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 :المشكلة والمفهوم

بعد أن كانت الحروب والمجاعات وتجارة األطفال واالنقطاع عن التعليم تشكل تحديا أمام إرادة 

الطفولة ونموها ومستقبلها في القرن الماضي، فان أطفالنا ينساقون اآلن بإرادتهم ورغبتهم الشديدة نحو 

بية وقته في عالم أخر، يطلق عليه بالعالم مزالق ومخاطر أخرى، إذ أن معظمهم اصبح يعيش غال

الرقمي، ورغم أن هذا العالم جذاب ومسلي إال أن االستغراق فيه يشكل بركة وحلة، تسحب أطفالنا نحو 

  .هاوية االضطراب واإلصابة بالعديد من المشكالت النفسية واالجتماعية

 

ة العالم الرقمي، وبدأ علماء النفس إن غزو التقنيات الحديثة لحياة أطفالنا جعلهم يعيشون تحت وطأ

، وهو مصطلح يصف األطفال الذين ينمون في )الطفولة الرقمية(في اآلونة األخيرة يطلقون عليه بعالم 

العالم الرقمي، أو الذين يستعملون ويعيشون وسط العالم التكنولوجي واالفتراضي مثل عالم األنترنت 

، وشاع استعماله 1996ظهر هذا المفهوم بداية عام . ائيةواأللعاب اإللكترونية وعصر القنوات الفض

، إثر مقالة كتبها حول االنحدار 2001في عام  Marc Prenskyمن قبل العالم مارك برنسكي  

المعاصر في التعليم األمريكي، وفشل التربويون في فهم حاجات الطلبة، إذ افترض أن التعليم الحالي 

مثل األلعاب اإللكترونية، (ومهارات وحب األطفال للعالم الرقمي  يجب أن يواكب التطور التكنولوجي

، وبما أن األطفال يعيشون اليوم في الوسط الرقمي فأنه )ومقاطع الفيديو، وشبكات التواصل االجتماعي

يجب أن نوفر لهم بيئة غنية باألجهزة الرقمية، واطلق على األطفال مصطلح المواطنين الرقميين 

digital natives (Prensky,2001( ورغم ان برنسكي ،Prensky  كان يهدف إلى جعل التعليم بيئة

فاعلة ومغذية لعقول األطفال من خالل استعمال التقنيات الرقمية، إال أن الكثير من المربين واإلباء 

يجهلون مخاطر االستعمال الدائم لهذه التقنيات من قبل األطفال، إذ تشير الدراسة األخيرة لمنظمة 

قد يؤدي استعمال األطفال للتقنيات الحديثة إلى زيادة فرصة تعلمهم وإبداعهم  : ...ليونيسيف للطفولةا

إال أن غياب الرقابة واستخدامها بشكل مفرط يجعل نموهم المعرفي واالجتماعي والجسمي غير 

صحي، كذلك يقلل من فرص التفاعل مع األخرين، والتأخر في نمو مهاراتهم االنفعالية 

)UNICEF,2017( وهذا ما أكدت عليه دراسة كريستاكيس ومورينو ،)Christakis  & Moreno  

الثابتة (التي تذكر انه يجب الحذر من جاذبية التقنيات الرقمية ومغرياتها الصورية ) 2009,

، واالنتباه من جعلها تأخذ وقتا طويال من حياة أطفالنا، ألن االستعمال المتكرر للعالم )والمتحركة

الرقمي محفوف بمخاطر االستقواء واالنحراف الجنسي وإدمان األنترنت واضطراب النوم، وتوصلت 

إلى أن من مساوئ العيش في العالم الرقمي ضعف ) Chernyavskaya ,2015(دراسة جيرنيفسكايا 

ي، المهارات االجتماعية، وفقدان الدفء والتواصل األبوي، وقلة فرص اكتشاف العالم الحقيقي الخارج

والتعرض لألذى النفسي، وضعف الحكم األخالقي، كذلك وجدت دراسة مونتغمري 

)Montgomery,1996 ( ان بعض األلعاب ومواقع التواصل تنشر الصور اإلباحية، وتعلم األطفال

  
 
 
إن غزو التقنيات الحديثة 
لحياة أطفالنا جعلهم يعيشون 
تحت وطأة العالم الرقمي، 
وبدأ علماء النفس في اآلونة 
األخيرة يطلقون عليه بعالم 

 )فولة الرقميةالط(
 
 
 
ظهر هذا المفهوم بداية عام 

، وشاع استعماله من 1996
قبل العالم مارك برنسكي  

، إثر مقالة 2001في عام 
كتبها حول االنحدار المعاصر 
في التعليم األمريكي، وفشل 
التربويون في فهم حاجات 
 ،الطلبة

 
 
 
الكثير من المربين واإلباء 
يجهلون مخاطر االستعمال 

لهذه التقنيات من الدائم 
 قبل األطفال

 
 
 
قد يؤدي استعمال األطفال 
للتقنيات الحديثة إلى زيادة 
فرصة تعلمهم وإبداعهم إال 
أن غياب الرقابة 
واستخدامها بشكل مفرط 
يجعل نموهم المعرفي 



سلوكيات غريبة وشاذة مثل نشر مقاطع فيديو لرجل يأكل الزجاج وقطع البالستيك ويشرب الماء القذر 

  .األطفال اآلخرين او يعتدي على

 

 األسباب واإلحصائيات

وبهذا الصدد يرجع انشغال األطفال بالعالم الرقمي إلى مجموعة من األسباب، منها ما ذكرته دراسة 

بأن ما يجذب األطفال إلى العالم اإللكتروني وجود الرسوم ) Montgomery,1996(مونتغومري 

ن دعمها عن طريق وسائل األعالم، كذلك أشارت الجذابة واأللعاب المنشورة على المواقع، فضال ع

إلى أن انجذاب األطفال المفرط إلى )  Christakis  &Moreno ,2009(دراسة كريستاكيس ومورينو

الموبايل والحاسوب وشبكات التواصل يرجع إلى التأثر بضغط اإلقران، وضعف القدرة على تنظيم 

)) Vincent ,2015أما دراسة فنسنت . ض األطفالالذات، والهرب من الواقع المؤذي الذي يعيشه بع

فبينت أن أسباب استعمال التقنيات الرقمية تنشأ من رغبة األطفال في التعبير عن حاجاتهم النفسية، 

والتنافس مع األطفال اآلخرين، والتميز عليهم، وإبراز مواهبهم المختلفة، كذلك قد يرجع إلى شعور 

عي، والفراغ الذي يشعرون فيه، والبحث عن وسائل المتعة والتسلية، األطفال بالملل من العالم الواق

 .وإشباع حاجتهم للعب

وتوجد إحصائيات عديدة حول استعمال وتداول أطفالنا لهذه التقنيات، إذ بينت دراسة فورمبي 

)Formby, 2014 ( سنوات يستعملون جهاز التابلت  4- 3من األطفال في عمر %  28إلى أنtablet 

سنة في العديد من الدول  16- 9نزل، وأظهرت دراسة مسحية أجريت على األطفال  بعمر في الم

لعب الفيديو، % 83، ويمارس video clipsيشاهدون الفيديو الكليب %  76األوربية أن 

% 85على شبكات التواصل االجتماعي يوميا، ويستعمل % 82الرسائل النصية، ويسجل% 62ويستعمل

 Ofcom,2017وأشارت نتائج دراسة مركز اوفكوم ) Davies, 2011(لبيتي األنترنت في الواجب ا

من األطفال يشاهدون التلفاز على % 95إلى أن :  سنوات 7- 3طفال من عمر  500التي أجريت على 

التلفاز على جهاز ) سنوات7-5بعمر % 49سنوات، و 4-3بعمر % 41(جهاز الساتاليت، ويشاهد 

األلعاب اإللكترونية، ويستعمل ) سنوات7-5بعمر % 66سنوات، و4-3بعمر % 40(التابلت، ويمارس 

جهاز التابلت في دخول األنترنت، ويفضل ) سنوات7- 5بعمر % 63سنوات، و4-3بعمر % 71(

الدخول على اليوتيوب لمشاهدة الكارتون ) سنوات7-5بعمر % 71سنوات، و4- 3بعمر % 48(

 .سنة 11-8ه النسب تأخذ في االرتفاع في عمر واألشياء المفضلة ومقاطع الفيديو المضحكة، وهذ

 

 تأثير العالم الرقمي على البناء الجسمي والعصبي

وجدت نتائج الدراسات الطبية والعصبية أن هذا االستعمال المفرط للتقنيات ال يؤثر على النمو 

مغتهم، إذ المعرفي واالنفعالي واالجتماعي لدى األطفال فحسب، وإنما يعمل على تدمير أجسادهم وأد

توصلت الدراسات إلى وجود تأثيرات جسمية وعصبية مشتركة على قوة األطفال وأنشطتهم البدنية، 

واهم هذه التأثيرات تظهر في إرهاق العينين وأصابتها بضعف البصر والجفاف والرؤية المشوشة، 

التأخر في أداء كذلك ظهور آالم الظهر والكتفين والرقبة والصداع، فضال عن إعاقة نمو الدماغ، و

 Garrison(ووجدت دراسة جاريسون وكريستاكيس ) Lillard, & Peterson,2011(بعض وظائفه 

& Christakis, 2012 ( أن استعمال التقنيات الرقمية تسبب األرق والتأخر في النوم وصعوبة االنتباه

ميلتزوف وبطء القدرة على التركيز، فضال عن ذلك أسفرت نتائج زيمرمان و كريستاكيس و

)Zimmerman, Christakis& Meltzoff,2007 ( أن الطفل الذي يستعمل أجهزة الفيديو والتلفاز

يتعرض للسمنة اكثر من الطفل الذي يقضي ساعتين فاقل، ) ساعات فاكثر في اليوم4(بشكل مفرط 

دراسة وتوصلت . كذلك تؤثر هذه األجهزة على نشاط األطفال وتشكل تحديا لنموهم الحركي والعضلي

واالجتماعي والجسمي غير 
 صحي

 
 
 
يجب الحذر من جاذبية 
التقنيات الرقمية ومغرياتها 

ة الثابت(الصورية 
، واالنتباه من )والمتحركة

جعلها تأخذ وقتا طويال من 
 حياة أطفالنا

 
 
 
االستعمال المتكرر للعالم 
الرقمي محفوف بمخاطر 
االستقواء واالنحراف الجنسي 
وإدمان األنترنت واضطراب 
 النوم

 
 
 
أن من مساوئ العيش في 
العالم الرقمي ضعف 
المهارات االجتماعية، 
وفقدان الدفء والتواصل 

ألبوي، وقلة فرص اكتشاف ا
العالم الحقيقي الخارجي، 
والتعرض لألذى النفسي، 
 وضعف الحكم األخالقي

 
 
 
أن انجذاب األطفال المفرط 
إلى الموبايل والحاسوب 
وشبكات التواصل يرجع إلى 
التأثر بضغط اإلقران، وضعف 
القدرة على تنظيم الذات، 
والهرب من الواقع المؤذي 

 فالالذي يعيشه بعض األط
 
 
 
بينت دراسة فورمبي إلى 

من األطفال في %  28أن 
سنوات يستعملون  4-3عمر 

في  tabletجهاز التابلت 
 المنزل



إلى أن اثأر اإلدمان على التقنيات الرقمية مثل األنترنت والحاسوب   Luskin,2012لوسكين 

والموبايل له أعراض مشابهة لإلدمان على القمار والمخدرات مثل االرتعاش، والغثيان والقلق وضعف 

  .القدرة على ضبط الذات

 

 أنواع التقنيات الرقمية في عالم الطفولة

راسات السابقة لوجدنا أن هذه المشكالت ال تنحصر بتقنية معينة مثل استعمال لو راجعنا الد  

األنترنت، وإنما تشمل كافة الوسائط الرقمية كالتلفاز والحاسوب وأجهزة الموبايل وشبكات التواصل 

 :االجتماعي، وتناولت الدراسات المختلفة تأثير هذه التقنيات على شخصية األطفال، وكاالتي

ال يتحدد استعمال شبكات التواصل االجتماعي على البالغين فحسب، إذ يوجد : تاألنترن. 1

 Facebookعلى الفيس بوك ) ببيانات مزورة(الكثير من األطفال الذين لديهم حسابات شخصية 

، وحاول الباحثون Skypeوالسكاي بي  Snapchatوالسناب جات  Instagramواالنستغرام 

بية الناتجة عن سوء االستعمال، فوجدت دراسة توينج وكريزان دراسة األعراض السلوكية السل

-10التي أجريت على عينة من األطفال بعمر ) Twenge, Krizan& Hisler,2017(وهيسلر 

سنة أن الذين يستعملون شبكات التواصل االجتماعي ألكثر من ساعتين في اليوم كانوا اكثر  11

نوم والتغذية، ولديهم أفكار سلبية تجاه صورتهم حزنا من أقرانهم ويعانون من اضطراب في ال

إلى أن انشغال األطفال بشبكات  APA,2017الجسدية، وأشارت الجمعية األمريكية لعلم النفس 

األنترنت والتواصل االجتماعي يقلل من التفاعل المباشر مع اآلخرين وجها لوجه، ويحد من فرص 

ا يكون لذلك تأثيرا كبيرا على قدراتهم في قراءة إقامة عالقات الصداقة في العالم الواقعي، مم

ووجدت دراسة راشيل . العاطفة اإلنسانية وتأجيل إشباع الحاجات والتعايش مع العالم المادي

)Rachel,2015 ( أن بعض األطفال والمراهقين يستعملون األنترنت كوسيلة ألثبات ذاتهم من

الخاصة، ورغم ذلك فان بعضهم يستعمله خالل نشر مهاراتهم وجاذبيتهم الشخصية وأفكارهم 

  Ybarra(وبينت نتائج يبارا وميتشل . كوسيلة لمهاجمة اآلخرين واستغاللهم والسخرية منهم

&Mitchell,2008 ( أن األطفال من أكثر الفئات تعرضا للمضايقة على األنترنت، التي ينتج عنها

قاطع فديو جنسية من قبل األقران استالم صور ورسائل وم(مشكالت عديدة مثل مواجهة للتحرش 

 .والقلق واالكتئاب والعزلة) أو الراشدين

إلى أن استعمال الرسائل النصية بشكل سيء  Kelly,2015توصلت دراسة كيلي : الموبايل. 2

ارتبط بضعف التوافق االكاديمي، إذ أظهرت عينة البحث من األطفال ضعفا واضحا في أداء المهام 

نتباههم عن دروسهم التعليمية، كذلك استعمل بعض التالميذ نصوص الرسائل الدراسية، وانصراف ا

للموبايل كوسيلة لتهديد اآلخرين ونشر الشائعات عنهم داخل المدرسة، وأظهرت نتائج دراسة 

أن استعمال الموبايل المفرط كان له إسهاما كبيرا على خسارة ) Maccoby, 2002(ماكوبي 

ع أفراد العائلة، ووجد الباحث أن األطفال المدمنين يعانون من ارتفاع األصدقاء، وكثرة المشكالت م

حول تأثير ) Rachel,2015(القلق والشعور بكثرة الضغوط االجتماعية، وتوصلت دراسة راشيل 

استعمال برامج الموبايل على صحة األطفال والمراهقين، إلى أن االستعمال المفرط لهذه البرامج 

الذات، وشعورهم بتدني طيب الحال، كذلك وجدت انهم يعانون من االكتئاب  ينتج عنها تدني تقدير

واقترح الباحثون في اآلونة األخيرة مفهوم اكتئاب الفيس بوك . والقلق والشعور بالوحدة النفسية

Facebook Depression  الذي في ضوئه يشعر الطفل بمشاعر الحزن والالمباالة واالنعزال ،

اء الكثير من الوقت على شبكات التواصل االجتماعي، وتوصلت بعض عن اآلخرين نتيجة قض

الدراسات أن األطفال الذين يعانون من هذا االكتئاب قد يتوجهون نحو مواقع بديلة وخطرة، 

والسيما التي تشجع على استعمال المواد المخدرة، والممارسات الجنسية الخطرة، والسلوكيات 

 
 
 
أن هذا االستعمال المفرط 
للتقنيات ال يؤثر على النمو 
المعرفي واالنفعالي 
واالجتماعي لدى األطفال 
فحسب، وإنما يعمل على 
 تدمير أجسادهم وأدمغتهم

 
 
 

راسات إلى توصلت الد
وجود تأثيرات جسمية 
وعصبية مشتركة على قوة 
 األطفال وأنشطتهم البدنية

 
 
 
اهم هذه التأثيرات تظهر 
في إرهاق العينين وأصابتها 
بضعف البصر والجفاف 
والرؤية المشوشة، كذلك 
ظهور آالم الظهر والكتفين 
والرقبة والصداع، فضال عن 
إعاقة نمو الدماغ، والتأخر 

وظائفه  في أداء بعض
 
 
 
أن استعمال التقنيات الرقمية 
تسبب األرق والتأخر في 
النوم وصعوبة االنتباه وبطء 
 القدرة على التركيز

 
 
 
 
أن اثأر اإلدمان على 
التقنيات الرقمية مثل 
األنترنت والحاسوب 
والموبايل له أعراض مشابهة 
لإلدمان على القمار 
والمخدرات مثل االرتعاش، 

وضعف والغثيان والقلق 
 .القدرة على ضبط الذات

 
 



 ).Sturm ,2010(العدوانية والمدمرة 

عن وجود وصلة مشتركة بين زيادة مشاهدة  Vitelli,2014توصلت دراسة فيتيللي : التلفاز. 3

التلفاز وظهور أعراض نقص االنتباه، إذ وجدت أن األطفال الذين يشاهدون التلفاز على فترات 

طويلة يعانون من مشكالت في االنتباه ونشاط حركي شديد، وضعف القدرة على ضبط الذات، 

جدت الدراسة أن بعض األطفال يظهرون سلوكيات عدائية تعلموها من خالل أفالم كذلك و

أن األطفال الذين ) Bar-on,2010(اون _وتوصلت دراسة بار. الكارتون والبرامج الترفيهية

حدثا عدوانيا  12,000ساعات في اليوم على مدى سنة واحدة، يشاهدون   3يتابعون التلفاز لمدة 

 إعالنا 20,000و جنسيا موقفا  000 ,14و) اب والسرقة واالعتداءات المسلحةمثل القتل واالغتص(

جاري، وبما أن قدرة األطفال على التمييز بما يشاهدونه وما هو حقيقي ضعيفة، فانهم معرضين ت

للعديد من السلوكيات السلبية مثل العدوانية والجنس وسوء التغذية والسمنة واإلدمان على المواد 

أن قضاء ) Dietz & Strasburger,1991(يا، ووجدت دراسة ديتز وستراسبورغر المؤثرة نفس

األطفال لوقتهم على مشاهدة القنوات الرقمية لفترة طويلة يؤدي إلى السمنة، وقلة النشاط الحركي، 

وانخفاض مستوى استهالك السعرات الحرارية للجسم، وتوصلت دراسة ماثيوس وزمالؤه 

)Mathios et.al,1998 (ى أن الرسائل والصور واألفالم التي تقدم عبر التلفاز إلى األطفال، إل

تزودهم باستعدادات إيجابية لإلدمان على الكحول والسجائر في المستقبل، وذلك في ضوء أشراطها 

 .بشخصيات سينمائية محبوبة ومشهورة

مال إلى أن استع Russell et.al,2014توصلت دراسة روسل : األلعاب اإللكترونية . 4

األلعاب اإللكترونية ارتبط مع العديد من المشكالت الصحية مثل السمنة وبطء الحركة، وسوء 

 ,Skoric(التغذية وخطر التعرض ألمراض القلب في المستقبل وبينت دراسة سكوريك وتيو ونيو 

Teo & Neo ,2009 ( أن االستعمال المستمر أللعاب الفيديو يؤدي إلى اإلدمان عليها، وضعف

درة على تركها، مما ينجم عنه تأثيرا سلبيا على أدائهم الشخصي والدراسي، وفقدان القدرة على الق

إلى أن ) Hofferth,2010(العيش حياة طبيعية مثل باقي األطفال، وتوصلت دراسة هوفيرث 

استعمال األطفال للحاسوب أو لعب الفيديو بشكل مفرط يرتبط بتدني التحصيل الدراسي، وزيادة 

يف في أداء الواجبات واالمتحانات الدراسية، ووجدت دراسة زيمرمان و كريستاكيس التسو

أن استعمال األطفال لألجهزة ) Zimmerman, Christakis& Meltzoff,2007(وميلتزوف 

  . سنة يؤخر نموهم اللغوي والتواصلي مع اآلخرين 3-2الرقمية بعمر 

 

 التعليم والعالم الرقمي

لرقمي فان فائدة القنوات الرقمية عظيمة في حياة األطفال، والسيما اذا تم ورغم سلبيات العالم ا 

توظيفها في النظام التعليمي وبرامج تطوير المهارات الشخصية واالجتماعية، إذ وجدت دراسة تراسات 

ان استعمال التقنيات الرقمية يزيد من مهارات األطفال ) Terras and Ramsay ,2016(ورامزي 

والكتابة، والقدرة على التفكير الناقد، واالبتكار، والبصيرة، ووجدت دراسة ليبرمان  على القراءة

سنوات، أن  6-3التي أجريت على عينة من األطفال بعمر ) Lieberman et.al,2009(وزمالؤه 

) عبر برامج تربوية(استعمال الهواتف الذكية والحاسوب واأللعاب اإللكترونية بشكل منظم ومنهجي 

تأثير على تحسين معارف األطفال ومهاراتهم في التفكير والتخطيط والمالحظة وحل المشكالت  كان له

 &Sarama(والقراءة وتطوير اللغة وزيادة مهارات الحساب، وتوصلت دراسة ساراما وكليمينتس 

Clements,2007  ( إلى أن دعم اإلعالم الرقميdigital media  ،لتعليم األطفال في القرن الحالي

دى إلى مساعدة المعلمين على تنشيط العمليات المعرفية لدى األطفال، وزيادة قدرتهم على التفكير أ

الجيد، والمجرد، والناقد، وطور من قدراتهم على الرياضيات، وزيادة دافعيتهم على التعلم، وتشجيعهم 

 
 
أن الذين يستعملون شبكات 
التواصل االجتماعي ألكثر من 
ساعتين في اليوم كانوا 
اكثر حزنا من أقرانهم 
ويعانون من اضطراب في 
النوم والتغذية، ولديهم 
أفكار سلبية تجاه صورتهم 
 الجسدية

 
 
 
 
أن انشغال األطفال بشبكات 
األنترنت والتواصل 

ي يقلل من التفاعل االجتماع
المباشر مع اآلخرين وجها 
لوجه، ويحد من فرص إقامة 
عالقات الصداقة في العالم 
 الواقعي

 
 
 
أن استعمال الموبايل المفرط 
كان له إسهاما كبيرا على 
خسارة األصدقاء، وكثرة 
 المشكالت مع أفراد العائلة

 
 
 
أن االستعمال المفرط لهذه 
البرامج ينتج عنها تدني 

ر الذات، وشعورهم تقدي
بتدني طيب الحال، كذلك 
وجدت انهم يعانون من 
االكتئاب والقلق والشعور 
 بالوحدة النفسية

 
 
 
اقترح الباحثون في اآلونة 
األخيرة مفهوم اكتئاب 

 Facebookالفيس بوك 
Depression  الذي في ،

ضوئه يشعر الطفل بمشاعر 
الحزن والالمباالة واالنعزال 

قضاء عن اآلخرين نتيجة 



ولمان، وأسفرت نتائج دراسة فيش، وش. على التخمين وطرح الحلول للمشكالت التي تواجههم

إلى أن التعليم الرقمي كانت ) Fisch, Shulman, Akerman, &Levin, 2002(وأكرمان، وليفين 

له إسهامات كبيرة في تعليم اللغات األجنبية، وتحسين مهارات األطفال على القراءة والكتابة، وذلك في 

  .بة بدون أخطاءضوء تعرف الحروف األبجدية، وفهم معاني الكلمات، وبناء الجمل، وكيفية الكتا

 

 :وفقا لنتائج الدراسات السابقة، نوصي باالتي: التوصيات

تنظيم أوقات أطفالنا عند استعمالهم للتقنيات الرقمية، وتوصي الدراسات أن ال يتجاوز وقت . 1

 .استعمال األطفال ساعتين في اليوم الواحد

قمية، إذ يجب أن تكون طريقتنا في عدم زجر األطفال ومنعهم بالقوة عند استعمالهم التقنيات الر.  2

التعامل معهم على قدر كبير من الحذر، ألننا عندما نمنع الطفل من شيء يحبه سيبادر بالبكاء والعناد 

 . يكون مفيدا بدرجة كبيرة) مثل الخروج للتنزه(والرفض، لذلك فان وسيلة اإلقناع وإيجاد بدائل أخرى 

مال التقنيات الرقمية لوقت طويل، يمكن أن يترك لديهم محاولة جعل أطفالنا يفهمون أن استع. 3

 .أثار سلبية ومؤذية، ويمكن االستعانة بمعلمي المدرسة والمرشدين التربويين في شرح ذلك

إيجاد وسائل أخرى للترفيه مثل ممارسة رياضة كرة القدم والسباحة والخروج إلى المنتزهات . 4

 . وزيارة المتاحف وحدائق الحيوانات

استثمار التقنيات اإللكترونية في عمليات التعليم وإداء الواجبات المدرسية، إذ وفقا للدراسات . 5

السابقة تساعد هذه التقنيات على تطوير مهارات األطفال وقدراتهم على القراءة والكتابة والرياضيات 

 .وزيادة فاعلية العمليات المعرفية
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الكثير من الوقت على 
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أن األطفال الذين يشاهدون 
التلفاز على فترات طويلة يعانون 
من مشكالت في االنتباه ونشاط 
حركي شديد، وضعف القدرة 
 على ضبط الذات

 
 
 
 
أن قضاء األطفال لوقتهم على 
مشاهدة القنوات الرقمية 
لفترة طويلة يؤدي إلى 

وقلة النشاط الحركي،  السمنة،
وانخفاض مستوى استهالك 
 السعرات الحرارية للجسم

 
 
 
أن استعمال األلعاب 
اإللكترونية ارتبط مع العديد 
من المشكالت الصحية مثل 
السمنة وبطء الحركة، وسوء 
التغذية وخطر التعرض 
ألمراض القلب في المستقبل 
 
 
 
أن االستعمال المستمر أللعاب 

ى اإلدمان الفيديو يؤدي إل
عليها، وضعف القدرة على 
تركها، مما ينجم عنه تأثيرا 
سلبيا على أدائهم الشخصي 
 والدراسي

 
 
 
أن استعمال األطفال للحاسوب 
أو لعب الفيديو بشكل مفرط 
يرتبط بتدني التحصيل 
الدراسي، وزيادة التسويف 
في أداء الواجبات 
 ،واالمتحانات الدراسية
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جهزة أن استعمال األطفال لأل
سنة يؤخر  3-2الرقمية بعمر 

نموهم اللغوي والتواصلي مع 
. اآلخرين

 
 
 
رغم سلبيات العالم الرقمي 
فان فائدة القنوات الرقمية 
عظيمة في حياة األطفال، 
والسيما اذا تم توظيفها في 
النظام التعليمي وبرامج 
تطوير المهارات الشخصية 
 واالجتماعية

 
 
 

ية ان استعمال التقنيات الرقم
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على القراءة والكتابة، 
والقدرة على التفكير الناقد، 
 واالبتكار، والبصيرة

 
 
 
أن استعمال الهواتف 
الذكية والحاسوب واأللعاب 
اإللكترونية بشكل منظم 

) عبر برامج تربوية(ومنهجي 
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معارف األطفال ومهاراتهم 
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والمالحظة وحل المشكالت 
والقراءة وتطوير اللغة 
 وزيادة مهارات الحساب

 
 
 
تنظيم أوقات أطفالنا عند 
استعمالهم للتقنيات الرقمية، 
وتوصي الدراسات أن ال 
يتجاوز وقت استعمال األطفال 
 ساعتين في اليوم الواحد
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عدم زجر األطفال ومنعهم 
بالقوة عند استعمالهم 

، إذ يجب التقنيات الرقمية
أن تكون طريقتنا في 
التعامل معهم على قدر كبير 
 من الحذر

 
 
  
  
 
إيجاد وسائل أخرى للترفيه 
مثل ممارسة رياضة كرة 
القدم والسباحة والخروج إلى 
المنتزهات وزيارة المتاحف 
 وحدائق الحيوانات
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 2018 نوفمبر 30 للجائزة الترشحأخر أجل لتقديم 

 للجائزة الترشح شروط
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf 

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 
 

  2019 للعـــــام"  ــةـسانيــالنفـ ومالعلــ ـيفــ ــونالراسخــ" 
  

 " العربية ةالنفسي العلوم شبكة"  لتأسيس ـــرةعش سادسةال الذكـــرى بمناسبة
ـّـ  ــةعربيـ طبننفسانيــــة ـةشخصيـ ــةالعربي يـــةسالنفـ ــومعلــل ـــةمؤسس ـرمتك

 :بلقــــــب
 2019 ــامللعــ"  ـةـسانيــــالنف ــومالعلـــ ــيفـ ـــونالراسخـ" 

 30/04/2019 الشخصيات لترشيح أجل آخر
 الترشيــــح شــــروط

http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassikhoun2018.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  
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