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..  أطفالنا كانت وال تزال شاشة التلفاز هي المهيمنة في حياة 

اليومية ،واآلن مع اكتساح اإلنترنت للحياة 

:للقائمة أضيفت 

..يوميا من حياة معظم أطفالنا وصارت جزءاً 

الهواتف الذكية و ألعاب الفيديو 

:  يقال وكما 

-من ملك اإلعالم فقد ملك كل شيء -

..عام 17شخص تقل أعمارهم عن مليون 84يلج على االنترنت يوميا على مستوى العالم 

..سنوات 9ومنذ سنوات قليلة مضت ، كان متوسط عمر األطفال في المملكة المتحدة الذين يدخلون على شبكة االنترنت 

!!سنوات 5أما اليوم فقد تقلص متوسط العمر ليصل إلى 



واستخدام مواقع التواصل االجتماعي 

..من بين األنشطة األكثر شيوعاً بين األطفال والمراهقين

:بما في ذلك مواقع الشبكات االجتماعية مثل 

ومواقع األلعاب والعوالم االفتراضية، 

.  يوتيوب: ومواقع الفيديو مثل 

تويتر»انستقرام » فيسبوك 

هذه المواقع تفتح بوابة للترفيه واالنفتاح كل 

..على عوالم أخرى جديدة ومثيرة 

يوتيوب

!!من األطفال قاموا بنشر مضامين سلبية % 21

!!منهم سرق حسابًا ألشخاص مختلفين أو قام بالتسجيل دون إذن األب% 26

.من األطفال تجاهلوا حد العمر للتسجيل على تلك المواقع % 16

:لكنها بالنهاية حقيقة ونتيجة بعض اإلهمال 
!!فة أظهرت أبحاث كثيرة بشأن األسرة نتائج يراها اآلباء مخي

!!ل كاملة اثنان من كل خمسة أطفال تقريبا استخدموا هاتفا ذكيا أو كمبيوتر قبل أن يتمكنوا من نطق جم
من األطفال دون العاشرة من عمرهم يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي % 50أكثر من 

% !!11وسناب شات بنسبة % 40هو األكثر انتشارا بين األطفال ثم واتس آب بنسبة وفيسبوك !!من أكدوا مراقبتهم ألوالدهم فقط هم من اآلباء % 32على الرغم من كثرة األطفال المشاركين فإن 



الطفليعمل إعالم الطفل على أساس أن 

:وما يرسم مستقبله هو 

..نوعية التلقين التي يستقبلها عقله اليوم 

:هنا الســـــــؤال ويأتي 

...على على سؤالنا لنلقي نظرة ولنجيب 

كائن قابل للتشكيل 

أطفالنا ؟يمكن لوسائل اإلعالم أن تساعد كيف 

؟ما الذي يريده أطفالنا من اإلعالم 



: تساعد وسائل التواصل االجتماعي في نواحيها اإليجابية على

.  والعائلة األطفال على اتصال مع األصدقاء بقاء 

.  والفنون قدراتهم اإلبداعية من خالل تبادل األفكار تعزيز 

.  اهتماماتهم والتفاعل مع آخرين يتشاركون نفس االلتقاء 

.المألوف لديهم الحس الجمالي، والخيال والخروج عن تنمي 

القيـــم النبــوية واألخالقيةلزرع تشكل بيئـــة خصـــبة 

.من خــــالل الرســــومات المتحـــركة والقصــص الجذابة 



: تساعد وسائل التواصل االجتماعي في نواحيها اإليجابية على

،لغـــــويةثروة اكســاب أطفــــــالنا فعالة في وســــائل هي 

العربيـــةاللغة فهــم على وقدرة 

.باستخدامها بشكل سليم والتعبير 

الكثير من المعلوماتومداركه، وتكسبه توسع معارف الطفل 

والثرية في مختلف المجاالتالمختلفة 

.وممتعة ، جذابة، بطريقـة سلســــة

..اإلنترنت مواقــــــع حتى الواجبات المدرسية صارت تحل عبر 

لذلك هي فرصة لتعزيز التعلـــم

.المعلومـات الصحيحة إلى والوصول 



: تساعد وسائل التواصل االجتماعي في نواحيها اإليجابية على

المجتمعيةفرصــة المشــاركة هذه المواقع تتيح 

.  وجهة نظر عن النفس والمجتمع والعالموتكوين 

متنــــوعة،في نمو الفكر، والتعرف على خلفيات تساهم 

حول القضايا الشخصية والعالمية،والحوارات اآلراء وتبادل 

.والتســامح معـه الرأي اآلخر ونشــر فكـــــر احتـــرام 

االنترنت نفـــس جونز ، متخصص في علم جراهـــــام 

على االنترنت التواصــــــــل االجتمـــــــاعي مستخدمي شبكات غالبية 

..الجانب االجتماعي على أرض الواقع في في العادة األكثر فاعلية هم 



!!يوفر كل تلك الجوانب ؟( اإلعالم العربي )هل

إذن



األطفال وانخراطهموقد ارتفعت مستويات استخدام خاصة 

:ســــابقاً مما كانوا عليه الوســائل بشكــل أكبـــر هذه في 

.  معها فهمنا نحن اآلباء لهذه المواقع وكيفية التعامل 

.  المواقع توفير مساحة من الوقت ألطفالنا لمشاركتهم نشاطاتهم عبر هذه 

.  استخدامهـــا بالشكـــل الســليم على تشجيعهـــم 

.الئق غير محتـوى حمايتهم مما قد يتعرضون له من 

يحتاجه أطفالنا اليومما 

.مستشار لدى حكومة المملكة المتحدة ولدى األمم المتحدة ألمن األطفال على االنترنت جون كار       

الهم على اآلباء التفكير في االنترنت على أنه جزء آخر من الحياة اليومية ، ويعلموا أطفيجب 

كما يفعلون األخالقية الحياتية على االنترنتوالسلوكيات التوجهات تطبيق القيم نفسها ، وتبني 

مهم وهذا بعد آخر لكونك ولي أمر في العصر الحديث ، وهو يتساوى مع تعلي.. على أرض الواقع 

.طريق وعدم ركوب السيارة مع الغرباء أو النظر في كال االتجاهين عند عبور الالعالقات ما يتعلق 



حقيقةما يحتاجه أطفالنا 

طمرهافي نســـــــارع والتي ما لم 

مع ما نشهده من تطورات سريعةمترافقة 

!!أبنائنافي عالم اإلعالم واإلنترنت وفي حياتنا وحياة 

(تضييق الفجـــــــــوة بيننا ) 

ستستمر في االتســــــــــاع يوما بعد يوم


