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لضيللل  هؿلللاتح ملللس  دليلللم للللش ع لللام خاحلللا  ه حللل ة إن الؼفلللي ملللس مماعؾلللت  لل

ولىل  ملم  اللللش ، التلي كلملا  تدللم لل  إا طواؾلؼة  واػن مس نموه النفس ي والجؿلماي 

صزللللللك ملللللس ولللللي النلللللوااس والتلللللي  حللللل   مف لللللوم اللللللللش كنلللللض مجلللللسو ال لللللوعة التلنيلللللة التلللللي 

ألاػفللاٌ ونللتلل  ملل  كللالح ال غهللة إسللن كللالح الؿلليون نجمللك كجاللا   للاع كضيللضة  إيجاطيللة 

وؾللللللللللللاية، و لللللللللللللللك مجللللللللللللاا  الللللللللللللللش ال غوللللللللللل  وػاص إكاللللللللللللاٌ الؼفللللللللللللي ك للللللللللللن ألاللللللللللللللا  

ش كنلض الالىت ونيلة،  وملس تلظه الوعكلة الاد يلة خاولنلا هؿلليؽ الظلوو ك لن عتميلة الللل

الؼفلللللي  والت حللللل ا  التلللللي ػلللللغع  ك لللللن مف لللللوم اللللللللش و للللل  ح   ألالللللللا  الالىت ونيلللللة ك لللللن 

ّألاػفاٌ وهيف يمى   دليم ألاتضاف ال امة م  الللش  

ّألاللا  الالىت ونية   ؛الؼفي  ؛: الللش الهلماث اإلافتاحيت
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Abstract: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 :مقذمت

فالللش م  عتح  لضي ، إن الؼفي مس مماعؾت  لللش ع ام خاحا  ه ح ة 

وميول  الفىغية واللاػفية   لؼفي  يى ف ك  ميونا   وا جاتا  ألاي ؼة مس خياة ا

عمؼ الؼفولة  الللش تّوإن  الللش التي كلما  تدلم ل  إا طواؾؼة  ،والاحتماكية

وان مس الؿاطم مغ اؼا طالن اغ ال غو ، إا عن  ومم التؼوع الللمي  ،وكنواناا

ونية التي اؾتلؼاك اتتمام والتىنولوجس ه ح  مف وم الللش، فـ غ  ألاللا  الالىت 

ّ  حميم فئا  اإلاجتمم وزاصة ألاػفاٌ

ومم الت ح ا  الاحتماكية اإلالاصغة عصادك اإلاساػغ الؿمة الااعػة للمجتملا  

التي حللك للش ألاػفاٌ زاعج مؿاهجاح مغ اؽ طالى ح  م  اإلاساػغ، لظلً فئن تنان 

ؼفي و وح   الىاح  ندو ؾؤاٌ يفغض نفؿ  خٌو الت ح  الظي ػغع ك ن الللش كنض ال

ألاللا  الالىت ونية، ألامغ الظي يؼغح مساوف م  تظا الت ح  الظي نلل  إسن مجاٌ حضيض 

لللش كض يدمي إيجاطيا  وؾلايا  مما  يتؼلش الادث ك  إػاع ييوم في  الللش كنض 

الؼفي يدلم  واػنا طحن الللش مس شيل  التلليضي واإلااني ك ن ال غهة والتفاكي مس 

اكم والللش الالىت وي  الظي يجلي الؼفي يجلـ ػويال مم الوؾابي التىنولوحية مس الّو

In playing with the children, they have many needs that contribute 

to a balance in their psychological and physical development. But 

with the advent of the technical revolution that has entered all 

aspects that changed the concept of playing in children ; he moved 

him from the world of movement to the world of silence and that  

resulting many positive and negative effects ; the play fields 

decreased and the child's interest in electronic games increased, In 

this paper, we tried to highlight the importance of playing At the 

child, and changes in the concept of play and the impact of 

electronic games on Children and how to achieve important goals 

from playing. 

Keys words : playing ; child ; electronic games 
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كالح افت اض ي  م  تظا اإلانؼلم ؾنداٌو مس تظه الوعكة الاد ية التلغف ك ن عتمية 

ّالللش كنض ألاػفاٌ وهظا التلغف ك ن    ح  ألاللا  الالىت ونية ك ن ألاػفاٌ 

 ؤلاطار العام للذراست: -أوال

 نلؿح تظه الضعاؾة إسن  ال ة عكؿام، ؤلاػاع اللام الظي نوضح في  عبلاص               

تظه الضعاؾة واإلا يلة اإلاؼغوخة وعتمية تظه الضعاؾة وعتضاف ا ومنهجيتاا، وؤلاػاع 

تي يتح في   دضيض مفاتيح الضعاؾة، الليمة الت طوية لللش، ال اي  تو ؤلاػاع النـغي ال

للش مس نمو الؼفي ،    ح ا  ألاللا  الالىت ونية ك ن الؼفي وعتضاف الللش، وصوع ال

وعزح ا ؤلاػاع ال الث الظي يتناٌو طالتدليي و فؿح  نتابج الضعاؾة ك ن طوو ألاؾئلة 

ّاإلاؼغوخة مس ؤلاشيالية  

 :الذراستإشهاليت 

يم للي الللللش حاناللا ملل  الجوانللش اإلا مللة مللس خيللاة ؤلايؿللان اإلالاصللغ، وان الللللش 

اٌ يم للللللي عٌو وؾلللللليلة لتفجحلللللل  الؼاكللللللا  ؤلاطضاكيللللللة لللللللضي ؤلايؿللللللان مللللللس مغخلللللللة ك للللللن عي خلللللل

فالللش عو الن اغ الظي يلوم ك لن ال غهلة والتم يلي الغملؼي والتم يلي التسي لس  الؼفولة 

ّ والتلوع الظتني والغؾح والت ىيي كمليا  عؾاؾية إلنماو الللي والظواو كنض الؼفي 

لتلللللي صزللللللك ملللللس ولللللي نلللللوااس ال يلللللاة ومجالللللا وؾلللللابي ولىللللل  وملللللم مجلللللسو ال لللللوعة التىنولوحيلللللة ا

الت فيللل ، فللللض صزلللي كلللالح اللللللش مغخللللة حضيلللضة حللتللل  يتدلللٌو إسلللن صلللا ة عؾاؾلللية مللل  

صللللا ا  الللللللالح ال لللللضيث   وإخلللللضا وؾلللللابي الللللللش التلللللي اع اؼلللللك اع ااػلللللا حلللللظعيا طلللللال وعة 

للللللل اع ، التلنيللللللة اللللللس ألاللللللللا  الالىت ونيللللللة التللللللي انت للللللغ  طللللللحن النللللللاؽ ؾللللللواوا الىاللللللاع عو ال

و ؼوع  ب ليي ؾلغ م إسلن يومنلا تلظا ، واؾلتؼاكك عن  وحلض كاإلالا افت اطليا ، علل   فيل  

ّالؼفي ل ـا  منفللة ك  الواكم و   غ في   

ّوم  تنا خاولنا ػغح ألاؾئلة التالية  لإلحاطة كلياا مس تظه الضعاؾة :

 ما عتمية الللش طالنؿاة للؼفي ؟ -

 الللش كنض ألاػفاٌ ؟  اس الت ح ا  التي ػغع  ك ن مف وم ما -

 هيف ع غ  ألاللا  الالىت ونية ك ن الؼفي؟ -
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 :هميت الذراست أ -1

م ا خاحت  م  طحن عت لضي ،إن الؼفي مس مماعؾت  لللش ع ام خاحا  ه ح ة 

تو  إن الللش الللش التي كلما  تدلم ل  إا طواؾؼة  ،غح والانؼالقواإلا إسن الؿلاصة 

اي ضاص الىااع إسن كالح الؼفولة و طهغياتاا و مغخ ا علني إطا وان وكنواناا  ّوعمؼ الؼفولة 

ش ئا فئنما علني طالضعحة ألاوسن ع اتاح مس اؾتلاصة تظه الؿلاصة التي وفغتا ل ح الللش 

ّ نظان 

وكلي  فان ألاػفاٌ إطا لح عؿلضوا مس ػفولتاح فئناح ل  عؿتؼيلوا هلويع  

  مغاخي كمغ ؤلايؿان وؿيفة و صالة تظه الؿلاصة مس يوم م  ألايام ألن هال مغخلة م

الؿلاصة فان مغخلة ال اا   لت ن طاللوة ن تضف الؼفولة تو الفغح ّووتضف فئطا وا

و علض الللش مس الؼفولة وؾيؼا  غبويا   لت ن ال يسوزة طالتللي و النطج وال ىمة ّو

 الجوانش ال غهية و الاحتماكية ه ىيي شخلية الؼفي و طنائاا م  حميم مسعؿ ح 

ّاإلالغفية الانفلالية و

 أهذاف الذراست :  -3

ّ التلغف كي مف وم الللش كنض ألاػفاٌ وعتضاف  -

ّ التلغف ك ن صوع الللش مس النمو الجؿمي وال غو  للؼفي -

ّ التلغف ك ن صوع الللش مس النمو الاحتماعس وألازالقس كنض الؼفي -

ّ التلغف ك ن    ح  ألاللا  الالىت ونية ك ن ألاػفاٌ  -

 اإلافاهيمياإلطار  -أوال
للل : عللللغف اللللللش  مفهـــىم اللعـــب -1 للل  عو  حللل  موح  ييلللون ك لللن  ،ط نللل  ي لللاغ خلللغ موح 

، ويللللللتح فيلللللل  ال غوللللللا  ، يمللللللاعؽ فغصيللللللا عو حماكيللللللاشلللللليي خغهللللللة عو ؾلؿلللللللة ملللللل  

و  اؾلللت الٌ لؼاكلللة الجؿلللح الظتنيلللة و الؼاكلللة الجؿلللمية عيظلللا، و يمتلللاػ طالخفلللة

، و طل  يتم لي الفلغص اإلاللوملا  يتلش صاخا  الؿغكة مس التلامي مم ألاشياو، وّا

ا يالللللللللضف إا إسلللللللللن ّو الانيلللللللللة اإلالغفيلللللللللة للفلللللللللغص، يتجلللللللللؼع مللللللللل  ا تلللللللللي  للللللللللاذ حلللللللللؼواال
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، ص ص 2007الاؾلللتمتاق، وكلللض يلللؤصي وؿيفلللة التللح ومدملللض عخملللض صلللوال ة، 

15-16 )ّ

م  ألاتضاف اللامة التي عؿعن الفغص إسن  دليل ا م  زالٌ أهذاف اللعب:  -2

ّللش اس:مماعؾت  ل

 شلوع الفغص طاإلاتلة و الاهجة و الؿغوع  -

   لوية و مغي  الجؿح و  ضعيا  ك ن مماعؾة ألانماغ الؿلوهية الجؿمية اإلاستلفة -

 اإلاؼالاة طاخت ام خلوك  يتللح الفغص التلاون واخت ام خلوق آلازغي  ّو -

    لتفىح  اصه للتللح م  زالٌ نمو الظاهغة ّو نمية اؾتلضاإ اعة صافلية الفغص لللمي ّو -

  ؤلاصعانوالتسيي و

             اللواكض ماكة واخت ام مجموكة اللوانحن ّوانتماب  إسن الجالفغص ّو  لوية اع ااغ -

 التلليما  التي  دىح مماعؾة الللش مس نؼاق الجماكة ّو

          اؾتلضاصا  يىتؿش ال لة طالنفـ و لمي ك ن  نميتاا ويداٌو اهت اف كضعا   ّو -

  لويم ا زتااعتا ّوو لمي ك ن ا

ااس اإلاستلفة الجؿمية والنفؿية و النّومس اإلاجاا  ّو  نمية شخلية الفغص -

 اللللية اإلالغفية الاحتماكية ّو

عفم مؿتوا كاول  لضا آلازغي  و  لاي آلازغي  ّو  نمية مف وم الظا  لضا الفغص -

 ل  

 ؾييون مس خيا   اإلاؿتلالية  اإكضاص الفغص إلا -

اإلا اعا  الاحتماكية اإلالاولة ص ألانماغ الؿلوهية اإلاناؾاة ّوفّغؤلاؾ ام مس إهؿا  ال -

 احتماكيا 

 سليل  م  آلا اع اإلات  اة ك ن زب ا  الانفلاا  اإلاىاو ة لضا الفغص ّو نف ـ  -

 الؼفولة اإلااىغة اإلاؤإلاة 

اإلالغفية ّواللللية إشااق خاحا  الفغص النفؿية والاحتماكية والجؿمية ّو -

م  زالٌ مماعؾة ؾلون الللش   ومدمض عخمض  طمماعؾا  ملاولة احتماكيا

 ( 18-17، ص ص 2007صوال ة، 
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تؿغ  طواؾؼتاا اإلالغفة إسن علتب  الللش عخض الغوافض التي   :مظاهز اللعب -3

، وك  الا ئة اإلاديؼة ط  ف الؼفي م  زالل  الى ح  ك  نفؿ يىت ّو  ،الؼفي

ؿيؼغ ك ن طيئت  وب  يتللح هيف ع ،ك  اللالح الظي عل   في  م  خول وختى 

 كلي  فان ؾلون الللش كنض الؼفي ي زظ صوع حن: ّو   ، سخغتا إلالل ت ّو

لفغصية عو : خيث يلوم الللش طمماعؾة ؾلون الللش إما مس خالت  االلعب اإلاىجب -

، م  زالٌ اإلاماعؾة الفللية لللش لوخضه عو مم آلازغي  مس إػاع فغيم عو حماكة

 مما ع لغه طاإلاتلة و التؿلية 

اإلاتابلة و الانفلاٌ مم اإلاالخـة ّو : خيث يىتف  الؼفي طاإلا اتضة ّوعب السالبالل -

يتولض الاؾتمتاق كنض الؼفي مس الللش ن صون عن ع اعه ح طلوعة مااشغة ّوالالكاح

م  يع صون عن عؿ ح مس الللش نفؿ ، ّوالتلّوالؿالش ك  ػغيم النموطج الغمؼي ّو

البالوانية و م اتضة الفغق  ألاللا للش الؿالش م اتضة الؿح ن وعم لة ال

 (21الغياطية و م اتضة الب امج التلفؼيونية  ونفـ اإلاغحم، ص 

: عهض الااخ ون عن تنان كالكة طحن الللش وحميم دور اللعب في همى الطفل -4

ّاللل س الاحتماعس و وانش النمو الجؿمي و الانفلاسس وح

و  عللا  اللوا : وكموما ع مي الن اغ ال ّغالحزمياللعب والىمى الجسمي و  -4-1

الؿااخة و هظا عللا  لفؼ و التؿلم والجغي والغم  و التؿاطم ّواإلاتم لة مس ال

هغة الؿلة و التنـ  فالللش م ي هغة اللضم وهغة الؼابغة ّو خغهية عياطية

 ح ب يي واضح مس  لوية اللظال  و ؿاكض ك ن الظاؽ والا ؼان والتدىح عؿ

ال واو، و عيظا عؿاكض ال مـ ّوإميانية هلغض الؼفي إسن  هظا عؿ ح مسّو

 الللش مس التسلص م  الؿموم الؼابضة مس الجؿح 

           الللماو عن تاوغ مؿتوا اللياكة الاضنية و تؼاٌ الجؿحويغا الااخ ون ّو 

و الجضيغ   تابج كضم مماعؾة الللش لضا الؼفي غتل  و ه وتا   اس بلع نّو

ػن و التيامي طحن وؿابف طالظهغ عن الللش يدلم للؼفي خالة م  التوا

حؿمية ال غهية و الانفلالية و اللللية مما ينلىـ ايجاطيا ك ن التفىح  و 
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اللضعة ك ن خي اإلا ىال  و النمو النفس ي اإلاتيامي   ومدمض عخمض صوال ة، 

ّ(129، ص 2007

: يولض الؼفي كاحؼا ك ن التوافم مم ألاخالقياللعب و الىمى الاجتماعي و -4-2

طالتضعج ينمو التوافم طيجاح    ا مس التلغف ك ن و حهي ألاطوي  ّوآلازغي  فياضع عّو

كنضما يلي إسن ؾ  ال ال ة م  كمغه ياضع الؼفي مس اإلا اعهة مم آلازغي ؛ ّو

ون وؾابي ف  اعن ألاػفاٌ بلظ ح الالع مس الليام طم مة واخضة ف ؿتسضم

يم التسيي  ح  اضع مغخلة عللا  عصاو عصواع ك  ػّغ ،الللش مس ؾبيي اإلا اعهة

اإلاللح  الخ  و ؾلوا مدمض كاض الااقس، ّو     و ألام والؼ يفيللاون عصواع ألّا

 ( 30-29،ص ص 2001

فل  ػغيم الللش يتللح الؼفي خلوك  وواحاا   م  زالٌ ألاصواع التي يؤصياا       

كلي  فان الللش س وي ألاكماٌ و يتلمص عصواعتح  ّوفيتسظ م  الىااع نماطج فيداهياح م

وم  زالٌ  لمل   ،ا  الاحتماكية اللابمة طحن الناؽاكض الؼفي عن يىت ف اللالكعؿ

ألصواع الىااع يىتؿش كاكضة احتماكية كالبلية و اس طغوعة التليض طالؿلووا  و 

 ( 83، ص 2008ال غوغ التي يلتظياا الضوع الظي يؤصي   وعمي ألاخمض و ك س منلوع ،

 ام الوالضي ، كيما عزالكية م ي اخت -لشم  زالٌ الل –فالؼفي يمى  عن يىتؿش 

و فظيي اإلالل ة اللامة ومداة آلازغي ، والاكت اف طالخؼ  و  ،والاطتلاص ك  الىظ 

ػغيم  اللومية ك ما  تللم طنمو اإلا اكغ الوػنية ّوا يمى   للين  كي؛ هم ص يد 

ويا ل غؽ الليح يم ي وؾيؼا  غب كلي  يمى  اللٌو عن الللشالللش التم ي س لألصواع  ّو

إطا لح يماعؽ الؼفي الللش مم ألاػفاٌ آلازغي  ّو الؿلووا  الايجاطية كنض ألاػفاٌ ّو

 آلازغي  و يىغه  يةلضوانال إسنفان  يلاذ عنانيا و متمغهؼا خٌو طا   و يميي 

اس: وعمي ألاخمض وابض ه ح ة م  الناخية النفؿية ّولللش ف اللعب و الىمى الىفس ي: 4-3

ّ( 82، ص 2008و ك س منلوع ،

 ع يي الللش للؼفي منؼللا لالهت اف و ؤلاطضاق  

 الاكتماص ك ن الظا يتللح الؼفي خش اإلاااصعة و  

   يتدمي الؼفي مواكف ؤلاخااغ 
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 ع اا لللللل  لللللللش مجللللللاا  نف ؿللللللا لجميللللللم  و غا لللللل  وانفلاا لللللل  ّويتسللللللظ الؼفللللللي ملللللل  الل

ّلتضعج التواػن الانفلاسس طامغ الظي عؿاكضه ك ن الاؾتلغاع ّواإلاىاو ة ألّا

: يؤ غ الللش مس النمو الانفلاسس لضا الؼفي م  زالٌ ما اللعب و الىمى الاهفعالي 4-4

 لوم ط  ألاللا  ؤلاياامية م   فغ غ لالنفلاا  واإلا اكغ اإلاىاو ة لضا ألاػفاٌ 

طفظي إؾلاػ ا ك ن عشياو م  الواكم؛ هما عناا ه ام خاحا  الؼفي اإلادغومة 

فالؼفي يلوم طن اغ احتماعس انفلاسس كنضما  والغاخة  ف  لغ الؼفي طالغطا 

عو ألام مم الضمى عو صوع الؿابم مم الىغس يوالللاة(  فالؼفي تنا  صوع ألا يللش 

ويالخف عن الؼفي إما عن ييون عاض عو  ،علب  ك  خالة انفلالية ب يي واضح وح س

 اطش عو ؾازؽ عو زابف، هما عن عشخاص عللاط  كض  يون زابفة عو مؿتلؼفة 

ن الللش يؤ غ مس الجانش الانفلاسس م  شخلية ئوكلي  فطاهية  عو خؼينة عو فغخة عو 

ن ئالؼفي خيث عن  ييهئ ل  فغصة للتدغع م  اللغاكا  التي علانياا وبالتاسس ف

، ص ص 2007  ومدمض عخمض صوال ة،  ؤلاخااغالللش يسفف م  خضة التو غ و 

130- 132)ّ

ّ: الىمى العقلياللعب و   4-5

فيفوهؿي  عن الللش ؤلاياام  كامي عؾاس ي مس   Vygotskyو  piagetوي م  طياحي  عهض 

نمو كضعة ألاػفاٌ ك ن اؾتسضام الغموػ التي ه يي ألاؾاؽ لالع اإلافاتيح طا  الليمة 

   لضعاؾية م ي اللغاوة و الىتاطة وال ؿا اللالية مس اإلالغعا  ا

 اإلاناك ة ال واع ّواللضعة الل وية م  زالٌ عؿ ح الللش مس   نمية  -5

ازتااعتا و اكت اح ال ي ؤلاخؿاؽ طاإلا ىال  ووطم الفغوض ّوالللش ؤلاياام  ينمي  -6

 الاطتياعي للم ىال   

التسيي لضا ألاػفاٌ و تما طغوعيتان لتللح اللغاوة و  نمية كضعه  التلوع ّو -7

 الىتاطة

الظواو و  ع ااػية كالكة ايجاطية صالة طحنية الظواو خيث عوض ك الضعاؾا  ؤلّا نم -8

 الللش ؤلاياام  الاحتماعس 
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إػالة مضا الت هحز نتيجة اؾتمغاع ّو، اإلا ت ي( ن م اعة التسؼيؽ وللاة الااةم ّوالتضعيش ك

ػوا مغة بلض مغة  وعمي ألاخمض وك س ألاػفاٌ مس للش اإلاوكف نفؿ  لفت ا  نؼصاص 

ّ( 89 -86، ص ص  2008،منلوّع

ت للعب  -5  القيمت التربٍى

 :  ألاوابي الظي  طهغوا و اخـوا اللالكة طحن الللش و اللمي خيث كاٌعلض عفالػون م 

ق ما ٌسلي " ال جذربىا ألاوالد بالخشىهت أو القىة و لنً وجهىهم للعمل عً طٍز

عقىلهم و بذلو جطبحىن ألثر قذرة على التشاف إمهاهاتهم بعىاًت فائقت و لذلو 

ت الخاضت بهل واحذ منهم أن ًترك ألاطفاى ان حان عوؾو ""  و ععا حالتشاف العبقٍز

ّ( 18، ص 2008"  وعمي ألاخمض و ك س منلوع ،للطبيعت لهي ًتعلمىا

  تميتللل  الت طويلللة ملللس هللللليح ألاػفلللا ظلللمنك هتلللش الفلؿلللفة اليونانيلللة اللضيملللة اللللللش و ع   

عزلللظ اللللللش ميانلللة ، هملللا ػلللون و ععؾلللؼو و ملللس اللللللوع ال ضي لللةحلللاو تلللظا ك لللن كلللٌو عفاّلّو

ألاوعبيللون وللان عول للح بؿللتالو ؼي مللس ؾو ؿللغا اإلاتلل  غ ط فيللاع  عيللضيل للس ك للن مغهؼيللة ب لليي ف

عملللا حلللان طياحيللل  فحللل ا عن  .حلللان حلللان عوؾلللو ووطلللم نـغيتللل  الت طويلللة الخاصلللة طاللللللش

و ع لللح  ملللس نـغيتلللل  إسلللن عن الللللللش  ؛اللللللش هلاحللل  كلللل   ؼلللوع ألاػفلللاٌ و متؼلاللللا عؾاؾللليا للللل 

نلللللض ألاػفلللللاٌ  و كليللللل  ؾلللللاص الاتتملللللام الللللللالمي يلللللغ اؽ طمغاخلللللي النملللللو اللل لللللس و ألازالقلللللس ك

طاللللللللش ب للللليي كلللللام ك لللللن اكتالللللاع عن ألاػفلللللاٌ يتللملللللون مللللل  زاللللللل  عنملللللاغ الؿللللللون التلللللي 

صلللة  للللً اإلاتللللللة طالن لللاغ ، زازلللالٌ اللللضعوؽ و اإلانلللايج الت طويلللة يلللللش اهتؿلللا اا مللل 

 لللللوفح   ؛ تلللللظا مللللا يفؿلللللغ اتتمللللام عيلللللاض ألاػفللللاٌ طتنـللللليح الللللللش و   ؿلللللح  ؾللللال  ّوالجمللللاعس

ّ( 27 -26، ص ص 2007فغص  و عصوا   لألػفاٌ   ومدمض عخمض صوال ة، 

ّ :ألالعاب الالنتروهيت–ثاهيا 

خـيلللللك ألالللللللا  ؤلالىت ونيلللللة ط شللللليال ا اإلاستلفلللللة "الفيلللللضيو، خاؾلللللو ، عنت ن لللللك،           

" طاتتملللللام الالللللاخ حن وطللللللً طفللللللي    ح تلللللا الىاحللللل  ك لللللن ألاػفلللللاٌ ونملللللوتح  ال لللللا ف اإلادملللللٌو

ّ ظتني والاحتماعس وال غو  والت طوّيال
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اللس نللوق ملل  ألاللللا  التللي هلللغض ك للن شاشللة التلفلللاػ  ألالعــاب الالنتروهيــت:مفهــىم  -1

والللللا  الفيلللضيو( عو شاشلللة ال اؾلللو  والللللا  ال اؾلللو ( والتلللي  لللؼوص الفلللغص طاإلاتللللة ملللل  

لليلة، زالٌ  دض اؾتسضام اليض مم اللحن والتآػع الاللغياال غو ( عو  دلض لإلميانلا  الل

 ( 46 ،2008 وم ا خؿني الص غوعي، وتظا ييون م  زالٌ  ؼويغ للب امج الالىت ونية 

تي ليلعـــــــاب الالينتروهيـــــــت: -2 يلؿلللللللح مؤعزلللللللو  ىنولوحيلللللللا الوؾلللللللابؽ  التطـــــــىر التـــــــاٍر

الت فياية التفاكلية  لاعيش ألالللا  الالىت ونيلة إسلن مغاخلي ععشلم لت ليي ولي مغخللة  اعيسيلة 

وامال لتلتدح اإلاغخلة ألاوسن م   اعيش تظه ألاللا  طجيي ألا اعي م  اإلاغاخي ال الث كلضا 

اإلاغ اؼة بللغ الخياٌ اللالغي م  ؾنة علف وهؿلمابة وزمؿة وؾتحن إسن ؾنة زملـ 

وؾللالحن مللل  الللللغن اإلااضللل ي، عملللا اإلاغخللللة ال انيلللة فئنالللا اع اؼلللك طـلللاتغة ؤلاصاعة والتؿلللويم 

ؽ طاإلاغخللللللة ألاوسلللللن مللللل  ؾلللللنة زمؿلللللة لتدلللللضث كؼيللللللة ملللللم كللللللغ الخيلللللاٌ اللاللللللغي اإلالللللغ ا

وؾالحن إسن زمؿة و مانحن م  اللغن اإلااض ي ليفسح اإلاجاٌ لالزتلاصيحن ؤلاصاعيحن،عما 

اإلاغخللللللة ال ال لللللة مللللل   لللللاعيش تلللللظه الوؾلللللابؽ فللللللض اع اؼلللللك   طلللللاللمالكيحن ؾللللليجا ونانتنلللللضو 

غابلللة لتللتدح ملم الب مجيلا  مل  ؾلنة زمؿلة و ملانحن إسلن زمؿلة وهؿللحن ،عملا اإلاغخللة ال

ملل   للاعيش تللظه ألاللللا  فهللي  للؼام  فتلل ة الوؾللابؽ اإلاتلللضصة ملل  ؾللنة  مانيللة وهؿلللحن إسللن 

ملللللللس  MITوهلتبللللللل  للالللللللة الفظلللللللاو عوسلللللللن ألالللللللللا  مست ك لللللللا عخلللللللض ػلللللللال  شلللللللغهة ميلللللللك اليلللللللوم 

ملل  عوسللن ألاللللا   ال يللة ألابلللاص  DOOMالؿللت نا  ملل  اللللغن اإلااضلل ي وللاللة يللوم ال للالن 

3D355ص ،2005، ن ؾا طغ  غ طيت  طغّو  و )ّ

 أهىاع ألالعاب الالنتروهيت: -3

لللض عشلاع "حللونؼ"  إسلن عن عللللا  ال اؾلو  وعللللا  الفيلضيو لللالع ألاشلخاص اللس         

ال ياة ال ليلية خيث عناح ينضمجون  اا عهث  م  الواكم، وكض صلنفك علللا  ال اؾلو  

هلاونيلللللللة، وعلللللللللا   وعلللللللللا  اإلاداولللللللاة، وعلللللللللا  إسلللللللن علللللللللا  اإلا لللللللامغا  وعلللللللللا  اإلانافؿلللللللة،

الب مجة، وعللا  ألال اػ وعللا  عحاٌ ألاكماٌ كنضما نتدضث ك  عللا  ال اؾو  يجش 

ّعن نتظهغ عن عللا  الفيضيو ل ؿك مت ا اة، واس والتاسس:

واس  لً ألاللا  التي هلتملض كلاصة عهثل  ك لن التلآػع طلحن الللحن واليلض  : ألعاب الحزلت 3-1

ّالللاة م  م ي عللا  اإلا امغا  واللضوان الخياسس  عهث  م  اكتماصتا ك ن مدتوّا
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والللللس  للللللً ألالللللللا  التلللللي  ؤهلللللض ك لللللن عتميلللللة التفىحللللل  اإلانؼلللللل  ألعـــــاب ؤلاســـــتراجيجيت:  3-2

ّوالتسؼيؽ م  م ي اللا  ألال اػ وال ؼغنج 

ّواس  لً التي  تظم  الاؾتى اف وخي اإلا ىال   العاب اإلاغامزة:  3-3

 م  عن  غهؼ ك ن خي  : ه ا  عللا العاب لعب الذور  3-4
ً
اإلا امغة، ولى  طضا

اإلالظال  هلتمض ك ن التؼوع النوعس للخلابص، ويمى  عن ع اعن فياا عهث  م  اكش 

ّواخض 

إكاصة إنتاج للوع ي اػا  واكلية عياطية عؾاؾا، فلواكض تظه  العاب اإلاحاماة: 3-5

ه ألاللا  إما م  الن اػا  يتح الاختفاؾ  اا مم ه بث هاح  طالجؼيئا  وهؿتواس تظ

الواكم عو م   لوعنا ل ظه الواكم، واس طظلً عكغ  إسن اإلالاصع اإلاؿتوخاة مجاا، وا  غ ىؼ 

تظه ألاللا  فلؽ ك ن الغؾح اللغيش م  الواكم، ولى  عيظا ك ن اإلايانة التي هلؼى 

لالكش نفؿ ،  فف  اللا  مداواة الؼح ان م ي "فغيك ؾيموا غ م  ميىغوؾوفك"، 

ّ( 138-135 ،2012هلتب  م  طحن ألاهث  ألاللا  ش غة وألاكضام عيظا  ومغيح كويضع،والتي 

 : على الطفلإًجابياث وسلبياث ألالعاب الالنتروهيت   -4

إن ط ئة ألاللا  الالىت ونية ا  ؤ غ فلؽ ك ن م  عؿتسضم ا، وإنما  متض ع اعتا 

طوطوح مس اإلاجتمم، ول ظا إسن وي الؿياق الاحتماعس، وشلع تظه آلا اع يمى  عن  الخف 

انت ن ك، ال ا ف  خـيك ألاللا  الالىت ونية ط شيال ا اإلاستلفة الفيضيو، خاؾو 

اإلادمٌو طاتتمام الااخ حن وطلً طفلي    ح تا الىاح  ك ن ألاػفاٌ ونموتح الظتني 

والاحتماعس وال غو  والت طوي ك ن خض ؾواو، ويغهؼ تظا الاتتمام مس الاضاية ك ن آلا اع 

الؿلاية لتلً ألاللا  مم لة مس اللنف، واللؼلة الاحتماكية وؤلاصمان ومظيلة 

الوكك   الخ  ح ؿ غ نفغ م  الااخ حن الظي  عهؼوا ح وصتح مس الادث ك  آلا اع 

الايجاطية لتلً ألاللا  ك ن اللمليا  اإلالغفية والفىغية، طديث عن تنان صعاؾا  م مة 

لؿل ي والايجاش  ك ن ألاػفاٌ، مجاا طدث "صوحالؽ" مس  تناٌو عتمية ألاللا  و   ح تا ا

ّهما عن تنان عطدا ا كضيضة  ناولك تظا اإلاوطوق يمى  عن يؿتسلص مجاا ما ي س:  2004

ّ
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  آلاثار الاًجابيت: -1

  ّؤلاطضاق و نمية الظواو

  ّاللضعة ك ن ا ساط اللغاع

   دؿحن الف ح والوعس والؿغكة مس التفىح ّ

 ية ال ؿية م ي خغوا  اللحن واليض والتنؿيم طيجاما  دؿحن اإلا اعا  ؤلاصعاه

ّوالت هحز  

  
ً
ّاللضعة ك ن كياصة الؿياعا  ليال

  دؿحن م اعة الاؾتماق إسن ألاصوا  اإلاستلفة ّ

  ّالليام بلضة م ام مس  ن واخض

  ّاإلالالجة اللللية لألحؿام  ال ية ألابلاص

  نمية الظاهغة  

يلة ك لن  فىحل  لا  الفيضيو ل لا حوانلش ايجاطن صعاؾا  كلمية خضي ة ه ح  إسن عن علإ

وصكتلللللل   ،ألناللللللا هؿللللللاتح مللللللس عفللللللم مؿللللللتويا  ؤلاصعان وخللللللضة الانتاللللللاهألاػفللللللاٌ واإلاغاتلحن

خغهيلللللة ملللللس اإلايلللللان و ن لللللؽ اللللللظاهغة وألاصاو ال غوللللل   وهؿلللللاكض ك لللللن اهتؿلللللا  م لللللاعا 

وهؿلللللاكض ك لللللن اهتؿلللللا  م لللللاعا  خغهيلللللة ملللللس اإلايلللللان و ن لللللؽ اللللللظاهغة وألاصاو ال غوللللل  

خلللي اإلا لللىال  وا سلللاط الللللغاعا  والؿللليؼغة  ملللسؿلللاكض ك لللن اهتؿلللا  ػلللغق حضيلللضة وه

و شللاهغ ك للن ال اؾللو  و ن لليؽ كمليللة التفىحلل  ؤلاطللضاعس ع للح مللا يلللاخباا ملل  كنللف

ّ( 408،ص 2005، كاض ال ميض

ّ:  آلاثار السلبيت -2

 وتللظا مللا اخـنللاه ك للن التلل  ح ا  النفؿللية مللس للاللة   نميللة م للاعا  اللنللف واللضوانيللة

ّال و  ألاػعق ، وللاة طوهيمون حو التي هؿابك مس اللضيض م  ال واصث اللا لة  

 و   ح  تظا ك ن التدليي الضعاس ي  تؿلية والاؾتماق عهث  م  التلليحالت هحز ك ن ال ّ

  ّوالانتداع والاختياٌ   هلليح عؾاليش اع يا  الجغيمة

  ّالؼفي ك  اإلاجتمم  كؼلة

   ّال لوع طاألنانية
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  ًعطغاع ص ية م ي  ام الغكاة، والـ غ طلف النـغ والت  ح  ك ن نمو اللـام وهظل

ّؾوو الت ظية 

 124 ،123ص  2011نية  و مدموص خؿ  إؾماكيي  ، يعطغاع  لافية وص) 

 ت على الطفلالالنتروهيألالعاب  جأثيراث  -ثالثا

والنفسللللللل ي واللل لللللللس  ح ا  كضيلللللللضة ملللللللس مجلللللللا النملللللللو الجؿلللللللمي لأللللللللللا  الالىت ونيلللللللة  للللللل 

ّوالاحتماعس للؼفي عتم ا:

  التأثير الىفس ي والاجتماعي: -1

وفللللللا لللضيللللللض مللللل  الضعاؾللللللا  وألاطدلللللاث فللللللئن مماعؾلللللة ألاللللللللا  الالىت ونيلللللة وانللللللك        

 
ً
الؿبش مس بلع اإلاآس ي، فللض اع اؼلك نتلابج تلظه ألالللا  زلالٌ الخمؿلة وال ال لحن كاملا

زحلل ة طاػصيللاص الؿلللون اللنيللف، واع فللاق ملللضٌ حللغابح اللتللي والا تلللا  والاكتللضاوا  ألّا

الخؼحللل ة ملللس اللضيلللض مللل  اإلاجتمللللا  واللاؾلللح اإلا لللت ن ملللس حميلللم تلللظه اللللضٌو تلللو اللنلللف 

وألالللللا  الالىت ونيللللة، ويلللتح  لضيملللل  لألػفلللاٌ واإلاللللغاتلحن   اللللظي هلغطلللل  وؾلللابي ؤلاكللللالم

 ملللل  عنللللواق التؿلللللية طلللللفت 
ً
فااإلطللللافة  إسللللن عن يؿللللاة هاحلللل ة ملللل  ألاللللللا  ، واإلاتلللللة نوكللللا

الالىت ونيلللة هلتمللللض ك للللن التؿللللية والاؾللللتمتاق طلتللللي آلازلللغي ، و للللضمح  عماله للللح والاكتللللضاو 

كلللللياح صون وحلللل  خللللم فئناللللا هللللللح ألاػفللللاٌ واإلاللللغاتلحن عؾللللاليش اع يللللا  الجغيمللللة وفنوناللللا 

وان، التللي  لللوصتح مللس الجاايللة إسللن وخيل للا، و نمللي مللس كلللول ح كللضعا  وم للاعا  اللنللف واللللض

 ( 139 ،2015وماحض مدمض الؼيوصي، .اع يا  الجغابح

  حل  احتملاعس، فالؼفلي             
ً
وه ح  بلع الضعاؾا  إسن عن تظه ألاللا   لنم ػفلال

 منؼويا 
ً
يلض ي ؾاكا  مم تظه الللاة  ح  متواصي مم آلازغي ، وبالتاسس يسلم من  ػفال

ألالللللللا  ال للللللاية التلللللي  تمحلللللز طالتواصلللللي، وهلللللللح الؼفلللللي اإلا لللللاعا  ك لللللن طا للللل  ك لللللن كىلللللـ 

 ع ، عم، مللضعؽ    الخ تللظا  الاحتماكيللة،
ً
وألاصواع الاحتماكيللة التللي ؾللوف يتواتللا مؿللتلاال

خاحتل  مل  تلظه الللالة، وه حل  فظال ك  عناا  جلي الؼفي عنانيا ا يفىغ ؾوا مس إشااق 

 لللللاع اإلا لللللىال  صازلللللي ألاؾلللللغة الواخلللللضة
ا
طلللللحن ؤلازلللللوة ألاشللللللاو خلللللٌو مللللل  يالللللضع طاللللللللش   ملللللا  

ّ ( 139 ،2018وفاػمة الؿلضي تماٌ،

ّ
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 التأثير العقائذي الذًني: -2

تظه ألاللا  ه تمي ك ن كواصح مس  عنم  اإلاـاتغ الؿ ئة إلادؼة ألاللا  الالىت ونية 

التوخيض وملاصما  مس اللليضة، م ي إؿ اع كظية الاكتضاو ك ن  وخيض الغبوبية، مس 

خياو اإلاوهى م ال وال فاو م  اإلاغض وإنؼاٌ اإلاؼغ وإعؾاٌ اللواكم وهؿيح  كظية إ

الغياح، ف طؼاٌ الللاة تح الظي  يفللون طلً ول ، طاإلطافة إسن كظية إؿ اع اللليش 

م  ألاشياو التي فياا إتانة والنجمة الؿضاؾية وكظية إؿ اع الس غ وال لوطة، واللضيض 

ية، طئطافة إسن مااصا عهث  اندغافية وه وياية هتضمح  والغموػ ؤلاؾالم الىغيح ن اللّغ

ؾمة اإلاؿلمحن الظي  يجش كتل ح واللظاو كلياح مس بلع تظه ألاللا ، فهي هلمي ك ن 

إ اعة الغوح اللضوانية طض اإلاؿلمحن وػعق ال ؼيمة النفؿية فياح، ف ظه م  عتح 

ّ( 94 ،2009لييوفان،و شفيم .الؿلايا  الللابضية اإلاوحوصة مس بلع تظها ألاللا  

 التأثير التربىي: -3

 ػويلة مس عن ألاػفاٌ الظي  يمظون عضيض م  الضعاؾا  عصلة كوية   بك كضمك الل
ً
وكا ا

مماعؾة ألاللا  الالىت ونية، اؾيما اللا  اللنف  ؤصي إسن طلف مس  دليل ح 

ملاعنة  الضعاس ي مس اإلاضعؾة وبالتاسس خلول ح ك ن  لنيفا  متضنية م  كاي اإلاللمحن،

، عو ا يماعؾون ألاللا  الالىت ونية ك ن 
ً
 عكي كنفا

ً
مم ألاػفاٌ الظي  يماعؾون عللاطا

 ؤلاػالق 

لىت ونية التي ع اتاا الااخ ون ( إن م  ؾلايا  ألاللا  الا2010نااعي" وويظهغ "ألّا

ن  كنضما يتللم الؼفي الل ح  و ما صون ؾ  اللاشغة(  اظه ألاللا ، فئن طلً يؤ غ ع

اا مس صعاؾت  ونؼاق  فىح ه هما عن ؾ غ ألاػفاٌ واإلاغاتلحن ػيلة الليي مس مماعؾة ؾل

الضعاؾية مس اليوم التاسس، وكض  صاتاحّومج ألاللا  الالىت ونية، يؤ غ ب يي مااشغ مس 

ن طتاوا، فئناح كض إلظتا  إسن اإلاضعؾة، ّويجلي ألاػفاٌ  ح  كاصعي  ك ن الاؾتيلاؾ ل

ّ(70 ،2008ل ح اإلاضعؾية  و م ا خؿني الص غوعي،عؿتؿلمون للنوم مس فلّو

 اللعب عىذ الطفل مً فضاء الحزلت إلى الفضاء الالنترووي -رابعا

ي الـغوف اإلا نية والاكتلاصية وال لافية  دىم  كضة عؤا طفل للشل مماعؾة الؼفي

 ،كؼػ  ال لوع طالخوف والللم -اليوم  - ؛ ختى الضواعس ألامنية ك ن ألاػفاٌللوالضي 
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فغض اإلاغاكاة اإلاؿتمغة ك ن ألاطناو؛ ألامغ الظي عصا إسن واؾتضكك  جنش ال يؼة ّو

ّ ك ن الؼفي  ظ يم الخناق

وان عل   مس عؾغة ممتضة هؿم كضص  الؼفي مس الؿاطم زاصة مس اإلاجتملا  اللغبية     

اع ض والجضة واللح وؤلازوة الىاعفغاصتا طاهؿاق اإلاجاٌ اإلاياي  الظي  يلؼنون في  فالج

ألا  ول ح يغاكون تظا الفتى و ع غفون ك ن  غب ت  ألازالكية و الاحتماكية فين   وألام و

و عمن  يتال  ختى مس اإلاجاٌ الخاعجس عي  يلتل  مم  ،و م   مس مجاٌ احتماعس مدمي

ة ع غفون ك ن  لاليض عللاط      وان وي عفغاص اللابلّو عػفاٌ  زغي  ع اعوون  عفياعه 

طلً الؼفي م الا طليح التلاون واإلا اعهة مس اتتماما  الىااع  فن   ؛إعشاصه وحيا  ّو

 لت  طنفؿ  نتيجة  م  اصمما  ّػ ال لامس  واللضعة ك ن التواصي الاحتماعس والل و   ّو

 دمي اإلاؿؤولية منظ الل غ طفلي عصاو ألاي ؼة التي  وح  إلي  م  كاي عفغاص اللابلة 

ّة التي عسخ ا ل  اإلا غفحن ك ن  غب ت  فيتلال ا طلضع عخش طفظي نؼكة الؼاك

عما اليوم ه ح   اإلالؼيا  فاػصاص  ال ضوص الاحتماكية طيلا و  لللك كنوا      

التواصي الاحتماعس و لللك مل ا خضوص اللابلة طفلي طيم اإلاجاٌ اإلاياي  الظي عؿم 

ة م  ضايعفغاص ألاؾغة  و عوولك م مة التن ئة الاحتماكية للؼفي إسن مؤؾؿا  عزغا ط

طفلي ه ح   ألاصواع الاحتماكية للوالضي  ّو سن وؾابي ؤلاكالم عياض ألاػفاٌ إسن اإلاضعؾة وإ

عصا إسن زغوج اإلاغعة إسن  انسفاض مؿتوا الضزي ألامغ الظي   ح  الـغوف الاكتلاصية، ّو

تظا ك ن مؿتوا الـغوف الضازلية لألؾغة؛ عما ك ن اإلاؿتوا   اللمي حانش الغحي

ح ة التي مجموكة م  الـواتغ الاحتماكية الخؼطغػ  إسن اإلاجتمم اإلالاصغ  س فلضالخاعج

  مجموكة م  الانفلاا  والللم والتو غ كلي  ؾيؼّغعصادك تاضص عم  ألافغاص، لظا 

وي  ش ك ن ألاػفاٌ عم  عطنائاح طفلي الجغابح التي  غ ى الظي  امتض إسن الخوف ك ن 

كة م  النوااس لؼفي فىادك خغهت  مجمّوتظه الـغوف زللك مجاا طيلا مس عفم ا

ألاوامغ وعصاذ علوص م  اإلاضعؾة لي لم كلي  الاا  عي  يجض وؾابي ؤلاكالم اإلاستلفة مس و

ّ الانتـاع

لص، و  لللك ك  ػغيل  خغهة الؼفي، لظلً الللش الظي وان متاخا م  كاي  لإن   

ؤ غ مس ما بلض ك ن ، ألامغ الظي يللش كنض الؼفي ا يؼاٌ طيم ألافمن واكم الفئ
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ختى ية عطنابنا ألن كلة ال غهة  سلم م اوي حؿمية ونفؿية   واحتماكية ّوشخل

ّعزالكية 

ز  أهميتبجىضياث جتعلق   -خامسا  اللعب عىذ الطفل وجىجيهه تعٍز

مس اللاصة غة الللش كنض ألاػفاٌ طالؿلاية و الاا ما يدىح مجتملنا ك ن ؿات         

لللش خيث الللو  عو يؼالا  آلاطاو م  خحن آلزغ طالىف ك  ايوح  اللوم إسن الؼفي 

الللو  تو ػفي يتوكم ل   لتلض ه ح  م  آلاطاو عن الؼفي علتب ون  مظيلة للوكك ّو

لو طد نا ألامغ لوحضنا عن طلً الللش الظي ا يدت م  الغؾو  والف ي مس الضعاؾة، ّو

 آلاطاو تو عتح ألاي ؼة للؼفي الل ح  

التن ئة  مؤؾؿا اللابمحن ك ن  غبية ألافغاص ّوم ا  واإلاللمحن واإلاللما  ّون آلاطاو وألّاك 

الللش م  عصوا  و ملضا  وصمى  ،  وفح  وي ما يدتاح  ألاػفاٌ مس مجاٌالاحتماكية

ّحي مؿاكضتاح لتدليم ألاتضاف اللامة التي عؿعن الللش لتدليل ا عوعللا  م  

بيي ية  ضفل  ألن عؿلً ؾلووا ملينا مس ؾميٌو فؼّغيولض الؼفي ولضي  اؾتلضاصا  ّو   

كك ّوالى ف كجاا مس  دليم ع غاط  وواحش ألاؾغة واإلاضعؾة التلغف ك ن تظه اإلايٌو ّو

عشالك ميول    إطا، طلً عن الؼفي ماىغ لتاظيباا وهلضيل ا طدؿش كيمتاا كنض الؼفي

اكت اه الللم  إطا هلغطك للىاك نتيجة الؿيؼغة وألاوامّغشلغ طالؿلاصة و الاع ياح عما 

فال يؿتعجي عطناونا مس  كضواي  طؼغا  مما يجلي من  شخص كل ي ّوالّاالنفس ي و

الاهت اف ألن طلً ملت ن طلضعتاح وفلا لتؼوع اللمغ وهظا إصعاه ح لص ة التللح و

م ال( يغبى ح و يؼيض اللغار مس وح  ح لنى  ضزي ألاطوي   اظه الؼغيلة وألاشياو ألن م

ّ ا يىت فون ط نفؿ ح الصح م  الخؼ يجلل ح م  هلث تح ّو

ن  كض يجض ئمجزل  ف إسن لوص م  مضعؾت  ي التلميظ الل ح  يوم  الضعاس ي ّوكنضما ينه   

صعوؾ  ليلتلم طال اشة الل ح ة ػلام  وشغاط  ّو ىالتلفؼيون مالطه فج اه عخيانا ينس 

حي  اتتمام  ّووكلي  ا طض م  الغكاطة ألاؾغية ّو، ا  طد ا ك  الت في ؾاكا  و ؾاك

ّللمتلة م ي اصؼداط  ألماه  الت في  لؿض خاحا    ملاصع عزغا  ّوالؼفي ند



 اللعب عىذ الطفل في ظل البيئت الزقميت
 

191 

 

م  اإلاساػغ و  ؼيض مساوف آلاطاو طفلي  اليوم  دىم  اللضيض الللش مس ال واعق   

اطض م   وفح  عماه   غفياية  لظلً ،يىتؿاون ؾلووا  ؾ ئة  طآزغي اختيان ألاػفاٌ 

مم طغوعة اللمي ك ن عفم  ،الوؾابي الت طوية والغياطية  توفغ ك ن ويعياطية  منة ّو

ش للؼفي م  الناخية الاحتماكية وألازالكية والنفؿية كنض مؿتوا الوعس ط تمية اللل

ّوافة مؤؾؿا  التن ئة الاحتماكية ألاؾغة الجؼابغية ّو

ا  احتماكية ؾلوه  فيىؿا  ا جات إنماوالللش الجماعس التلاوي  عؿاكض الؼفي ك ن   

التلاون مل ح، واهتؿا  صضاكا  حضيضة ّوعصواعتح،  لضيغ ندو  لضيغ آلازغي  ّو

وكاٌو التىيف مم الجماكة، والتلغف ك ن نماطج ؾلوهية حضيضة واخت ام اللوانحن ّو

لؼفي إطا لح يماعؽ اّو  التواصي مم آلازغي آلازغي  مس إػاع الفغيم، وخؿ  التفاكي ّو

لضوان ال إسنيميي عنانيا ومتمغهؼا خٌو طا   ّو ن  يلاذئالللش مم ألاػفاٌ آلازغي  ف

  الؼفي   ويىغه آلازغي 
 
م  إكامة كالكا  احتماكية حيضة ومتواػنة مم فالللش يمى

ٌ يتدغع م  نؼكة التمغهؼ خّوما علت ط  م  م ىال ، ّو و ؿتؼيم عن يدي ّ ،آلازغي 

 عفياعتح  ّوي زظ طآعائاح الظا ، فيلت ف طوحوص آلازغي  ّو

 طحن حضعان إن منم ا  
ً
لؼفي م  الللش يتؿبش مس إعتاق الؼفي خيث يـي خا ؿا

؛ و لً الؼغيلة  ؤصي ومس اللااح طالضعاؾة مس اإلاضعؾة، طاإلاؿاوصعوؾ   إلاغاحلةالا ك 

ّ ظواو زامي و مدضوص الإسس عن يلاذ 

وي الضعاؾا  ال ضي ة  نصح الوالضي  عناح اطض عن يضعووا عن إختياحا  ألاػفاٌ    

 نواك  اإلاستلفة وعصوا   وعؾاليا   م ي اختياحا  نمابية  تؼوع مم  ؼوع كملية لللش ط

ولما ػاص نموه ب يي مؼمئن يلما ماعؽ الؼفي عللا  وعياطة فالنمو لضا ألاػفاٌ ؛ 

؛ وطلً ألن الللش والغياطة هؿاكضان ك س نمو اللظال  ليىتؿش الؼفي ومؿتلغ

ع  تّو     اإلا اعا  ال غهية التي يدتاح ا مس  نلال اللضعا  اللللية والانفلالية لضي  ؼو 

  احتماكيةعؿاكض ك ن  ن ئت   ن ئة ألامغ الظي 
ً
ّ وانفلاليامتزنة كاػفيا

ؿاكض ك ن  ؼوع النمو الل وي لضا ألاػفاٌ م  زالٌ  ااصٌ آلاعاو همماعؾة الللش عيًظا 

اإلا اعهحن مس  ػفاٌ اح وبحن ألّاوال ضيث اإلاتواصي الظي ين   بؿبش التفاكي اإلا ت ن طيج

الللش، وتو يمنذ الؼفي فغًصا  غية ومواكف خيا ية ػايلية هلمي هنماطج م  ن مس 
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 يوي  الصخلية الؿوية م  زالٌ اللالكا  اإلاتااصلة واإلا اعهة والتلاون واإلاناك ة 

والت اوع وال واع مم آلازغي ، والاشت ان مس ا ساط اللغاعا  الجماكية، و لاي ععي ال ح  

ّت ام ، ختى إن وان م ايًغا آلعاو الؼفي الصخلية واخ

يلظون ملـح يوم ح مس  ألناح، شاةلةؿاتغة  عصادك ألاػفاٌكلة الن اغ الاضي  طحن 

التؼوع التىنولوجس فم اتضة التلفؼيون وللش عللا  اليومايو غ والتدضث طال ا ف  

ىااع يفظلون الجلوؽ الختى ألاػفاٌ ّو فاللضيض م  حانبية ؾلاية ع اّع إسن عصاال ابي 

ّ وا ياظلون عي ي اغ طضي   والاؾت زاو

ألاللا  الالىت ونية ل ا إيجاطيا  م لما ل ا ؾلايا  ك ن الؼفلل لظلً يجش عن ييون 

اؾتسضام  وفم كواكض مدضصة وبتوحي  م  ػغف الوالضي  ومؿاكضتاح ألطنائاح ك ن 

ّالازتياع اإلاناؾش ل ا ولوكك مماعؾتاا 

ّخالضت

متواػنة مم ّو  كامة كالكا  احتماكية حيضةإ تمية الللش للؼفي مس  تج ن ع

يتدغع م  نؼكة التمغهؼ خٌو ما علت ط  م  م ىال ، ّو آلازغي  ،و ؿتؼيم عن يدي ّ

مماعؾة الللش عيًظا   هما عن عفياعتح ّوالظا ، فيلت ف طوحوص آلازغي  و ي زظ طآعائاح 

زالٌ  ااصٌ آلاعاو وال ضيث اإلاتواصي  ؿاكض ك ن  ؼوع النمو الل وي لضا ألاػفاٌ م ه

اإلا اعهحن مس الللش، وتو يمنذ بحن ألاػفاٌ   اح ّوالظي ين   بؿبش التفاكي اإلا ت ن طيج

الؼفي فغًصا  غية ومواكف خيا ية ػايلية هلمي هنماطج م  ن مس  يوي  الصخلية 

 اوع وال واع مم الؿوية م  زالٌ اللالكا  اإلاتااصلة واإلا اعهة والتلاون واإلاناك ة والت

آلازغي ، والاشت ان مس ا ساط اللغاعا  الجماكية، و لاي ععي ال ح  واخت ام ، ختى إن 

ّوان م ايًغا آلعاو الؼفي الصخلية

الت ح ا  التي ػغع  ك ن مف وم الللش كنض ألاػفاٌ  ه ح  مف وم الللش كنض 

لحس الظي يليح في  في فالضما وان الؼفي يماعؽ الللش مم ألاصضكاو مس ال اعق واالؼ

 ؼيض مساوف آلاطاو طفلي اختيان م  اإلاساػغ ّو  دىم  اللضيض تظا ألازح   عصاذ 

عما الللش  مس وكتنا ال اسس يتج  إسن الفظاو    ؾ ئةؾلوهيايىتؿاون   طآزغي ألاػفاٌ 
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الالىت وي ، خيث عصاذ الؼفي يجض مجاا متنوكا وحظاطا مما يتؼلش عؾـ ملينة 

الت ح ا  طديث ييون الللش مجاا مفيضا وممتلا للؼفي صون عطغاع  للتلامي مم تظه

ّومساػغ 

لألللا  الالىت ونية ؾلايا  كضيضة ك ن الؼفي م  حميم النوااس زاصة إطا عصم  

كلياا لؿاكا  كضيضة مس اليوم، هما عن اللالح الافت اض ي م سو طاإلاساػغ التي  فوق كضعة 

 ه  صوع ألاؾغة عوا و ح تا م  مؤؾؿا  اإلاجتمم مس الؼفي ك ن ف م ا وإصعاه ا، وتنا ي

 وحي  ألاؾغة والؼفي لالؾتفاصة م  إيجاطيا  ألاللا  الالىت ونية طضٌ الوكوق مس 

ّمساػغتا 

 :خاجمت

بلضما هلغطنا مس صعاؾتنا لللش كنض ألاػفاٌ هيف وان مس الؿاطم وصزٌو        

التي وؤلاصمان كلياا  لا  الالىت ونية التىنولوحيا وه يح  مف وم الللش واؾتدضاث ألال

عصادك ه يي زؼغا ك ن ألاػفاٌ يؿتؼيم اللٌو عن م  واحش ألاؾغ اليوم الاتتمام 

ط ػفال ح وهصجيل ح ك ن مماعؾة ألاللا  الغياطية والاضنية وطلً هنوق م  الللش 

ندو   وح  ّوللؼفي ن مماعؾة الللش م مة ا أّللي  عؿتؼيم الؼفي  فغ غ وي ػاكا   فيا

وهظلً  وحيا  ومغاكات  مس مماعؾت  لألللا  الالىت ونية،  ،الن اغ ال غو  والاضي 

ّ ومؿاكض   ك ن كضم الت  غ بؿلاياتاا والاؾتفاصة م  إيجاطياتاا 

 و لمي ك ن  فاللاصا  الؿليمة
ً
 ف  ئا

ً
عتا ش ئا  اضع منظ الؼفولة ليىتؿباا الؼفي ويؼو 

إ اخة الفغص ألطنائاح لللش مم ألاتي ك ن  لظلً م  الظغوعي عن علمي ؛ دؿيجاا

شغغ ازتياع  ؛والتي يستاعوناا ط نفؿ ح ااالتي يفظلون هصجيل ح ك ن مماعؾة الغياطة

ّ حاإلاناؾاحن ل  الوكك والغياطة
ً
 ف  ئا

ً
 وليىتؿاوا م  زالل ا وي ليتؼوعوا فياا ش ئا

ّالفوابض  ألن الللي الؿليح مس الجؿح الؿليح  

 :قائمت اإلازاجع

عتمية الللش مس خياة ألاػفاٌ الؼايليحن  ،(2010و خمض ععشيض الخالضيع  1

  ن، ألاعص1غ ، وطوي الاختياحا  الخاصة اإلالتز
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،ؾييولوحية الللش ،من وعا  حاملة (2008وعمي ألاخمض و ك س منلوع   2

 صم م 

ؼايم،مغهؼ الللش طحن النـغية و الت (،2001وؾلوا مدمض كاض الااقس،  3

   2للىتا ،غ ؤلاؾىنضعية

 كمان، ،2كلح نفـ الللش،صاع اإلاؿح ة، غ  (،2007ومدمض عخمض صوال ة،  4

ّ  ألاعصن

 –مضزي الت طية الاضنية والغياطية  ، (2002ومياعم خلمي عطوتغحة و  زغون  5

    ملغ 1مغهؼ الىتا   غ

ألاللللا  الالىت ونيللة مللس كلللغ اللوإلاللة ومال للا ومللا  (،2008وم للا خؿللني الصلل غوعي،  6

ّ ( ة، كمان وألاعصنكلياا(، صاع اإلاؿح

،التلاعيش الاحتمللاعس للوؾلابؽ، غحمة مدمللض ملللؼفى (2005و ؾلا طغ  للغ طيتل  طللغون  7

ّ يويك ،ال315كاؾح،ؾلؿلة كالح اإلالغفة،اللضص 

ع غ ألاللا  ؤلالىت ونية ك ن الؿلوهيا  لضا (2012ا2011ومغيح كويضع،   8

 سلص اٌ كؿح كلوم ؤلاكالم والا لألاػفاٌ، عؾالة اإلااحؿتح   ح  من وعة، 

ّمجتمم اإلاللوما ، حاملة الجؼابغ 

(،كلغ اللوعة الؿلايا  والايجاطيا  ،ؾلؿلة 2005شاهغ كاض ال ميض،و  9

 ، ،اليويك  311كالح اإلالغفة اللضص

ؤلاكالم و لافة الؼفي، صاع الفىغ اللغش ، (،2011ومدموص خؿ  إؾماكيي ،   10

ّ اللاتغة

الاؾتسضام ألاػفاٌ  الايلياؾا  الت طوية (،2015وماحض مدمض الؼيوصي،  11

لألللا  الالىت ونية هما يغاتا مللمو وعولياو عموع ػلاة اإلاضاعؽ الاطتضابية 

ّ 10للللوم الت طوية اإلاجلض طاإلاضينة اإلانوعة، مجلة حاملة ػياة 

الؼفي وألاللا  ؤلالىت ونية كب  الوؾابؽ  (،2018وفاػمة الؿلضي تماٌ،  12

ّ (  ح ، صاع الخليج، كمان وألاعصنؤلاكالمية الجضيضة طحن التؿلية وكمم الت
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ألا غ الؿوؾيو  لامس لالنت ن ك ك ن الؼفي (،2009ا2008ولييوفان وشفيم(،  .13

الجؼابغي، صعاؾة وصفية  دليلية ك ن كينة م  عػفاٌ اللاصمة، فت ة 

، كؿح كلوم ؤلاكالم والا لاٌ،  ح  من وعة الضعاؾة، عؾالة اإلااحؿتحّ 

 الللوم الؿياؾية وؤلاكالم، حاملة الجؼابغ  سلص مجتمم اإلاللوما ، اليلية 


