال، الذين كان أغلبهم يقضون جزءا كبريا من أوقاهتم خارج البيت يف احلدائق وأمام املنازل، وبعد دخول 

   .فال يف احلدائق إالّ برفقة ألعاهبم اإللكرتونيةالتقنية احلديثة وتطورها، تغري سلوك األطفال، فأصبح ال يرى األط
، كيف كانت هوية الطفل تتشكل قدميا، وكيف "ويبني تقرير يف العدد اجلديد بعنوان "صناعة األطفال إلكرتونيا

تقدير  صارت تتشكل اآلن مع التطورات التقنية احلديثة، فيما يشري مقال بعنوان "الفجوة بني األجيال"، إىل أن املبالغة يف
املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال أثناء ممارسة نشاطهم عرب اإلنرتنت قد يدفع إىل اختاذ ردود أفعال غري منطقية، وبالتايل ال 

  (.  1 ص ،2018  الذبيب، سليمان)ميكن تطبيقها على أرض الواقع وبالتايل يظل اخلطر موجودا 
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 اإللكترونية الجرائم من االطفال لحماية الدولية الجهود دور:   ثانيا 
 أوتقدمي واملسكن، وامللبس املأكل توفري جمرد على قاصرة تعد مل وجمتمعية، أسرية مسؤولية باعتبارها الطفل محاية إن  

 وأخالقي ومعنوي نفسي وحتصني وقائية، عملية هي بل اجلسدي، واإليذاء الضرر منع جمرد أو له، ومادية صحية خدمات
 القضايا أخطر من وأصبحت بأسره، اإلنساين اجملتمع تؤرق عاملية شكوى أصبحت أن بعد ول،األ املقام يف وإنساين
 املتقدمة حىت البلدان من كثري  يف عديدة دراسات تأكيد رغم إلجناحها جمتمعية وثقافة اسرتاتيجية إىل حتتاج اليت الشائكة

 .اإلنرتنت عامل من أطفاهلم هلا يتعرض اليت خاطرامل متاما   مدركني غري يزالون ال أنفسهم واألمهات اآلباء أن منها
 املخاطر حجم عن جمتمعنا لتبيه اخلطر، نقوس تدق اجرامية ظاهرة أكرب االلكرتونية اجلرائم اصبحت احلقيقة ويف    

 يقرتفها ة،الكرتوني بيئة يف حتدث و تنشأ ذكية جرائم ألهنا االلكرتونية االلعاب خاصة عنها، تنجم ان ميكن اليت واخلسائر
 و االقتصادية املستويات كل  على للمجتمع خسائر يسبب مما التقنية، املعرفة ادوات ميتلكون و الذكاء مرتفعي اشخاص

 (.  1 ص ،2017 الجنابي، ليليى) االمنية و االجتماعية
 : الدولية و الوطنية التشريعات في-1

 : الوطني التشريع في -أ
أحس باخلطر الذي قد يأيت من االنرتنت  و اجلرائم من النوع هلذا األخرى التشريعات من هكغري   اجلزائري املشرع تفظن لقد

 مقابل يف االلكرتونية اجلرائم من وظهور العديد ،وخاصة أن اجلزائر يف بدايتها األوىل من التفتح االلكرتوين يف شىت اجملاالت
 .التكنولوجية للتطورات مواكبته لمث القانونية التشريعات لتعديل اجلزائري املشرع مواكبة عدم

 قانون مشروع اقرتاح إىل اجلزائر سعت األطفال، من العديد ضحيتها راح اليت و االلكرتونية اجلرائم ظاهرة ارتفاع ظل ويف  
 الذي  اإللكرتونية التجارة التجارة قانون مشروع و ، (2018يونس بورنان، ) 2018 مارس شهر يف االلكرتونية اجلرائم

 .عليه املصادقة مت

يف املركز الوطين ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية له مهمتان أساسيتان، أوهلما قبلية وتظهر جهود املشرع اجلزائري 
وتتعلق بالتحسيس والوقاية، والثانية بعدية تتمثل يف ردع اجلرائم اليت متس بالطفولة، مشريا يف هذا الصدد إىل مسامهة املركز 

ته وزارة الرتبية ووزارة الربيد وتكنولوجيات االتصال وكذا وزارة التضامن، حلماية الطفل يف فضاء يف برنامج وطين سطر 
األنرتنيت، ومت خالله تنظيم عملية حتسيسية كربى إلرشاد األطفال واألولياء الذين يقع عليهم العبء األكرب لوقاية 

 .أطفاهلم
 اإلحداث حبمايه اخلاصة الفرق مهام ليكمل األنرتنيت، عرب حداثاأل حبماية خاص مكتب إنشاء إمكانية إىل باإلضافة  

 األدلة ومجع التحري جمال يف اإلقليمية للوحدات التقين الدعم تقدمي خالل من الوطين، الدرك قيادة استحدثتها اليت
 معاجلتها متت ةقضي 1000 ضمن من ومراهقون، أطفال ضحاياها كان  إلكرتونية جرمية 100 معاجلة إىل مشريا اجلنائية،

   (.2018 ، بوستة سليم) 2017 خالل
  4 ررمك 303 املادة نص خالل من يظهر لباألطفا اإللكرتوين رالجتاا جرمي من يئراجلزا عملشرا ملوقف بالنسبة أما
 لتهديدا سطةابو لطفلا لستقباا أو اءيوإ أو تنقيل أو نقل أو يدجتن"  اصألشخبا رباإلجتا ملتعلقةا ، ج.ع.ق من 1 رةفق
 أو لطةلسا لستعماا ءةساا أو اعخلداأو  لالحتياا أو فختطااال أو اهإلكرا لشكاأ من لكذ غري أو باستعماهلا أو ةقوبال
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 بقصد خرآ شخص على سلطة له شخص فقةامو لنيل ياامز أو مالية مبالغ تلقي أو اءبإعط أو فستضعاا حالة لستغالا
 أو للتسوا يف لغريا لستغالا أو جلنسيا ستغاللالا لشكاأ سائر أو لغريا رةعاد لستغالا لالستغالا يشملو ل،الستغالا
 بركات، كريمة)" اءألعضا عنز أو دالستعباا" قبالر لشبيهةا تسارملماا أو قالسرتقاا أو كرها خلدمةا أو ةلسخرا

 (.6 ص ،2018
عاجلة هذا النوع من اجلرائم وملواكبة تطوّ    

ُ
ر نوع وعليه فإن الرتسانة القانونية اليت جاء هبا املشرّع اجلزائري مل

اإللكرتونية واإلشكاالت القانونية والتشريعية اليت أصبحت ترتبط ارتباطا  وثيقا  بتطّورها النوعي تعترب غري فعَّالة   اجلرمية
طلق، فالقانون الذي صادق عليه جملس األّمة واجمللس الشعيب الوطين يف 

ُ
مادة  16الذي ضمَّ    2009أوت   5بامل

  .فصول 6موّزعة على 
ُيسَمح للَدولة مبوجبه أن تلجأ إىل املراقبة األمنية لشبكة اإلنرتنت واالتصاالت   صل الثاين من هذا القانون مثال  فإنهويف الف

اإللكرتونية ، وذلك وفقا  لنصوص وقواعد القانون اجلنائي وهو ما يراه البعض ُمثريا  للقلق، ويتضمَّن احلق يف مراقبة 
يفتح اجملال النتهاك حقوق اإلنسان األساسية، ومراقبة اخلصوصية الشخصية لألفراد  االتصاالت الفردية لألشخاص ما قد

سَبق ومن دون أن يرتبكوا أيَّ نوع من  من
ُ
أنواع اإلجرام املادي أو املعنوي، ويرى الكثري من اخلرباء   دون ِعلمهم امل

نية لرتقية ومحاية حقوق اإلنسان، بأنَّ مواد هذا رئيس اللجنة الوط  واحلقوقيني ومنهم األستاذ فاروق قسنطيين القانونيني
رَتكب جلُرم التلبُّس بارتكاب اجلرائم اإللكرتونية يُعاَقب   القانون غري ُمتكاِملة

ُ
وال ُتطبَّق على أرض الواقع كما ينبغي، ألن امل

ملختلف أنواع اإلجرام اإللكرتوين أن  باحلبس وملدة قصرية، ألنَّ الرتسانة القانونية غري كافية يف هذا اإلطار، وهذا ما يُتيح
 (.2 ص ،2017 أيسر، عميرة)  تتطّور وتنمو بعيدا  عن أعني العدالة اجلزائرية

 على معتربة أضرار من يصاحبها ما و اإللكرتوين اإلجرام لظاهرة التصدي يف اجلزائري املشرع من رغبة يوضح هذا كل
 عمد أخرى، جهة من اجملال هذا يف القائم التشريعي الفراغ تدارك منه حماولة و جهة، من الدولة مؤسسات وعلى األفراد

 جلعلها العقوبات قانون رأسها على العقابية التشريعات فيها مبا الوطنية القوانني من العديد تعديل إىل الثانية األلفية منذ
 لضمان خاصة أخرى قوانني ستحداثبا قام و االتصال، و اإلعالم تكنولوجية جمال يف اإلجرامية التطورات مع تتجاوب
 (.125 ص ت، ب براهمي، جمال)  اإللكرتونية للمعامالت اجلنائية احلماية

 كثرية  تدابري و إلجراءات سنه خالل من ذلك و االلكرتونية، اجلرمية بأحكام اجلزائري للمشرع الكبري االهتمام يظهر و
  تعديالت أدخل حيث املكافحة، يف مزدوجة سياسة انتهج فٍانه ك،ذل وراء وسعيا اإلجرام، من اجلديد النوع هلذا للتصدي

 سنة يف احلاصل تعديله يف كذا  و 15-04 رقم القانون بصدور 2004 سنة تعديله اٍثر العقوبات قانون على كثرية
 امةالع القواعد تعرفه ذلك كل  و اجلزائية اإلجراءات لقانون املتمم و املعدل 22-06 رقم القانون مبوجب ،2006

 والقمع، الوقاية بعملية ختتص خاصة قوانني استحدث حيث ، ذلك من أبعد ٍاىل ذهب مشرعنا أن غري ، للمكافحة
 االتصالو  اإلعالم بتكنولوجيا املتصلة بالوقاية اخلاصة القواعد املتضمن و  04-09 رقم القانون منها والسيما

 شيخ، ناجية) حدته من التقليل األقل على أو اخلطري مااِلجرا هذا على القضاء هو ذلك يف املهم و مكافحتها،و 
 (.688ص ،2018

  التصدي يف مزدوجة لسياسة بتبنيه وذلك هلا، التصدي سبيل يف اجلزائري املشرع اجتهاد إىل أّدى  الذي األمر    
 جهة، من (جلزائيةا واإلجراءات العقوبات األفعال بعض جّرمت قانوين( العام للقانون وبتعديله املستحدث، لإلجرام
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 أخرى جهة من 09/04 رقم القانون والسيما للمعطيات، اآللية باملعاجلة املتصلة  كثرية  خاصة قانونية لنصوص وإدراجه
)  2018 ماي شهر يف عليه املصادق اإللكرتونية بالتجارة خاص قانون تنظيم و ،(2009 أوت 05 في المؤرخ)

 (. 18/05 القانون رقم تحت
لقد تباينت موقف التشريعات املقارنة حول  اجلرائم اإللكرتونية ضد األطفال أصدرت األمم : الدولي التشريع في-ب

املتحدة جمموعة من القرارات عرب مجعيتها العامة اليت توضح مدى تصاعد االهتمام العاملي باستخدام تكنولوجيا االتصال 
ت قرار بشأن التطورات يف ميدان املعلومات اختذ 2002نوفمرب  22واملعلومات استخداما غري سلمي ، ففي 

واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل ، ويف ديسمرب من نفس السنة اختذت قرار إرساء ثقافة عاملية 
ت وحث ألمن الفضاء االلكرتوين واعترب من القرارات اهلامة اليت استهدفت العمل على محاية البنية التحتية احليوية للمعلوما

 الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية على  تكثيف التعاون الدويل جملاهبة اإلرهاب اإللكرتوين 
 (arabia/news/778886-http://www.arabnews.com/saudi  ،2017الجنابي، ليليى)

مة واحملتملة يف جمال أمن هبدف مناقشة األخطار القائ GCEمت إنشاء جمموعة اخلرباء احلكومية  2004و يف   
املعلومات الدويل واإلجراءات املمكنة لوضع األسس الدولية اليت هتدف إىل تقوية أمن نظم االتصاالت واملعلومات العاملية،  

 شفيق، نوران)  فريقا دوليا لدراسة قضية إدارة االنرتنت 2004كما شكل األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان يف 
 .( 108 ص ،2015

كما سامهت جمموعة الدول الصناعية هي األخرى يف جماهبة اإلرهاب االلكرتوين بإنشاء جمموعة فرعية للجرمية عالية التقنية 
صدرت مسودة اتفاق عاملي حول  2000وتبنت ما عرف باملبادئ العشرة حول مكافحة جرائم الكومبيوتر ، ويف عام 

تاندفورد هبدف الوصول إىل تعاون دويل ملواجهة هجمات الفضاء االلكرتوين مكافحة اإلرهاب االلكرتوين من جامعة س
 .( 9 ص ،2016 ، العدوان رائد)
 اإللكرتونية اجلرائم مبعاجلة إهتمت اليت األجنبية و العربية التشريعات صعيد على اجلهود من العديد هناك ذلك  ضافةإ

 : التايل النحو على ذكرها يكمن
 املدنية  الإلنسان حقوق محاية و تعزيز ،2009 جويلية 21 تاريخ ، عشر الثانية الدورة تحدة،امل األمم إتفاقية 

 ص ،3 البند ،العامة الجمعية) التنمية يف احلق ذلك فيها مبا الثقافية و اإلجتماعية و اإلقتصادية و والسياسية
01.) 

 2010 سنة املعلومات تقنية جرائم ملكافحة العربية اإلتفاقية (League of Arab States 
Convention.) 

 ضدها يتخذ أن جيب اإللكرتونية اجلرائم أن قرر الذي اجمللس طرف من املتخذ ،84 رقم القرار األورويب اإلحتاد 
 املواد إنتاج يف األطفال إستغالل ملكافحة الشرطة أجهزة بني الدويل التعاون تكثيف طريق عن  الدولية اجلهود تظافر

 .األنرتنت على اإلباحية
 حتت 10 عشرة التاسعة الدورة ، حكمها ما و ملعلومات تقنية جرائم ملكافحة ياإلسرتشادي العرب اإلمارايت القانون 

 .العرب العدل وزراء جملس طرف من املعتمد ، 08/10/2003 بتاريخ الصادر  -19د-495  رقم القرار
 2014 لسنة إللكرتوينا األمن مبجال اخلاصة اإلفريقي اإلحتاد اتفاقية  

http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/778886
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 (arabia/news/778886-http://www.arabnews.com/saudi  ،2017الجنابي، ليليى)
 
 على والتشجيع اإللكرتونية اجلرائم مكافحة لجما يف بالتنسيق هتتم عربية منزمة إنشاء إىل العربية الدول تسعى هذا  يف و  

 عن مواجهتها يف العربية احلكومات و اإلدارات و املنظمات دور تفعيل و اجلرائم، لتلك بالتصدي عالبية إلحتادية قيام
 إىل الدول جل تعى ذلك إىل باإلضافة  ،( 92  ص ،2014 العجمي، دغش اهلل عبد) الوقائي األمن نظام طريق

 (. اجلزائر يف به معمول هو ما مثل)  العامة اجلمعيات و األمن مبصاحل التحسيس طريق عن الوقائي و لتوعويا األسلوب
 :  الدراسة  خالصة

  الدول من العديد يف السياسية احلروب و التكنولوجية التطورات ظل يف أنه القول ميكن الدراسة هذه ختام يف و    
 أكثر تعترب اليت األطفال فئة خاصة جمتمعها، على السلبية األثار انعكاس و لتطوراتا هذه مواكبة مع األخرية هذه صراعو 

 االجتار اإللكرتوين، كالتجنيد  األطفال ضد االلكرتونية اجلرائم مظاهر تعدد و ، اإللكرتوين العامل جراء تضررا الفئات
 عن البحث و اخلطر ناقوس تدق الدول جعلت اليت االلكرتونية اجلرائم من غريها و االلكرتوين االنتحار ، االلكرتوين

 .  اجلرائم هذه ملرتكيب الردعية القانونية الرتسنة طريق عن الدولية اجلهود وتظافر  اجلرائم هذه من للحد حلول
 اجلرائم هذه من مستويني املاضي العام واجهت اليت للجزائر مستقبلية حتديات تطرح االلكرتونية اجلرائم  إنتشار أن كما

 على االهتمام تركز بينما املختلفة التواصل مواقع عرب إرهابية شبكات جتنيد والثاين العمومية املؤسسات استهدف األول
 اجلرائم نسبة يف متزايدا ارتفاعا تسّجل فاجلزائر الوطين األمن متس اليت القضايا من خطورة األقل واالبتزاز التشهري قضايا

 تلجأ اليت تلك خصوصا آلخر يوم من تتطّور اليت العصر جرائم حتديات ملواجهة فعالة ومةمنظ بناء من والبد ،اإللكرتونية
 .احلساسة األمنية والبيانات املعلومات وقراصنة املتشّددة اجلماعات إليها

 يتم حيث اجلزائر، فيها مبا الدول جل مست  باألطفال االلكرتوين االجتار جرمية ان يتضح سبق ما كل  خالل ومن  
 االلكرتوين التشجيع أو االرهابية، اجلماعات يف ودجمهم استغالهلم أجل من اما هبم، للمتاجرة الكرتونيا االطفال تدارجاس

 اليت اجلرائم من وغريها عليهم، الطبية التجارب الجراء استدراجهم و املايل، االلكرتوين االغراء الشرعية، غري اهلجرة على
 اجلرائم هذه ضحايا أغلب و أخرى جرمية ظهرت و ال معينة، جلرمية حد وضع اىل الدول ماتسعى كل  واليت العامل، عرفها

 .الطفولة فئة
 نصوص وجود رغم و ، باألطفال االلكرتوين االجتار جرمية مكافحة و االطفال حلماية الدولية اجلهود من الرغم فعلى      
 و االلكرتونية اجلرائم انتشار ظل يف الالزمة، احلماية توفري لىع قاصرة تبقى أهنا إال االلكرتونية، اجلرائم نظمت قانونية

 سواء اإللكرتونية، للجرائم واملكافحة الوقاية لغرض العامل دول كافة  بذلتها اليت اجلهود من وبالرغم االطفال، على االعتداء
 أمـن على كبرية  خطورة تشكل التز  ما اجلرائم تلك فإن  والتقنية، األمنية اإلجراءات وضع أم التشـريعات سن خالل من

 ما و احلياة، يف املعيشة كضروريات  اإللكرتونية والوسائل األدوات على املتزايد االعتماد ظل يف سيما ال الدويل، اجملتمع
 . األطفال خاصة ضحاياها نسبة إرتفاع و اإللكرتونية للجرائم الرهيب التطور ذلك يؤكد

 :  احللول بعض إقرتاح ميكن 

http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/778886
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 اجلرمية مكافحة جمال يف التشريعي الفراغ سد طريق عن ، اإللكرتونية اجلرائم مرتكيب ضد ردعية قانونية نصوص سن -
 و االتصال شبكات املرتكبة اجلرائم طبيعة حتديد و واإلجرائية املوضوعية للقواعد مفصل عرض مع ، اإللكرتونية

 .اإللكرتوين والربيد االجتماعي التواصل
 .خاصة بصفة اإلجتماعي التواص مواقع و عامة بصفة لألنرتنت السليب اإلشتغال متنع دولية إتفاقية إقرار -
 االلكرتونية اجلرائم مرتكيب على رادعة عقوبات توقيع و ملرتكبيها الإللكرتونية اجلرائم عن القانونية املسؤولية إقامة -

 .خاصة بصفة االطفال ضد و عامة، بصفة
 الهوامش :

– القبة – سفري القادر عبد الصحافة دار اإللكرتونية، اجلرائم من األطفال محاية ،( 2017) دينال حمي أحالم-1
 .العاصمة اجلزائر 
باملئة من اجلرائم اإللكرتونية، سحبت من املوقع اإللكرتوين :  95، الدرك حيل لغز (2018) بوستة سليم-2

www.EnnaharOnline . 
 مايو 16 بتاريخ 44 العدد ر ج اإللكرتونية، بالتجارة املتعلق ،2018 مايو 10  يف املؤرخ ، 18/05   رقم حتت-3

2018 . 
  الساسية، العلومو  للقانون النقدية اجمللة   اجلزائري، التشريع يف اإللكرتونية اجلرائم فحةمكا ،(  ت ب) برامهي مجال-4

 . وزو تيزي ، 155-124 ص ص ،02 العدد ،02 اجمللد
 .األعمال جدول من 3 البند عشرة، الثانية الدورة اإلنسان حقوق جملس العامة، اجلمعية-5
 ، الناشئة على احلديثة التقنيات خطورة و اإلفرتاضي العامل ستعرضي الطفل محاية ملتقى ،(2010) ضاحي خلفان-6

 .2018 أكتوبر 08 بتاريخ ، www.albayan.ae:  اإللكرتوين املوقع من سحب
 توظيف"   عنوان حتت التدريبية الدورة ، اإللكرتوين اإلرهاب لقضايا الدولية املعاجلة ، (2016) العدوان رائد-7

 .الرياض،"   اإلرهاب مكافحة يف االجتماعي التواصل شبكات
 االجتار: حول ينالثا الدويل املؤمتر أخرى، جبرائم عالقتها و بالبشر االجتار جرمية مفهوم ،(2018) لدغش رحيمة-8

 .اجلزائر البويرة، أوحلاج، حمند أكلي جامعة الراهنة، التحديات و اجلديدة االشكال ، بالبشر
 املوقع من سحبت الثاين، تشرين ،505 العدد العربية، اجمللة اإللكرتونية، األلعاب قضية  (2018) الذبيب، سليمان-9

 . 4u-www.alain:  اإللكرتوين
، املشكالت العلمية و القانونية للجرائم اإللكرتونية،  مذكرة لنيل شهادة ماجستري (2014) عبد اهلل دغش العجمي-10

 .قانون عام، جامعة الشرق األوسط
: اإللكرتوين املوقع يف نشر مقال اجلزائر، يف اإللكرتونية اجلرائم( 2017) أيسر، عمرية-11

newstag.com/algeria-news/arabic 
 ماجستري شهادة لنيل مذكرة االنرتنت، كةشب على للمعلومات اجلنائية احلماية ، (2012-2011) رصاع فتيحة-12

 .تلمسان الساسية، العلوم و احلقوق كلية  بلقايد، بكر أيب جامعة عام، قانون

http://www.ennaharonline/
http://www.ennaharonline/
http://www.albayan.ae/
http://www.alain-4u/
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 الدويل املؤمتر أعمال اجلزائري، التشريع خالل من مواجهتها إجراءات و اإللكرتونية اجلرمية ،(2017) عاقلي فضيلة-13
 www.jilrc.com – :  اإللكرتوين املوقع من سحبت ،سطرابل اإللكرتونية، اجلرائم: عشر الرابع

cnoferences@jilrc.com . 
 19، الصادرة بتاريخ 39، يتعلق حبماية الطفل، ج ر العدد (2015)يوليو  15املؤرخ يف  15/12القانون رقم -14

 .2015يوليو 
 بالبشر االجتار: حول الثاين الدويل املؤمتر ،(اخلماية و املفهوم)  باالطفال االلكرتوين االجتار ،(2018) بركات كرمية-15

 .اجلزائر البويرة، أوحلاج، حمند أكلي جامعةالراهنة، التحديات و اجلديدة كالاالش ،
 قانونية، أحباث و دراسات إللكرتونية،ا اجلرائم مكافحة يف الدولية و الوطنية القوانني فعالية (2017)اجلنايب، ليلىي-16

 : الإللكرتوين املوقع يف نشرت
arabia/news/778886-http://www.arabnews.com/saudi  

:  اإللكرتوين املوقع من سحبت ،دالالت و دوافع..اإلرهاب ثوب يف أطفال ،(2018) للدراسات مست مركز-17
www.SMT studeis CENTR . 
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 خص الدراسةمل
يف دولة اإلمارات العربية ، فإنه قد تزايد استخدام   2014سنة  (ICDL Arabia) حسب دراسة أجرهتا مؤسسة    

أجهزة الكمبيوتر  % 37منهم اهلواتف الذكية ، ويستخدم  % 26النشء لألجهزة  اإللكرتونية، حيث يستخدم 
هو من أجل الولوج إىل اإلنرتنت أو للعب باأللعاب االلكرتونية، اللوحي. وال شك ان ارتفاع نسبة استخدام هذه األجهزة 

أصبح  من مظاهر االدمان. واملالحظ أن إدمان األلعاب اإللكرتونية لدى األطفال يُعد موضوعا من املواضيع اخلطرية و 
اقب النامجة عنها، سواء  اليت حظيت باهتمام عديد من الباحثني واملختصني يف كافة اجملالت، خاصة من ناحية اآلثار والعو 

كانت األثار نفسية مثل سلوك العنف أو جسمية كتضرر العينيني والظهر، هلذا حاولنا يف هذه الورقة البحثية التطرق 
 .جملموعة من األثار السلبية إلدمان  األطفال على مثل هذه األلعاب اإللكرتونية

 العزلة االجتماعية الرسوب املدرسي –العنف   -دمان اإل –الطفل  –األلعاب االلكرتونية  الكلمات المفتاحية :
.Abstract 

    According to a study conducted by (ICDL Arabia) in 2014 in UAE, this generation's 

usage of electronic devices has grown up, wherein 26% of them use smartphones, and 

37% use tablets. Without a doubt, the rising percentage in using these devices is due to 

getting access to internet or playing video games which became an addiction.  Video 

games addiction for children is considered to be one the subject which draw the 

attention of many researchers, especially in the case of their effects. We have tried, in 

this search paper, to tackle a group of negative effects of video games addiction for 

children. 

Keywords: Video games – child – addiction – violence – social isolation – school 

failure 
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 مقدمة:
 بدأت األلعاب اإللكرتونية تنتشر انتشارا واسعا يف اآلونة األخرية، حيث بينت دارسة أمريكية جلوجنال    

Gonigal (2011)  األمريكيون ميضون يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية أوقاتا طويلة تتساوى مع األوقات  بأن األطفال
اليت ميضوهنا يف التعلم املدرسي. وقد أصبحت ظاهرة إدمان األلعاب االلكرتونية ظاهرة عاملية تنتشر بني فئة األطفال 

 .واملراهقني بشكل مستمر سواء يف املنازل أو يف مقاهي األنرتنت
على الرغم من أن هناك بعض اآلراء اليت ترى أن األلعاب االلكرتونية تسهم بتطوير الطفل يف اللعب، وتزيد من و        

مهاراته، وتنشيط جماالت تفكريه وإثراء خميلته وتنشيطها باجتاه أوسع، وتدفع قدراته إىل النمو و االدراك الواسع، إال أهنا 
طفل، وخاصة على صحته اجلسدية و النفسية و العقلية والسلوكية، وعلى بنفس الوقت حتمل الكثري من املضار على ال

جممل أمناط ثقافته بشكل عام، وذلك ملا تفرزه الكثري من األلعاب االلكرتونية من  معطيات سلبية ونتائج خطرية، إذ أن 
أمالكهم واالعتداء عليهم بدون  نسبة كبرية من األلعاب اإللكرتونية تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمري

وجه حق، وتعلم هذه األلعاب األطفال واملراهقني أساليب ارتكاب اجلرمية وفنوهنا وحيلها وتنمي يف عقوهلم قدرات التنمر 
والعدوان ونتيجتها اجلرمية، وهذه القدرات مكتسبة من خالل االعتياد على ممارسة تلك األلعاب، إذ أن هذه األلعاب قد 

كثر ضررا من أفالم العنف التلفزيونية ألهنا تتصف بصفة التفاعلية بينها وبني الطفل وتتطلب منه أن يتقمص تكون أ
الشخصية العدوانية ليلعبها وميارسها، لذا الكثري من علماء علم النفس يلقون اللوم على األلعاب اإللكرتونية على أهنا من 

طرابات السلوكية  واملشاكل عند األطفال. وسنتحدث يف هذه املقال بني أحد األسباب اليت تؤدي إىل ظهور بعض االض
عن بعض األثار السلبية واملشكالت الناجتة عن ادمان األطفال لأللعاب االلكرتونية، كمشكلة العنف والتنمر يف الوسط 

 الدراسي. املدرسي ، والعزلة االجتماعية أو االنطواء باإلضافة إىل بعض املشاكل الصحية ومسألة التحصيل
 :  بالدراسة المرتبطة المفاهيم/  أوال

 : اإللكترونية األلعاب مفهوم .1
 الكمي، للقياس قابلة نتائج إىل يؤدي بشكل معينة بقواعد حمكوم مفتعل، نزاع يف الالعبون فيه ينخرط نشاط هي     

 والتلفاز واألنرتنت احلاسوب منصة على عادة تشغيلها ويتم رقمية هيئة على توافرها حال يف إلكرتونية لعبة على ويطلق
 (.21:  ص ،2015 الزيودي،). النقالة واهلواتف والفيديو،

 يف احلاسب على باعتمادها األخرى األلعاب باقي عن تتميز أهنا إال الفيديو ألعاب من نوع هي الكمبيوتر وألعاب     
 يسمى ما وهو البعض ببعضها احلاسبات ربط يوه الشبكات طريق عن ممارستها ميكن ذلك إىل باإلضافة ممارسته،

 - القواعد: )وهي جاذبية أكثر تصبح البعض بعضها مع تشرتك عندما عناصر بستة الكمبيوتر ألعاب وتتميز بالشبكة،
) .( واحملاكاة التمثيل -الصدى ورجع النتائج - التفاعل - والغايات األهداف - العارضة  التحدي، املنافس، الصراع،
 (.25: ص ،2017-2016 ،برتيمة

 إىل Floppy Disk املرئية األشرطة على ألعاب من احلاسوب ألعاب تطورت املاضية سنة األربعني وخالل 
 بنظام متتاز أصبحت حيث األلعاب هذه من اجلديدة األشكال وتطورت االنرتنيت، شبكة إىل CD املدمج القرص
 االمكانات من معقد نظام وكذا  الواقعية، ودرجة الصورة جودة إىل ضافةباإل عالية، معاجلة سرعة و للصورة األبعاد ثالثي
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 أو احلاسوب، ضد الالعب أو فردي، بشكل األلعاب هذه تلعب أن وميكن اللعب، أثناء الالعب على تؤثر اليت الصوتية
 .األنرتنت على موجودين أخرين أشخاص ضد

 حيث احلقيقية احلياة هي األشخاص لبعض الفيديو ألعاب أو احلاسوب ألعاب أن إىل Jones( جونز) أشار ولقد     
 احملاكاة وألعاب املنافسة وألعاب املغامرات ألعاب:  إىل احلاسوب ألعاب صنفت وقد الواقع، من أكثر فيها يندجمون
 الفيديو ألعاب أن نتذكر أن جيب احلاسوب ألعاب عن نتحدث وعندما األلغاز، وألعاب الربجمة وألعاب تعاونية وألعاب
 ألعاب –Action احلركة ألعاب: )وهي الفيديو ألعاب فيها تنتظم فئات سبع فهناك عام بشكل متشاهبة، ليست

-2016 برتيمة،) ( القدمية األلعاب – احملاكاة ألعاب -الرياضة ألعاب -الدور ألعاب– املغامرة ألعاب – االسرتاتيجية
  (60-59: ص ،ص2017
 . األنرتنيت شبكة توفرها اليت األلعاب جل دراستنا يف به ونقصد : اإللكترونية لأللعاب اإلجرائي التعريف

 :  اإلدمان -2
 على القدرة ميلك القاضي كان  العصر ذلك ويف م،16 القرن إىل Addiction اإلدمان كلمة  استعمال يعود"      
 Addictum  مسمى تصريح بتقدمي ملدينا فيقوم دينه، قضاء على القادر الغري املدان الشخص ضد جنائي تدبري اختاذ

  . أدانه الذي للشخص، عبدا أصبح الشخص هذا أن يعين à dite بالفرنسية ومعناه 
 يصبحون قد األشخاص بعض أن باعتبار إدمان، كلمة  وضعت عندما به قصد الذي هو هذا العبودية مفهوم إن     
 لنشـاط ممارسة أثناء أو للشخص النفسي املعاش وعلى والتفكري العقل على تؤثر نفيسة منشطة ملادة باستهالكهم عبيدا

 الـتحكم يستطيع وال املوضوع هلذا عبدا الشخص يصبح حيث عديدة لسلوكات مفتوحا اإلدمان يبقى حيث فيه مرغوب
 . ممارساته يف

  : لغة اإلدمان
 . عليه االعتماد أو الشيء على املدوامة    

 :  اصطالحا اإلدمان -
 االختالفات بعض لوجـود نظرا الدولية، واملنظمات واهليئات الباحثني طرف من كبري  باهتمام اإلدمان مفهوم يحظ     
 االعتماد ملفهـوم كمرادف  اإلدمان مفهوم يستخدم األحيان بعض يف النظرية التفسريات خيص فيما بينهم، فيما

Dependence االستعمال سوء وبني بينه خيلط أخرى أحيان ،ويف  
 أو معينة مواد تعاطي عادة على املداومة " : أنه على النفسي والتحليل النفس علم موسوعة في اإلدمان يعرف  -

 "  واالكتئاب حزن ال واستبعاد النشـوة مـن حالة يف الدخول بقصد طويلة، ملدة معني بنشاط القيام
 (.214 ص ،2015 حمودة،)  

 . اإللكرتونية األلعاب خمتلف لعب يف كبري  وقت القضاء دراستنا يف به ونقصد : لإلدمان اإلجرائي التعريف
  : العنف -3

 أو الفعل يعترب كما  املمتلكات و باألشخاص األذى إلحلاق البدنية القوة ممارسة هو العنف"  أكسفورد" قاموس يف"      
 (100:  ص ،2001 العقاد،) . األخر حرية يف التدخل أو جسمانيا ضرر حتدث اليت املعاملة
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 األذى لألحلاق الشرعية غري القوة باستخدام التهديد أو للقوة الشرعي غري االستخدام بأنه( روكانغ بول)  وعرفه     
.  باإلنسان اإلنسان ينزله مجاعي أو فردي طابع ذو معنوي أو جسدي ضعف هو العنف أن فريى(   ريف بيري) أما. باألذى

 و باألشخاص الضرر و األذى ألحلاق والتهديد القهر و القوة وسائل استخدام بأنه عرفه فقد( دينستني) عرفه كما
 ص ،ص2017-2016 برتيمة،)  ."اجتماعيا املرفوضة أو قانونية غري أهداف حتقيق أجل من وذلك املمتلكات

:92-93) 
. العنف أنواع من نوع ألي الطفل ممارسة دراستنا يف به ونقصد : للعنف اإلجرائي التعريف  

 :  االجتماعية العزلة -4
 وحدة من الفرد به يشعر ما مدى بأهنا االجتماعية العزلة( 1990) تيلور وفان جريفيلد - يونج دي من كل  يعرف"      

 شبكة ضعف إىل يؤدي مما معارفه عدد وقلة معهم تواصله معدل واخنفاض وجتنبهم عنهم واالبتعاد اآلخرين عن وانعزال
 (.120:  ص ،2006 سكر،)" إليها ينتمي اليت االجتماعية العالقات

 مع العالقة يف االضطراب من متطرف شكل بأهنا تعرف كما  .بينهم كان  إذا الراحة بعدم مزعج احساس مع     
 رفاقه عن ينفصل وبذلك اجملتمعي، التواصل ألساليب الفتقاره نتيجة االجتماعي، التفاعل جتنب إىل مييل فالفرد اآلخرين،

 .املختلفة االجتماعية بالنشاطات أقرانه يشارك وال الوقت معظم ا  منفرد ويبقى
 باأللعاب واالنشغال االسرة عن واالبتعاد اإلنطواء موضوعنا يف هبا ونقصد : اإلجتماعية للعزلة اإلجرائي التعريف

 . اإللكرتونية
  اإللكترونية األلعاب إلدمان السلبية اآلثار/  ثانيا

 :اإللكترونية عاباألل مدمني لدى العنف .1
 من وتزيد اللعب، يف الطفل بتطوير تسهم االلكرتونية األلعاب أن ترى اليت اآلراء بعض هناك أن من الرغم على     

 أهنا إال الواسع، االدراك و النمو إىل قدراته وتدفع أوسع، باجتاه وتنشيطها خميلته وإثراء تفكريه جماالت وتنشيط مهاراته،
 وعلى والسلوكية، العقلية و النفسية و اجلسدية صحته على وخاصة الطفل، على املضار من لكثريا حتمل الوقت بنفس
 تعمل خطرية ونتائج سلبية معطيات  من االلكرتونية األلعاب من الكثري تفرزه ملا وذلك عام، بشكل ثقافته أمناط جممل
 من تضخه وما ومضامينها أشكاهلا يف األلعاب، هذه هاحتمل اليت العنف ثقافة بــــ املتمثلة السلبية الثقافة إشاعة على

 لتحل ، وسلوكه الطفل كيان  يف ومؤثراهتا وقدرهتا قيمها تقويض على وتعمل اإلجيابية الثقافة هتدد عديدة عدوانية نزاعات
 العنف صبحأ أن بعد خاصة. وثقافته الطفل سلوك يف وجودها و قيمها تكريس إىل الساعية ونزعتها العنف ثقافة حملها

 (.57 ص ،2017-2016 برتيمة،) . واالنرتنت الكومبيوتر عرب اإللكرتونية األلعاب جممل يف بارزة ظاهرة
 األلعاب مشكلة لتقصي الربيطانية الربملانية اللجنة يف العلمي املشرف( هيل كليفورد)   الدكتور يرى الصدد هذا ويف      

 صودرت لو وحىت........  أيضا وبأموالنا بل ومبساعدتنا أعيننا أمام أطفالنا براءة اغتصبت لقد: '' بريطانية يف االلكرتونية
''  املعاصر التاريخ يف تطرفا''  العنف أنواع أشد ميارس جيل منو منع يف للغاية متأخرا سيكون األمر فإن األشرطة هذه مجيع

 (.129:  ص ،2012-2011 قويدر،) 
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 القتل_  السلوكات هذه سبب وعن ، اجلرائم معدل وارتفاع العنيف السلوك إىل يؤدي األلعاب هذه وممارسة     
 األطفال قبل من املستخدمة األلعاب معظم أن النفسانيون، الباحثون وجد -اجملتمعات من العديد يف اخلطرية واالعتداءات

 غري السلوكات بعض لديهم تولد كما  منوهم، مراحل مجيع يف عليهم تؤثر قد سلبية، مضامني على حتتوي واملراهقني
 بني أو فريقني بني والصراع العنف جلانب أغلبها يف متيل االلكرتونية األلعاب تلك وأن خاصة. التنمر كسلوك  فيها املرغوب
 أهنم الشك واألطفال. والتكامل التعاون و التفاهم و احلوار وينسى صراع كلها  احلياة أن االبن عقلية يف وتتجسد العبني
 الذي البطل وقيم مبادئ حسب شخصياهتم يتقمصون جيعلهم ما وهذا اإللكرتونية األلعاب يف املفضلني بطاهلمأ يقلدون

 أكدته ما وهذا. العنف ممارسة إىل هبم ويؤدي شخصياهتم تكوين يف يؤثر الذي للتقليد مييلون جيعلهم ما وهذا يفضلونه،
 هلذه طبقا األطفال يلجأ حيث العنيف، السلوك حلدوث كأساس  ةاحملاكا أو التقليد فكرة ومرجعتيها السلوكية النظرية

 أو احلياة يف حقيقية مواقف خالل من ذلك وحيدد العنيف، السلوك خالهلم من والتعلم يشاهدونه ما تقليد إىل النظرية،
 .واأللعاب التلفزيون وأجهزة األفالم خالل من هلم تبث مناذج خالل من

 :المدرسي الوسط في بالتنمر وعالقتها ةاإللكتروني األلعاب إدمان .2
( املتنمر) الطفل من موجه يكون الذي واإليذاء واإلساءة العنف أشكال من شكل هو املدرسي الوسط يف التنمر 

 .اجتماعيا أو لفظيا أو جسديا التنمر هذا يكون وقد ،(الضحية) آخر طفل إىل

 قد واليت املدرسي، احمليط واستقرار أمن هتدد اليت اخلطرية لوكيةالس املشكالت من املدرسي الوسط يف التنمر مشكلة وتعد
 طرف من كبريا  اهتماما املشكلة هذه لقيت الغريب الصعيد فعلى العنيفة االلكرتونية لأللعاب األطفال إدمان عن تنتج

 سبون أسباهبا درسوا حيث Kerrney وكرينBidwell (2005 ) بدويل: بينهم من النفس وعلماء الباحثني
 األنرتنت، ومواقع اإلعالم طريق عن الوسائل بكافة خطورهتا بتبني قاموا كما  التعليمية، املراحل خمتلف تالميذ بني انتشارها

:  ص ص ،2018 قدي،)  املدرسي، الوسط يف التنمر مبحاربة خاصة مجعيات قبل من حتسيسية حبمالت والقيام
163-164.) 

 أن تبني ''المدرسي الوسط في بالتنمر وعالقتها اإللكترونية األلعاب إدمان'' حول ،سمية لـقدي ميدانية دراسة ففي
 دراسات عدة نتائج توافق النتائج وهذه املدرسي، الوسط يف والتنمر اإللكرتونية األلعاب على اإلدمان بني عالقة هناك
 ودراسة  ستيشن، البالي لعبة ممارسة وبني العدواين السلوك بني العالقة: بعنوان(  2007)  الرميان دراسة: منها نذكر

 بدولة االبتدائية املدرسة الطفل لدى العنف تنمية يف املنزلية اإللكرتونية األلعاب دور حول(  2009)  وادبيس اليعقوب
 الوسائط الستخدام الرتبوية االنعكاسات حول(  2011) الرمحن عبد ودراسة ،( 2009)  النفيعي ودراسة الكويت،
 أن مفادها بنتيجة الدراسات هذه وخرجت ،( 2012) والعبيدي املوىل ودراسة املصري، الطفل ثقافة على ةاإللكرتوني

 استغراق أن كما  التنمر، إىل يقود فقد سلوكهم، على كبري  تأثري له األطفال قبل من اإللكرتونية لأللعاب السيئ االستخدام
 غضب بنوبات األطفال بعض يصاب كما  اهلوايات، ممارسة عن األطفال توقف إىل يؤدي اإلنرتنت يف الطويل الوقت
 االلكرتونية األلعاب مضامني إىل وبالنظر الوالدين، قبل من الشبكة الستخدام وضوابط حدود وضع حماولة عند وعنف
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 نزعة بروز خالل من األطفال سلوك على وتؤثر األسري، التواصل كضعف  األسرة داخل مشكالت يف تتسبب بأهنا نرى
 (.170-169:  ص ص ،2018 قدي،)  .اآلخرين األفراد على التسلط يف والرغبة ذاتيةال

 استخدام أثر'' " حول بدراسة اهلل عبد هيالنة ألعبيدي  الباحثة قامت األطفال لدى العدواين السلوك لتعديل وكألية     
 األلعاب استخدام اثر على التعرف إىل هدفت واليت''  الرياض أطفال لدى العدواين السلوك تعديل يف والقصص األلعاب

 األلعاب من وجمموعة التخيلية، التمثيلية األلعاب من جمموعة الباحثة واستخدمت. العدواين السلوك تعديل يف والقصص
 8 مدة الربنامج تنفيذ واستغرق. األلعاب بواسطة الدمى مسرح طريق عن تروي القصص من جمموعة عن فضال التعاونية،

 السلوك درجة متوسط يف إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل الدراسة وتوصلت. يوميا واحدة ساعة واقعوب أسابيع
 متوسط يف أخصائية داللة ذات فروق وجود و. التجريبية اجملموعة ولصاحل والضابطة  التجريبية اجملموعتني بني العدواين

) . البعدي االختبار ولصاحل التجريبية اجملموعة أطفال لدى والبعدي  القبلي االختبارين بني العدواين السلوك درجة
 (44: ص ،1997 ، العبيدي

 :اآلخرين عن واالبتعاد االنطواء اإللكترونية األلعاب مدمني لدى االجتماعية العزلة .3
 شخصية على خطرية تأثريات له اإلنساين السلوك مظاهر من مظهرا  Social Isolation االجتماعية  العزلة متثل     
 فيها، االخنراط مواصلة على أو االجتماعية العالقات يف االخنراط على قدرته عدم إىل يشري إذ باآلخرين، وعالقته الفرد

 جاذبية كفاية  عدم على يدل مما اآلخرين ذوات عن احلالة هذه يف ذاته تنفصل فقد ذاته، حول متركزه أو تقوقعه وعلى
 ما وهو االخرية اآلونة يف احلياة شهدته الذي السريع التقدم إىل ذلك يرجع وقد ة،املتكامل االجتماعية العالقات شبكة
 االنسانية العالقات واضطراب وتبدهلا القيم من الكثري تبدد عن فضال واالكتئاب القلق انتشار يف كبري  حد إىل ساهم

 (.117:  ص ،2006 سكر،). النفسي األمن بعدم والشعور
 تلك من كثري  أن حبيث االلكرتونية، األلعاب إدمان هو واالنطواء االجتماعية العزلة أسباب من أن القول وميكن     

 وتفضل ، ذلك تستسهل العائلة إن بل اجلماعي، العب عن البعد للطفل يتيح مما املنفرد اللعب بطريقة مصمم األلعاب
 أو بقصد خنطط هنا ولكن  حال، ليس وهذا وغريها املشاجرات من األطفال بني املشاكل عن االبتعاد حبجة طفلها عزلة

 املشكالت وحل التفاعل ومتعة احلوار أسس فيها يتعلم اليت االجتماعية الرتبوية املواقف عن ابننا إلبعاد قصد بدون
 ،الرتبوية التجريبية املواقف خالل من واالكتشاف بالتجريب واخلطأ باحملاولة التعلم وهو تربوي أسلوب أهم يفقد وبالتايل
 .اجتماعيا املنعزلني األطفال لدى سلبية سلوكيات ظهور يف سببا يكون قد هذا إن بل نصلح، مما أكثر بذلك فنفسد
 ونفسية اجتماعية وأشكال صور يف املستخدم على تأثريه يف خطريا منحى يأخذ االلكرتونية االلعاب فإدمان إذا     

 االستخدام يف واسراف إفراط خيلق وبالتايل التفكري، تشتت إىل يؤدي األلعاب هذه مثل استخدام سوء أن إذ خمتلفة،
 يؤدي أن شأنه من الذي األمر اآلخرين، مع التواصل عن بعيدا مفقودة حلقة يف يعيش املستخدم جيعل مما االدمان بسبب

 . االلعاب هذه على املدمن الطفل لدى  واالنطواء  االجتماعية العزلة إىل
  

 واالجتماعي الشخصي توافقهم على تؤثر أهنا إذ االنسان على خماطر االنطواء و االجتماعية للعزلة أن العلماء يرى و     
 عدم يف تكمن بالعزلة املراهقني إصابة خطورة أن النفسي الطب استشاري رزق، عبداحلميد الدكتور يرى  حيث واملدرسي،
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 لقلة االجتماعي التفاعل يف مفرطة حبساسية يشعر املنعزل لفردا جيعل مما هبا، يصابون اليت احلالة عن التعبري على قدرهتم
 من اهلرب أو االنتحار، يف الرغبة مثل مضطربة، وتصرّفات سلوكيات إىل كثريا  يلجأ أنه عن فضال احلياة، يف خربته

 وبالتايل ونفسيا، فكريا مضطربا يكون املراهقة سن يف الشخص ألن نظرا التصّرف، يف العدوانية إىل اللجوء أو املدرسة،
 (http://cutt.us/DkAqx). واآلخرين نفسه جتاه عدوانية سلوكيات ملمارسة االستعداد لديه يكون
-15 بني أعمارهم ترتاوح ممن مفحوصا 133 ضمت اليت Wolchik 1985 دراسة هإلي توصلت ما وهذا    
 .املنعزلني غري بأقراهنم قياسيا اجتماعيا املنعزلني املراهقني و األطفال بني العدوانية معدل يف ارتفاعا هناك أن إىل18

 (.123:  ص ،2006 سكر،)
 : للتعلم الدافعية صنق و الدراسي التحصي على وأثرها اإللكترونية األلعاب .4

 األلعاب ممارسة يف طويلة أوقات ميضون الذين األطفال أن تثبت قوية أدلة الدراسات من العديد قدمت"      
 تصنيفات على حصوهلم وبالتايل املدرسة، يف الدراسي حتصيلهم يف ضعف إىل تؤدي العنف ألعاب سيما ال اإللكرتونية،

 اإلطالق على اإللكرتونية األلعاب ميارسون ال أو عنفا، أقل ألعاب ميارسون األطفال عم مقارنة املعلمني، قبل من متدنية
(  العاشرة سن دون ما) الصغري الطفل يتعلق عندما أنه الباحثون أثبتها اليت اإللكرتونية األلعاب سلبيات من أن ويذكر

 ممارسة يف الليل طيلة واملراهقني األطفال سهر أن كما.  تفكريه ونطاق درسته يف سلبا يؤثر ذلك فإن األلعاب، هبذه
 على قادرين غري األطفال جيعل وقد التايل، اليوم يف الدراسية جمهوداهتم يف مباشر بشكل يؤثر اإللكرتونية، األلعاب

:  ص ،2015 ، الزيودي)  " املدرسية فصوهلم يف للنوم يستسلمون قد فإهنم ذهبوا وان املدرسة، إىل للذهاب االستيقاظ
17) . 

 : اإللكترونية األلعاب إلدمان الصحية األضرار .5
 إصابات مثل بإعاقات تنتهى قد صحية، واصابات خماطر اىل االلعاب هذه إىل واملراهق الطفل وإدمان تعود يؤدى قد" 

 بأي املراهق وأ الطفل قيام وعدم طويلة، لفرتات االلعاب هذه أمام خاطئة بطريقة اجللوس عند والظهر والرقبة األطراف
 .واملراهقني األطفال عند السمنة أسباب أهم من تكون فقد هلذا اجللوس، اوقات خالل بسيطة رياضية متاين
  الطفل، لدى الصرع من نوبات حدوث إىل يؤدى قد املتحركة، الرسوم يف اإلضاءة من املتباين املتقطع الوميض أن كما
 ظهور اىل تؤدى كما  األذرع، ارتعاش مبرض اإلصابة اىل االهتزازية وترالكمبي أللعاب املتزايد االستخدام يسبب كما

 األصابع حركة لكثرة نتيجة اإلهبام إلصبع البالغة واألضرار والعظمى، العضلي باجلهاز خاصة االمراض من اخرى جمموعة
 هبذه لفرتات اللعب عند أيضا بالسلب تتأثر الطفل عني أن الصحة خرباء أكد كما.مستمرة بصورة وثنيهما اللعب أثناء

 يبدأ مث ومن هبا، والزغللة واجلفاف اإلمحرار وحدوث إجهادها إىل يؤدى مما سريعة تكون العينني حركة أن حيث األلعاب،
   05/11/208: الزيارة تاريخ:  حياتك مجلة)." باإلكتئاب واحيانآ بالصداع بالشعور الطفل

http://hayatouki.com/child/content/1817652) 
 
 اإللكرتونية األلعاب تسبب كما  وإمحرارها العني جفاف تسبب اإللكرتونية الشاشة نم املنبعثة الكهرومغناطيسية فاألشعة" 

 (36:  ص ،2016 حمدان،) "  ممارستها أثناء للعينيني والكثيفة السريعة للحركة نظرا وذلك للعينيني بإجهاد
 :  التوصيات

http://cutt.us/DkAqx
http://hayatouki.com/child/content/1817652
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 : يلي مبا نوصي أن ميكننا البحث هذا هناية يف
 . عليه يؤثر أن ميكن ما كل  ملعرفة للطفل وضروري هام أمر األبوية املرافقة تعترب -
 . العنفي احملتوى ذات االلكرتونية باأللعاب اللعب من الطفل منع -
 . القدرات بعض تنمية اىل واهلادفة هبا املوصى األلعاب بعض ممارسة يف طويلة غري مدة الطفل مبنح الوقت تنظيم -
 .الطفل على اإللكرتونية األلعاب خبطورة التعريف خالل من األسر لفائدة توعوية وإذاعية تلفزيه حصص إقامة -
 . الواقع عن ومنعزال االلعاب يف منغمسا الطفل يرتك ال -
 . الرياضية النشاطات ممارسة يف الطفل فراغ سد -

 : الخاتمة
 الذكاء تنمية مسألة خاصة للطفل نيةااللكرتو  لأللعاب واملتنوعة العديدة اجيابيات من بالرغم أنه نالحظ االخري ويف     

 األلعاب بعض أن كما  الطفل، لدى والرتكيز الذكاء حس تنمي أهنا أثبتت اليت األلعاب من العديد توجد حيث والوجدان،
 وكبرية مجة السلبيات ان اىل  وغريها، واالشارات اللفتات تتبع يف املتمثلة االلعاب خاصة انضباطا أكثر الطفل من جتعل
 هو االثار بني من أن وجدنا وقد الصحية وحىت واالجتماعية النفسية الدراسات من العديد وأثبتته وضحته ما وهذا

 نفسية وأضرار الفقري، العمود وتضرر واحنناءه للظهر املتكرر االمل وكذا البصر ضعف يف واملتمثلة اجلسدية االضرار
 أن خاصة العنف سلوك ظهور وكذا لتنمر سرعة واألسرة اجملتمع دأفرا عن االجتماعية والعزلة االنطواء خاصة وإجتماعية

 سلوك يولد العنيفة االلكرتونية األلعاب وممارسة مشاهدة بني عالقة هناك أن أثبتت قد احلقلية الدراسات من العديد
 للدراسة وقتو  للعب حمدد وقت كمنح  أبنائها وقت وتنظيم أبناءها مراقبة االسر على جيب لذلك األطفال لدى العنف

 . لألبناء االجيابية باملرافقة يعرف ما وهذا  األضرار هاته ملثل الطفل يتعرض ال حىت
 قائــــــــــــــــــــــــــــمة المراجــــــــــــــــــــــــــــع :

 والتوزيع.، القاهرة،دار غريب للطباعة والنشر سيكولوجية العدوانية وترويضها( ، 2001العقاد عبد اللطيف ) -
االنعكاسات التربوية الستخدام األطفال لأللعاب االلكترونية كما يراها معلمو ( ، 2015الزيودي ماجد حممد )- 

 جملة الرتبوية، جامعة طيبة للعلوم.  ،السعودية وأولياء المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة،
ام األطفال لأللعاب اإللكترونية كما يراها معلمو االنعكاسات التربوية الستخد(، 2015ماجد حممد الزيودي ) -

، 10، السعودية ، جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية ، اجمللد وأولياء أمور طلبة المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة
 ،قسم أصول الرتبية.1العدد

العلوم االنسانية واالجتماعية،  ، اجلزائر ، جملةاإلدمان على األنترنيت اضطراب العصر(، 2015محودة سليمة، ) -
 ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة .21العدد

، جملة كلية الرتبية األساسية، العدد ، العزلة االجتماعية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية (2006سكر حيدر كرمي ،) -
 الثامن واألربعون.

، اجلزائر، دراسة ميدانية ي الوسط المدرسيإدمان األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتنمر ف( ، 2018قدي مسية، ) -
 ، مارس 10على تالميذ املرحلة االبتدائية بوالية مستغامن، جملة التنمية البشرية، العدد:



 األطفال لدى اإللكترونية األلعاب إلدمان السلبية األثار

The negative affect of electronic games for children 
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أثر استخدام األلعاب والقصص في تعديل السلوك العدواني لدى أطفال (، 1997العبيدي هيالنة عبد اهلل، )
 رتبية البدنية  والرياضية جامعة املوصل.، بغداد ،رسالة دكتوراه، كلية الالرياض

، بسكرة ، مذكرة ماجستري يف علم األلعاب اإللكترونية والعنف المدرسي(، 2016/2017مة مسيحة، ) يبرت -
 ضر .ياجتماع الرتبية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خ

لعاب اإللكترونية التي يمارسها أطفال مرحلتي إيجابيات األ( ، 2016سارة حممود عبد الرمحان محدان، )  -
، رسالة ماجيستري يف الرتبية ،  الطفولة المتأخرة والمراهقة وسلبياتها من وجعة نظر المعلمين واألطفال أنفسهم

 كلية العلوم الرتبوية، جامعة الشرق األوسط.
، اجلزائر، مذكرة  لدى األطفالأثر األلعاب اإللكترونية على السلوكيات ( ، 2011،2012مرمي قويدر ،)  -

 ماجستري يف علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة اجلزائر. 
 رابعا / مواقع األنترنيت 

 http://hayatouki.com/child/content/1817652          05/11/208جملة حياتك :  -
- http://cutt.us/DkAqx  
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.بسكرة واليةب األسر من عينة على ميدانية دراسة أنموذجا، اليوتيوب عبر المشاهدة الكرتون أفالم

 The impact of the Internet on family-child communication 

Cartoon films viewed via YouTube model, a field study on a sample of households 

in the wilaya of Biskra 

 ساحي علي. د
اجلزائر ؛ باألغــــــــواط ثليجي عمار جامعة  

 ; Country 

 

sahiali4@gmail.com 
  كزيز  أمال. أ

  اجلزائر ؛ ورقلة مرباح قاصدي جامعة

  
 اسةملخص الدر 

حتضى مواضيع الطفولة باهتمام بالغ من جانب املختصني يف علم النفس وعلم االجتماع ملا تشغله هذه احلقبة العمرية    
يف حياة اإلنسان من أمهية يف بلورة وتكويّن األسس القاعدية للشخصية، ورغم وجود األسرة فقد بدأت تتالشى مظاهر 

ة والتواصل الذي يربط أفراد هذا البناء يف مقابل تدخل مؤسسات أخرى لتضطلع التنشئة االجتماعية والرتبوية والوجداني
هبذه املهام يف ظل التغريات االجتماعية و ظهور قنوات عرب اليوتيوب وما تبثه من برامج حيث أصبحت البيئة اليت ينغرس 

اخلة إىل تسليط الضوء على تأثري فيها الطفل و هذا ملا من أفالم كرتونية متنوعة وضمن هذا السياق، تسعى هذه املد
 أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل.

 .يوتيوب اجتماعي؛ تفاعل أسري؛ تواصل طفل؛ الكرتون؛ أفالم : المفتاحية الكلمات
Abstract 

Childhood issues are of great interest to specialists in psychology and sociology because 
of the importance of this age in human life in the crystallization and formation of the 
basic foundations of personality, and despite the presence of the family has begun to 
fade manifestations of social and educational and emotional development And the 
communication that connects the members of this building in exchange for the 
intervention of other institutions to carry out these tasks in the light of social changes 
and the emergence of television channels and programs broadcast where the 
environment has become a child and this is not a variety of cartoons and within this 
context, seeks this intervention To highlight the impact of cartoon films on family 
communication in the child. 
Keywords: cartoons; child; family communication; social networking; YouTub. 
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 مقدمة: -
تعد وسائل اإلعالم أهم املصادر للحصول على املعلومات، ومتابعة القضايا االجتماعية، والسياسية واالقتصادية حول ت    

ل اجلماهريي تأثريا على األفراد السيما األطفال، وذلك لسهولة بناء العامل، كما أهنا أصبحت من أهم وسائل االتصا
شخصية الطفل والتأثري عليها فتتبلور شخصيته بسهولة وبوقت قصري جدا حسب ما تريد وسيلة اإلعالم حيث يعترب 

 .اليوتيوب من أكثر أدوات االتصال اجلماهريي تأثريا على األطفال
ها قنوات اليوتيوب تعترب هي املصدر األساسي للرتفيه عن الطفل وهذا ما يعتقده الكثري من فمثال أفالم الكرتون اليت تبث   

اآلباء واألمهات، مما جيعلهم يرتكون األطفال ملشاهدة هذه األفالم الكرتونية لعدة ساعات، ما قد يؤثر على التواصل 
كة الفضاء الذي يعيش فيه وال يستطع الطفل يف هذا والتفاعل بني أفراد األسرة كون الطفل قد يعترب أفالم الرسوم املتحر 

السن التفريق بني اخليال واحلقيقة يف تلك األفالم، مما تؤثر وترتك له انطباع كبري يف شخصيته ويف ردود أفعاله احلياتية 
  .داخل األسرة خاصة

املتحركة هذه اشد خطورة على الطفل، بالنظر ملا يشهده العامل من انفتاح على الثقافات األخرى أصبحت أفالم الرسوم    
وأصبحت تشكل خطرا أكرب من السابق عليه، وتؤثر على حياته ومعتقداته وأفعاله وأخالقه وتربيته. وهي أفالم تعتمد 

أو باحلاسوب. وتتحول من الصورة اجلامدة إىل  -كما كان من قبل  –على الصورة املرسومة، سواًء كان الرسم يدويًا 
( صورة، ومنه تبدو الرسوم 24( إىل )16آلية خاصة تسمح بأن مير أمام العني يف الثانية الواحدة من )املتحركة عرب 

املتحركة. تأسيسا على ما سبق حناول من خالل هذه الدراسة البحث يف انعكاس أفالم الكرتون وحتديد تأثريات على 
 التواصل األسري لدى الطفل.  

 :ية الرئيسية التاليةمن هنا تنطلق الدراسة من اإلشكال 

 كيف تؤثر أفالم الكرتون على التواصل األسري بني الطفل واألسرة؟  -

 ويف حماولة لإلجابة على إشكالية الدراسة مت وضع فرضية أساسية مفادها:

 ألسري.تؤثر أفالم الكرتون اليت يشاهدها الطفل يف العالقات األسرية القائمة بني الفاعلني بصورة سلبية يف التواصل ا -

 بغرض معاجلة إشكالية الدراسة واختبار صحة فرضيته، مت تناول املوضوع وفق حمورين رئيسيني وذلك على النحو االيت:

 حول مدخل نظري ألفالم الكرتون والتفاعل األسري. المحور األول: -

 نة من األسر(.: حول تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري )دراسة ميدانية على عيالمحور الثاني -

 المحور األول: مدخل نظري حول أفالم الكرتون والتفاعل األسري

 من خالل هذا احملور حناول ضبط املفاهيم الرئيسية للدراسة وذلك على النحو االيت:
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 أوال: أفالم الكرتون

 تعريف أفالم الكرتون -1
 الرسوم المتحركة:     

صور اإلنتاج الفين ثنائية أو ثالثية األبعاد أو وضع الصور من أجل خلق فالرسوم املتحركة هي عرض سريع لسلسلة من    
 .حركة ومهية. ذلك هو الوهم البصري للحركة بسبب ظاهرة استمرار الرؤية، وميكن أن تنشأ وتظهر يف عدد من الطرق

الرغم من وجود عدة واألسلوب األكثر شيوعا لعرض الصور املتحركة هو مبثابة فيلم سنيمائى أو برنامج فيديو، على 
 (.http://mawdoo3.comأشكال أخرى لعرض الصور املتحركة )

 لمحة عن أفالم الكرتون: -2

توضح أن لإلنسان منذ ظهوره على األرض رغبة يف توثيق بعض قصصه وإجنازاته  بعض الشواهد التارخيية املكتشفة   
واكتشافاته املختلفة عن طريق متسلسلة صور لو مت النظر إليها لوجدت أهنا متثل شكل ما من الرسوم املتحركة، مثل بعض 

ضع قدمها بتتابع الرسومات، أو الرسوم يف الكهوف اليت ترجع للعصر احلجري واليت تصور حيوانات يتغري مكاهنا أو مو 
سنة مضت توضح يف مخسة صور متتالية ماعزاً حياول القفز عالياً  5200قطعة فخارية مت اكتشافها يف إيران تعود لـحوايل 

سنة مضت تصور مباراة مصارعة، أو  4000ليأكل من شجرة، أو متتابعة صور يف مقربة مصرية قدمية تعود حلوايل 
تشكل تتابعاً لصور متحركة، يف النهاية كل هذه الشواهد  وبعض رسوماته ألعضاء اجلسم البشري اليت دافنشي ليوناردو إىل

) -  ر هذا الفنال ميكن اعتبارها رسوم متحركة ولكن بال شك أهنا تعترب حجر أساس يف تطو 
history/-cartoons-http://xash.me/animations.) 

 أزهار نتاج أول فيلم رسوم متحركة ملون، وكان من إنتاج ديزين أيضاً، وهو فيلممت إ 1932ويف عام    
فاز باألوسكار، ومن مث أصبحت يف وقت قصري صناعة األفالم امللونة هي األساس، وحلقت  بروذر  والذي وأشجار

الت ديزين أنه آن األوان ، على اجلانب األخر أدرك و العسل شهر فندق ول فيلم ملون هلا وهوبأ 1934مبنافستها يف عام 
أن يتم فصل الرساميني عن كتابة قصص األفالم للرتكيز على القصة أكثر وجعلها حتتوي على جرعة قيمة من املشاعر 

وجنح يف ذلك بإنتاج  املختلفة والشخصيات املركبة أكثر، فقام بفصل الرسامني عن الكتاب بعمل قسم خاص للقصة،
هذه الفرتة على أهنا ، ومتيزت ديزين يف صغار خنازير ثالثة سبقوه وهو ة ومتطورة عمنأول فيلم كارتون بشخصيات مركب

 أقرب لألطفال مبضموهنا الذي يداعبهم عن منافسيها ورنر بروذرز اليت اكتسبت جانب أكثر ُعنفاً.
، والذي يعترب أول فيلم كارتون طويل باللغة 1937عام  السبعة واألقزام سنووايت واستمر ديزين يف تفرده بإنتاجه فيلم   

من دول خمتلفة، ولكن متيز فيلم سنووايت برسومات   أخرى طويلة فالمأ سبعة اإلجنليزية، وبرغم أنه قد سبقه
أخرى، ومنذ جناح سنووايت بدأ ديزين يف إنتاج األفالم  على عكس اآلخرين الذين استخدموا تقنيات يدوية كارتونية
 الطويلة.

http://mawdoo3.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
http://xash.me/animations-cartoons-history/
http://xash.me/animations-cartoons-history/
https://www.youtube.com/watch?v=CWEzHE7wn7U
https://www.youtube.com/watch?v=CWEzHE7wn7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ps4QM1A0PLg
https://www.youtube.com/watch?v=leAh00n3hno
https://www.youtube.com/watch?v=lxj_A1CKxPk
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animated_feature_films_before_1940
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 أنواع أفالم الكرتون:  -2

 يف النقاط التالية: هناك العديد من أنواع أفالم الكرتون واليت سنذكرها    

: وهي عبارة عن األفالم التقليدية اليت يتم عرضها جبودة عالية، حيث أهنا هتتم مبراعاة التفاصيل أفالم الكرتون الكاملة -
الدقيقة يف الرسوم، واحلرص على تصميم حركة الشخصيات بانسيابية وحرية، وقد كان هذا األسلوب الذي مت اعتماده من 

: أفالم الكرتون المحدودة -يزين، ومن األمثلة على هذه األفالم فيلم اجلميلة والوحش، وعالء الدين. قبل شركة والت د
وهي األفالم اليت ال هتتم بتفاصيل الرسوم أو دقة احلركة، واليت كان الغرض األساسي منها هو للتعبري عن أمور فنية أو 

تخدام تقنية لتحويل الرسوم اليدوية إىل شخصيات حقيقية مشاعر معينة حبركات سريعة وال يشرتط فيها التواصل. اس
متحرّكة، أو القيام بتحويل شخصية حقيقية إىل رمسة وحتريكها. استخدام الدمى إما على شكل األشخاص أو على شكل 

يع أن احليوانات، واليت يتم تركها للتتفاعل مع احمليط املصمم هلا، ولكن تكون ذات حركة حمدودة، فبالعادة هي تستط
: واليت يتم تصميمها وصناعتها من الصلصال، وتركها للتفاعل مع استخدام الصلصال -تتحرك من عند مفاصل معينة. 

حميطها، وهي تشبه إىل حد كبري الطريقة املتبعة يف النقطة السابقة، وغالبًا ما يتم استخدامها لإلعالنات أو الرسوم 
عن طريق احلاسوب، واليت تتخذ إما بعدين أو ثالثة أبعاد. أفالم الكرتون اليت القصرية. استخدام أفالم الكرتون املصممة 

تعتمد على حتويل اآلالت امليكانيكية إىل رسوم كرتونية. أفالم الكرتون اليت يتم فيها استخدام األلوان 
(http://mawdoo3.com .) 

  األسري: التواصل :ثانيا

يعترب التواصل األسري أحد أهم مؤشرات التنشئة االجتماعية اليت من خالهلا يتفاعل الطفل مع باقي أفراد أسرته بطريقة    
ون مبثابة أحد أهم عناصر جناح عملية التنشئة االجتماعية متكنه من فهم النموذج الثقايف الذي حتمله األسرة واليت تك

  السليمة واليت هتدف إىل حتقيق هدف تربوي للطفل.

 تعريفات التواصل األسري: -1

 (.307، 1997يعرف التواصل بأنه عالقة متبادلة بني طرفني تؤدي إىل التفاعل بينهما ")كمال زيتون، التواصل:"  -

قة القائمة بني فردين على األقل كل منهما ميثل ذات ناشطة")حممود حسن إمساعيل، كما يعرف أيضا بأنه "العال
2003 ،30.) 

هي العالقة القائمة بني أفراد األسرة بني الزوجني واألبناء ويعىن أهبى صورة كذلك التوحد بني أفراد التواصل األسري:  -
 (.35، 1999وقيم موحدة. )عبد القادر القصري،  األسرة والتفاعل بينهم حىت يصبحوا أصحاب لغة واحدة ومفاهيم

http://mawdoo3.com/
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 أشكال التواصل األسري -2

يأخذ هذا النوع من االتصال والتواصل كاللغة املنطوقة أو املكتوبة كما يأخذ لغة االتصال والتواصل اللفظي:  -2-1
تخدمة يف عملييت االتصال اإلشارات والصمت واالبتسام وغريها علما أن اللغة الشفهية تعترب من أقدم األساليب املس

 والتواصل.

يعرب األول عن االتصاالت اليت تتم من خالل قنوات االتصال االتصال والتواصل الرسمي والغير رسميي:  -2-2
ل والتواصل غري الرمسي فيقومان على أساس ااحملددة يف األسرة وبالوسائل احملددة ويف الوقت واملكان احملددين أما االتص

 ات االجتماعية القائمة بني أفراد األسرة.نوعية العالق

 مؤشرات نجاح عملية التواصل األسري:  -3
 أن يشعر الطفل بأنه مقبول اجتماعيا وحمبوب من قبل والديه ومرغوب فيه حىت يتهيأ نفسيا واجتماعيا وعقليا. -

 بية والتفاعل.أن تكون األسرة مصدر تفاعالت الطفل أي املصدر األول للتنشئة االجتماعية والرت  -

جيب أن تكون األسرة احمليط االجتماعي األول اليت يتعامل معه الطفل وينمي فيه قدراته الفكرية والنفسية، ويتعلم فيه  -
 اخلربات االجتماعية وكيفية بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين.

 با لذاته.جيب أن تكون األسرة احمليط الذي يتعلم فيه الطفل كيف ال يكون أنانيا وحم -

جيب أن يكون احمليط األسري احمليط الذي يلق الطفل املبادئ األولية يف التعامل مع اجملتمع ويلقنه القيم االجتماعية اليت  -
 يتعامل هبا أفراد اجملتمع.

لفة. ال بد أن تكون األسرة هي احمليط الذي يبين من خالله الطفل اجتاهاته حنو خمتلف املوضوعات االجتماعية املخت -
 (. 156، 1974)فهمي مصطفى، 

 )دراسة ميدانية على عينة من األسر(. المحور الثاني: تأثير أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل

يركز هذا اجلانب التطبيقي ويهتم بصورة كبرية على املعاجلة امليدانية ملوضوع الدراسة أو موضــوع البحث وهذا من خالل    
البيانات املتعلقة مبوضوعنا "حول تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل" من أجل التوصل  حتليل وتفسري

 إىل نتائج أقرب إىل الواقع املعاش وهذا من خالل استخدام األساليب امليدانية املناسبة لطبيعة املوضوع.
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 أوال: مجاالت الدراسة

  المجال الزمني: -1
وضوع الدراسة حول "تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل" مت عمع املعلومات من أجل اإلحاطة مب   

، من اجل تعرف على تأثري الرسوم املتحركة على األطفال والتواصل 2018حول هذا املوضوع ابتداء من شهر سبتمرب 
 األسري.

 المجال البشري وعينة الدراسة: -2
اشيا مع اجملال املكاين للدراسة يتمثل اجملتمع األصلي هلذه الدراسة يف األسر بوالية بسكرة لتحقيق اهلدف من الدراسة ومت  

 21أما عينة الدراسة هي عينة عشوائية تسمح لنا باختيار األسر الذين ميثلون جمتمع الدراسة وقدرت عينة الدراسة بـ 
 أسرة.

 المنهج الوصفي:  -3

ي يتيح للباحث وصف ما هو كائن وتغيريه مع االهتمام بتحديد العالقات اليت استخدم الباحث املنهج الوصفي، الذ   
يعترب املنهج الوصفي من أبرز املناهج املستخدمة يف البحوث العلمية ويعرف على انه أحد ، ويكشف عنها البحث

ع البيانات. )غري أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة معينة وتصويرها كميا عن طريق عم
 (.120، 2006علي، 

بأنه البحث الوصفي الذي يهدف إىل دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو   whitneyيعرفه
جمموعة من الناس ،أو جمموعة من اإلحداث أو األوضاع هبدف احلصول على معلومات كافية و دقيقة عنها دون الدخول 

 (.2008،226)كشرود طيب، .تحكم فيها يف أسباهبا أو ال

ومبا أن هدف املنهج الوصفي احلصول على معلومات كافية ودقيقة حول الظاهرة، فهو منهج يوافق موضوع حبثنا    
املوسوم بـ تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل". وهو ما يعمل املنهج الوصفي على اإلجابة عنه 

 ج أكثر دقة.والتواصل إىل نتائ
 أداة جمع المعلومات: -6
 Questionnaireاالستمارة  -
تعترب االستمارة من أكثر األدوات شيوعا يف عمع البيانات امليدانية، وهي أداة أولية من أدوات عمع البيانات اليت    

مراحل البحث العلمي  حيتاجها الباحث يف إطار دراسته للظواهر واألحداث االجتماعية وهي اإلجراء األكثر جتزئة يف
 (.120، 2006غري علي، )امليداين.  
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كما يرجع اختيارنا ألداة استمارة استبيان اخلاصة ببحثنا لسهولة األداة وتوزيعها ومعاجلة البيانات من خالهلا بطرق    
 إحصائية منظمة، كذلك لبساطة موضوع البحث. 

أجل التأكد فيما إذا كانت أسئلة احملاور واضحة وبسيطة، ومن  حيث قمنا بتوزيع مخس أربع استمارات عرب اإلميل من   
أجل التأكد من صدق االستمارة مت توزيعها على جمموعة من األساتذة بغرض حتكيمها* عرب اإلميل، أما من أجل التحقق 

ستمارة، والذي يدل على الصدق الظاهري لال 0.68الظاهري لألداة فقد مت االعتماد على معادة "لوشي" الذي بلغ 
ومنه مت التوصل إىل الصورة النهائية الستمارة حبثا واملوجهة لألسرة وتنقسم استمارة حبثنا على ثالث حماور أساسية واملتمثلة 

 يف:

 : يتعلق بالبيانات الشخصية لعينة الدراسة مثل السن واجلنس.المحور األول -   

 الكرتون احملببة لدى الطفل.: يتعلق هذا احملور بطبيعة أفالم المحور الثاني  -   

 : يتعلق احملور األخري حول التواصل بني الطفل واألسرة.المحور الثالث -   

 األساليب اإلحصائية: -

 ملعاجلة بيانات الدراسة امليدانية مت استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية املتمثلة يف:

التكرارات والنسب ظاهري الستمارة االستبيان إضافة إىل معادلة لوشي حلساب الصدق ال -معامل الثبات سبريمان -
املتوسط احلساي ملعرفة متركز إجابات املبحوثني واالحنراف املعياري ملعرفة  -املئوية، لتحديد نسب استجابات املبحوثني 

 تشتت إجابات املبحوثني.
 تحليل بعض عبارات االستمارة:

 

 

 

 

 

           

 أفالم الكرتون التي يشاهدها الطفل. ( حول مراقبة الوالدين لطبيعة01جدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  النسبة المئوية التكرار البدائل 

 0.50   1.47     47.61  10      نعم  

 52.38 11     ال       

 /     /    100            21 مجموع    

 المصدر: من إعداد الباحثان.
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( حول مراقبة الوالدين لطبيعة أفالم الكرتون اليت يشاهدها الطفل، نالحظ تقارب عدد اإلجابات 01الل اجلدول )من خ
باملئة حول مراقبة نوعية أفالم الكرتون اليت  47.61من مفردات العينة أي بنسبة  10لدى املبحوثني، حيث أجاب 
أسرة بـ ال حول عدم مراقبة الوالدين لنوعية  21الكلـــــــــي  من األسر من جمموع العينة 11يشاهدها الطفل يف حني أجاب

باملئة حول إجابات املبحوثني بالبديل "ال " كما هو موضح  52.61أفالم الكرتون اليت يشاهدها األطفال ما يقابل نسبة 
 يف اجلدول أعاله.

على عن املتوسط النظري من خالل بتشتت قوي الذي يؤكد احنراف القيم حنو األ 0.50كذا االحنراف املعياري     
حول تقارب إجابات املبحوثني وهذا ما يدل على أن مراقبة  1.47إجابات املبحوثني كــــذلك ما يثبته املتوسط احلساي 

الوالدين لألطفال ضرورة البد من أن ينتبه إليها الوالدين فأفالم الكرتون قد تؤثر سلبا على تواصل الطفل مع أسرته خاصة 
كان يشاهد األفالم الكرتونية بصورة كبري إضافة إىل املعاين والرموز اليت حتملها أفالم الكرتون اليت قد تتسم بطابع   إذا

 العنف.

 

 

 

 

 

 

( حول طبيعة أفالم الكرتون احملببة لدى الطفل واليت تتسم بطابع العنف حيث أجابت عينة 02يوضح اجلدول )     
ما  14ة، أما اجمليبني بنعم بتكرار من مفردات العين 7و بتكرار  % 33،33الدراسة بالبديل "ال" بنسبة مئوية مقدرة بـ

وهو اقل بكثري من املتوسط النظري  1.33لصاحل اجمليبني بـ ال، وكذا بعد حساب املتوسط احلساي  % 66.33يقابل 
الذي يؤكد احنراف اإلجابات الحتمال  الذي يؤكد احنراف القيم حنو متوسطها النظري 0.47، واالحنراف املعياري 2

 اإلجابة بنعم. 

 ( حول أفالم الكرتون العنيفة المحببة لدى الطفل.02جدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار بدائل 

  66.33 14 نعم

1.33 

 

 33،33 7 ال 0.47

 / / 100 21 مجموع

 المصدر: من إعداد الباحثان.
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من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح أن أفالم الكرتون العنيفة أو اليت تتميز باحلروب والقتل واألكشن هي    
األفالم احملببة لدى الطفل والبد أن نشري إىل أن يف مرحلة الطفولة يكون الطفل فيها سريع التأثر بكل ما هو موجود 

 داخل حميطه األسري واالجتماعي ككل.

( مشاهد العنـف يف أفـالم الكرتـون وتأثريهـا علـى التفاعـل والتواصـل بـني الطفـل واألسـرة، حيـث 03) يوضح اجلدول رقم  
، أمــا مفــردات العينــة الــيت أجابــت بالبــديل "ال" 90.47مــا يقابــل نســبة  19متركــزت إجابــات األســر حــول البــديل نعــم بـــ 

الــذي يــدل علــى متركــز  1.90ســاي املقــدر بـــ باملئــة وهــذا مــا أثبتــه املتوســط احل 9.52ونســبة مئويــة  02فكانــت بتكــرار 
ـــ  اإلجابــات حــول البــديل "نعــم" واحنــراف إجابــات مفــردات العينــة بشــكل بســيط هــذا مــا أثبتــه االحنــراف املعيــاري املقــدر ب

0.10. 

 ( حول مشاهد العنف في أفالم الكرتون التي يشاهدها الطفل وصعوبة التواصل مع الطفل.03م )جدول رق
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار البدائل 

 0.10 1.90 90.47 19 نعم

 9.52 2 ال

 / / 100 21 مجموع

 المصدر: من إعداد الباحثان.

 ( حول قضاء الطفل وقت كبير في مشاهدة األفالم الكرتونية.04جدول رقم )

 االنحراف المعياري سط المتو  النسبة المئوية التكرار البدائل

 47،0 33،1 33،33 7 نعم

 33،66 14 ال

 / / 100 21 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثان.
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( حول قضاء الطفل فرتة طويلة يف مشاهدة أفالم الكرتون حيث أجابت عينة الدراسة بالبديل نعم 04يوضح اجلدول )
لصاحل اجمليبني بـ ال ، اما أفراد العينة اليت أجابت بالبديل "ال"   % باملئة 33.33و بنسبة مئوية قدرت بـ  07بتكرار 
وهو اقل بكثري من املتوسط  1.33باملئة وكذا بعد حساب املتوسط احلساي  66.33و نسبة مؤوية مقدرة بـ  14بتكرار 
لى أن قضاء الطفل وقت الذي يؤكد احنراف القيم حنو متوسطها النظر ما يدل ع 0.47،واالحنراف املعياري  2النظري 

 طويل يف مشاهدة أفالم الكرتون ستؤدي حتما من تقليل التواصل الطفل مع أسرته و منه غياب التفاعل بصورته الفعالة.

 

 

 

               

             

( إصغاء الطفل لوالديه أثناء مشاهدة أفالم الكرتون حيث أجابت عينة الدراسة بالبديل نعم  بتكرار 05يوضح اجلدول )
ما يدل  66.33و بنسبة مئوية مقدرة بـ  14لصاحل اجمليبني بـ ال  بتكرار  %باملئة  33.33 و بنسبة مئوية قدرت بـ 07

على أن الطفل ال يعري اهتماما ملناداة والديه له بل يركز يف الفلم الكرتوين، أما أفراد العينة اليت أجابت بالبديل معم"  
وهو اقل بكثري من املتوسط  1.33اب املتوسط احلساي باملئة وكذا بعد حس 33.33و نسبة مؤوية مقدرة بـ  07بتكرار 
الذي يؤكد احنراف القيم حنو متوسطها النظري أي أن أفالم الكرتون جتذب كل  0.47،واالحنراف املعياري  2النظري 

انتباه الطفل و ال يصغي لوالديه و هذا مؤشر واضح على أن التواصل األسري بني الطفل و األسرة يشهد اضطرابا 
 ضحا.وا
 نتائج الدراسة: -
من خالل حتليل نتائج الدراسة نستنتج أن معظم مضامني األفالم الكرتونية تتسم بطابع العنف، حيث إن املشاهد    

اغلبها تكون متضمنة للسالح واحلروب والقتال، أما الشخصيات اليت تقوم بدور البطولة واليت غالبها يسعى األطفال إىل 
ساسية هي العنف و القوة، ومعظمها ليست من البشر بل هي كائنات فضائية غربية من وحي تقليدها تكون صفتهم األ

 ( حول إصغاء الطفل ألسرته أثناء مشاهدة أفالم الكرتون.05جدول رقم )

 رياالحنراف املعيا املتوسط احلساي النسبة املئوية التكرار البدائل

 47،0 33،1 33،33 7 نعم

 33،66 14 ال

 / / 100 21 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثان.
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اخليال، هذا من خالل االطالع على أفالم الكرتون اليت أشارت إليها عينة الدراسة هذا فضال على أن معظم هذه 
ى تشويش فكر الطفل وهذا من املسلسالت تتحدث عن الكواكب والفضاء واألجسام الغريبة و اجلواهر، اليت تعمل عل

 خالل إجابات األسرة حول بعض أفالم الكرتون اليت يفضل الطفل مشاهدهتا.

إن عملية التنشئة االجتماعية اليت تقوم هبا األسرة كأوىل مؤسسات التنشئة االجتماعية من خالهلا يكتسب الطفل    
سة اليت تتوىل تعليم الطفل عملة من العلوم واملعارف، كما تعمل املبادئ األولية واألساسية للرتبية والسلوك. مث تليها املدر 

على ترسيخ قواعد التعامل والتصّرف لديه. مث تأيت فيما بعد وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها ال سيما منها املرئية مثل 
 التلفزيون واإلنرتنيت. وهذه األعوان تتعلق خاصة مبرحلة الطفولة. 

ئج الدراسة أن مسار التواصل بني األسرة والطفل والذي يعترب أحد أهم مؤشرات التنشئة واملالحظ من خالل نتا   
االجتماعية قد بدأ يفقد دوره يف تعليم وتربية الطفل خاصة بعد ظهور العديد من أفالم الكرتون خاصة اليت تتسم بالعنف 

 وهذا ما أجابت به أغلب مفردات عينة الدراسة.

والشخصيات الكرتونية على األطفال يكون تأثريا تراكميا، أي ال يظهر هذا التأثري من متابعة هذه  كما أن تأثري األفالم    
األفالم أو املسلسالت مدة شهر أو شهرين، بل هي نتيجة تراكمية تؤدي مستقبال إىل نتائج خطرية، خاصة تلك اليت 

اجملال االفرتاضي يقلد شخصيات أفالم الكرتون و تعرض كمًا كبريًا من العنف واخليال و هذا ما جيعل الطفل يعيش يف 
يبدأ باستخدام سلوكات عنيفة ما تؤدي إىل صعوبة التواصل مع الطفل العنيف فتجد األسرة نفسها بعيدة عن الطفل و 

عية عن القيم اليت من املفروض أن يكتسبها يف ظل التنشئة االجتماعية و هذا راجع إىل عدم مراقبة الوالدين الطفل و لنو 
 أفالم الكرتون اليت البد أن يشاهدها.

هذه األفالم من املمكن أن تقدم القيم واألخالق احلميدة للطفل، ولكنها جتعله يتلقى هذه القيم واألخالق من خالل    
اءته بيئة جديدة بعيدة كل البعد عن البيئة والثقافة العربية اإلسالمية اليت يعيش يف كنفها، فيحاول أن يتعامل معها برب 

املعهودة، فتنمو لديه دوافع نفسية متناقضة، بني ما يتلقاه، وما يعيشه داخل األسرة والبيئة واجملتمع ومنه جتد األسرة نفسها 
 أمام طفل له هوية مشتتة أو بعيدة كل البعد عن الواقع ومنه تظهر مؤشرات صعوبة التواصل واحلديث مع الطفل.

 كما نستنتج أيضا أن:

  تون تشكل منوذج ثقايف للطفل بعيدا عن قيم التنشئة االجتماعية اخلاصة باألسرة وعلى هذا األساس فإن عملية أفالم الكر
التفاعل االجتماعي بني الطفل واألسرة لن تكن عملية تفاعل فعالة ومنها يكون التواصل بني الطفل وألسرة تواصل غري 

 مكتمل.
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 لعامل اخليايل والواقعي ومنه جيد الطفل نفسه بني كفتني ال يستطيع التواصل اهلوية: تتكون لدى الطفل هوية مشتتة بني ا
 بصورة جيدة مع الطرفني ومنه ينعكس هذا سلبا على التواصل األسري.

  إن اكتساب الطفل لسلوكات العنف من خالل مشاهدة أفالم الكرتون اليت تتميز بطابع العنف تؤثر بشكل كبري على
 .%59.33التوصل إليه بنسبة مئوية  أسرته ما جيعل التواصل ما بينها يف صورة توتر وهذا مامت تعامل الطفل مع أفراد

وعند احلديث عن التواصل األسري فمن اخلطأ احلديث على التواصل من الطفل لألسرة فقد أي باجتاه واحد كما    
دور األسرة يف التواصل األسري مع الطفل يف حتدثنا على الطفل و مشكلة التواصل داخل األسرة و عليه سيتم التطرق إىل 

ظل أفالم الكرتون كما مت توضيحه يف احملور األخري يف استمارة البحث، فمن خالل النتائج املتوصل غليها أيضا مت 
الوصول إىل نتيجة مفادها أن غياب الرقابة على الطفل خاصة أثناء مشاهدة أفالم الكرتون يسبب يف قلة التواصل مع 

ما يدل على أن التواصل الفعال مع الطفل من مسؤولية األسرة خاصة يف مرحلة الطفولة  % 66.33وهذا بنسبة  الطفل
 فالطفل ال يعي خطورة ما يشاهده من أفالم كرتون اليت تؤثر على سلوكياته وشخصيته و أفعاله و تفاعالته.

  خالصة:

م بـ " تأثري أفالم الكرتون على التواصل األسري لدى الطفل" من خالل ما مت التطرق إليه حول موضوع الدراسة املوسو    
مت التوصل إىل أن التواصل األسري عملية هادفة البد أن تعي األسرة بأمهيتها يف حتقيق التنشئة االجتماعية السليمة للطفل 

اصة منها و اليت توجه للطفل يف ظل عصر العوملة و تكنولوجيا االتصال و التلفزيون و ما يبثه من برامج و أفالم كرتون اخل
مباشرة و اليت تأثر يف شخصيته و سلوكاته و هويته و منوذجه الثقافني ففي ظل هذه التغريات البد لألسرة أن حتيط طفلها 
بالعناية و املراقبة املستمرة ملا تعرضه أفالم الكرتون من مشاهد عنف و غريها واليت تسبب عائقا يف التواصل األسري، 

الذي يتسم بالعنف يصعب التعامل معه و التواصل والتفاعل معه كما أن الطفل الذي ينطوي يف مشاهدة أفالم فالطفل 
 الكرتون يصعب التفاعل.

ومما ال شك فيه أن للشخصيات الكرتونية يف الرسوم املتحركة تؤثر وبقوة يف أفعال الطفل اليومي، ويبدأ التغيري يف كالم    
ته لأللفاظ واألساليب اليت يسمعها كما أن الطفل حني يتعلق ببطل معني فإنه يرغب يف أن الطفل من خالل استخداما

تكون عميع مقتنياته وأدواته مرسوم عليها شخصيته احملببة وهكذا نالحظ انه بدال من أن نعّلم الطفل االنضباط يف سلوكه 
 .فاعل بينه وبني أفراد أسرته وحىت مع أصدقائهنراه يتوجه للمدرسة وهو حماط بالشخصية اليت تعلق هبا ومنه يقل الت
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