دراسة وصفية تحليلة لألطفال للفئات العمرية من  15-7سنة

الباحث
وسام سالم وايف
رئيس مهىدسيه  /مديرية شباب ورياضة بابل
وواشط مدوي في حقىق االوسان
مجمىعة حق/رقم المجمىعة 7

بابل2015/

االهداء
الى أمة االسالم التً تحمل على عاتقها كلمة " أقرآ "
الى مصدر عزتً وقوتً وفخري وطنً الحبٌب
الى ٌنبوع الحنان  ..أمً
الى رمز العطاء  ..أبً
الى عنوان المحبة  ..أخوانً،أخواتً
الى من رافقتنً بدعواتها سراً وجهراً،الى الحبٌبة الغالٌة زوجتً
الى من أضئتم حٌاتً بشموعكم المتوقده بالحب
الى من ترتاح النفس للقٌاكم وأبتسامتكم أبنائً
الى كل من وسعته ذاكرتً ولم تسعه مذكرتً
الى كل من ٌعرفنً من قرٌب او من بعٌد
الٌهم جمٌعا ً أهدي ثمرة جهدي  ،ونتاج بحثً المتواضع

الباحث 
أ

شكروتقدٌر 
الحمدهللربالعالمٌنوالصالةوالسالمعلىأشرفاألنبٌاءوالمرسلٌنسٌدنامح َّمدوعلىآله
وصحبهومنتبعهمبإحسانإلىٌومالدٌن،وبعد...
فإنًأشكرهللاتعالىعلىفضلهحٌثأتاحلًإنجازهذاالعملبفضله،فلهالحمدأوالًوآخراً .
الشكر والتقدٌر لجمٌع األساتذة األفاضل الذٌن ساهموا بجهدهم وخبراتهم فً تقٌٌم البحث من
خاللاستمارةاألستبانةالتًعرضتعلٌهم .
اتقدمبالشكروالتقدٌرلمدٌرٌةشبابورٌاضةبابللماابدتهمنمساعدةوتسهٌلمهمةفًانجاز
هذاالبحث .
كمااتقدمبالشكروالعرفانالىدائرةصحةبابل/العٌاداتاالستشارٌةواخصبالذكرالدكتورطاهر
والدكتورعباسلماابدوهمنمساعدةفًوضعاسئلةاالستبانةالخاصبالجانبالصحً .
كذلك اتقدم بالشكر والتقدٌر لكل المنتسبٌن فً الدوائر الحكومٌة الذٌن ساهموا فً انجاز هذا
البحثمنخاللملئاستمارةاالستبانةالتًكانتاساسبحثًهذا .
كما ال ٌفوتنً ان اتقدم بالشكر والعرفان الى االستاذ قاسم الفتالوي المدرب فً حقوق
االنسان/مركزالنماءالذيامدنًبالمعلوماتالقانونٌةالخاصةبحقوقاالنسان .
كماأتوجهبالشكرإلىكلمنساندنًبدعواتهالصادقةوتمنٌاتهالمخلصة ...
واخٌرا"ادعوهللاسبحانهوتعالىانٌوفقالجمٌعالىالخٌروهللاولًالتوفٌق .



الباحث 

ب

ملخص البحث
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى إيجابيات وسمبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع ممارستيا من وجية
نظر اولياء امور االطفال لمفئات العمرية من  51-7سنة ،وىذه الدراسة تم تطبيقيا عمى  15شريحة من

اولياء االمور الموظفين في دوائر حكومية سواء كان االب او االم ،وليذا الغرض تم إعداد استبانة مكونة
من  51فقرة  55فقرة تخص المعمومات السمبية لممارسة االلعاب االلكترونية و 1فقرات تخص المعمومات

االيجابية المكتسبة من ممارسة ىذه االلعاب ،ويرى اولياء االمور أن لممارسة األلعاب اإللكترونية أثا ار
إيجابية ،وأخرى سمبية .فمن األثار االيجابية انيا تسيم في تحسين بعض الميارات اإلجتماعية واالكاديمية

لدى االطفال مثل :ميارة البحث عن المعمومات ،ميارة الطباعة ،ميارة الكتابة ،ميارة اكتساب المغات
األجنبية ،ميارات التفكير الناقد ،وميارات حل المشكالت .أما فيما يتعمق باألثار السمبية المترتبة عمى

ممارسة األلعاب اإللكترونية فيي عديدة وتم تصنيفيا إلى ست فئات :أضرار دينية ،أضرار سموكية وأمنية،

أضرار صحية ،أضرار إجتماعية ،وأضرار أكاديمية ،ويندرج تحت كل فئة عدد من االثار السمبية ،وتعتبر
ىذه الدراسة من البحوث الوصفية التحميمية التي تستيدف جمع اكبر عدد ممكن من المعمومات عن الوقائع

والظواىر االجتماعية،من خالل توجييا الميداني لدراسة تأثير ممارسة االلعاب االلكترونية عمى سموك

االطفال.

كما تطرق الباحث في ىذه الدراسة الى االتفاقيات الدولية لحقوق الطفل واىم المواد التي تنص عمى أىمية
حماية الطفل وتييئة األجواء المناسبة لو ،وضرورة أن تتكفل الدولة مسؤولية حمايتو وتعميمو ورعايتو بصورة
كاممة.
ىذا وتوصل الباحث في نياية الدراسة وبعد تحميل النتائج الى جممة من االستنتاجات التي أجاب بيا عن
التساؤالت التي تم طرحيا في بداية الدراسة ،وأخي ار قدمت الدراسة عددا من التوصيات ذات صمة بالنتائج
أىميا :أنو ينبغي عمى الدولة وأولياء األمور االحاطة بأىم الجوانب االيجابية والجوانب السمبية لأللعاب
اإللكترونية وذلك بيدف العمل عمى تعزيز الجوانب االيجابية والحد من أثار الجوانب السمبية باالضافة الى
تشريع قانون حماية االطفال في العراق من قبل المختصين.
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الفصل األول
األطار المنهجي

 -1االطار المنهجي
1-1

المقدمة:

تعد مرحلةدامطفولةفددامرد ملمددحمطفر طحلدةمطفعرحيدامطفتددإلميردحمن ددممطد حدم مرد مطفردديب ملتد مطفنةددة م دإلمنر منددام
طفحكي د امطاحمحدديامفةن ددميمطفحددةيحمةطفرتكمرددةمفةولددةمةسة د مكم ددامطفرحددتةيمةمطفر محيددامةطفن يددامةطفرعح يددامةطف لحدديام
ةطفةج ط ي ددااكرممل ددممت ددل حمسةد د مح ددةةكبمةدها دديتبمنك ددةم نعم م ددممام المل مطالمتر ددمحمنت ري ددامطفاد د حطةمطفن ي ددام
ةطفلحكيامةطفحةةكيامف ىمطاولمةملانلةمر مطارةحمطفتدإلمي دتحمن دممطفعةدحمطفلد يخمرد مهدبةمطفعبيدامطفة يادام
ني ددممةنددي متوددةحمطد حددم مافددافام ددا ممدداطمطالمترددمحميتوةد م سد ط طمرتكددمربمرد مرحلةددامطفولةفددامطفرنكدحاملتد م
طفةاددةةم ف د ملسة د مطفرحددت مةيمةمة ددإلمجريددنمطف دةطلإلمطفعاةيددامةطف لحدديامةطفر محيددامةطفةج ط يددامةطفن يددااة إلمظددةم
مددا مطفتغي دحطةمطفتك ةفةجيددامطفل ي ددامةطفرعةةرمتيددامةتا يحمددممسة د مطفلددح مةطفرجترنايج د مطال د طح مط لح د حميتعددمرةة م
تةامئيممرنمماطمطفكحمطف مئةمر مطفرعةةردمةمامةطالولدمةممدحملك دحمطفددحطئ مطالجترمسيداملحمحديامت ردةم دإلمرلديوم
تا دإلم ادم إلمج يد ميد مي دم

مطالندميمةطفردحني م ددإلمطفت ددئامطالجترمسيدامةطفت ايد امةن داطمتلدمةةمطفنةد ط مطفرتوددةحام

هةقملمجمةمتح ي يداميدةحمنعد ميدةحمةردممسةد مطفنةد ط مطفعحنيدامطالمطحدت بك ما حمةنددكةمهدم

ميحدت

ة م ئدام

طالول ددمةمفك ددة حمطفلئ ددامطالك ددحمت ددا طمحمنمفر تج ددمةمطفتام ي ددامةطفلكحي ددامةطفتح ي ي ددامطفغحني دداا ر من ددي مم ددا مطفةح ددمئةم
طفتح ي يامطفل ي امطفتإلماليةمحةطجمم إلمطفح ةطةمطالهيحامطالفعم مطالفكتحة يامطفرحت امطفد متك ةفةجيدممطفلمحدة م
طفحيرياا نعد د رممكم ددةمم ددا مطالفع ددم منح دديوامةي ةي ددامطا ددنلةمنعد د ماف ددامطفع ددم مطفكتحة ي ددامتةعد د مسد د موحي ددقم
طال تح ةمةطالج امطالفكتحة يامطفحيرياطفرتوةحاماماطمر مطف مليامطفتا يامةرةضدةسممر ردمم دإلمليدمامطالولدمةمرد م
طف مليددامطفةظيليدداامطضددم امطف د مط ددممطاددنلةمسنددمحامس د مطفعددم مطفكتحة يددامتدددرةمجريددنمطفرجددمالةمطفحيمحدديام
ةطف ام يددامةطاليتاددم يامةطفتحنةيددامةطفتعةيريددامةطالجترمسيدداامةفا د م جلددةما د مسامطالفعددم مطالكتحة يددام ددإلمجددا م
طفرحددت ةكي مطالولددمةمر د مطف مليددامطفل يددامفةعنددامليددخمطاددن مطفةع د ممطح د ةمر د مطفحددمنقم مفولددةمالميلتددم مطف د م
رعح ددامنمفلمحددة مفكددإلميددترك مر د مطفةع د مكرددممط مظ ددةحمطج د امحيريددامرتهااددامفررمححددامطالفعددم محددمس م
ندددكةمكنيددحمسة د مط تدددمحمطالفعددم مطالفكتحة يدداماكرددممط مطالفعددم م جلددةمكة ددممةحدديةامتح ي يددامتتددي مفبولددمةم
طالفكتدم مةطفتجحي م ة مهوحمطفرحلةفيامطةمطفعام م .م
ط مماطمطال تدمحمطفةطحنمفبفعم مطالفكتحة يامة يم امطفحمسمةمطفراحة امر ميندةمطالولدمةم دإلمطفةعد مند لمي يدحم
رد د مين ددةمطفرد دحني مةسةر ددميمطفد د ل مةسةر ددميمطالجتر ددم مةمطةفي ددميمطالر ددةحمل ددةةمآ محم ددممحد دةطيمطف لح دديامر ددممطةم
طالجترمسيددامةطا ددن ممدداطمطفرةض ددة مر ددمحمج د ةمي ددمئحمن ددي مطفعةرددميم ير ددمميهد د

محددةنيمت ممةطيجمنيمت ددمام مفةعنددام

طالفكتحة يددامفيحددةمتحددةيامنحيئددامنددةممددإلمةحدديةامطسبريددامتتضددر مححددمئةمردددلحامةرحر د امي د

مطفرححددةمر د م

هبف ددممطفد د متلاي ددقمطمد د ط مةغمي ددمةم ام ي ددامةحيمح دديامة ي ي دداام اةطسد د مطفةعن ددامتل ددح مسةد د مطفبسد د متارد د
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م

طفدهاد دديامطفرلحةضد ددامسةيد ددبمةطال غرد ددم م د ددإلمةطيد ددنمرعد ددي مر د د مطفلد ددح مطفلكحيد ددامطةمطفعحد ددكحيامطةمطف ام يد ددامطةم
طالي ةفةجيدامكردممتكرد مطفهوددةحاممطيضدمم دإلمطركم يددامتاحيد مطفبسد منددي مطفهيدمةمةطفةطيدنمطفد م حجدامط دبميلددمةةم
تونيقمرضمري مما مطالفعم م إلمليمتبمطفيةريامررمميع إلمت ريومطفحةةامسة مطف لةمطفدا ميحغد م يدبمادم عةم
ما مطالفعم  .م
ةتاحيحددممسة د مرددممحددنقمة ظ د طحمامريددامةط تدددمحمةحددمئةمطفتك ةفةجيددامطفحددرعيامةطفنا دحيامناددلامسمرددامةط تدددمحم
طالفعددم مطالفكتحة ي ددامنا ددلامهما ددام ددإلمطةحددمومطالول ددمةم ددإلمجري ددنمنةد د ط مطفعددمفحام ددا مطفعد دحطقمط ظ ددحمحح ددريمم
اتلمييامطالرحمطفرتل امفلاةقمطفولةمةطادن مف طردممسةيدبمطفتاكيد مسةد ملادةقمطال حدم مفجريدنمطالولدمةمةلرميتدبم
ر مجرينمطدكمةمطال ت كمةامليخميعتنحمطفولةمر مطحدر مطفرد فةالةمطفتدإلمتلردةمندي مويمت دممطفضدع مةطفادةام
ةطفولةمطفودممحم ادإلميحدت ر مو دح مةنحطيتدبمرد مسد حمي حتدبمسةد م حيمطفرهدموحمس دبماةتعد مرحلةدامطفولةفدامرد م
طهوحمرحطلةمسرحمطال حدم مةلسظر دممددا مم دإلمتكدةي مدهاديامطفلدح مةفكدةمتةدامطالحدنم مالند مرد مط ميددرةم
طفولددةمنحسميددامهماددامتلكد ملاةيددبمةتلريددبمةتعرددةمسةد مطفللددمظمسةيددبمةتحسد مدددلة بماةيد ملحاددةمطف حددمتيحم

طفاةط ي مةطفرعمم طةمطف ةفيامةطفتدحيعمةمطف طهةيامفة ةةمسة مطفتاكي م إلملرمياملاةقمطفولةمطفام ة يا .م
ة م
 2-1مشكمة البحث
يرك متاحيحمردكةامطفنلخمطف محنني مةمرم :م
مل -طحنم ماطتيا:
تتر ة مطحمحم م إل مطفحغنا منرعح ا مطحنم مط تدمح مطالفعم مطالفكتحة يا م إل مجرين مطفنة ط مطفعحنيا مةر مم
طفعحطق مندكة مسمح مة مهماا م إل مرلم ظا منمنةا مةندكة مةطحن مةكنيح مفرعح ا مآ محمم مسة محةةكيمةم
طالولمةماطضم امطف مكة مما مطفةحيةامطفتح ي يامطك حمط تدمحطم إلمطةحمومطالولمةمةطفرحطماي مسة مهب م
طفلئمة مطالهحى م إل مطفرجترن ماةر مطك ح مطالحنم مطفتإل متجان م مفةرةضة ممإل مرعح ا مطالديمي مطفر يحام
ةطفجاطنام إلمما مطالفعم مطالفكتحة يامةطال كمحمةطفتةجي مةمطفتإلمتحةج ممةطفرنم ئمطفتإلمتلمةةمغحح مم إلم
ةحو م مطالجترمسإل مةطفتإل متجعة مطالولمة مياضة محمسمة موةيةا مطرمح مطالج ا مطالفكتحة يا مفررمححام
طفعمن ح مر ة مطفلةطحي منرهتة مط ةطس م مةكافا مطج ا مطف امة مةطفنةإل محتيد م مطف مطهح مر مطالج ام
طالفكتحة ياا م طضم امطف مرعح امر ىمطحتنمو ممنمفحةةامطفع ةط إلمفةولةمةطكتحمنبمفحةةكيمةمطفغيح مجي اام
ةن اطم ا مطحتاي مم حطحامما مطفظممحامةطحنم مط تدمحمممندكةمكنيحم إلمرجترع م .م
م -طحنم مرةضةسيا:متتةه

مما مطالحنم م يرمميةإل:

 طفحن مطالةةمةطالحمحإلمكة مماطمطفرةضة مفحمي ح منوحياامرك لامر مينةامحغحمطمريتبمةطف طريام
حطحتبمةطفنلخم يبمةهماامتا يحمما مطالفعم مطالفكتحة يامسة محةةكيمةمطالولمة.
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 طفنلخمس مطحنم مط تدمحم ما مطالفعم مطالفكتحة يام إلمرلم ظامنمنةمةطف مرماطميعة مماطمطال تدمحم
طفكنيحمةطفةطحن.
 رعح ا محن مطسترم مما مطالفعم مسة مطفحةةا مطفع ةط إل منالا مكنيحا مسة ملحم مطفحةةكيمةم
طالهحى.
 رعح امطمحمطالفعم مطالفكتحة يامطفرلضةامف ىمطالولمةمةمرنم ئ مم إلمطفةع مةط كمحمممةتةج مت م.

 3-1اهمية البحث:
متوحي ددمم ددإلمنل ددمممدداطمطف د مرةضددة مطالفعددم مطالفكتحة يددامةطفتددإلميرك د مطستنمحمددممحيمضددام كحيددام
لحكيامتحمس مسةد م ردةمطفداكميامةفكد موحل دممف داطمطفرةضدة ميحدت

مطحمحدممهودةحامطفتةجدبمطفكنيدحم

ف دداطمطف ددة مر د مطال دددوامطفتح ي يددامةر د ىمتا يحمددممطفكنيددحمسة د مطالولددمةم ددإلمجريددنمرلم ظددمةمطفع دحطقم
اةنمستنددمحمط مرعظددحممددا مطالفعددم مفيحددةمسحنيددامام ددإلم

ندددكةمسددمحمة ددإلمرلم ظددامنمنددةمندددكةمهم

تعرددةمسةد ماددح مطف ظددحمسد مطف دددمومةمطالهددحىمهماددامررمححددامطفحيمضددامفة دددمومةمطفن يددامطفتددإلم
تةع م ةحمكني طحم إلمليمامطفولدةمفردممتا ردبمرد م ةطئد مجحدريامة لحديامةطجترمسيدامةتحنةيداماكردممتعردةم
ما مطالفعم مطفغحنيامسة مت ريومحةةامةتغيحمطفرنم ئمطفتحنةيامفبولمة .م
طضددم امطف د مط م طححددامر ددةممددا مطفظ دةطمحمةل حمددممسة د مطفحددةةاميجعة ددممطك ددحمتلكرددمم ددإلمطفظددممحامررددمم
يحددمس م ددإلمطفتهليد مرد ملد ت ممةتةحددنمط تدددمحممم.ةرددممالميركد متجممةددبممددةمط ممددا مطف طححددامتكدد م
هنميممطفلكحمطفغحنإلمةم بمر متةحدينممدا مطالفعدم مةرضدرة ممدا مطالفعدم مطالفكتحة يداامةن داطميجد م
تلم مما مطالفعم مةتجممةمطغحطئ ممةجمانيت ممةطال رم مسةي م .م
م

 4-1أهداف البحث:
ر مطالم ط مطفتإلم ور مطفي ممر مهبةمنل ممماطمرمميةإل :م
 oرعح د ددامةطيد ددنمرلم ظد ددامنمند ددةم د ددإلمرجترد ددنمطفرعةةرد ددمةمر د د مهد ددبةمتعمرة د ددممرد ددنمةحد ددمئةمطالتاد ددمةم
طالفكتحة ياملالمةمإلمطالفعم مطالفكتحة يا .م
 oطالوب مسة مةطينمطالفعم مطالفكتحة يامني مطالولمةم إلمرلم ظامنمنة .م
 oرلمةفددامطفةاددةةمطفد مطفكدد مسد مرهتةد مطفجةط د مطفرليوددامن ددا مطفظددممحامفغددح مطفرحددممرام ددإلم
طفل د مر د مد د امس لةط ددممكهوددةامطةف د امةطفنلددخمس د مطمددحمطحددنم متلمير ددممفةةاددةةمطف د مطفل د مر د م
تا يحطت ممطفحةنيامةطفتاةيةمر مط تدمحمم .م
 oرعح امر ىمتا يحمطالفعم مطالفكتحة يامسة محةةكيمةمطالولمةم إلمنمنة .م
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 oت مآ مقمج ي امفةنمل ي مرحتانبمر مهدبةمتودحي حمفرةضدة م طححدت ممرد مجةط د مفدحم تودحقمطفي دمم
إلمنل ممماط.

 5-1طبيعة البحث:
تد د هةمم ددا مطف طحح ددامض ددر مطفنل ددةخمطفةا ددليامطفتلةية ددامطفت ددإلمتح ددت

مجر ددنمطكن ددحمسد د مرركد د مرد د م

طفرعةةرددمةمس د مطفةيددمئنمةطفظ دةطمحمطالجترمسيدداار مهددبةمتةج ددممطفري د ط إلم ددإلم طححددامل ددحمررمححددام
طالفعم مطالفكتحة يامسة محةةكيمةمطالولدمةمارحدته حم دإلمافدامطحدةة مطفرحد مطفتحندة مةط ةطةمكريدام
ةطلامئيامفجرنمطفنيم مةمةتلةية ممر ةمطالحتنم امةطفرامنةامةطفربلظا .م
م

 6-1منهج البحث:
ت

م حطحت م مما مطف مكد مةةا مطفعبيا مطفتإل متحنو مطفولة مطفرترح منمالفعم مطالفكتحة يام

ةر ىمتا يحمممسةيبام ةكم مطف طرممسةي ممطهتيمحمطفر جمطفا ميتبئحمرنمما مطف حطحاما ظحطمامريامطفنلخم
طفعةرإل مةطهتب متهاامة مطفنمل ي متع ة مطفر ممج مطفعةريا مطفرتنعا ماةنرم مط م حطحت م محة متكة م
ةاليامتلةيةيامت

مطف مرعح امل حمررمححامطالفعم مطالفكتحة يامسة محةةكيمةمطالولمةما ا مفجا مم

طف مطفر ج مطفرحلإل مال ب مطفر ج مطال ح مفةنلخ م إل مما مطفرةطضين مليخ مح اةح منرح مسي ا ملمةف مم
طهتيمحمم منكة مس ميا ملت متر ة مرجرن مطفنلخ مللح متر يةاةي محر مف م مماط مطفر ج منماليت طح مر م
رلح طة مطفعي ا مةرعح ا مط ونمسمت ح مس مطالفعم مطالفكتحة يا مةط ةطس م مةسم طة مررمححت م مةتا يحمم مسة م
حةةكيمت ح .م
ةيعتنحمطفر جمطفرحلإلمةطل مر مطفر ممجمطالحمحيام إلمطفنلةخمطفةاليامةنمفتمفإلمير ممنتةظيلبمفجرنم
مطف م حطحا مة مةا مهامئ

طفنيم مة مطفري ط يا مطفهماا منمفنلخا منليخ مي

مةلنعم مظممحا مر م

طفظةطمحم إلمطومحمرعي مطةم إلمةضنمرعي اميتحمر مهبةمتجرينمطفنيم مةمةطفرعةةرمةمطفب رامس م
طفظممحامةت ظيحمما مطفنيم مة مةتلةية م مفةةاةة مطف مطحنم مةرحننمةمما مطفظممحامةطفعةطرةمطفرتلكرام
ي ماةنمفتمفإلمطحتهب

م تمئجميرك متعرير ممرحتانب .م

ةيعح مطفر ج مطفرحلإل مسة مط ب مطفر ج مطفا ميحته رب مطفنملخ م إل م حطحا مرةي مرعي ا مر مهبةم
نلخمطفدةطم مةطفتجمح مةطفة مئقمطفركة امفةضعبمطفونيعإلانجرنمطفنيم مةمةطفرعةةرمةمطفرلااامفةغح م
طفعةرإلمطفر دة ام ةيرك متل ي مهوةطةمر جمطفرح مسة مطف لةمطفتمفإل :م
 تل ي مونيعامطفردكةا
 جرنمطفرعةةرمةمةطفنيم مةمس مما مطفردكةا
 تلةيةمةتاييحمطفنيم مة
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 سح مطف تمئج
 تلةيةمةتل ي مطفعبيمةمطفتإلمتلترةمةجة مممني مطفرتغيحطةمطفتإلمطحلحمس ممطفنلخ.

 7-1ادوات جمع البيانات:
ط متل ي مردكةامطفنلخمة ةسيت ممةتل ي مرلممير مم إلمت طح ممطفعةرإلمةطفرعح إلا مةتل ي مرجترنمطفنلخم
طومح مطف ظح منلمجامطف مهوةطةمسرةيامتمفيامتحت
إلمجم نبمطفري ط إلمةطن طح مهامئابمة م

مطالجمنام

سة مرجرةسا مر مطفتحملالة مطفروحةلا م إل منل م ملةة متم يح مطالفعم مطالفكتحة يا مسة مطالولمةم
اةف يتيححمماطمطالمس موحيقمجرنمرعةةرمةمرعي امن

مطفتعح مسة مكةمطفلامئقمطفرحتنوامنرةضة م

طفنلخمنا حمطالركم ا حمرعمفجامما مطفلامئقمةطفرعةةرمةمناحةة مسةرإلمفةهحة من تمئجمر واياميحع م
طفنملخ مف حطحت م.ةي مسح ة مر ممج مطفنلةخ مطالسبريا مس ا موحق مفجرن مرعةةرمت م مطستر مم مكا ةطةم
ر جيامفةلاةةمسة منيم مةمطفرةطضينمطفر حةحاامةي مطستر ممر م :م

 1-7-1طحترمحامطالحتنم ام:
تعتنحمطالحتنم ا م ل طامطتامةمني مطفنملخمةطفلئامطفرحت

امةمإلمةحيةامفجرنمطفلامئقمةطفرعةةرمةمن

م

طفتعح مسة ملامئق مرعي ا مةرعح ا مطتجمممت ح مةطف ةط ن مةطفعةطرة مطفرل حا مطفتإل مت ع ح مطف متاح مةم
حةةكيا مرعي اا م ةيعتر مسة مطحترمحا متلتة مسة مرجرةسا مر مطالحئةا متةجب مطف مطفرجترن مطفر طح م
حطحتباةافامفغح مطالجمنامسة متحملالةمطفنملخ .م
مل -ةا مطالحترمحا:مطستر ممسة مطحترمحامطحتنم ام كا طامفجرنمطفنيم مةمطفرتعةاامنمفاححمطفري ط إلمفةنلخمةتحم
تة ينمما مطفنيم مةمطف مس امرلمةحمطمر م:
 طفرلةح مطالةة:يتضر مماط مطفرلةح مرجرةسا مر مطالحئةا مطفهماا منمفنيم مة مطفدهايا مفةولة مر ةم
طفج

مةطفلئامطفعرحيامةطفة مةطفوةةمنمالضم امطف مطفتلايةمطف حطحإلمفةةطف ي .

 طفرلةح مطف م إل :مي

مطف مرعح ا مر ى مترتن مطالولمة منمفلحيا مةررمححت م م طهة مطفنية مةسبيا مافام

نمالفعم مطالفكتحة يا.
 طفرلةحمطف مفخ:رعح امطفةحمئةمطفتك ةفةجيامطفتإلميرةك ممطالولمةم إلمطفنيةمفةررمححامطفعمن حمطالفكتحة يا.
 طفرلةحمطفحطنن:مرعح امطفعم طةمةطفحةةكيمةمطفتإلمطكتحن ممطفولةمهبةمررمححتبمف ا مطالفعم .
 طفرلةحمطفهمر :رعح امطال محمطفحةنيامر مطف مليامطفاليامطفتإلميعم إلمر ممطالولمةمهبةمررمححت حم
ف ا مطالفعم .
 طفرلةح مطفحم

:ي تح مماط مطفرلةح م إل مطاليجمنيمة مطفتإل ميكتحن م مطفولة مهبة مررمححتب مفبفعم م

طالفكتحة يا.
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م -م ايمغا مطالحترمحا :متح مايمغا مطالحترمحا مةةضن مطالحئةا مطفهماا منمفجم
طهتام

مطفالإل مر مينة مطونميم

م إل مطفرلماة مةطفعية مةطفو مطف لحإل مانمالضم ا مطف مطحمتاا متحنةيي ميمرةط منةضن مطالحئةام

طفهماامنمفجم مطفتحنة مةطفحةةكإلمنمالضم امطف مطحئةامطفنملخ.
ة -م جرن مطفنيم مة مةج ةفت م:طحته ح مطفنملخ م إل مسرةيا مجرن مطفنيم مة مطفرةجة ا م إل مطالحترمحا مر مهبةم
م
نح مرج( ) Excelمطفا ميع مر مطفنحطرج مطاللامئيا محةطي م إل موحياا مط همة مطفنيم مة مطة م إل مسح م
طفرعويمةمطاللامئيامةطفج طةةمطفنحيوامةطفرحكنا.
خ -تلةيةمطفنيم مة:طحته ح م طفنملخم إلمتلةيةمةتلحيحمطف تمئجمطف ح مطفرئةيامطفتإلمتحمتلةية ممنوحياامكريام
م
ةكيليامالحته طح مطفرعويمةمةطف تمئجمطف مئيامر م.

2-7-1

طفرامنةا م

طستر مطفنملخ منمالضم ا مطف مطالحترمحا مط طا مطفرامنةا مطفتإل متعتنح مر مطفةحمئة مطفر را مفةلاةة مسة م
طفنيم مةم إلم حطحا مطال طح مةطفجرمسمةمطفندحياا مكرممط ممر مطك ح مطفةحمئةمديةسمم إل مجرنمطفنيم مةام
ة عمفيت مم إلمطفلاةةمسة مطفنيم مةمطفضحةحياما منلخمةهماام إلمر جمطفنلخمطفري ط إلا مةتتر ةم
هامئ

مطفرامنةام إلم :م

 طفرامنةامتنم ةمفلظإلمر ظحمني مدهاي امرممطفامئحمنمفرامنةام(طفنملخ)مةطفرنلةخاليخميوحطم ي ممطفنملخم
رمميوحلمسة مطفرنلةخمر متغيحطةمةط لعمالة.
 يكة مفةرامنةامم

مةطض مةرل م لةمغح مرعي .

 3-7-1طفربلظا
ةمإل مطفرعمي ا مطفرنمدحا مادكمة مطفحةةا مطفا م ححبا م ةتر ة مطفةحيةا مطفتإل متلت مطرمح مطفنمل ي مفجرنم
طفرعةةرمة مةطفنيم مةا مةافا مر مهبة مربلظا مجرين مطفظحة مةطفربنحمة منمفظممحاا مةر م ح ميتجبم
طفنملخ مطف ملاح مةت حيق م ومق مربلظتبا م ةيج مرحطسما ملي مطحته طح مطفربلظا منع

مطفراميي م

طفتإلمتهضنمف ممةمإل :م
 تج مطالحت مجمةمطفاطتيا
 اةمطالل طخمنرةضةسيامةنتلايبت ممطفةطيعيا
ا متحمرعمي امرجرةسامر مطالولمةم إلمراممإلمطال تح ةمة إلمطفر ةمةطفدمح مط ميمررمححت حمفبفعم م
طالفكتحة يا منمحتعرمة مطفربلظا مطفنحيوا من ة مطفردمحكاا مةافا مفربلظا مجرين مظحة مةربنحمةم
طفظممحا مةجرن مطكنح مي ح مررك مر مطفرعةةرمة مر مهبة مرحطينا محةةكيمة مطفولة مط مي مةنع مررمححام

6

فبفعم مطالفكتحة ياا مة يرم مط اط مكم مف م م ةح مةط ح مسة محةةكب مةتاح متب مطح مالاررم ميعوإل مف م م ظحام
دمرةامسة مل حمررمححامطالفعم مسة مطفولةمطفعحطيإلمندكةمسمحمةطفولةمطفنمنةإلمندكةمهم

.م

م

 8-1عينة البحث (الفئة المستهدفة):
يةج مم مفامطحةةنم ميتحمر مهبفبمجرنمطفنيم مةملةةمظممحامطجترمسيامرعي امةمإل :م
مل -طحةة مطفلاحمطفدمرة:مةيعتر مسة مطفرح مطفدمرةمفكةمط طح مطفرجترنامةمةمسرةمدمقمةيلتم مطف م
ج مةرنمفغمرمفيامكنيحامةةيةموةيةم.
م -م طحةة مطفعي ا:مةيعتر مسة مطهتيمحمسي امر مطفرجترنمطفر حة مةيتحمافامنمحته طحمطفوحقمطفعةريام
طفتإلمترك بمر مطهتيمحمسي امرر ةامفةرجترنمطفر حة ا مةمة مطحةة مطك حمديةسمم إلمرجمةمطفعةةحم
طالجترمسيامةطالسبريا.
ةي متحمطسترم م طحةة مطفعي اموحياامفجرنمطفنيم مةمفة حطحامطفري ط يامنلكحمط مرجترنمطفنلخممحمطالولمةم
طفاي ميرمححة مطالفعم مطالفكتحة يا مةطفاي ميتحطةح مطسرمحمح مرم مني م( )15-7مح اا مةنرم مط مرجترنم
طفنلخمكنيحم بميرك متل ي ملجربمن ياا ةي مطستر مم إلمنل ممماطمطف مجرنمطفرعةةرمةمةطفنيم مةمر م
هبةمطةفيميمطرةحمطالولمةمةافامفع امطستنمحطةمر م :م
 تحمطجحطي مطفرح مطفري ط إل مهبةم تحا مطفعوةامطفايليامفافا مر مطفاعةنامطفةاميمطة مطالتامةمنمالولمةم
ةطهامرعةةرمةمر ح .م
 ط مطفولةمالميعوإلمطفرعةةرمةمطفاليلامفةنملخ.
 ط مطةفيميمطرةحمطالولمةمطك حم حطيامر مطالولمةمسة مر ىمتعةا حمنمالفعم مطالفكتحة يا.

 9-1حدود الدراسة:
أ-مطفل ة مطف رم يا:لجحيةمما مطف حطحامهبةمطفعوةامطفايليامفةر طح مر مسمحم2115
مطفل ة مطفركم يا:طيتاحم جحطيمما مطف حطحامسة مطحنعام ةطئحمر م ةطئحمرلم ظامنمنةمةتل ي طمر ي امطفلةامةما مطف ةطئحممإل :م
 -1ر يحيامدنم مةحيمضامنمنة
 -2ر يحيامتحنيامنمنة/طالس ط مةطفتوةيح
 -3طف يئامطفعرامفتة ينمطفر تجمةمطف لويا /ح منمنة
 -4ر يحيامتة ينمك حنميمنمنة
ةي مير م من يمحا مما مطف ةطئح م ةطفةامي مرن مرهتة مدحطئ مطفرةظلي مفغح

مجرن مطفرعةةرمة مر ح م ةج مم

طفتحلي مطفكنيحمر حمةتدجيع حمفةنلخمطفعةرإلمانمالضم امطف مت ةي ممنكةمطفرعةةرمةمطفاليلامةطف يياامس م

7

ررمححامطولمف حمف ا مطالفعم مطالفكتحة ياماةنافامتلاة ممسة م()51مسي امر مرةظلإلم ةطئحمطف ةفامطفتإلمتر ةم
سي امر مطفرجترنمطفنمنةإل .م
ة -طفل ة مطفرةضةسيا:متتوحقمما مطف حطحام اوم ف مطفنلخم إلم يجمنيمةمةحدةنيمةمطافعدم مطدفكتحة يدام
م
ة ةط نمررمححت ممر مينةمطالولمةمفةلئدمةمطفعرحيدامرد م()15-7محد اامةط دممفد متتودحقم فد مطفكدد م
سد مل حمدممسةد متلادية حمطف طححدإلاسة مطستندمحمط مطفنلدخمطمدتحمن طححداممنررمححدامطالولدمةمفبفعدم م
طالفكتحة ي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددام ه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددبةمطفعوة د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددام طفاد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دديليا.

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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الفصل الثاني
األطار النظري

 -2االطار النظري
إل مطفح ةطة مطاهيحا مط تدحة مرلبة منين مطافعم مةطالج ا مطدفكتحة يا مندكة مكنيح منرهتة

ملدكمف مم

ةللجمر م مةل ةطس ما مةيمنة مماط مطال تدمح موة مرت طي مر مينة مطاولمة مةطفرحطماي مسة مطيت مي مما مطافعم مطفتإلم
طكتحنةمد حامةطحعامةي حامسة مجا مر ميةعنة ممليخملانلةمنمف حنامف حممةطيامتحتلةامسة مرعظحملةيمت حم
إل متجان ح منمفححةح مةطافةط مةطفهيمة مةطفرغمرحا .مكرم مجانة ميومسم مةطحعم مر مطاولمةا منة مةطفرحطماي مسة م
طفرحتةى مطفعمفرإل؛ مفرم م ي م مر مرل حطة محرعيا مةناحيا ميةياا مةتةظيل م مفع مكنيح مر مطفل يي مطفر حا م إل م تم م
لفعم مردةيامةر يحاامةطافعم مطدفكتحة يامحبحماةمل ي ام كرممل م ي ممحةنيمةم إ ممالمتهةةمر مطديجمنيمةام
ةفةمكم مفألفعم مطدفكتحة يا مضةطنومحيمنياميلح مسة مت ليامممنرةج متحطهي

م ظمريامةنإد طح متحنة مفكم م

ف ممطفك يحمر ممطديجمنيمةامنليخميحتوينمطفولةمل مياضإلم ي ممج يطمر مةيةم حطغبم ة مهة ملةميةقمسةيبام
يرمح ملفعمنممدياامكمافعم مطفحيمضياامةلفعم مطفاطكحامةت ديومطفلكحامةلفعم مطفتلكيحمطدن طسإل .م
ةينة مطفتةحن م إل مطفل يخ مس مم يجمنيمة مةحةنيمة مطافعم مطدفكتحة ياا م إ ب محيتح مطفرحةح مسة ماكح منع

م

طارةح ماطة مطفعبيا منمافعم مطدفكتحة يا مر ة متعحي مطافعم مطدفكتحة يا ما مةلحنم مة ةطسإل مررمححت م مر مينةم
طالولمةاةلاةقمطفولةمر مةج ام ظحمطفام ة  .م

 1-2تعريف األلعاب اإللكترونية
تعح مطفةعنامنا مم دموم ي هحوم ي ممطفبسنة م إلم ط مرلتعةامرلكةحمناةطس مرعي اامندكةميل م ف م

تمئجميمنةامفةايم مطفكرإل.مةيوةقمسة مفعنامرممنا مم فكتحة يامم إلملمةمتة حمممسة مميئامحيريام()digitalامةيتحم
تدغية ممسم امسة مطج امطفلمح مة مةطفتةلم مةطفلي يةمةطف ةطت مطف امفامطفل ي اامةطاج امطفكليام(طفرلرةفامنمفك ).م م
م

 2-2أسباب ودواعي ممارسة االطفال لاللعاب االلكترونية
مل -دترمف ممسة مس مر مسةطرةمطفجا
مطافعم مطدفكتحة يامنرهتة مل ةطس ممتجا مطاولمةمنرممتةليبمف حمر مرعمحام إلمطا غمةملةمغ ةم
طفلضمي ملة متةمر ح من هةة مساةح مرم مينة مطفتمحيخ مر ة ميتمة مطف ي ماةحطة مةرم مفافاا منمدضم ا م ف م
تةظيل ممطفححةحمةطافةط مةطفهيمةمةطفرغمرحا .م
م
م
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م -تتوة مطفتارةمةطفتحكي
تت ة مل كمح مةرةضةسمة مطافعم مطدفكتحة ياا م اليم م متا ح مطفةعنا محنميم مفةحيمحطة متتوة مهبف م مر م
طفولةمطفتحكي مل ميمطفايم امةطفعرةمسة متج

مطفلةطج مي حمطالحتومسااملةمتا حملفعمنم مفةهيمةمطفعةرإلم

إلمطفلضميملةمدهايامنوةمهمحقمسة م روم”مطفحةنحمرم ”ميامح مطادحطحمةيتغة مسة مطفرامس .
ة -ي ممرلمكمامفألنومة
م
تدكةمطافعم مطدفكتحة يامنمف حنامفةولةم ومحطمةرجمالميتار

م يبمدهايامنوةميتلحامةي تاةمةيع ةم

حةةكبامكرمميتلمسةم ةي رجمطفولةم إلمطفةعنامرنمغيح مر ملنومةمطفةعنا.مكرممل مطفت طهةمةطفتكمرةمني م
ةظمئ مةر محملنومةمطفةعناميح رم م إلمتعةقمطاولمةمن ا مطافعم امةافامر مهبةمتعح مطانومةم
فعانمةمكمافغمحمةطفرتلجحطةمةطفعةطئقمطفونيعيامطفتإلميتةج مسة مكةمنوةمطفتعمرةمرع ممنلمسةيا.
خ -تة يحمممسةطفحمةمريام تحطضيا
م
تة حمطافعم مطدفكتحة يامفألولمةمسمفرممةمريممنعي طمس مطفعمفحمطفيةرإلمطفلاياإلامةفك بمرل م إلمطف رم م
ةطفركم مةير ةمرةيعم مرم يم مةلل ط م متة حمفبم ركم يامتر يةماطتبم إلم ومحمرمامةافامر مهبةمط رمجبم
ننوةمرعي ملةمتلايقمحغنمتبم إلمطفعمفحمطفةمرإلمطال تحطضإل.
م -تركي ممر مطفحيوحامةطفتلكحم إلمطال طخمةطادهم

.

مر مطاحنم مطفكمر امةحطيمتعةقمطاولمةمنمافعم مطدفكتحة يامل ممتر ةمج يطمر مطف دمومطالجترمسإلم
طفا ميحع مطفولةمر مهبفبم ف مطفحيوحامةطفتلكحم إلمطال طخمةطادهم

مسة مطفرحتةىمطفرلةإلمةم

طفعمفرإل .م

 3-2سمبيات األلعاب اإللكترونية
سة مطفحغحمر مطفلةطئ مطفتإلمي متتضر ممنع

مطافعم مطدفكتحة يام المل محةنيمت ممملك حمر م يجمنيمت مما م

رعظح مطافعم مطفرحته را مر مينة مطاولمة مةطفرحطماي ماطة مرضمري محةنيا متل ح مسةي ح م إل مجرين مرحطلة مطف رةم
ف ي حامنمدضم ام ف مل م حنامكنيحامر مطافعم مطدفكتحة يامتعتر مسة مطفتحةيامةطالحترتم مناتةمطآلهحي مةت ريحم
لربك ح مةطالست طي مسةي ح من ة مةجب ملقا مكرم متعةح مطاولمة مةطفرحطماي ملحمفي مطحتكم مطفجحيرا مة ة م مةلية مم
ةت رإل م إل مساةف ح مي حطة مةر محطة مطفع

مةطفع ةط مة تيجت م مطفجحيرا مةما مطفا حطة متكتح مر مهبة مطالستيم م

سة مررمححامتةامطافعم  .م
ةر مهبة مطدوب مسة مطا نيمة ماطة مطفعبياا ميرك ممتا ي مطآل مح مطفحةنيا مفألفعم مطدفكتحة يا م ف مهر م
ئمة:ملضحطحم ي يااملضحطحمحةةكيامةلر يااملضحطحماليااملضحطحم جترمسياامةلضحطحملكم يريا .م
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 -1طاضحطحمطف ي يا م
إل مظة مغيم ملج ا مطفحيمنا مطفححريا مسة مرلبة منين مطافعم مطدفكتحة يا مةرحطك مطافعم مةس ح مرحطينا مطاححام
فرم ميدمم ملن ملمح مر مطافعم مةس ح مطفةسإل منرهموح مافاا مل ى مماط م ف متحح ملفعم مةنحطرج مم طرا متحة م
ا كمحمةلفلمظمةسم طةمتتعمح مرنمتعمفيحمطف ي مةسم طةمةتامفي مطفرجترنمةت
طالفعم م إلمتكةي م ام امردةمامةرحجعيامتحنةيامرحتةح اامةل منع

مطال ترميمفةةو امكرممتح حمنع

م

مطافعم مت سةم ف مطفحايةامةطفتحةيجمفأل كمحم

طدنمليا مطفحهياا مطفتإل متلح مساةة مطاولمة مةطفرحطماي مسة مل محةطيامةل مرلتةيمة مةرضمري منع

مطافعم م

طدفكتحة يامنرممتلرةبمر محةنيمةمةواة م ي يامرعم يامةرحيئامفة يم مةمةنمفاطةمطف ي مطدحبرإلامي متل حمحةنمم
سة مطالولمة .مكرم مل متعةق مطاولمة مةطفرحطماي منمافعم مطدفكتحة يا مي مية ي ح مس مل طي منع

مطفعنم طةم

طفدحسياامةنمفاطةمل طيمطفاةةطةمطفهر م إلملةيمت م.مكرممل ممي متة ي حمس مومسامطفةطف ي مةطالحتجمنامف حمةتةنيام
وةنمت حامنمدضم ام ف م ف مئ حمس ماةامطاحلمحمة يمحامطايمح  .م
 -2طاضحطحمطفحةةكيامةطار يا م
ل نتة مطانلمخ مطفتإل ملجحية م إل مطفغح مةجة مسبيا مني مطفحةةا مطفع ي مفةولة مةردمم مطفع
دمدامطفتةلم ملةميرمحح مم إلمطافعم مطدفكتحة يامامكرممل نتةمطف حطحمةمنا مطفع

مطفتإل ميحطمم مسة م

ميتضمس منةع مطافعم ماطةم

طفتا يامطفعمفيامطفتإلمتتححمن مملفعم مطفيةح ماةل م حنامكنيحامر مطافعم مطدفكتحة يامتعتر مسة مطفتحةيامةطالحترتم م
ناتة مطآلهحي مةت ريح ملربك ح مةطالست طي مسةي ح من ة مةجب ملقا مةتعةح مطاولمة مةطفرحطماي ملحمفي مطحتكم م
طفجحيرا مة ة م مةلية م مةت رإل م إل مساةف ح مي حطة مةر محطة مطفع

مةطفع ةط مطفتإل متاة مح م إل مطف ميا م ف م حتكم م

طفجحطئح مةل مما مطافعم مي متكة ملك ح مضح طمح مر مل بح مطفع

مطفتةل ية يا ملة مطفحي رمئيا ما م متتا منالام

طفتلمسةيامني ممةني مطفولةمةتتوة مر مطفولةمل ميتار

مطفدهايامطفع ةط يامفيةعن ممةيرمحح م  .م

 -3طاضحطحمطفاليا م
رنمط تدمحمطافعم مطدفكتحة ياامظ حةمرجرةسامج ي امر مطدامنمةمطفرتعةاامنمفج م مطفعظرإلمةطفعضةإلم تيجام
طفلحكا مطفححيعا مطفرتكححاا مرةضلا مل مطفجةة مفحمسمة موةيةا ملرمح مطفلمحة ملة مطفتةلم ميحن مآالرمم مرنحلا م إلم
لحلةمطفظ حامكرممل مك حاملحكامطاامننمسة مفةلامطفرلمتي متحن ملض طح طحمنمفغامداننمطدن محمةرلاةمطفححغم
تيجا مف ي رم مناةحا مرحترحاا مكرم متل ح مطافعم مطدفكتحة يا محةنم مسة م ظح مطاولمةا م ا مي ميام مطفولةم
نضع مطف ظح م تيجا متعحضب مفرجمالة مطادعا مطفك حةرغ مويحيا ميايحا مطفتح مطفر نع ا مر مدمدمة مطفتةلم ملةم
طفلمح مطفتإل ميجة ملرمر م محمسمة موةيةا مل مي مررمححتب مطفةع ا مكرم مل ملحكا مطفعي ي متكة مححيعا مج ط مل ميم
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ررمححا مطافعم مطدفكتحة يا مررم مي ي مر م ح
ةلكامامةكة مملس طح

م ج م مما مما من ةحمم متل م ف مل ةخ مطلرحطح منمفعي مةجلم م

متعوإلمطدلحم منمفا ط مةطفدعةحمنمدج م مطفن إلمةلليم ممنمفاةقمةطالكتئم

.م

 -4طاضحطحمطالجترمسيا م
ل مطافعم مطدفكتحة يامي متعح مطفولة م ف مهةةم إلمطفعبيمةمطالجترمسيام ممةمل ر مسة مررمححت مامةحن م
افا ممة مل مطفولة مطفا ميعتم مطف رو مطفححين م إل مطافعم مطدفكتحة يا مي ميةطجب ماعةنا مكنيحا م إل مطالستيم مسة م
طفليما مطفيةريا مطفونيعيا مطفتإل متكة م ي م م حجا مطفححسا ملية منك يح مررم ميعح

مطفولة م ف م رو مطفةل ا مةطفل طح م

طف لحإلمحةطيم إلمطفر ححاملةم إلمطفر ة .م
 -5طاضحطحمطاكم يريا م
ل مررمححامطافعم مطدفكتحة ياميل حمحةنممسة مطفتلايةمطف حطحإلمةيل م ف م مرمةمطفةطجنمةمطفر ححيامةطف حة م
ر مطفر ححا مل مي مطف ةطح مطفر ححإل مةيل م ف مطضوحطنمة م إل مطفتعةح.مةل مر محةنيمة مطافعم مطدفكتحة يا مطفتإلم
ل نت م مطفنمل ة مل ب مس رم ميتعةق مطفولة مطفاغيح مرم م ة مطفعمدحا من ا مطافعم م إ مافا ميل ح محةنم مسة م حطحتبم
ة ومق متلكيح .مكرم مل مح ح مطاولمة مةطفرحطماي مويةا مطفةية م إل مررمححا مطافعم مطدفكتحة يا ميل ح مندكة مرنمدحم
سة مرج ة طت ح م إل مطفيةح مطفتمفإلا مررم مي ميجعة مطفبسني مغيح ميم حي مسة مطالحتيامظ مفةامم م ف مطفر ححاا مةط م
امنةطام إ حمي ميحتحةرةطمفة ةحم إلم اةف حمطفر ححياامن المر مطداغميمفةرعةح  .م

 4-2إيجابيات األلعاب اإللكترونية
طحم يجمنياام إلمت ّرإلمطفاطكحامةححسامطفتلكيحامكردممتو ّدةحملد ّ مطفرندم حام
ترتم مطافعم مطدفكتحة يامن ة ٍ

ةطفتهودديومةطفر وددق.مةر ددةممدداطمطف ددة مرد مطافعددم ميح د حم ددإلمطفتدديف مرددنمطفتا يددمةمطفج يد اامنليددخميجيد م
طاولمةمتةفإلمتدغيةمطفراة امةطحتعرمةمسادممطفتةجيدبامةطفتعمردةمردنمتةدامطآلالةمنملت طح يداامكردممتعةّر دحم
طفايددمحمنر ددمحمطف د م مةطف جددةحم ددإلمآ مةطل د مةتللّ د ممددا مطافعددم مطفتحكي د مةطال تنددم امةت ّدددومطفدداكمياما ددمم
تاددةحمسة د ملددةمطالفغددم ملةمطنتكددمحمس دةطفحمر د ما د نمطفرهيةددامفددي ممدداطم لح د امنددةمليضددمممتحددمس مسة د م
طفردددمحكاامكرددممل مطفولددةملددي ميةع د ميكددة مغمفنددممةلي د طامفك د مديجددم مطفلةددةةمةلد ّدةمطافغددم اميلتددم م
فبحددتعبحمر د ملا د يمئبمةلح دحتبمةر د مطفنمسددامس د مطافعددم مينددةمد دحطئ مام اميلتددم م ف د م يمرددامطفلجددجام
ةوددححمطاحددئةاامةطفلاددةةمسةد مدددحةلمةمةتنددم ةمطفرعةةرددمةامةمددا مطانعددم مرد مطفردددمحكامر رددااملتد م
ةط مكد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددم مطامد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددةماليبلظة د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددم.
كرددممل مطفولددةملرددمحمطافعددم مطدفكتحة يددامياددن ملك ددحمليةيددامة دددموماممةل ممددا مطاج د امتعوددإلم حاددام
فةولةمل ميتعمرةمرنمطفتا يامطفل ي اامر ةمطد تح ةمةغيحمممر مطفةحمئةمطفل ي اامكرممل ممتعةردبمطفتلكيدحم
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طفعةر د د د د د د د د د د ددإلمطف د د د د د د د د د د ددا ميتر د د د د د د د د د د ددةم د د د د د د د د د د ددإلمةج د د د د د د د د د د ددة مرد د د د د د د د د د د ددكةام د د د د د د د د د د ددحمطفتد د د د د د د د د د د د ح مفلة د د د د د د د د د د ددم.
ةل مفألفعم مطدفكتحة يدام يجمنيدمةمسد اامر دممطفتدحةي مسد مطفد ل م دإلملةيدمةمطفلد طح .مكردممل م دإلمطفةعد م
تةحينمفتلكيحمطفبس مةهيمفبامةر م يجمنيمت ممليضممل دممرلدومر م حدامندي مطااد يميمرد مهدبةمطفةعد م
نمافعددم مرتع د امطفبسنددي .مكرددممل ددممي د متوةددنمطفبسنددي مسة د مل كددمحمج ي د امةرعةةرددمةمل ي دداامةيرك د م
طيجم م يجمنيمةمطافعم مطدفكتحة يامةافامكرمميةإل :م
*مت يحمطفتارةمةطفتلكيح.
*متدجنمطفلةةةمطدن طسيامةطفتكي ملةمطفتايةح.
*مترك مر متونيقمطآلحطيمةطا كمحمطفر رام إلمةيمئنمةلل طخمطفليمامطفلاياا م

 5-2حقوق الطفل من وجهة نظر القانون
س رمملك مس مر ميم امطفعمفحم ميام رم ي مةمطفاح مطفرمضإلملمريامةجة ملرمياميم ة يامفةولةامطتلاةمطف ةةم
طاسضمي م إل مطارح مطفرتل اا مةنضر م مطفعحطقا مسة مضحةحا مط ن مق مطتلمييا متلرإل مطفولةا مةتُلتح مسة مطف ةةم
طفر ظرامف ممطلتحطحملاةيبمر مهبةمطفتدحيعمةمطفتإلمتُونقمسة ملح مطفةطينامكرممط مجرينمن ة مطتلميياملاةقم
طفولةم 1989امت

مسة ملمرياملرميامطفولةمةت يئامطاجةطيمطفر محنامفبامةضحةحامل متتكلةمطف ةفامرحلةفيام

لرميتبمةتعةيربمةحسميتبمناةحامكمرةاامةس حمتدحينميةط ي متا ملمئب م ة م رة مناةحام يجمنيامةاليلامةفعةم
ر مطمحمطفرةط مطفتإلمتتعةقمنلاةقمطفولةم اكحمر م :م
 -1لقمطفولةم إلمطفلاةةمسة مطفرعةةرمةمةطفرةط مر مدت مطفرام حمطفةو يامةطف ةفياامةهماامتةامطفتإلم
تحت

متع ي مح مميتبمطالجترمسيامةطفحةليامةطفرع ةيامةالتبمطفجح يامةطفعاةيا(.طفرم ام)17

 -2تتهامطف ةةمطالو طح مجرينمط فت طنيحمطفتدحيعيامةطال طحيامةطالجترمسيامةطفتعةيريامطفربئرامفلرميامطفولةم
ر مكم امطدكمةمطفع

مطةمطفضححمطةمطالحميامطفن يامطةمطفعاةيا.م(طفرم ام)19

 -3ت ريامدهايامطفولةمةرةطمنبمةي حطتبمطفعاةيامةطفن يامطف مطيا مطركم مت م(.طفرم ام)29
 -4طتهمامكةمطفت طنيحمطفر محنامفت دجينمطفتاميةمطفن إلمةطف لحإلمةطسم امطال رم ممطالجترمسإلمفةولة(.طفرم ام
)39
 -5تع ي ملق مطفولة م إل مطفردمحكا مطفكمرةا م إل مطفليما مطف ام يا مةطفل يا مةتدجين مسة متة يح م ح
ةرتحمةيامفة دمومطف ام إلمةطفل إلمةطالحتجرمرإلمةط دوامطةيمةمطفل طح (.طفرم ام)43

م
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مربئرام

الفصل الثالث
األطار التطبيقي

م
 -3االطار التطبيقي
يتضر مماطمطفلاةمسح مةتلةيةمةر ميدام تمئجمطفنلخمطفتإلمتةاةمطفي ممطفنملخمر مهبةملحم مطفرتةحوم
طفلحمنإلمفكةم احامناة ط ممطفرهتةلامطسترم طمسة منح مرجمطاللامئإلم(.)Excelكرمميمح مطفنملخ منعح مطدحتنم ام
سة مرجرةسا مر ماة مطفهنحا مةطفتجحنا م إل مرجمة مطفتحنيا مةطفتعةيح مةرجمة مطفالا .مماط مةي موة مطفنملخ مر م
طفهنحطي م ن طي مآحطئ ح م إل م احطة مطدحتنم ا مر مليخ مةضةح مطفعنمحطة مر مس ر ما مةر ى مربيرت م مفونيعا مطف حطحا.م
نع مطفلاةة مسة مآحطي مطفهنحطي ميمح مطفنملخ منرحطجعا مطا طا مةطجحطي مس ط مر مطفتع يبة مةطدضم مة مطفتإل مطيتحل مم
طفهنحطيام حميمحمنإهحطج ممناةحت ممطف مئيا .م

 1-3تحميل نتائج االستبانة
يمحمطفنملخمنايمرامةحشمت حينيامفتةضي متا يحمطالفعم مطالكتحة يامسة مطالولمةمةر م حمتحمتة ينم 51مطحترمحام
سة مسي امر مطةفيميمطالرةحمطفرةظلي م إلم ةطئحمحمطفلكةرياامةي متحمطهتيمحمطحنعام ةطئحملكةريام إلمر ي امطفلةام
لا طح ماةكم ةموحياامتة ينمطالحترمحامتتر ةمر مهبةمطفكت مطفححريامطفتإلمطححةةمر مر يحيامدنم مةحيمضام
نمنةمطف مطف ةطئحمطفرع يامةطهامطفرةط امةمطفححريامنع مافاميتحمتحدي مطفرةظلي مر مينةم طئحت حمتلةمدحويي م
ةمرممط ميكة مف ىمطفر تح مولةمسرح مر مضر م ئام()15-7مح امةط ميكة مررمح مفبفعم مطالكتحة ياامنع م
افا ميتح مطفتعحي منمفنملخ مةنرةضة م حطحت م مطة منل م مر مهبة مطسومي متعمحي منمالفعم مطالفكتحة يا مةكافام
حةنيمةمةطيجمنيمةمما مطالفعم مةكافامةرمممإلمطالحنم مةطف ةطسإلمفةررمححامطالفعم مطالفكتحة يامس مطالولمةم
نمالضم ا مطف مرعة مةرمة مسمرا مته

مما مطالفعم مكرم م إل مطفرةلق محيح م2اةي ملحا م مطيضم مسة مطحتحجم م

طالحترمحطةمنا لح ممر مطةفيميمطالرةحمينةمهحةج حمفضرم مطحتحجم مطفع مطفكمرةمفبحترمحطة.ةي متحمتلةيةمكةم
احامر م احطةمطالحترمحامةطظ حةمطف تمئجمطفتمفيا :م

طةال:طفرعةةرمةمطفدهايا :م
مل -طفعرحمتحم تاحيحمطالسرمحمف ىمطالولمةمطف م بخملاةةمفح ةفامطفلاحاةطظ حةمطف تمئجمطفتمفيامكرمم إلم
طفج ةةمحيحم( :)1م
طفلئامطفعرحيا م طف حنامطفرئةيا م
جدول رقم ( 1الفئات العمرية)

 9-7م

 39م

 12-11م

 34م

 15-13م

 27م

م

14

م

م -طفج

مةي مطظ حةمطف تمئجمطفتمفيامكرمم إلمطفج ةةمحيحم( :)2م
م طف حنامطفرئةيا م

طفج

اكةح م

 75م

ط مخ م

 25م

جدول رقم 2

ة -طفة مةطفوةةمفكةمولةمةي مطظ حةمطف تمئجمطفتمفيامكرمم إلمطفج ةةمحيحم( :)3م
م
طفتلماية م
جدول رقم 4

طفة

م

طف حنامطفرئةيام %م
ونيعإل م ةقمطفونيعإل م
 98م

2م

طفوةة م  111م

1م

خ -طفتلاية مطف حطحإل:تح متاحيح مطفتلاية مطف حطحإل مفب مةطالح مطف م بخ م ئمة مةكرم م إل مطفج ةة محيح م()4م
م
ةطظ حةمطف تمئجمطفتمفيا :م
طفتلايةمطف حطحإل م

جدول رقم 4

طف حنامطفرئةيام %م
ة مطالس ط يا م طس ط يا م

ةقم
طالس ط يا م

طال م

5م

 18م

 77م

طالح م

 23م

 23م

 54م

م
م يم:تلةيةمطفحةنيمة م
رقم الفقرة السؤال
1م

رمممإلمطالج امطالفكتحة يامطفتإلميحه ر ممولةا م

طالجمنا م

رةنمية

ط منم

النتة

نةإلمحتيد

طك منةك

طف حنا %م

63

91

91

 11م

8م

م

يحامتة م

تم م

1

8م

م

رقم

طفحلطة م

الفقرة م
2م

رمممإلمط ةط مطالفعم مطالفكتحة يامطفتإلميرمحح ممولةا م

طالجمنا م

حنميمة م

طف حنا %م

 23م

رغمرحطة م لحنيا م يتمة م حيمضيا م ن مة م ر محطة م
 22م

 17م  11م

15

9م

7م

6م

اكمي م
6م

3م

رع ةمطفةيةمطفا ميرمححبمولةامفبفعم مهبةممطفيةحمطفةطل ممة()6محمسامة()16م يياا م

4م

مةماللظةمطهتب م إلمتاح مةمطفولةمنع مررمححتبمف ا مطافعم ؟مممممممممممممممممممممممممم م

طف حنا %م
5م

عح= 93م

مةمتعتا /ي مل مما مطافعم متل حم إلم لحيامولةاممةمتجعةمحةةكبمس طئإلملةمس ي ؟مممممم م

طف حنا %م
6م

عح= 75م

طف حنا %م
8م
طف حنا م
%م
9م

عح= 73م
يةرإل= 53م

ك حامطفدجمحمرنمطالولمةمطالهحي = 22م

طف حنا م
%م

 15م
طف حنا %م
 16م
طف حنا %م
 17م
طف حنا %م

تلويحمطالديميمطفهماامنبمطةمنمالهحي = 3م

عح= 41م

كب= 59م

مةمتل حمطالفعم مطالفكتحة يامسة موحياامتلكيحمولةام؟ م
عح= 84م

كب= 16م

مةمت ت مييرامطفا قمس مولةامس مطفةع من ا مطالفعم م؟ م
عح= 43م

كب= 57م

مةمرجترع ممطفرلةإلمرتانةمف ا مطالفعم مطالفكتحة يام إلمطفر ةم؟ م
عح= 73م

كب= 27م

مةميرك مطحتن طةمما مطافعم منافعم ملهحىمتحمس مسة مت ريامةمتوةيحمتلكيحمطفولة؟مممممم م

طف حنا %م
 14م

طفترح مسة مطفةطف ي مةح

مطالةطرح= 28م

مةمتعتا /ي مل مما مطافعم مي متحن مطفدعةحمنمفكينامفةولة؟م م

طف حنا %م
 13م

طحنةسإل= 27م

طفغض مطفححينمطةمطفد ي م=ممم47م م

طف حنا %م
 12م

د ح = 21م

مةمتتر ةمس ةط يامطفولةم إلم :م

طف حنا %م
 11م

كب= 27م

عحاممةميتكححمماطمطفحةةامطفع ي مندكة :م
اطمكم ةم جمنتامطفحمناام
ّ

طف حنا %م
 11م

كب= 25م

تحى/متحي مل مس طئيامطفولةملةمس لبمي ط منع مطفةع مفةيةموةيةمن ا مطافعم ؟ممممممممممم م

طف حنا %م
7م

كب= 7م

كب= 7م

عح= 93م
مةميةع مطفولةمن ا مطافعم مفغح  :م
طفتحةيا= 68م

يضميمةيةمطفل طح = 17م

تل مرنم لحب= 11م

طفةل امال بمالميج مر ميدمحكبمطفةع = 4م

مةميات إلمولةامنع

مطفردتحيمةمطفتإلمتتعةقمنمفدهايامطفتإلميةعن مم؟ممممممممممممممممممممممم م
كب= 32م

عح= 68م

لتظ /ي مل مرحتةىم هةمطفةطف ي ممةمحن مفح ةفاممةاةةمما مطافعم مفي مطفولة؟مممممم م
كب= 18م

عح= 82م

مةمر مطفضحةح مرحطينامحةةامطفولةمل ميمفعنبمفرعح امتا يحمما مطافعم مسةيب؟ممممممممم م
كب= 5م

عح= 95م

16

 18م
طف حنا %م
 19م
طف حنا %م
 21م

مةيةمرعي مفةّع امفةتاةيةمر مل ّ امطفولةملةمس لب؟مممممممممممممممممممم م

إلمحليام–متهاي

عح= 98م

رمممإلمرام حممطالفعم مطالفكتحة يامطفتإلميلاةمسةي ممولةا؟ م
طال تح ة= 53م

طف حنا %م
 22م
طف حنا %م
 23م
طف حنا %م
 24م
طف حنا %م
 25م
طف حنا %م
 26م
 27م

طي طح

= 23م

طالا يمي= 12م

طفعمئةا= 12م

مةمياةحمولةامنررمححامطفعم مطهحىمغيحمطالفكتحة يامنمحترحطح(تاكح)م؟ م

طف حنا %م
 21م

كب= 2م

كب= 34م

عح= 66م

مةمف يبمطهةامةمطهةطةمتتحطةحمطسرمحمحمر م15-7ح ام؟مممممممممممممممممممممممممممممممممم م
كب= 25م

عح= 75م

مةمتا يحمطالهةامةطالهةطةمكنيحمسة مطهتيمحمطالفعم م؟ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
كب= 51م

عح= 51م
مةمتةج مر م حامني بمةني مطهةتبم إلمررمححامطالفعم م؟ م

كب= 25م

عح= 75م
مةمترمح مطالفعم مطالفكتحة يامرنمولةام؟مممممممممممممممممم م
طئرم= 2م

كب= 55م

طليم م= 43م

مةميحطي مطفةطف ط مرلتةىمطالفعم مطالفكتحة يامطفتإلميرمحح ممولةا؟مممممممممم م
طئرم= 39م

كب= 1م

طليم م= 61م

رع ةمطال لمقمطفد ح مفدحطيمطالفعم مطالفكتحة ياممة41مطف م ي مح م
رم ممإل مرع ة محمسا م ةح مولةا مفيب م؟ ................مةرممإل مرع ة محمسا مطحتيامضب مر مطف ةحم

انملم؟ ......................م

طف حنا %م %89مي مرة مفحمسمةمرتاهحامر مطفةيةمةيحتياضة مر مطف ةحم إلمحمسامرتاهحامر مطف مح م
 28م

مةمي محمولةامهبةم تحامطفظ يحام؟ممم م

طف حنا %م

عح= 18م

 29م

مةمتةج مف ىمولةامطضوحطنمةمهبةم ةربم؟

طف حنا %م
 31م
طف حنا %م
 31م
طف حنا %م
 32م
طف حنا %م
 33م

طئرم= 5م

كب= 82م
ممممممممممممممممممممممممممممم م
كب= 18م

طليم م= 77م

مةميامل مررمححامولةامفبفعم مطالفكتحة يامفحمسمةموةيةاممطف متد جمطفعضبةمطفع ايام؟مممممممممم م
كب= 43م

عح= 57م

مةميامل مررمححامولةامفبفعم مطالفكتحة يامفحمسمةموةيةاممطف مطآلحمطامننمطفكلي م؟مممممممممممممممم م
كب= 57م

عح= 43م

مةميامل مررمححامولةامفبفعم مطالفكتحة يامفحمسمةموةيةاممطف مط ل ميمطفعرة مطفلاح م؟مممممممممممم م
كب= 51م

عح= 51م

مةميامل مررمححامولةامفبفعم مطالفكتحة يامفحمسمةموةيةاممطف ما ط م إلمطف لح ؟ممممممممممممممممم م
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طف حنا %م
 34م

عح= 55م

مةميامل مررمححامولةامفبفعم مطالفكتحة يامفحمسمةموةيةاممطف متدةشمطفحليام إلمسي يب؟مممممممم م

طف حنا %م
 35م

عح= 61م
عح= 75م
عح= 55م
عح= 36م
عح= 43م

كب= 57م

مةميرمح مولةامطفعم متعةيريامتلي م إلم حطحتبم؟ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

طف حنا %م
 41م

كب= 64م

مةميرمح مولةامطالفعم مطالفكتحة يامهمح مطفر ةمرنمطا يمي م؟ م

طف حنا %م
 39م

كب= 45م

مةميتكةحمولةامنكةرمةم منيامط ميمررمححتبمفبفعم مطالفكتحة يام؟ م

طف حنا %م
 38م

كب= 25م

مةمحمس ةمطالفعم مطالفكتحة يامولةامسة م يم ام حومطفلحكام؟ م

طف حنا %م
 37م

كب= 39م

مةمحمس ةمطالفعم مطالفكتحة يامولةامسة ميةامطال تنم م؟ م

طف حنا %م
 36م

كب= 45م

كب= 43م

عح= 57م

مةميرمح مولةامطفعمنبمةمةمرحتةاإلم إلم حطدبم؟مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

طف حنا %م

كب= 31م

عح= 71م

مف م:تلةيةمطاليجمنيمة م
حيحمطفلاحا م طفحلطة م
1م
طف حنا %م
2م
طف حنا %م
3م
طف حنا %م
4م
طف حنا م
%م
5م
طف حنا %م

مةميكتح مولةامنع

مطال كمحمطفجي امر مهبةمفعنبمن ا مطالفعم م؟مممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
كب= 27م

عح= 73م

مةمت رإلميمنةيامولةامطفام يامر ةمطفهيمةمس مررمححتبمف ا مطالفعم ؟مممممممممممممممممممممممممممممممممم م
كب= 11م

عح= 89م

مةميرك مطالحتلم امر مطالفعم مطالفكتحة يامحغحمرمم حريبمطفتا يحطةمطفحةنيامف مم؟ممممممممممممممممممممم م
كب= 27م

عح= 73م
مةمتعرةمطالفعم مسة م يم امر محطةمولةام إلم :م
طفنلخ= 29م

ححسامطفربلظا= 23م

طفتلكيح= 21م

طكتحم مفغا= 13م

طفونمسا= 11م

طالن ط = 5م

مةمتحمس مطالفعم مسة متع ي مل مطال تامحمةطفلة مس مولةام؟ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
كب= 2م

عح= 98م

م
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 2-3االستنتاجات
طةال:مطفرعةةرمةمطفدهايا
مل -ر مهبةمربلضامتلةيةمطفنيم مةم ج مط مطفاكةحممح مطك حمر ميرةا مطج امطالفعم م إلمطفنيةمر م
طال مخ ماةيعة مافا مطف مطمترمر ح مطفكنيح منررمححا مطالفعم مطالفكتحة يا مةطيت مي مطج ت م مفكة ب مطف دموم
طفرلضةمف ىم ئامطفاكةحماليخمطهتمحمطةفيميمطالرةحمطن مئ حمطفاكةحمطك حمر مطال مخم إلمرةئمطالحتنم ام
ليخ مدكة مردمحكا مطفاكةح م إل مطالحتنم ا م حنا م( )%75م إل ملي مط م حنا مردمحكا مطال مخ مكم ةم
()%25مم م
م -م تديحمطفرعةةرمةمطفرا رامط مكةمطفلئمةمطفعرحيامطف بخمطفتإلمتحمتاحير حمطفي مميرةكة مطج امطالفعم م
إلمطفنيةماةماطمرمميجعة حميترتعة منررمححامطالفعم م إلمطفنيةمنكةمحطلامةلحياامة حتهة

مر مماطم

ط مطفلئامطفعرحيامفي مف ممتا يحمسة مطرتبك حمطالج امطالفكتحة يام إلمطفر مة.
ة -طظ حة مطف تمئج مط مكة مطالولمة مطفاي موناة مسةي ح مطف حطحا مر مهبة مطةفيمي مطرةحمح ميترتعة منة م
م
ةوةةمونيعي ماةماطم فيةمسة مط متا يحمطالفعم مطالفكتحة يامطيجمنإلمسة مالامطالولمةمطفجحرم يا.
خ -ر مهبةمطف تمئجمطفتإلملاة ممسةي مم بلظمط مطفتلايةمطف حطحإلمفةةطف ي مكرمم إلمطفج ةةمحيحم()4م
م
نا مطالنميممحماطةمةسإلمةرحتةىم ام إلمطسة مر مطالحمافاطم حت تجمط مسة مطال ميانمسمتابمطفرحلفيام
طالكنحم إلمتةسيامطن مئبمس مر ىمتا يحمطالفعم مطالفكتحة يامسة مالت حمةحةةك حمةسبيت حمطف مطهح م
ر مطالضحطحمطفتإلمي متاين ح.

م يم:طال محمطفحةنيا م
 -1م إلمما مطفلاحامتحمطسوميملحياماةفيميمطالرةحم إلمطهتيمحمطك حمر مج م مطفكتحة إلميتحمررمححامطولمف حم
فبا ا مظ حةمطف تمئجمنا مفكةمولةميرتةامطك حمر مج م ي مسة مطاليةماةماطمي ةمسة مترتنمطالولمةم
إلمنيئامرتةط امر مطف مليامطفرم ياماةمامررمميتي مفبولمةمهيمحطةمس ي امفاضميمطةيمةم حطغ حماةكافام
بلظمط م حنام% 36مر مطالولمةميرمححة مطفعمن حمر مهبةمطفرةنميةمفتة ح مس مطةفيميمطالرةحماطرمم
حنامررمححامطالولمةمفب منم ممإلم%19مة حنامطفبنتة ممإلم%18مةمامرلدحمطهحميرك مطحت تمجبم
نا مطالولمةميريةة م إلمطفت اةمر مركم مطف مطهحمرنمطج ت حمةالميريةة مطفةع منمالج امطالفكتحة يام
طفتإلمتلتم مطف مدمدامسح مكنيحامر ةمطفتةل ية م.
 -2ر مهبةمطف تمئجمطفتإلمظ حةم إلمما مطفلاحامتديحمطف مط مطالولمةميريةة مطف مررمححامطالفعم ماطةم
طفومننمطفاتمفإلمةماطمررمميعرةمطف مت مرإلمطفحةةامطفع ةط إلمف ىمطالولمةمجحطيمطفررمححا مطفرتكححامف ا م
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طالفعم مةيجعةب م ح ميرية مفةجحيرا مةطفاتة منوحياا مال مدعةحيا مةيل خ مافا منماو طح مني ب مةني مطن ميم
ج حبمطةملت مرنمطفكنمح .م
 -3م فا مطظ حةمطف تمئجمنا مرع ةمطفةيةمطفا ميرمححبمطالولمةمفبفعم مهبةمطفيةحمطفةطل ممةم()6116م
حمسامةماطمررمميل منمفولةمط ميريةمطف م طفع فامطالجترمسيامةطال وةطيمسة م لحباررمميل حمحةنممسة م
رة مطفلكح مةطفدهاإلمةطالجترمسإلاكرمممةم فيةمسة مطمرمةمطةفيميمطالرةحمة ا

مةسي حمناهومحمما م

طالفةعم  .م
 -4طتلقمطةفيميمطالرةحمةن حنام% 93مسة مط بميةج مطهتب م إلمتاح مةمطولمف حمنع مررمححت حمفبفعم م
طالفكتحة يا ما ةماط مرلديح مهويح مسة مطالولمة مليخ م ا ةط مطفك يح مر منحطيت ح مةطانلة مما مطالفعم م
تحيوحمسة محةةكيمت ح.
 -5تديح مطف تمئج مطف مط م حنا م %75مر مطالولمة متغيح محةةك ح مطف مس طئإل مطة مس ي مكرم متل ح مسة م
لحيت حمنحن مررمححت حمف ا مطالفعم مطالفكتحة يا.
 -6طظ حة مطف تمئج مط م حنا م %73مر مطالولمة مت ط مس طئيت ح مندكة مكنيح منع مررمححت ح مفبفعم م
طالفكتحة ياممةفلتحطةموةيةامر مطفةيةاةافام تيجامتار

مطفدهايمةمطفتإلميةعنة ممةط غرمح حم إلمماطم

طفعمفحمطال تحطضإلمطفا مطححبمنحن مما مطالفعم  .م
 -7حنا م %53مر مطالولمة ميتكحح محةةك ح مطفع ي مندكة ميةرإل مةما مرلدح مهويح مسة مطفحةةكيمةم
طفركتحنامر مهبةمطالفعم مطالفكتحة ياممطفتإلميرمحح ممطالولمة .م
 -8تهتة مس ةط يامطالولمةمر مولةمطف مطهحمنحن م ة مطالفعم مطفتإلميرمححة مماليخمطظ حةمطف تمئجم
نا مطالولمة مححيعإل مطفغض ميدكةة م حنا م%47اةطالولمة مطفاي ميترح ة مسة مطةفيمئ ح مةح

م

طومست حم إلمت ليامطةطرحمحميدكةة م حنام .%28م
 -9طظ حةمطف تمئجمنا مطالولمةمطفاي ميرمححة مطفعم مطفكتحة يامالميدعحة منمفكينامن حنام%59م إلملي م
نع

مطالولمةميدعحة منمفكينامط ميمررمححت حمف ا مطالفعم مةيدكةة م حنام%41اةيع ةمافامطف م ة م

طالفعم مطفتإلميرمححة مما ماطمكم ةمطفةعناماعنامطفري طح م م بمتلا مطفرتعامةتاينبمطفكيناماةكافامطف م
سرحمطفولةم مفولةمطفاغيحمطفا ميهححم إلمطفةعنامتاينبمكينامطك حمر مغيح م .م
 -11متديحمطف تمئجمنا م حنام%84مر مطالولمةميتا حة منمالفعم مطالفكتحة ياممر مهبةموحياامتلكيحمحم
اليخمياةحمطالولمةمسة مموححمطالحئةامطفك يحامسة مطةفيمئ حمنمالضم امطف مطحتعبر حمس مطالفعم م
طفتإلميرمححة ممةوحقمطف جمامر مطفةعنامفةةاةةمطالىمنحمطالرم مر رممكم ةم ة مطفةعنا .م
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 -11مط مطالولمة مطفاي مت ت مييرامطفا قمس محميدكةة م حنام%43مةما مطف حنا مفيحة منمفاةيةام م مم
تديح مطف ملمفا محةنيا ميكتحن م مطالولمة مر مهبة مطفعمن ح ماةكة م م عح مط مطفولة مطفونيعإل ميترتنم
ةيتري منا يبمةنحطيتبم إلمطفليمامطالجترمسيا .م
 -12مطض حة مطف تمئج منا م حنا م %73مر مطةفيمي مطالرةح مطتلاةط مسة مط مرجترع م مطفرلةإل مرتانة مف ا م
طالفعم مطالفكتحة يا م إل مطفر ة من ال مر مررمححت م مهمح مطفر ة م ظ طح مفبهومح مطفتإل ميتعحضة مف مم
طالولمة مةكافا مهة م مر مرعمدحا مطا يمي مطفحةي مكرم مط مطفةع م إل مطفنية ميح ة مرحطينا مطالولمةم
ةطفتلكحم ي حمةرحطينامرضرة مطالفعم مطالفكتحة يا .م
 -13مطتلقمطةفيميمطالرةحمةن حنام%93مر حمسة مط بميرك مطحتن طةمطالفعم مطالفكتحة يامنمهحىمتحمس محم
سة مت ريا مةتوةيح متلكيح مطفول ة ماندحو متة ح مطفظحة مطفركم يا مةطف رم يا ماة سح مطف ةفا مةطفر ظرمةم
طال حم يامفتة يحمطفةحمئةمطفرهتةلامر مربس مةطالرمك مطفتح ي يامطف مطهح  .م
 -14تديحمرعويمةمما مطفلاحامطف مط مطالولمةميريةة مطف مطفتحةيامن حنام%68مس مغيحمممةافامنحن م
ونع حمفةع منمالفعم مطالفكتحة ياماطةمومننمطفرغمرحامةطفرتعا .م
 -15طظ حةمطف تمئجمنا م حنام%68مر مطالولمةميريةة مطف مطيت ميمطفربن مطفتإلمتتعةقمنمفدهايامطفتإلم
يةعن مماةافام تيجامتعةا حمن ا مطفدهايامةرلمةفامتاةي مممنكةمتلماية ممكرممط مطاولمةميج ة م إلم
ما مطفدهايمة مطفكمحتة يا مطحمويح مةفافا ميحي ة مط يمي متكة مسةي م مححةرمة مما مطفدهايمة مر م
طجةمطفرتعامةطفحعم امةدعةح منم بمياةحمنتار

مما مطفدهايامطفكمحتة يا .م

 -16حنا م % 82مر مطةفيمي مطالرةح مطك مسة مط مط مطف هة مطفد ح مفةعمئةا ميحممح م إل مةاةة مطالج ام
طالفكتحة يامطف مطالولمةمفررمححامطفعمن ح .م
 -17طتلقمطةفيميمطالرةحمةن حنام%95مسة مط بميج مرحطينامحةةامطفولةمط ميمفعنبمةافامفرعح امتا يحم
طالفعم مطالفكتحة يامسةيبمنمالضم امفع حمطكترمةمطف ضجمطفعاةإلمةطال لعمفإلمس محاةماطمررمميحن مطف م
طكتحم محةةكيمةمج ي امنعي امس مرجترع ممةسم طت م .م
 -18طتلقمطةفيميمطالرةحمنمالجرم متاحينممةن حنام%98مسة مط بميج متهاي

مةيةمرعي مفةع مفةتاةيةم

ر مل ا مطفولة مطة مس لب ماةفك مفع ح مةجة مطفن طئة مالدغمة مطةيمة م طح مطولمف ح م م ح مرظوحي م
ةرحتحةري مفةرمححامطولمف حمطفع منمالفعم مطالفكتحة يا .م
 -19ر مطمح مرام ح مطالولمة مفةلاةة مسة مطفعمن ح مطالفكتحة يا ممة مطال تح ة مليخ مدكة م حنا م%53م
ةافامفتة مح م إلمطفر ةمةكافامفح ةفامطفلاةةمسة مطالفعم مةتل ي مت ممسنحمرةطينمرجم ياما إلملي م
دكةامطالي طح

مطفرحتنامطف م يامر مرام حمحمةن حنام%23مةافامنحن ميةامتكمفيل م .م
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 -21فا مطظ حة مطف تمئجمنا م حنام%66مر مطالولمةميرمححة مطفعم مغيحمطفكتحة يااةيعتنح مماطمرلدحم
طيجمنإل مالمترمح م طالولمة من ا مطالفعم اةي متاحرة مما مطالفعم مرم مني محكة مطف حطجا مطف ةطئيا مطةم
طفةع مرنمطالهةامةطالا يمي .م
% 75 -21مر مطةفيميمطالرةحمطفردمحكي م إلمما مطالحتنم امكم مف ي حمطك حمر مولةمحةطيمكم ةطماكةحمطةم
ط مخمتتحطةحمطسرمحمحمر م 15-7مح اماةي ميمرةطمطةفيميمطالرةحمنمهتيمحمولةمةطل مةمةمطالك حمتعةامم
نمالفعم مطالفكتحة يا .م
 -22تديح مطف تمئج منا م حنا م % 51مر مطالهةا مةطالهةطة مكم ةط مف ح متا يح م إل مطهتيمح مطالفعم مطالكتحة يامم
سة مطهةط حاةماطميعتر مسة مدهايامطالولمةمفلح مطحلئ حمسة مطهةط ح .م
 -23طةضلةمطف تمئجمةن حنام%75مر مطالولمةمتتةف مني حمةني مطهةط حمر م حامكنيحا مط ميمررمححت حم
فبفعم مطالفكتحة يااةيع ةمماطمطفت م

مطف مل مطفلة مةطال تامحمةطفغيحامني مطالولمة .م

 -24تديحمطف تمئجمةن حنام% 2م اومر مطةفيميمطالرةحميرمححة مطالفعم مطالفكتحة ياممرنمطولمف حماة حنام
%55مالميرمححة م إلملي م حنام%43مر مطالةفيميميرمححة مطليم ممرنمطولمف حماةيعتنحمماطمرلدحم
هويح مةحةنإل ميج مط مي تنب مطفيب مطةفيمي مطالرةحاليخ مطتلق مطفتحنةية مةسةرمي مطف ل مسة مضحةحام
لح مطالةفيميمسة متهاي

ملةيمةميةريامفةع مرنملولمف حامليخمل بمر ملمحمسةطرةم رةمطفولةم

طفا مي رإل ملةطحب مةجح مةساةب مكة ب م دموم مي غر م يب مطاولمة منلرمحا منمفغا مر متةامي مل لح حام
ةر مهبةمطفةع متتحمسرةيامطفت دئامطالجترمسيامةتكةي مطف ةياامنإيامةمطفرلمميحمطف ام يامةطفرعةةرمةم
ةتوةيحمطفر محطة .م
 -25تديح مطفرعويمة مط م حنا م %61مر مطةفيمي مطالرةح ميحطينة مطليم م مرلتةى مطالفعم مطالفكتحة يا مطفتإلم
يرمحح م مطولم ف ح ماةماط مرلدح مسة مط مطالولمة ميعتر ة مسة مطيت مي م مطفعمن ح من لح ح م ة مت هةم
طفةطف ي اةماطميعتنحمرلدحمهويحمسة مطرتبامطالولمةمفرعظحمما مطالفعم  .م
 -26ر مهبةمطفرعويمةمظ حمط مرع ةمطال لمقمطفد ح مفكةمسمئةام41مطف م ي محمتتاححمرممني مطالدتحطام
إلمطال تح ةمةكافامدحطيمطال ي طح

مارنمطفعةحمط بمفحميتحمطلتحم محعحمدحطيمطالج امطالفكتحة يامال م

رعظحمما مطالج امتعة مطف مطةفيميمطالرةحمر ةمطفرةنميةمةطفلمحنمةمطف مطهح  .م
 -27تديحمطف تمئجمطف مط م حنام%89مر مطالولمةمي مرة مفحمسمةمرتاهحامر مطفةيةمةمحميرمححة مطفعمن حم
طالفكتحة يامةيحتياضة مفحمسمةمرتاهحامر مطف محماةمامرلدحمهويحمج طاليخمط نتةمطف حطحمةمط بم
يج مط ميكة مطف ةحمرنكحطمفبولمةمةس مطفحمسمةمر م 11-8محمسمةمافكإلمي رة م رةط محةيرم مةطالم
حة ميتعح مطف مطضحطحمكنيحامةفعةمر مطمر مممإلمتاةيةمكلميتبمطفعضةيامةهةةم إلمطفج م مطفر مسإلم
مطفاطكحامةكافامتدة مطفعرة مطفلاح مانمالضم امطف متا يحطةمجم نيامطهحى .م
م
ةمتا يح مسة
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 -28طظ حةمطف تمئجمنا م حنام% 82مر مطالولمةمالمي مرة مهبةم تحامطفظ يحاماةماطميعتنحمرلدحمحةنإلم
ةافامال مطفايةةفامتح نمر مرحتةى مطفتحكي مةتاة مطفاطكحامنمالضم ا م ا ب ميحمس مطالولمةم إل مسرةيام
طفتعةح مال م تحا م طف ةح مما متع

مر ميةا مطف رم اةر مر وةق مفاةة مطفححةة(اة مطهلل مسةيب مةحةح)م

يمة«ييةةطم إ مطفديوم مالمياية» م
 -29طظ حةمطف تمئجمنا م%77مر مطالولمةميظ حمسةي حمطليم ممطظوحطنمةمهبةم ةر حماةيعة مافامنحن م
تحكي محمطف طئ م إلمطالفعم مةط لعمالت حمط ميمطفةع ما ونيعامطفولةمطف لحيامتجعةبمي لعةمط ميمررمححتبم
فبفعم م ي دغةمرعظحمطسضمئبمطفلحكيامةطفعانيامط ميمطفةع  .م
 -31تديح مطف تمئج مطف مط ب م %57مر مطالولمة ميعم إل مر مطآلح مةتد جمة مطفعضبة مطفع ايا منحن مس حم
جةةح حمطفالي مهبةمررمححت حمالفعمن حممنمالضم امطف متحكي محمطفعمفإلمنمفةعنا .م
 -31طظ حةمطف تمئجمط م حنام% 43مر مطالولمةميعم ة مر مطآلحمطامننمطفكلي منع مطال ت ميمر مررمححام
طفعمن حمطالفكتحة ياماةافام تيجامفةلحكمةمطفرتكححامةطفرحترحامفةي مةت ط مما مطالالحم إلمطفةيةمةته م
إلمطفانمحمةماطمرميحن مضعلمنمفعضبةمسة مطفر ىمطفنعي  .م
 -32تديحمطفرعويمة م حنام %51مر مطالولمة ميعم ة مر مط ل ميمطفعرة مطفلاح منع مررمححت حمفحمسمةم
وةيةامفبفعم ماةيع ةمافامطف مس حمجةةح حمنمفدكةمطفالي مط ميمررمححت حمفبفعم اةكرمم عح م
ا مطفعرة مطفلاح مس مطالولمةم إلموةحمطفتدكيةمفكة ممسنمحامس مغظمحي م إلمتكة ماطةمرحة ام
سمفيااةفك مطالحترحطحم إلمطفجةة مطفهموئمي ميل مطف مط ل طح ب .م
 % 55 -33مر مطالولمة ميعم ة مر مطآلح مطة ما ط م إل مطف لح م تيجا مررمححت ح مفلتحطة موةيةا مفبفعم م
طالفكتحة يااةيع ةمافامطف مطفتحكي مطفعمفإلمطفتإلمتلتمج ممطفةعنامةطفححسام إلمطتهمامطفاحطحمةطف مطهتب م
د امطالضميامكة ممسةطرةمتل مطف مما مطآلالح.
 -34طةضلة مطف تمئج مط م حنا م % 61مر مطالولمة ميعم ة مر متدةش مطفحليا م إل مسي يب مس مررمححت حم
فبفعم مطالفكتحة يامفحمسمةموةيةااةيع ةمافامطف مد امطالضميامةطهتب ممطفتإلمتتعح

مف ممطفعي م

نحن ميح مطالج امطالفكتحة يامر ممةطفتإلمتل مطف مجلم ممةس حمطسوميمممطفحطلامطفكمرةامنمالضم ام
طف مطفد مطفعانإلمطفا ميتعح مفبمطفولةمهبةمررمححتبمفبفعم .
 -35تديحمطف تمئجمط م حنام% 75مر مطالولمةمتاةم حجامطال تنم مس محمةتعتنحمما مطفلمفامر مطفلمالةم
طفرحضيااةافامنحن متحكي محمطفعمفإلم إلمطالفعم مةفحمسمةموةيةامةكافامفع حمةجة م حطئ

مةةطجنمةم

يتح متكة يل م مف ح مر مينة مطالمةاةحة ميظ ح مماط مطفتا يح مندكة مكنيح مرن من طيا مطفعمح مطف حطحإل مليخم
يعم إلمطفك يحمر مطفرعةري ماعةنامتةجيبمطفتبريامة يم امط تنمم ح.

23

% 55 -36مر مطالولمةمف ي حم يم ام إلملحكت حم تيجامررمححت حمفبفعم مطالفكتحة ياماةتعتنحمما مطف يم ام
إلمطفلحكامطفتإلمتتجممة مطفرع الةمطفونيعياملمفامرحضيامتاي مطالولمةمةطفتإلمتحن م دبم إلمليمتبم
نحن ميةامطفتحكي مرنمط مسيتبمطفرلحوامةتعجةبمطف طئ ماةط م حومطفلحكامماطمياي مطفاكةحمطك حمر م
طال مخمنحن مونيعامطفعمن ح .م
 -37تديحمطف تمئجمط م حنام%64مر مطالولمةمالميتكةرة منكةرمةم منيامط ميمررمححامطفعمن حمطالفكتحة يام
اةيع ةمافامطف م ة مطالفعم مطفتإلميرمحح ممطالولمةمالمتلة مر ةممكاطمكةرمةمنمالضم امطف م ام ام
طالمةمةر ع حمر مطفتكةحمر ةممكاطمكةرمة .م
 -38طةضلة مطف تمئج مط م حنا م % 57مر مطةفيمي مطالرةح ميح ضة مررمححا مطولمف ح مفبفعم مطالفكتحة يام
همح مطفر ة مرن مط ا يمئباةيع ةط مافا مفتهة مطالممفإل مر مطلتكما مطن مئ ح مناا يمي مطفحةي مةكافام
تهة حمر مطكتحمن حمطف محةةكيمةمطفدمح منمالضم امطف مط ع طحمطالرم مهمح مطفر ة.
 -39تديحمطف تمئجمطف مط م حنام% 57مر مطةفيميمطالرةحميتةيعة مط مررمححامطالفعم مطفتعةيريامحة متلي م
إلم حطحتبمطاطمةج ةمنمفدكةمطفالي مةطفرحطينامطفجي اماةي متح حم إلم يم ام حناماكمئ ح .م
 -41تديحمطف تمئجمطف مط بم%71مر مطالولمةميرمححة مطفعمن حمطالفكتحة يامةمحمرحتةاي م إلم حطد حاليخم
يحمس مماطمطف م يم امطالضوحطنمةمهبةمطف ةحمةكافامس حمطفحطلامررمميل مطف مطفل مهبةمطف ةحمطةم
طاللبحمطفر سجا .م
م

مف م:مطفتا يحطةمطاليجمنيا م
 -1طتلق مطةفيمي مطالرةح مةن حنا م %73مر ح مسة مط مطولمف ح ميكتحنة مط كمح مجي ا مر مهبة مررمححت حم
فبفعم مطالفكتحة يااةيعة مماط مطف مكة مطالولمة ميحتعرةة ماكمئ ح م إل مطغة مطالفعم مةيحة مط بم
طفع احمطفر حمطفا ميجعةمطفولةميلة منمفةعنامطالفكتحة يا.
 -2تديحمطفرعويمةمط م حنام% 89مر مطالولمةمطفاي ميرمححة مطفعم مطالفكتحة يامط ممت رإلمر ميمنةيمت حم
طفام ياماةيرك مطالحتلم امر مما مطفري امر مهبةمجعةمطالولمةميرمححة مطفعم مطفكتحة ياماطةمومننم
تعةيرإلمر ةمطفعم مطفحيمضيمةمطةمفغمةمطج نيامطف مطهح مر مطالفعم مطفرلي ا.
 -3تديح مطفرعةةرمة مطف مط م حنا م %73مر محآ مطةفيمي مطالرةح مط ب ميرك مطالحتلم ا مر مطالفعم م
طالفكتحة يامنمفحغحمر مطفتا يحطةمطفحةنيامطفتإلمتةف مممما مطالفعم ماةماطميعتنحمرلدحمحةنإلمةافامنحن م
يةامطفةسإلمس مطالةفيميمةافامال مطفتا يحطةمطفحةنياممإلمطك حمنك يحمر مطاليجمنيمةمرممفحميتحمتةجيبم
طالفعم مناةحاماليلامةرلي امفبولمة.
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 -4ر مهبةمجرنمطفرعةةرمةم ج مط مطالولمةمت ط مر محطت حم إلموحياامطفنلخمليخمدكةةم حنام%29م
ر ح منمالضم ا مطف م يم ا مححسا مربلظت ح مةن حنا م%23اكرم مط م يم ا مر محا مطفتلكيح مفلة مردكةام
رعي امي مدكةام حنام%21ام إلملي مط مر محامطفونمسامةطكتحم مطفةغامدكةةم حنامنحيوامف ي ح .م
 -5طتلق مطةفيمي مطالرةح متاحينم منمالجرم مةن حنا م %98مسة مط مطالفعم متحمس مطن مئ ح مسة متع ي مل م
طال تامحمةطفلة اةماطميعتنحمرلدحمطيجمنإلمرمفحميتحمتةظي مما مطالفعم مطالفكتحة يامطف مطفعم متعةيريام
تلي محم إلم حطحت حمةليمت حمطالجترمسيا..
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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 3-3التوصيات
ة اممفرممتةاةةم فيبم تمئجمما مطف حطحامي نغإلمسة مطفتحنةيي مةلةفيميمطارةحمطاللموامنامحمطفجةط مطاليجمنيام
ةطفجةط

مطفحةنيامفألفعم مطدفكتحة يامةافامن

مطفعرةمسة متع ي مطفجةط

مطاليجمنيامةطفل مر مل محمطفجةط م

طفحةنيام إلمطفر ححامةطفنيةمةهمح مطفر ةام إ مطفنملخميةاإلمنع امتةايمةمتحمتاحير ممطف مرجمفي ممإلم :م
طةال:رجمةمطف ةفا م
 -1تدحينميم ة ملرميامطفولةمطفعحطيإلمر مكةمط ةط مطال ت مكمةمر مينةمطفرهتاي مةتونيقمطتلميياملاةقم
طفولةمنرةج ميحطحمطفجرعيامطفعمرامفألرحمطفرتل امطفتإلمام قمسةي ممطفعحطقمر مسمحم.1991
 -2ل دمي مرحك متهااإل مفرع مفجا مطالولمة مر ر إل مطالفعم مطالفكتحة يا م إل مكة مرلم ظا مر مرلم ظمةم
طفعحطقمر مهبةمتعمة مةتظم حمج ة مة طحامطفدنم مةطفحيمضامةمة طحامطفتحنيامةمة طحامطفالامةر ظرمةم
طفرجترنمطفر إلم.
 -3تلعية مةت ديو م ةح مطفر ت يمة مطفتمنعا مفة طحا مطفدنم م إل مطحتاوم مكة مطفلئمة مطفعرحيا ماةطس ط منحطرجم
تعةيريامةتح ي يامهبةمطفعوةامطفايليا.
 -4ط متاةحمطفرلم ظامنمفتعمة مرنمطفة طحةمطالهحىم إلمتن إلمط دميمربس مهرمحيامةحملمةمهضحطيمرنم
تج ي مممنمالفعم م إلمجرينمطفر موقمطفحك يا.
 -5تم منحطرجيمةملمحةنيامتعةيريامةتحنةيامتدترةمسة مس ماحمطفجا مةطد محامةطفتدةيقمطفرتضر ام إلم
طافعم مطدفكتحة يا مدمئعا مطال تدمحر مهبة مةضن ملةط

مةركم ئمة مفةتدجين مسة م تم ملفعم م

طفكتحة يامتتةط قمرنم ي مةسم طةمةتامفي مطفرجترعمةمطدحبريامةطفعحنيا.
 -6تتن مة طامطفتحنيامنعضممر مطافعم مطدفكتحة يامطفتعةيريامطفجي امةتضري مم إلمطفر ممجمطف حطحياامةسرةم
رحمنامةماطةماةامن ا مطالفعم م طهةمطفر ححامةرنمطفر طح مطالهحى.
 -7سةا مطفج م مطفرحك

مفبلامي مة متك ةفةجيم مطفرعةةرمة م إل مة طحا مطفتهويو مدجحطي م حطحمة مرحليام

فتكةي ميمس ا منيم مة مس مطفولة مطفعحطيإل مةتا ي مطالولمة مطف م ئمة مسرحيا مرل ا مفغح

متل ي م

طالفعم مطالفكت محة يامطفر محنامفكةم ئا.
 -8تةسياموةنامطفر طح مة مطةفيمئ حمنحةنيمةمطافعم مطدفكتحة يامةلضحطحمممر مهبةمسح مردمم م ي يةم
ة ةطةمةةحش.
 -9ي نغإلمسة مطفج مةمطفرحلةفامطفايمحمنعرةمرحطينامسة مرمميوححم إلمطاحةطقمر ملفعم م فكتحة ياامكرمم
يل خ مرن مطي طح

مطفلي ية مةطفكت مةغيحمم .منليخ متكة مفجم مما مطفحيمنا مرتكة ا مر مسةرمي م إلم
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طالجترم ا مةسةح مطف ل ا مةطف ي مطدحبرإل متل مر مما مطافعم مرم ميتح مت طةفب مةرم ميلظحا مةيكة م
طفرعيمحمطالتلمقمرنم ام ت ممةلهبي ممةس حمطفتعمح مرنمرنم ئم ي م.
 -11طفت حيقمرنمطفعتنمةمطفرةجة ام إلمطفعحطقمر ةمطفعتنبمطفلحي يا مفةايمحمنتاريحملفعم مطفكتحة يامت مح م
طفولةمطفرحةحامةتتةط قمرنمطلتيمجمتبمةتوةعمتبمةتمحيهبمةلضمحتب.
 -11طفتاكي مسة ملمريا م ةح مطفرعةري مةطفر ححي م إل متةسيا مطاولمة منرهموح مطد رم مسة مررمححام
طافعم مطدفكتحة ياامةكي مترمح مناةحاماليلاامةطفت نيبم ف مرمم ي ممر مرلمايح.
 -12سة مرحلةفإل م ام ا مطفولة م إل مطفعحطق منةجب مهم

مطفتعمرة مرن مةحمئو مةل نيمة مطفولة منا ةطس مم

ةطدسبريا مسة مةجب مطفتل ي منوحةلمة مج ي ا متغحة مر ميةةن ح مكة مرم ميديح مطف مطفلح مةس ل مم
ةرامئن ممر مهبةمرضمري ماكيامتظ حمندمسامطفلح .
 -13م سةامميئامطدسبحمةمطالتامالةم ف متلعيةمطف ةحمطفحيمنإلمسة مطفنحطرجمطفرةج امفةولة.
 -14تدجينمطافعم مطفحيمضيامطفجرمسيامطفتإلمتلك مسة م كحامطفعرةمكلحيقمامةطافعم مطفدعنيام إلمر طحح مم
طفتإلممإلملك حمطحتنموممناير ممة منعامر م ام ت ممطفعحنيامةطدحبريا.
 -15يمرا م ةطة مت ايليا مفغيح مطفر الي مر مطالممفإل مفتةسيت ح م إل منيم متا يح مطالفعم مطالفكتحة يا مسة م
طالولمةمةحةةكيمت ح.
 -16سة مةحمئةمطدسبحمطفرهتةلامطفرحممراملك حم إلمماطمطفرجمةمفرممف ممر متا يحمكنيحم إلمطف م .
 -17طفتدجينمسة مطجحطيمطفنلةخمطفردمنبمةفةلئمةمطفعرحيامطالهحىمطفتإلمفحمت ح م إلمنل ممماطمةر ىمتا حم
ما مطفلئمةمنمالفعم مطالفكتحة يا .م
م يم:رجمةمطالححا م
 -1ي نغإل مسة مطةفيمي مطالرةح مت ظيح مطفةية مطفرها

مفتح يب مطفولة مني مررمححا مطافعم مطدفكتحة يامم

ةررمححامطفحيمضامطفلايايامر ةمطفحنملامةفع مطفكحامنا ةطس ممةطفحلبةمةغيحمممر مطا دوامطفتإلمتعة م
نمفلمئ امسة مطفولةمر مطف مليامطفجحريامةطف لحيامةطفعاةيا.
 -2ي نغإلمسة مطفةطف ي مل ميهتمحطمطافعم مطدفكتحة يامطفر محناماسرمحملةال محامةل متكة مهمفيامر مل م
رلتةىميهةمن ي حمةالت حمطفجحريامةطفعموليامةطف لحيا.
-3

ي نغإلمسة مطفةطف ي متل ي م ر مرعي مفةع مالمي ي مس محمستي م إلمطفيةحمفررمححامطفةع ميةريممندحوم
لهام تحطةمحطلامكةم15م ييااام حمياضإلمنميإلمطفةيةم إلمررمححامنميإلمطا دوامطفيةريا.

-4

ي نغإلمسة مطفةطف ي مل مالميحرلممفةولةمنررمححامطافعم مطدفكتحة يام إلم تحطةمت مةةمةجنمةمطفوعمحم
طفيةريا.
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-5

مررمححامطالفعم مطالفكتحة يامينةمطف ةحمةمحمرحتةاي م إلم حطد حم
م
ي نغإلمسة مطفةطف ي مر نمطولمف حمر
ال مافامية مطف مطضوحطنمةمطفولةمهبةمطف ةح.

-6

يج مسة مطآلنمي مل ميام يةط ملن ميمح مةيدمحك ح م إل مررمححا مطافعم مطدفكتحة يا مةال مي دغةةط مس حم
نلجامكح مطفح قملت مالميهححةطملولمف حمةيضيعةطمنا لح حمطارةطةمطفتإلمجرعةمممر ملجة ح.

-7

ي نغإل م نعم مطاولمة مس مطالحته طح مطفرت طي مفبفعم مطالفكتحة يا مطالمت ط يا ملت ميتج نةط مطدامنام
طفرنكح منار طح

-8

مسضةيامهويحامكمحتعمشمطفاحطسي .

ي نغإلمل ميكة مرةضنمجةة مطفولةمطفا ميرمح مطافعم مطدفكتحة يامنعي طمنرمم يبمطفكلميامس مدمدام
طفتةلم ملةمطفلمحة امةافاماجةمطفتاةيةمر مرهموحمطالدعامسة مالامطفولة.

-9

طفتمكي مسة مل متكة مطا ةطة مطفرحته را م إل مطفةع مرومناا مفةرةطالمة مطفونيا مي ح مطدركم ا مكا م
يكة مطحتلم ملمرةمطفلمحة مرت محنممرنملجحمطفولةامنمدضم ام ف مطفتاك مر مجة امطفهمرمةمطفتإلم
تا نمر ممرامس مطفجةة مةكريامطدضميامطفر محنامنمفغح امةطفت ةيا.

 -11تدجين مطاةال مسة مررمححا مطافعم مطفتإل مت رإل مطفتلكيح مةطفاكمي مةلحةة ملة مطفردكبة مةكيليام
طفتاح م إلمطفرةطي مطفلحجا.

م
م
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المالحق

ملحق رقم 5

أستبٌان عن تؤثٌر األلعاب االلكترونٌة على نفسٌة األطفال للمرحلة العمرٌة من ( )55-7سنة
الســـالم علٌـــكم ورحمـــة هللا وبركاتـه
أخً الكرٌم  /أختً الكرٌمة

التقنجٌ أثرت علٍ الجمجع صػارا و كبارا بخجث أخدثت نقلٌ نوعجٌ فً خجاتنا و غجرت الكثجر من أفكارنا و سلوكجاتنا سواء كانت
ايجابجٌ او سلبجٌ وألن الطفل هو األساس للمجتمع و شمسى المشرقٌ فإن صختى النفسجٌ تومنا ألقصٍ خد...لذا آمل منكم أن
تتعاونوا معنا بتعبٌُ هذه اِستبانٌ والتً تودف إلٍ دراسٌ تأثجر األلعا اِلكترونجٌ علٍ نفسجٌ الطفل و سلوكى مع من خولى....
وكلنا رجاء أن توضد رأيكم وتنقل لنا وجوٌ نظركم بصراخٌ كً نتمكن من الوصول للودف الخقجقً لوذه الدراسٌ ...
كن /كونً علٍ ثقٌ تامٌ من أن المعلومات والمّخظات واآلراء التً تدلً بوا هً موضع سريٌ التامٌ وِ تستذدم إِ ألغراض
البخث العلمً فقط .إذا اردتم استّم نسذٌ عن نتاُح الدراسٌ فإنً أسعد بإرسالوا إلجكم بعد تسججل بريدكم اإللكترونً فً ذانٌ
البجانات الشذصجٌ.
شاكرا وممتنا لتعاونكم َََ
اسم الطفل(اختٌاري)....................................العمر................الجنس............الوزن...............الطول.............
التحصٌل الدراسً لالب .........................................مكان العمل......................................
التحصٌل الدراسً لالم...........................................مكان العمل......................................
الباحث
رئيس مهندسين
وسام سالم نايف

 -5ما هً االجهزة االلكترونٌة التً ٌسخدمها طفلك
□ موباٌل

□ تاب

□ أي باد

□ البتوب

□ دٌسك توب

□ بلً ستٌشن □ اكس بوكس □اخرى(تذكر)

 -2ما هً انواع االلعاب االلكترونٌة التً ٌمارسها طفلك (مع ذكر التسلسل فً االولوٌة)
حربٌة

رٌاضٌة

سباقات

مغامرات

قتال

ذكاء

 -3معدل الوقت الذي ٌمارسه طفلك لاللعاب خالل الٌوم الواحد هو (

مهارات

بنات

ستراتٌجٌة

) ساعة

 -4هل الحظت اختالف فً تصرفات الطفل بعد ممارسته لهذه األلعاب؟

□ نعم

□ كال

 -5هل تعتقدٌ/ن أن هذه األلعاب تإثر فً نفسٌة طفلك و تجعل سلوكه عدائً أو عنٌف؟

□ نعم

□ كال

 -6ترى /ترٌن أن عدائٌة الطفل أو عنفه ٌزداد بعد اللعب لوقت طوٌل بهذه األلعاب؟

□ نعم

□ كال

ٌتكرر هذا السلوك العنٌف بشكلٌ □ :ومً
 -7إذا كانت إجابتك السابقة نعم ،هل ّ

□ اسبوعً

□ شهري

 -8هل تتمثل عدوانٌة الطفل فً :

□ الغضب السريع او الشديد

□ كثرة الشجار مع االطفال االخرين

□ التمرد على الوالدين ورفض االوامر

□ تحطيم االشياء الخاصة به او باالخرين

□ اخرى (تذكر)
□ نعم

 -9هل تعتقدٌ/ن أن هذه األلعاب قد تسبب الشعور بالكآبة للطفل؟

□ كال

 -51هل تإثر االلعاب االلكترونٌة على طرٌقة تفكٌر طفلك ؟

□ نعم

□ كال

 -55هل تهتز قٌمة الصدق عند طفلك عند اللعب بهذه االلعاب ؟

□ نعم

□ كال

 -52هل مجتمعنا المحلً متقبل لهذه االلعاب االلكترونٌة فً المنزل ؟

□ نعم

□ كال

 -53هل ٌمكن استبدال هذه األلعاب بؤلعاب أخرى تساعد على تنمٌة و تطوٌر تفكٌر الطفل؟

□ نعم

 -54هل ٌلعب الطفل بهذه األلعاب لغرض □ :التسلٌة

□ قضاء وقت الفراغ

□ كال

□تحدي مع نفسه □ الوحدة النه ال ٌجد من ٌشاركه اللعب

 -55هل ٌقتنً طفلك بعض المشترٌات التً تتعلق بالشخصٌة التً ٌلعبها ؟

□ نعم

□ كال

 -56أتظنٌ/ن أن مستوى دخل الوالدٌن هو سبب لسهولة وصول هذه األلعاب لٌد الطفل؟

□ نعم

□ كال

 -57هل من الضروري مراقبة سلوك الطفل أثناء لعبه لمعرفة تؤثٌر هذه األلعاب علٌه؟

□ نعم

□ كال

 -58فً رأٌك – تخصٌص وقت معٌن للّعب ،للتقلٌل من حدّة الطفل أو عنفه؟

□ نعم

□ كال

 -59ما هً مصادر االلعاب االلكترونٌة التً ٌحصل علٌها طفلك؟
□ االنترنت

□ العائلة

□ االصدقاء

□ اقراص

□ اخرى(تذكر)

 -21هل ٌقوم طفلك بممارسة العاب اخرى غٌر االلكترونٌة باستمرار(تذكر) ؟
 -25هل لدٌه اخوة و اخوات تتراوح اعمارهم من 55-7سنة ؟

□ نعم

□ كال

 -22هل تؤثٌر االخوة واالخوات كبٌر على اختٌار االلعاب ؟

□ نعم

□ كال

 -23هل توجد منافسة بٌنه وبٌن اخوته فً ممارسة االلعاب ؟

□ نعم

□ كال

 -24هل تمارس االلعاب االلكترونٌة مع طفلك ؟

□ دائما ً

 -25هل ٌراقب الوالدان محتوى االلعاب االلكترونٌة التً ٌمارسها طفلك؟

□ احٌانا ً
□ دائما ً

□ كال
□ احٌانا ً

□ كال

 -26معدل االنفاق الشهري لشراء االلعاب االلكترونٌة هو .....................................دٌنار
 -27ما هً معدل ساعة نوم طفلك لٌالً ؟ ..............................وماهً معدل ساعة استٌقاضه من النوم صباحا ً؟................................

□ نعم

 -28هل ٌنام طفلك خالل فترة الظهٌرة ؟
□ دائما ً

 -29هل توجد لدى طفلك اضطرابات خالل نومه ؟

□ احٌانا ً

□ كال
□ كال

 -31هل ٌصاحب ممارسة طفلك لاللعاب االلكترونٌة لساعات طوٌلة الى تشنج العضالت العنقٌة ؟

□ نعم

□ كال

 -35هل ٌصاحب ممارسة طفلك لاللعاب االلكترونٌة لساعات طوٌلة الى اآلم اصابع الكفٌن ؟

□ نعم

□ كال

 -32هل ٌصاحب ممارسة طفلك لاللعاب االلكترونٌة لساعات طوٌلة الى انحناء العمود الفقري ؟

□ نعم

□ كال

 -33هل ٌصاحب ممارسة طفلك لاللعاب االلكترونٌة لساعات طوٌلة الى صداع فً الرأس؟

□ نعم

□ كال

 -34هل ٌصاحب ممارسة طفلك لاللعاب االلكترونٌة لساعات طوٌلة الى تشوش الرإٌة فً عٌنٌه؟

□ نعم

□ كال

 -35هل ساعدت االلعاب االلكترونٌة طفلك على قلة االنتباه ؟

□ نعم

□ كال

 -36هل ساعدت االلعاب االلكترونٌة طفلك على زٌادة فرط الحركة ؟

□ نعم

□ كال

 -37هل ٌتكلم طفلك بكلمات نابٌة اثناء ممارسته لاللعاب االلكترونٌة ؟

□ نعم

□ كال

 -38هل ٌمارس طفلك االلعاب االلكترونٌة خارج المنزل مع اصدقاءه ؟

□ نعم

□ كال

 -39هل ٌمارس طفلك العاب تعلٌمٌة تفٌده فً دراسته ؟

□ نعم

□ كال

 -41هل ٌمارس طفلك العابه وهو مستلقً فً فراشه ؟

□ نعم

□ كال

االيجابيات
 -5هل ٌكتسب طفلك بعض االفكار الجٌدة من خالل لعبه بهذه االلعاب ؟

□ نعم

□ كال

 -2هل تنمً قابلٌة طفلك الذهنٌة مثل الخٌال عند ممارسته لهذه االلعاب؟

□ نعم

□ كال

 -3هل ٌمكن االستفادة من االلعاب االلكترونٌة رغم ما نسمٌه التؤثٌرات السلبٌة لها ؟

□ نعم

□ كال

 -4هل تعمل االلعاب على زٌادة مهارات طفلك فً :
□البحث عن المعلومات

□الطباعة

□اكتساب اللغات

 -5هل تساعد االلعاب على تعزٌز حب االنتصار والفوز عند طفلك ؟

□التفكٌر

□سرعة المالحظة

□االبداع

□ نعم

□اخرى (تذكر)

□ كال

هل لدٌكم اي مالحظات او تعلٌقات تودٌ/ن اضافتها؟

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ملحق رقم  2بعض المعلومات التي تم تقديمها في الورش التدريبية

المصادر
 -1عباس سبتي -طرق عالج إدمان استخدام االنترنت  ،نصائح ومراكز4112/
 -4عباس سبتي -دراسة األلعاب اإللكترونية وعزوف األوالد عن الدراسة نتائج .حمول بدولة
الكويت.4112/
 -2مريم قويدر/اثر االلعاب االلكترونية عمى السموكيات لدى االطفال/رسالة ماجستير في كمية
العموم السياسية واالعالم-جامعة الجزائر.4114/
 -2موقع الشرق األوسط  ،العدد 4111 /11/11 ، 14111
 -5موقع بوابة آسيا األلكترونية
 -1مجمة عموم التربية الرياضية /العدد الثاني /تأثير األلعاب الصغيرة في تطوير أهم القدرات
البدنية والحركية ألطفال/اسعد حسين عبد الرزاق4112/
 -7ميثم محسن ألكالبي  /اثر االلعاب الصغيرة في تطوير اإلدراك الحس حركي لدى أطفال
الرياض بعمر ()5سنوات .رسالة ماجستير غير منشورة،كمية التربية الرياضية – جامعة
الرياض.4112،
 -2اإلدمان اإللكتروني رعب يهدد مزاولي األلعاب ومتصفحي اإلنترنت/موقع االقتصادية/مقالة
http://www.aleqt.com
 -2إدمان األطفال عمى األجهزة اإللكترونية خطر عمى صحتهم/موقع الغد/مقالة
http://alghad.com
 -11قصص األلعاب االلكترونية تدمر براءة األطفال/صوت العراق/صحيفة عراقية الكترونية
http://www.sotaliraq.com/

