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 مقدمة 

، نقلة    ت أحدث ي
ي منتصف عقد التسعينات من القرن الماض 

التطورات التكنولوجية الحديثة ف 

ي أرجاء المعمورة، كافة  
نت ف  ت شبكة اإلنتر ي عالم االتصال، حيث انتشر

نوعية، وثورة حقيقية ف 

امية بفضائها الواسع، ومهدت الطريق للمجتمعات كافة للتقارب،   وربطت أجزاء هذا العالم المتر

وتبادل اآلراء، واألفكار، والرغبات، واستفاد كل متصفح لهذه الشبكة من الوسائط  والتعارف  

المتعددة المتاحة فيها، وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بي   األفراد والجماعات، ثم  

شكل   ت  غت  ي 
التر المحادثة،  وشبكات  الشخصية،  والمدونات  ونية،  اإللكتر المواقع  ظهرت 

وخلقت   ومضمونه،  جهة،  نوع  اإلعالم  من  ومستخدميها  أصحابها  بي    التواصل  من  ا 

 والمستخدمي   أنفسهم من جهة أخرى. 

نت، وعرفت هذه المواقع شهرة   ي األنتر
ظهرت مواقع التواصل االجتماعي كنتاج للتطور الهائل ف 

ة   ا  كبت 
 
ملحوظ ا  الســنوات وانتشار  خالل  االجتماعي  التواصــل  وســائل  اســتخدام  ي 

ف  ا  وتوســع 

ة،   مو األخت  وأصبحت  اوبرزت  مستعمليها  تقاليد  من  ت  غت  االجتماعي كمحطة  التواصل  قع 

ه بهذا ال يحة من هذا المجتمع تأثر كغت  ي المجتمع، والطفل باعتباره شر
افد الجديد،  و حتمية ف 

يق مضـامي   حيث  من  ُيعرض  األسـرة  بما  االجتماعية عىل  التنشـئة  عملية  ي 
ف  األكتر  العبء  ع 

ي ظل عدم القدرة عىل عزلهما  
والمدرسـة خصـوًصـا خالل السـنوات األوىل من حياة اإلنسـان، ف 

فمع ظهور  عن المجتمع عىل اعتبار أنهما نسـقي   من أنسـاق البناء االجتماعي تتفاعل وتتأثر به.  

تكلفت وقلة  الذكية  استخدام  الهواتف  يتقن  المدرسة  قبل  ما  نرى طفل  أصبحنا  وسهولتها  ها 

وألن    ،أولياء األمور  قع التواصل االجتماعي بكل مرونة، وألن ضغوطات الحياة تزداد عىل  امو 

ازداد اعتماد اآلباء عىل هواتفهم الذكية كأداة    التقليدية لم تعد مغرية كالسابق،   وسائل اإلعالم

ي أي زمان
حمله من  بكل ما تقع االمو  لهذه ومع استمرار تعرض الطفلومكان  لتسلية األطفال ف 

ا ل الوقت، فيصبح بذلك مصدر  دوره ليحل محل اآلباء ك  الذكي مضامي   مختلفة، تعدى الهاتف  

االجتماعية،   التنشئة  مصادر  االجتماعي كظاهرة  من  التواصــل  وســائل  اســتخدام  ان  حيث 

عليه   ترتبت  حديثة  وثقافية  المجاالت  اجتماعية  ي 
ف  والســلبية  اإليجابية  اآلثار  من  مجموعة 

ي    المحتوى وباعتبار    .التعليمية واالجتماعية والنفســية والصــحية
ينشئه المستخدمون عىل  التر

  االجتماعي مواقع التواصل  
ً
اء     ومخاوف سواء من طرف اآلباءلألطفال محتوى يثت  جدل أو ختر

تأثر األطف يتخوفون من  الذين  بية  بما يشاهدونه فيظهر ذلك عىل سلوكهم وأخالقهم  التر ال 

وتربيتهم  تنشئتهم  فيستحوذ عىل  منا  . وعاداتهم  االمر وسيتم  هذا  ي   قشة 
التقرير من خالل   ف 

ات استخدامها  توضيح  و   ، االجتماعي تعريف مواقع التواصل   بوية التعليميةالسلبية  تأثت   ،والتر

ي باستغاللهم    الطفالاانتهاك حقوق    ودراسةوالصحية عىل الطفل،    والنفسية،الجتماعية  او 
  ف 
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ميديا  السوشيال  عائالتهم  قنوات  قبل  هذا    واالجتماعي   النفسي تأثت   وال  ،من  عن  الناتج 

ي االطفال    عىل استغالل ، عرض بعض االمثلة  عىل االطفال  االستغالل
قنوات السوشيال ميديا    ف 

ي  الدولةدور وتوضيح ، من عائالتهم
   . الطفل وتقديم بعض التوصياتحقوق حماية  ف 

 : االجتماع  تعريف وسائل التواصل 

ي تالتطبيف وسائل التواصل االجتماعية بأنها  عر ت
ونية التر ستخدم للتواصل قات والمواقع اإللكتر

شبكة   عتر  المعلومات  ونشر  اآلخرين،  العالميةمع  نت  من    اإلنتر متعددة  أنواع  وباستخدام 

الهوات حتر  أو  اللوحية،  واألجهزة  كالكمبيوتر،  الوسائل األجهزة؛  هذه  وتتيح  الذكية،  ف 

واألصدقاء وذلك من خالل ما  ستخدمي   اآلخرين كالعائلة  لمستخدميها إمكانية التفاعل مع الم

خرى  فيديوهات، و شاركته عتر هذه الوسائل كالصور والمدونات واليتم م
ُ
ها من األمور األ غت 

ي تو 
، وال يقترص استخدام هذه الوسائل عىل التر

ً
فرها وسائل التواصل االجتماعي كاأللعاب مثال

، كات    االستخدام الفردي والشخصي ضخمة، تملك حسابات عىل مختلف  الحتر أن معظم الشر

كات    ،وسائل التواصل االجتماعي  إىل   الوصولائل بهدف  باستخدام هذه الوسحيث تقوم الشر

الوسا هذه  عتر  اإلعالنات  معهم، ووضع  والتفاعل  الدعم  العمالء  تقديم خدمات  أو حتر  ئل 

المف .  ختلفةالم وبناء  والمعلومات  األفكار  تبادل  مبدأ  عىل  قائمة  الوسائل  جتمعات  هذه 

اضية ي نعيش بها    وأدت،  االفتر
ي تسهيل إىل تغيت  الطريقة التر

 تساعد ف 
ً
ا جديدة

 
وأضافت طرق

 . أعمالنا الكثت  من 

ين، حيث أشارت   شاع استخدام مفهوم وسائل التواصل االجتماعي خالل بدايات القرن العشر

إىل مجموعة من العالقات المعقدة بي   أعضاء من المنظومة االجتماعية عىل كل المستويات  

   . شخصية إىل عالقات دوليةمن عالقات 

 وسائل عتر وتم لهذه الوسائل حول العالم، أن هناك ما يقارب ثالثة مليار مستخدجدير بالذكر 

ي تم تصميمها بحيث تسمح لألفراد الذين  
التواصل االجتماعي عن مواقع الويب والتطبيقات التر

بكفاء وأحداث  وآراء  صور  من  بهم  الخاص  المحتوى  بمشاركة  ي  يستخدمونها 
وف  وشعة،  ة 

المن يالوقت  الناسب كذلك، كما  القدرة عىل مشاركة امكن  أو  ة  المت   لهذه  لمحتوى خالل  ظر 

ي يعيش بها الن
  .اس، وأساليب تأديتهم ألعمالهمالوقت الفعىلي عىل أنها سبب لتغت  الكيفية التر

المنصات هذه  أمثلة   و  Instagram  و  Snapchat و Twitter و Facebook ومن 

WhatsApp    و  YouTube  ي مثل
، وقد تدخل  LinkedIn، ومنها كذلك ما يكون له جانب مهت 

ولالستفادة من هذه المنصات بالشكل .  Blogger  و  WordPress من ضمنها المدونات مثل

، يجب إدراك مزايا تلك المنصات وتجنب سلبياتها ي
ي الجانب المهت 

 .األمثل، وخصوصا ف 
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ات السلبية إلستخدام   مواقع التواصل االجتماع عىل االطفال: التأثير

بوية التعليمية اآلثار-1 :  التواصل  وسائل الستخدام والير  االجتماع 

ي  التطور أدى 
إىل   االجتماعي  التواصل وسائل وانتشار واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا ف 

ي  التعليمية والعمليات التطبيقات من مجموعة وإدراج إدخال
 االجتماعي  التواصل وسائل  ف 

 لتبادل خاصة ومنصات المشاركة وأدوات المدونات لتشمل التطبيقات تلك  حيث تنوعت

والمعلومات  استخدام أن إىل الحالية األبحاث أشارت وقد والفيديوهات، والصوت الصور 

االجتماعي  وسائل  نتيجة الطلبة مشاركة زيادة إىل  تؤدي  أن  يمكن تعليمية كأداة  التواصل 

ي  عىل تعودهم 
ف   من مجموعة مع عالقاتهم وتطوير االجتماعي  التواصل  وسائل المشاركة 

ي  وإنشاء األقران
اض  افتر ي  ذلك أسهم مما عام،  بشكل التعلم وزيادة المتعلمي    من مجتمع 

 ف 

 الفردية.  الطالب ومهارات وتنمية قدرات النقدي التفكت   تعزيز

ي 
البحث  من عديدة ألسباب االجتماعي  التواصل لوسائل الطالب  انجذاب  يأتر  عن أهمها: 

ي 
 األمر هذا بها.  موثوق وغت   منةآ غت   وبطريقة بسهولة إليها الوصول يمكن المعلومات التر

يقلل  شأنه من ال،  األكاديمي  والبحث التعلم عىل قدراته من  أن   الذين الطالب أن  كما الفعَّ

ة يشاركون ي أنشطة بكتر
ي  نقص لديهم الدراسة أثناء  التواصل  مواقع  ف 

كت    ف 
 الذهن، وتشتت  التر

ية االتصال مهارات من امهم   ايفقدون جانب   الطلبة فهؤالء   يهدرون  كما الحقيقية البشر
 
 اأوقات

  ا. وعقلي   اوجسدي   اسلبي   وقد يتأثرون بل ينفعهم ال فيما طويلة

ي  المناسبة بالطريقة تستثمر ال  عندما االجتماعي  التواصل وسائل خطورة  وتكمن
المجال   ف 

الطالب نفإ   التعليمي  ي  االجتماعي  التواصل لوسائل والمعلمي    استخدام 
 التعليم عملية ف 

  منخفضة
 
البنية من بالرغم جدا  ما وهذا الطلبة وأغلبية المعلمي    جميع مع التحتية توفر 

ي  يعكس
 للتفاعل  االجتماعي  التواصل وسائل يستخدمون المعلمي   والطلبة من كال  أن  مجمله ف 

 سيعزز االستخدام هذا أن من اعتقادهم من بالرغم  غت  التعليم أخرىوألغراض   اآلخرين مع

ي  تجاربــهم من
 تأثت   له االجتماعي  التواصل وسائل استخدام أن  ىلإ  أشارت دراسة كما التعليم، ف 

 
 ا

اسلب الدراسي  عىل ي   وكلما االستخدام، ساعات عدد ازدياد  عند وبخاصة  لألبناء  التحصيل 

ي  األم تتقدم
، التواصل مواقع عن الناتجة السلبية ازدادت اآلثار العمر ف   وازداد  االجتماعي

ها ي  تأثت   . لألبناء  التحصيل الدراسي  عىل السلتر

ي  والمصطلحات بالمفاهيم الطفل، تربية تتأثركما  
ونية الشبكات من يتلقاها  التر  من  بدال االلكتر

ي  انفتاحه فان ومجتمعه، ةاألش محيطه   قيم من يكتسبها أن
وت   ثقافات عىل وباألخص االلكتر
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 ثقته يزعزع مما طفولته وتشويه الثقافة االباحية، من للكثت   عرضة تجعله، مختلفة وعادات

 .ومع محيطه نفسه مع سلوكياته عىل تؤثر سليمة، غت   تربية عىل ينشأ وبالتاىلي  بنفسه،

نت االجتماعي  التواصل  مواقع  قبل كان  ثم المدرسة ثم األشة، من  قيمه يكتسب  الطفل واإلنتر

 دورها تراجع ذلك من األكتر  بل االجتماعية، المؤسسات لهذه تواجدت بدائل اآلن  المجتمع،

ة، بدرجة ي  التكنولوجيا أجهزة  محلها وحل كبت 
بيتهم تربية أوالدنا،  ف   يتلقوها من وثقافتهم فتر

نت الفضائية، وقنواته التلفزيون  وتويتر   من  االجتماعية التواصل  وشبكات واإلنتر فيسبوك 

؛ التواصل  لشبكات األطفال استخدام  .واليوتيوب   ونفسية جسدية سلبية آثار لها االجتماعي

ايد لوحظ فقد أثارها اإليجابية، تجاهل دون  وثقافية واجتماعية  شيــــع، وبشكل الملحوظ التر 

ي 
 العمرية الفئات من مختلف بوك، الفيس وخاصة االجتماعي  التواصل شبكات استخدام ف 

ة، واألعمار الشباب بي    وخاصة ة تكون والمخاطر الصغت  ة  كبت  ي  وخطت 
 رقابة وجود  عدم ف 

، التواصل عىل مواقع األمور   أولياء قصور يكون وقد، اطفالهم عىل األمور أولياء من االجتماعي

 المواقع.  هذه الستخدام السلبية، واألثار بالمخاطر  معرفة أو  ثقافة لعدم

 : االجتماع   التواصل وسائل  الستخدام  والنفسية االجتماعية اآلثار-2

ي    الثورةإن  
التر المجتمعات   المستالتقنیة  ي   بنية 

 ف هد   اصبحت  الحديث  العرص   ف 
 
من    لكثت    ا

 التواصلوسائل    مثلتهمما    الرغموعىل  ،  السواء   حد العلمیة االجتماعیة والنفسیة عىل    الدراسات

وة الثقافیة  كمصدر   اليوماالجتماعي    باتت    انها الفكریة، إال    من مصادر التر
 
 عىل    تحديا

 
واضحا

ي    اساليب
ي التنمیة   لها المجتمعات اإلنسانیة وأصبح    معظم التنشئة االجتماعیة ف 

 ف 
 
ا  كبت 

 
دورا

ة  بطريقهاالجتماعیة لفئات المجتمع سواء   ة  غت  أو    مباشر ي   كمؤسسة أساسیة    واألشة.  مباشر
ف 

التنمیةهذ ي    تحدىم  ماأ   نفسها   وجدت  ه 
ف  والنفسیة   اآلثار   مواجهةكبت  وعمیق   االجتماعیة 

    واصبحت  االجتماعیة،  الوسائل  لهذه  المتسارع  االستخدامو   االنتشار   عن  الناتجة
 
 مشاركا

 
عنرصا

عناص   ا  وجزء    االجتماعیة  المجموعات   من 
 
ي    مهما

والقیمیة    المنظومةتشكیل  ف  االجتماعیة 

مع الوالدین عىل بناء وتشكیل المنظومة االجتماعیة للطفل من    والسـلوكیة للطفل كما شـاركت 

اإلعالمي   المحتوى  ي    يست    الطفل  كان  فبينما ،   تتضمنه  الذىخالل 
  وفقاالجتماعیة    حياتهف 

 بالتكنولوجيا   يرتبط  فيما  اختلف  الحال  نجد المجتمع،    تعارف عليها   اجتماعيه  وضوابط  قواعد 

ي   وعالم  محتوى  امام   نفسه  الطفل   وجد   حيث
اض  بل   والضوابط  القواعد   هذه   تجاوز   افتر

ي   اصبحت
 ف 

 
ة    احيانا  كثت 

 
 .  للتجاوز  قابلأمرا

ي  إن اإلفراط
، التواصل مواقع استخدام ف  فهم  الرقيقة وبشخصيتهم باألطفال  مرص   االجتماعي

  كافة األصعدة،  عىل اليوم يعانون
 
  اجتماعيا

 
  وعقليا

 
،  وجسديا

 
 مشاهت   يتحكم بحيث وعاطفيا

 عىل هذا  أثر ويظهر وبصحته،  كامل، وبقيمه جيل بهوية اليوم، االجتماعي  التواصل مواقع
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تشت   جانب أي من أكتر  العقلية صحتهم  األطفال حاالت عدد  أن  إىل االحصائيات  آخر 

ي التاريــــ آخر وقت أي يتخىط ونفسية عقلية أمراض من يعانون الذين والمراهقي   
 ارتفعت  خ،ف 

ي  حيث 2011 عام منذ كبت   بشكل واالكتئاب االنتحار معدالت
 أطفال 8 أصل من واحد يعات 

ي  عقلية من مشاكل
ي  أكتر التحديات، حياتهم. أحد من  معينة مرحلة ف 

 هي  االطفال يواجهها التر

  هويتهم تمنحهم حيث  شخصيتهم، وتطوير ذاتهم،  اكتشاف
 
شعورا  باالستقرار الخاصة 

  الوقت، مرور   مع واالتزان
 
 المغامرات،  بخوض والبدء  األصدقاء مع الخروج االطفال اعتاد  سابقا

 يفضلون فهم ذكرناه؛ مما بأي االطفال يقوم قلما اليوم أما الذات، واكتشاف وارتكاب األخطاء،

ي  البقاء
ي  ليكتسبوا غرفهم، ف 

، التواصل مواقع لهم ترسمها الهوية التر  ماذا أنتم، من االجتماعي

 اإلعجابات،  بعدد  مرتبطة كلها عوامل األعىل مثلكم ومن تتسوقوا، أن  يجب ما ترتدوا، أن يجب

ي 
 من اآلخرين، أكتر  مع يشاركها  عندما صورته شكل األول، همه جيل إنه عليها، سيحصلون  التر

 الصورة.  تلك حقيقة اكتشاف

ي  يعيشون، الذين األطفال يملك
، التواصل عرص مواقع ف  ا عن سطحية فكرة االجتماعي  تمام 

العناء ال فهم العالقات،  ما كل عليها، والحفاظ جديدة عالقة إنشاء  يتطلبه  الذي يدركون 

الحفاظ تتطور، وكيف تتكون،  كيف العالقات،  عن  تعلمناه  عتر  تعلمنا قد عليها، وكيفية 

  التواصل
 
ي  يحصل الذي األمر والمراهقة، الطفولة خالل أقراننا مع اجتماعيا

داخل   المدرسة ف 

ي  القاعات،
ي  التجول الرياضية، الفرق اللعب، ساحات ف 

 التواصل أشكال كل لكن  العطلة، ف 

، أصبحت محدودة  اليوم االجتماعي 
 
  . التكنولوجيا  بفعل ألغيت حتر  أو جدا

، طبيعي  هذا حقيقية عالقة لخوض اجتماعية، لمهارات اليوم أطفال يفتقد
 
 لهم فبالنسبة جدا

ي  يخفقون  نجدهم لذلك  .أكتر  ال واحدة زر ضغطة يتطلب  أو إلغاؤها  جديدة صداقة  إنشاء
 ف 

اللقاءات ويصابون االجتماعية، الرموز تحليل  بكل يقوموا أن يفضلون المهمة، بالتوتر عند 

نت،  عن  هذا   يجهلون إنهم.  االجتماعي  التواصل  مواقع  وعتر  طريق االنتر
 
ي  المعت   تماما

 الحقيقر

ي  تلك للعالقات،
  التواصل  لهم، العواطف. بالنسبة عىل تبت   التر

 
 هو  األشخاص آالف  مع رقميا

ي  التواصل مثل
يات  ون  معهم. إنهم الفت    وقتهم أغلب  ويمضون حولهم،  متمحورة  وحياتهم يكتر

ي 
 التواصل مواقع مختلف عىل  سافروا  وجهة أي وإىل  أكلوا، ماذا يملكون،  ماذا  إظهار  ف 

، يؤمنون االجتماعي 
 
 أن  الباحثون يؤكد ولهذا لهم، بالنسبة األكتر  اإلنجاز  هو  هذا أن تماما

جسية الطبيعة ي  وتزداد  تنمو الت 
 للعالقات األساسي   المكون التعاطف، أن نجد بينما المجتمع ف 

، والذكاء االنسانية ي
 ت يشهد العاطق 

 
ا.  راجعا  التواصل  مواقع مطوري معظم ويؤكد  كبت 

،    13 فعمر ، 13 سن حتر  العالم هذا عن األطفال إبعاد  أهمية عىل االجتماعي
 
 العمر هو  عاما

ي  وأجسامهم الداخلية وعوالمهم وصعبة صاخبة األطفال حياة تكون  حيث األصعب، 
 حالة ف 

 لبدء المناسب الوقت  ليس فهو لذلك  .وعالقاتهم الخارجية عوالمهم وكذلك  مستمر، تغت  
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. فهم  العالم عىل التعرف ي
اض  ي   األضعف  االفتر

 المؤثرات لضغوط واألكتر عرضة العمر  هذا  ف 

ة حاجتهم بسبب الخارجية،  أن يجب المراهقة، لعمر األطفال يصل لالنتماء. عندما الكبت 

، الخروج  عىل نشجعهم وتقدير  ارتكاب  بأنفسهن، أنفسهم  اكتشاف  أكتر  قيمة األخطاء، 

  الحقيقية، الصداقة
 
ي  الساعات قضاء عن عوضا

ة ف  ها صور الختيار  حت   صفحتهم، عىل لنشر

ي  أخرى وساعات
  المقلق من إنه اإلعجابات، انتظار ف 

 
 هذه  األهل بعض يجهل كيف  حقا

 ( ألن فقط المحمولة الهواتف  باستخدام ألطفالهم يسمحوا  أن قبل بها  يفكرون  وال الحقائق

ي  أصدقائهم  كل
ا  يملكون   الصف  ف 

 
ي  العوامل من  الكثت   وهناك ، ) واحد

 بها نفكر أن  يجب  التر

  يكونوا أطفالنا عىل نساعد أن قبل
 
ي  ملوكا

اضية،  ممالكهم ف  ي  االفتر
 التواصل مواقع عالم ف 

،  .األبد إىل المملكة  هذه أسوار حبيسي  والبقاء االجتماعي

ي    السلبيةاآلثار    أبرز عن    الدراساتمن    العديد   كشفت
االطفال    استخدامعن    تمخضتالتر

ه:  مثل    االجتماعي لوسائل التواصل   ي    واالغراق  ،االستخدام    كتر
و    ،االبداع    واضعاف  التسليةف 

  تشتيت االنتباه وتعطيل النوم ونشر الشائعات ووجهات النظر غت  الواقعية عن حياة اآلخرين،

مع  التفاعل قله ،القانونية غت   واالفعال الجريمة  وتشجيع، والعنف الكراهية عىل  والتحريض

وانغماسهم عن انعزالهمو   األشة ي  المجتمع 
ي  عالمهم ف 

اض   المصداقية من يخلو الذي االفتر

ة نفسية امراض إىل يؤدي وبالتاىلي  الطفل، شخصية وبناء لصقل الحياتية المهمة  :منها كثت 

باآلخرين  وعقدة االجتماعي  االنطواء  وسهولة بالنفس الثقة عدم إىل باإلضافة االختالط 

  االشى  التفكك  اسبابالیوم من    وتعتتر   .الذات عن التعبت   من والخجل بالمظاهر، االنخداع

ي    يساهممما    عليها   الفرد   وادمان
غت     مواد   اىل  التعرض  وخطورة  والكسل  بالخمول  الشعور ف 

الواقع   أرض  عىل صداقات وانشاء  واهتمامهم  الوالدين، وعاطفة لحب الطفل يحتاج  . الئقة

نت إىل   ط ر فنقص م  وإىلوالديه    عنالطفل    ابتعاد ولكن لألسف، يؤدي ادمان استخدام األنتر

ي الحنان
،  وتسليه   ترفيهمن وسائل    توفره  لما   الوقت  إلهدار   وسبله  اصبحت  المنصات  ههذ.  ف 

ائح  كافه  لتغطيتها   االطفالعىل    بسهوله  تؤثر   أنھا   اىل  باإلضافة ، استثناء دون    وفئاتهالمجتمع    شر

 وتسهل   ،واألشيةاالجتماعیة    العالقات  وتضعف،    لإلشاعات  وتروج،    االفراد   خصوصيه  وتغزو 

  واماكن   حياتهم  لتفاصيل  مستخدميها   مشاركة  نتيجة  والشقة  والقتل  الخطف   عمليه  من

التواصل    مكنت  تواجدهم   وعالقات   زائفه  هويات  انشاء  من  مستخدميها االجتماعي  وسائل 

ي    وتسببت،  سطحيه
و باالكتئابالمجتمع     افراد   بعض  اصابهف   رئيسيه   تجنيد أداة    ه، 

التواصل   تستخدم  واإلرهابية  المتطرفة  الجماعاتأن    حيث  واالرهابيي     للمجرمي    وسائل 

ي لھا    واالنتساب  للتجنيد   كأداةاالجتماعي  
   والتر

 
  يعانون   الذين  االفراد   بسهولة  اليها   ينضم  ما   غاليا

وسائل    ،العاطفية    والمشاكل  العزلةمن   إن    التماسك   تعرض  قد   االجتماعي   التواصلكما 

ي    بشكل  تسهم  باتت   حيث  بنا   الخاصة   التقليدية  القيم  نظمةأ   وتدمر   لالنهيار االجتماعي  
كبت  ف 
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االجتماعیة،    عملية وسائل   وسيله  كونها   بحكم،  وغرسها   وتعزيزها   القيم  ونقلالتنشئة  من 

ي   االتصال
ي   االسفنج  كقطعه  فانهم  االعالم  اجهزةم  ما أ   يقفون  عندما   االطفالن  إ  ،الثقاف 

  التر

ها عىل  التأثت     اولويه  االعالم  لوسائل، و له  تتعرض  ما   تمتص ، كما    التنشئة  مؤسسات  ن م  غت 

ي   وعدوان  عنف  نم   يشاهدونما    يقلدون   االطفالأن    اىل  االبحاث   اغلب   دلت 
 القصص  ف 

ي   المعتمدة  القلق  مواقف   وأن   ،والتليفزيونية   السينمائية
ي    تثت    المشاهدين  جذب  القصص  ف 

ف 

 التنشئة   عىل  االعالم  لوسائل  الواضحة  اآلثار   ومن   ،القلق  نم  مختلفة  انواعا   االطفال  نفوس

ي   والقيم  ةالالمباال  سلوك  اشاعه  لألطفال  االجتماعیة
 . احيانا   مغايره   مجتمعات  ثقافه  تعكس  التر

م  ي   االمور   نأن 
  المحفزة   لألحداث  مباشر   بشكل  يستجيبون  االطفال  إن  لها   لتنبها  يجب  التر

 
 
ي    عاطفيا

  ت للفيديوها  المفرطة  المشاهدة   تؤدى  حيث  االجتماعي   واصلوسائل الت  تصورها التر

ي   السلوك  مثل،  االطفال  لدى  سلوكيه  مشكله  حدوث  اىل  والصور 
 العدوانية  واالفكار   العدوات 

 والكذب   والغش  ،الخوف  وزياده  المساعدة   سلوكيات  وتقليل  الغاضبة  المشاعر   من  والمزيد 

،  االطفال  بهم  يعجبن  طيبو   اشخاص   قبل  من  العنف  سلوكيات  يتعلمون   كما   ،والرصاخ  والشقة

  يتعرضون   وقد   ،والخطاء   الصواب  فهم  عىل  القدرة  وعدم  الفوض    اىل  االمر   بهم   ينتىه  وبالتاىلي 

  جنسي   محتوى  ذات  ورسائل  ،الكحولية  واالعالنات  بالتدخي     صله  له   ضار   إعالمي   لمحتوى

ي 
  خالل   من   الجرائم  تعزز   كما  ،والمقبولة  اإليجابية  بالسلوكيات  الطفل  يربطها   ما   غالبا   والتر

ي  االجتماعي  التواصل وسائل
 الجديدة األشكال خالل من الحاىلي  الجيل مستقبل تهدد  والتر

ي  
  وتعرض ،  االطفال  عن  اإلباحية  والمواد   الهوية  شقه  مثل  االعالم  وسائل  تدعمها للجرائم التر

ي   للتنمر   االطفال
وت  ام  وتدت    واالكتئاب  القلق  زياده   اىل   تؤدى   حيث   اإلليكتر   والتشب  الذات  احتر

  الذى   االزرق  الحوت  تطبيق  ،   المثال  سبيل  عىل  ،الخاصة  حياتهم  انهاء  وكذلك   ،المدرسة  من

انتشر مؤخرا عىل موقع تيك توك بعنوان    ، و تحدى كتم االنفاس الذىاالنتحار عىل    البعض  حفز 

األنفاس أو كتم  التعتيم  أنفسهم،    .تحدي  بخنق  والمراهقون  األطفال  يقوم  التحدي  خالل 

ظهر التحدي   .ويفعلون حركات تقلل دخول األكسجي   إىل المخ، ومن ثم يفقد الشخص الوعي 

ي  
اوح أعمارهم بي    2021عام  من قبل ف 

ا    13و    10، ونتج عنه خمس وفيات ألطفال تتر عام 

العديد من المراهقي   يمارسون هذا التحدي عىل سبيل   .بسبب ممارسة هذا التحدي دون وعي 

التسلية، دون االلتفات لما قد ينتج عنه من مخاطر، بدعوى أن هذا التحدي يجعلهم يشعرون  

ي الحركة،  بمشاعر لطيفة ومختلفة قد ي
نتج عن هذا التحدي فقدان الوعي أو النطق أو تأثر ف 

 
 
ات من المراهقي   سابق  .اومن الممكن أن يؤدي إىل الوفاة، وقد أدى إىل وفاة عشر

  اىل  يؤدى  االجتماعي   التواصل   ووسائل  للتكنولوجيا   الخاط    االستخدامن  إ   ،ذلك  عىل  عطفا 

  معومات  نشر ، أو  لخصوصيةا   وعدم  المعلومات  من  الكثت    مشاركه  نتيجة  المخاطر   من  العديد 

  هذه  استخدام  فعند   ،للخطر   خصوصيتهم  يعرض  قد   مما   االخرين   نعأو    انفسهم  نع   خاطئه
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ي   المواقعوراء    ادله  ترك  يمكنهم  وسائلال
  المستمر   الجماعي   السجلا  هذ  عىل  يطلق  ها زارو   التر

ي   الفرد   لنشاط
وت  نشر   المراهقي     بعض  يقوم  قد   كما   ،"الرقمية  بالصمة"  اإلليكتر   رسائل  عىل 

نت  عتر   يجرى   ما ن "أ  فهم   دون   مناسبه  غت    فيديو   ومقاطع  وصور  نت  عتر   يبقر   االنتر ".    االنتر

ي   النشاط  أن  كما   ،للخطر   الجامعي   والقبول  المستقبلية  الوظائف  تتعرض  لذلك  ونتيجة
  العشوات 

نت  عىل   الیوم   نجد .  والمحتالي     للمسوقي     عرضة  اكتر   والمراهقي     االطفال  يجعل  أن  يمكن  االنتر

ي   الطفل
ي   حت     مواجهة  ف 

ي   تقت 
، مما توجيه  أو   تعديل  بدون  مكوناتهمع    ويتفاعل  قتهو   فيه  يقص 

   وسلوكياته  ومعتقداته  قيمه  تشكل  لمؤثرات  ضحيةيجعله  
 
   االجتماعیة  المعايت    عن  بعيدا

  المستخدمة  الموسيقية  العناص   خالل  ن م  االطفالإن  ،  المثال  سبيل  فعىلي   ،المحددة   والقیمیة

ي 
امج  ف  فيهية  أو   االعالنية  التر ي   التر

ي   لها   يتعرضون   التر
،   التواصل   وسائل  ف   تكسبهم   االجتماعي

   العناص   هذه  انتاج  واعاده  تفكيك  يتم  حيث؛  ة  مختلف   اجتماعيه  انماط
 
ي   وتتمثل  اجتماعيا

ف 

  يجعلنا  هنا و  ،الجسدية  الحركات  أو   والتعابت   الشعر   لتشيحة واختيارهم للمالبس اقنائهم واقع

ي م
ي   الطفلم  حكاأ  أن  حقيقه  واجھةف 

ي   التقدم  مع  تطور   حاله  ف 
  للخطاء  عرضه  يضعه  مما   العمر   ف 

ي 
ي   والرسائل  الصور   مضامي     عىل  الحكم   ف 

از   لالستغالل  عرضه  تجعلهو   تصله  التر   جانب  اىل   واالبتر 

ي   الوالدين  افراط  أن 
  اطفالهم   استخدام   عىل  القيود   وضع  محاوله  يجعل  اجهزتهم   استخدام  ف 

ي   الطفل يضع حيث ،صعبه مهمة
 . القدوة هيبة  وضياع المعايت   وازدواجيه اشكاليه ف 

 : االجتماع   التواصل وسائل  الستخدام  الصحية اآلثار-3

ي   تتمثل  السلبية  الصحيةاآلثار  
 بدوره   يؤدى  االجتماعي الذى  التواصل  وسائل  استهالكل  طو   ف 

ي   الحركة  قلة   اىل
  الحاسوب   امام   الصحي   غت    الجلوس   بسبب  جسدية  مشاكل  تخلق  أن  يمكن  التر

ي  مشاكل  أو 
ي  للخمول كما تؤدي   الشاشة من الناتجة األشعة   بسبب النظر  ف 

  والضغط  ، الجسمات 

  الوسائل  هذه  ساهمت  كما   ، الصحي  واالنفعاىلي   االجتماعي  والنمو   التفاعل وقلة، النفسي  والتوتر 

ي 
ي   تتسبب  و   ،يوالتعر   الجنس  وانتشار   المخدرات  وتجار   العصابات  ظهور   ف 

ابات  ف   النوم  اص 

وانتشار  نت  السلبية  الصحية  اآلثار   ابراز   إن.  الست     المزاج  والقلق،  ي   تمثلت  لإلنتر
   االرهاق   ف 

الت  شاشات  امام  طويلة   لساعات  الجلوس  عن  الناتج  البرصي   الظهر   االم   ثم  واصل،وسائل 

ي    والرقبة
  من   أن   كما   ،عامة  الجسم  اعضاء   عىل  الجهاز   من  الناتج  االشعاع   الثالثة  المرتبة  وف 

ي   والسلوك  الخالفات  ظهور   االجتماعي   التواصل  لوسائل  السلبية  اآلثار 
ات  ،العدوات  ي   وتغت 

  ف 

 الدراساتاحدى    توصلت   كذلك  ،االكل  واضطراب ،  الضارة  المواد   واستخدام  ،الجنسي   السلوك

ي    ساعات  ثالث  من  اكتر   الفيسبوك  استخدامأن  
  وااليقاع  االدمان  اىلي   بالفرد   يؤدي  الواحد   اليومف 

ي   به
، وأن  وعلمية  واجتماعية  ونفسية  صحية  بمشاكل  له  التسبب  ثم  الجنسية  المواقع  فخ  ف 

ي   الفيسبوك  تصفح  تفضل  الدراسة  عبنة  افراد   غالبية
ات  ف  ة  وه  ةالليلي   الفتر ي   الفتر

 تغيب  التر
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اضيي     واالصدقاء   بالفيسبوك  المبحوثي     انفراد   وبالتاىلي   الوالدين  مراقبه  فيها 
  الذين  االفتر

ي   يتجاوزون
ة  حاالت  ف  ي   ممارسة  بداية  وبالتاىلي   الحمراء  دود الح  كثت 

وت  وأكدت   ،العنف االليكتر

  ألوقات   لمتابعتها   الملحة  بالرغبة  والشعور   عليها   االدمان  التواصل  شبكات  اثار   من  أن  دراسة

 .  االدمان اشكال نم  شكل هو  طويله

استخدا  من  بالرغم  نهأ  اىلي   دراسة  اشارتكما   نتعىل    لبحثام   جمع  شعة  من  يزيد   االنتر

  الطويل   المدى  عىل  المعلومات  لتخزين  كاف  بشكل  الدماغ  مناطق  يهيأ ال    نه، إال أ المعلومات

 البيانات   تظهر   كما   ،للمعلوماتومعالجته    الدماغ  عمل  كيفية  تغيت    نتيجة  نسيانها   يسهل  مما 

نت  استخدام  أن   الجديدة  المستقبلية ة  بدرجة  االنتر ي   كبت 
  اعاقة  عىل  الطفولة تعمل  مرحلة  ف 

ي   تسهم وقد  ،نضج الدماغ عمليات
ي  الذكاء  ضعف ف 

 . اللفىط 

 ينتج  قد   والذي  المتكرر   االجهاد   اىلي   تؤدي  قد   االجتماعي   التواصل  لوسائل  المفرط  االستخدامأن  

ي سر ال   العصب  متالزمة  عنة
ويد    وااليدي  االصابع  تفقد حيث    ع    فينتج  لألكسجي      المنتظم  التر 

ي   اعياء  تسبب   اخرى  ومواد   كتيكال ال  حمض  عنه
،  المجاورة  للخاليا   التأثت    ينتقل  ثم  العضالت  ف 

ي   يتسببمما  
 والشعور   لليد   الدقيقة  الحركات  أداء  عىل  السيطرة  وفقدان  الساعد   عضلة  ضمور   ف 

  المتكرر    النشاط  نتيجة  العضل  وتر   غمد   التهاب  المتكرر   االجهاد   عن  ينتج  قد كما    ،وااللم  بالخدر 

  االوتار   تزييت   عىل   الغمد   قدرة  عىل  يؤثر   بل  االلتهاب  حد   اىلي   يصل  ال   والذي  المتقطع  أو   المعتدل

ي ،  والتهابه  الغمد   سمك  لزيادة  يؤديمما  
 شاشات  امام  الجالسي     نم  %(70نسبته )  ما   ويعات 

ي   الم  من  الحاسوب
ي   واالم  العي     منطقه  ف 

ي   يؤثر   مما   والرقبة  الظهر   ف 
 وأداء  النوم  عىل  القدرة  ف 

لية  . الشقيقة وصداع التوتر  صداع نوعي    اىل ينقسم والذي  للصداع  تؤدي كما   ، االعمال المت  

اتمن    العديد   هناك ي   التأثت 
  السيما   التواصل االجتماعي عىل وسائل    االدمان  تنتج من  السلبية التر

ي   االنعزال  وهي   النفسية  العوارضتلك  
ة   وان   ،شاشة  غرفة واحدة امام  ف    تضع  ولكنها   كانت صغت 

ة يصل  وبسهولة  ستخدمي   الم  يديبأكمله بي      العالم   اراء  وبحسب  فإنها   ،ىل حيث يشاء إ  كبت 

  فهو يقوم بذلك    عندما   الشخص  الن  حالة من السكون والخمول  هي   االطباء النفسيي     بعض

  . أكتر  وتجارب أقرب  واطالعوتعارف مباشر  وتشويق من مغامرة الحياة متعة سيفقد 

  وهي   االشةعىل    عزلة  وفرضت  القريب،   وبعدت  البعيد   قربت،  االجتماعي   التواصل  وسائلف 

  العبء  تحملها   النفسية  واصحاب الدراسات   والموجهي     الدعةمن    وكثت  ،  واحد   سقف  تحت

ي    االكتر 
ي   واالستغالل  المشاعر   وفقر   االشي   الجفاء   ظاهرةف 

، الزوجية  والخيانات،  العاطق 

ي   واالنحطاط
ي    االخالفر

اع،  المراهقي     بي     والمناقشات  الردود ف  من    األشة  توجيه  سلطة  وانتر 

ة،  هم وتربيتهمهتوجيفـي    والمزاحمة  المشاركة   او   لدينالوا ي    الزخم  وكتر
يقابلها ضعف    المواد ف 

 . المشكلة يفاقم قد  والشباب والمراهقي    االشة  افراد  عند  التميت    وصعوبة االختيار 
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التواصل  - مواقع  عىل  االطفال  استغالل  وانتهاكها    االجتماع  ظاهرة 
 : لحقوق االطفال

أصبحت ظاهرة استخدام األطفال من قبل ذويــهم لتحقيق أرباح عتر يوتيوب ومواقع التواصل  

ة    االجتماعي  ي تمثل إشكالية كبت 
، وذلك بسبب سع العديد منهم لـركوب المرصيالمجتمع    ف 

يند  الش   والسعي   التر الربــح  التواصل  يــــعخلف  مواقع  شهدت  حيث  سع    االجتماعي ،  ا  مؤخر 

ل اآلباء  من  نشر  العديد  بهم من خالل  والتشهت   أطفالهم  واستغالل  األبوة  من مشاعر  لتجرد 

ي  قف لموا مقاطع فيديو  
ق خصوصية األطفال   ف  ي حياتهم اليومية تختر

ة للضحك    مواضع  ف  مثت 

  ألشخاص ظهور الطفل    ولم يقترص االمر عىل فكرة اختيار   . وأخرى تسع استعطاف المشاهدين

السو  عىل  جمهور كبت   بدون  أو  ميديا  س  إدراك شيال  الذين  االشخاص  مع    ونيتفاعلعدد 

أوالد  يظهر  ن  ليس مجرد أ،  المحتوى، بالسلب أو اإليجاب. ولكن هناك ظاهرة جديدة ظهرت

،
ً
ي صور مثًل

  االجتماعي حساب عىل وسائل التواصل  ولكن انهم يقوموا بإنشاء    بلوجر معاهم ف 

ي وتسبب ذلك  .  هوالدتللطفل من قبل  
لتحقيق ربــح من المشاهدات؛    منشغل   أن يصبح الطفل  ف 

وبراءتهم   وقتهم  واستغلت  األطفال  حياة  ميديا  السوشيال  انتهكت  ي حيث 
أوقات    ف  أجمل 

ا      .ا لجت  األموال لوالديهحياتهم ليكون سبب  
 
ي وساهمت التطبيقات كـالتيك توك أيض

المتاجرة   ف 

لزيادة كسب المال والشهرة عىل حساب األطفال، وهم    األهاىلي بالطفل وفتح طريق جديد عىل  

ي الطفل  
ي ال يدركون أن ذلك ينتهك حقوفر

ه من األطفال؛    طبيعي أن يعيش حياته بشكل    ف  كغت 

الماليي     أطفالهم،  بمشاركة  الجديدة  الطريق  نفس  سلكوا  ممن  اآلباء  من  العديد  فقد حقق 

، والتر 
 
 وتكرارا

 
ا واإلعادة مرارا وة من خالل استغالل الطفل وتعليمه أن يتقن الدور أمام الكامت 

 مما جعل البعض يتهم األهل أنهم يلفقون الحوارات والمشاهد مع أوالدهم. 

 اليوتيجتماعيالتواصل االرها األطفال عىل منصات  ما نراه من قنواٍت يتصد
ً
وب، هي عمالة ، خاصة

المع، عمالة تعتمد عىل الشهرة لتحقيق الربــح؛ حيث تصبح   من نوٍع جديد، بزي أنيق وحذاء

ويــــشهرة الطفل الذ ج المنتجات، مهما كان نوعها ومصدرها،  ي يحىط  بمشاهدات عالية أداة لتر

الط بالضبط ما يربط  بالعموهذا  العائدات   ل، لكن بطريقة ملتفة؛ إذ إن فل  الكثت  من  هناك 

ي تقوم بتغذية عمالة   ، ومن الالفت لالنتباه أنبالربــحاإلعالنية ستعود عىل أشته  
أغلب األش التر

ي العالم الواقعي 
ة، بخالف عمالة األطفال ف  ي ليست من األش الفقت 

اض  ي العالم االفتر
 .األطفال ف 

 عىل التناقض بي    العمالةقد تكون هذه  
ً
الذي جعل من الشهرة    والجشع العام، حقوق الطفل دليال

، ورغم أن ي الواقع االجتماعي
فكرة الكسب المادي من خالل السوشيال ميديا    والربــح غايتي   ف 

ي م
، ولكن هناك ما  تزال تقترص عىل فئات معينة  جتمعاتنا ما ف 

 
 واسعا

 
، ولم تحقق بعد انتشارا

ي يقوم الوالدان  
ٌ من الفيديوهات التر ، فكثت 

 
نقوم به ربما هو أخطر من ذلك بكثت  وأوسع انتشارا

https://hafryat.com/ar/node/1462
https://hafryat.com/ar/node/2368
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ال  وقد  التسلية،  سوى  هدف  لها  ليس  من    بمشاركتها،   ٍ ي كثت 
ف  الطفل  تباىلي  بجعل  األحيان 

ومادة  
ً
مو ر،  متنلل  أضحوكة وأحاسيسهب  هتمةغت   وف  مشاعره  يستخدم    ،  أخرى  فيديوهاٍت 

ليمر  أطفالهما  نظرهمالوالدان  ووجهات  مواقفهما  خاللهم  من  منها را  السياسية   
ً
خاصة ا، 

 ة. والديني

 أن ي
 
، أو يأضحوكة لل   وا أطفالهم جعلربما ليس مفاجئا ي

اض  هم  و ستخدمخرين عتر العالم االفتر

، فما ذلك  أو لتعويض عقد نقصهم،  للشهرة، أو لتمرير أيديولوجياتهم  المادي، أو كأداٍة للكسب  

، الذ لها ما  ي نتعامل فيه مع الطفل كدمية نحركها كما نشاء، ونقو سوى انعكاس لعالمنا الواقعي

يرات   ير الكسب الما غت  صحيحةنريد، ونختتر  وراء تتر دي عتر السوشيال ميديا،  بحجة  ، كتتر

المهم   يعرف أنه من  الم  أن  قيمة   
 
مبكرا أن الطفل  يدعي  أو من  بجهده،  يجنيه  الذي  هذه    ال 

هذه المواهب    وليس وراءها أي كسب مادي، أو أنالفيديوهات لمشاركة أفراحه مع اآلخرين،  

ي حياتنا، أو بحجة التوثيق واألرشفة
  .يجب أن ترى النور عتر منابر أصبحت أساسية ف 

د
ُ
يرات، ستبومهما ق اقها لثالثة بنود قر  م من تتر ي اتفاقية حقوق الطفل؛ من    موسومة باختر

ف 

ام خصوصيته، واست ، فأيناحية عمالة الطفل، وعدم احتر  البند األخت 
ً
ر   غالله، وخاصة لن    متر

ي ليقرر  
يكون خارج دائرة االستغالل، وإن كان بغت  قصٍد؛ فالطفل لم يمتلك بعد اإلدراك الكاف 

ي يتحص، واألسوءةمر أو  إيجابية هذا األ 
عيتها طالما ال يستطيعان  هلية التر ن بها الوالدان تفقد شر

ي التعامل مع الموهبة عىل أنالنظر إىل الطفل كما هو، وباستمراره 
ها أهم من الطفل، سينتىهي  ما ف 

 بهما األمر إىل فقدان الطفل وموهبته. 

  وإذا كان هذا النوع من العمالة يحىط  بمقبولية اجتماعية؛ كونه ال يتطلب جه
 
ي العمالة    دا

كما ف 

بأيالتقليدية؛   لنا،  تبيح  ال  المقبولية  يسددون   شكٍل    فهذه  األطفال  نجعل  أن  األشكال،  من 

نا المعيشي ي النهاية مهما كان نوع العمل الذفواتت 
؛ فهم  ي يقومون به، ومهما بدا غت  ُمذلة، فق 

بدل   أجلنا  المبدأ  يعملون من  يتحطم  وبــهذا  أجلهم،  نعمل من  أيأن  ي 
ف  مبدأ  ة  األقوى  تربية؛ 

أن  الطفل، كما  تعريضه   حماية  أو  ما،  لمنتٍج  ترويــــج  أداة  أو  أو ممثٍل  الطفل إىل مهرٍج  تحويل 

ي عالٍم 
  للشهرة والنجومية، سيجعل أطفالنا يعيشون خارج طفولتهم، ف 

 
 يكون اإلنسان فيه مهما

ي اآلخرين داخل أفقط كل  به، هكذا نرتر
ون منذ  طفالنا، ليصبح اآلخر ما ازدادت أعداد المعجبي  

ي ترو اللحظة من يقررون وجودهم.  
هم خارقون أو غت   ج لهؤالء األطفال عىل أنفالفيديوهات التر

تنا ويتم   ، ي طبيعيي   إيجاتر أنه  عىل  التوصيف  هذا  التفو   إن،  ول  المخيلة فكرة  تدغدغ  ي 
التر ق 

ا عىل  يتغذى  الذي  التنافس  ومن  حلبة صاع،  العالم  من  جعلت  ية،  الطريقة  البشر إلقصاء، 

أن   نمنعهم من  وبينما نحن  أطفالنا،  بالضبط نحن نضع  الطريق  هذا  للوجود؛ عىل  الوحيدة 

 طبيعيي   يحظون بطفولتهم، نجعل منهم ما نريد، وما نر 
ً
يده هو ما سينتج عنه  يكونوا أطفاال
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ي ت  العنف والتطرف؛ لذلك نجد أن
ها المتطرفون ألطفالهم، والتر ي ينشر

تضمن  الفيديوهات التر

ها ألطفالنا، سوى أنعقائدهم، ال تختلف عن الفيديوه  ي ننشر
ة وواضحة،   ات التر األوىل مباشر

ي  
ه نحن عن أطفالنا، وألطفالنا، وإن كان يبدو ف   لوجه، بينما ما ننشر

 
تضعك أمام العنف وجها

ي طياته منتجات العنف نفسه
ه يحمل ف 

ّ
ء، لكن ي

ق والمص   .االتجاه المعاكس المشر

و  خلفته  دي  تخلفما  والتر لذويــهم،  الفقد  وآالم  لألطفال  يٍد  تشر من  اعات،  والت   الحروب  فه 

وح،   والت   اللجوء  لموجات  باإلضافة  العمل،  عىل  منهم   
 
ا  كبت 

 
قسما يجتر  الذي  االقتصادي 

ة، وما يتعرضون ة بفعل عوامل كثت  ي   واألمراض المنتشر
، وربما ال  له من برد وجوع، له وقع كارتر

فل الحروب، بطفل السوشيال ميديا الجالس بي   أفراد أشته ولم يتعرض يمكن مقارنة واقع ط

ده  النظر بالنتائج، سنجدها واحدة بأدواٍت مختلفة، فط  لكل هذا الجحيم، ولكن إذا أمعنا  فل تشر

فه الحرب، وآخر يشر  فه الجهل، جهلناوتستت    .ده ويستت  

ال ض عىل  المفتر أيمن  ي 
ف  ية  البشر تقفزها  ي 

التر أ   قفزات  تساهم  مجال  اإلنسان  ن  استقرار  ي 
ف 

لكن الخ   وسعادته،  فاالستخدام  ؛ 
 
تماما العكس  هو   

 
واقعيا يحدث  ،  ما  ي

العقالت  وغت    ، اط 

، بالتأكيد ما للتقنية، عز  ي
ي تسطيح الوعي اإلنسات 

 حاسمة ف 
ً
ز القلق والخوف، وساهم مساهمة

ف بأخطائنا، أ  يرها، وسيشكل هذا التجاهل ا لم نعتر د التهديد األهم  لمتعمو طالما نرص عىل تتر

ي الوجود؛ إذ سينتىهي بنا األمر ألن نبتلع بعضنا، بينما تستمر 
ي استهالكنا  ف 

 . التقنية ف 

ب والمالبس تعتتر   إن وضع فيديوهات لألطفال تعتمد عىل الحياة الشخصية مثل األكل والشر

ة تشجيع أشياء مسيئة عىل عكس مقاطع فيديو النجاح والحصول عىل البطوالت ألن   األخت 

لمن يتابعوه من نفس سنه، كما أنه تشجيع للسلوك وليس الشخص باإلضافة إىل تنمية الفخر  

ي ينفذها األطفال  
التر التيك توك  أن فيديوهات  ي يوفرها األهل. 

التر الماديات  بالسلوك وليس 

ا ألنها تجعل األطفال يسعون خلف الشهرة بأشع وسيلة ممكنة وه  وموضوع 
ً
و  مرفوضة شكًل

ي المستقبل، كما أنها تجعل الطفل يهمل أي موهبة ألنه سيبحث 
ا ف   اجتماعي 

ً
ما يسبب فشًل

الحياة  ي 
ف  النجاح  وليس  الشهرة،  وحب  بالنفس  اإلعجاب  حب  وهي  الطبيعية  الغريزة  عن 

ي سن صغت  أن يحصلوا عىل الشهرة عتر التيك توك ال ينمي    واقعية. ال
أن السماح لألطفال ف 

ا عىلمهارة أو سلوك  كت   منصب 
، ألنه يجعل التر " وليس تنمية like“ الو  " " flowers ال صحي

  .مواهب األطفال من خالل الدورات أو الورش وما شابه

حذر مختصون نفسيون واجتماعيون وتربويون من أن األطفال مشاهت  التواصل  ونشت  اىل انه  

ي حصد  االجتماعي يتعمدون الترصف بطرق تظهرهم أكتر جرأة مما هم ع 
 ف 
ً
ي الواقع، أمال

ليه ف 

الطفولية،   مرحلتهم  خصوصية  منهم  ين  يكلف كثت  ذلك  أن  إىل  الفتي    الشهرة،  من  مزيد 

 عن  
ً
ي كل ما يبدر عنها من ترصفات، فضال

ويفقدهم تلقائيتهم، ويحولهم إىل كائنات متصنعة ف 
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ي تحصيلهم ا
 ف 
 
وطالبوا   .لتعليمي فقدانهم الشعور بالمسؤولية تجاه ما يخصهم، وقد يؤثر سلبا

ي زيادة عدد  
 ف 
ً
األهاىلي بعدم دفع أبنائهم إىل دخول هذا العالم، عتر الضغط المستمر عليهم أمال

، أن يكون هدفهم    آباء أطفال مشاهت  عىل قنوات التواصل االجتماعي
ي المقابل، نق 

متابعيهم. ف 

، وقالوا إنهم يسعون إىل ن ي هذا العالم هو الربــح الماىلي
شر رسائل مجتمعية  من إقحام أطفالهم ف 

 
 
ي تنمية المجتمع حضاريا

 .تطوعية وتثقيفية، تسهم ف 

  ، ي مجال الشهرة والمال عتر منصات وسائل التواصل االجتماعي
أن نجاح تجربة بعض األطفال ف 

ي  ان    . فتح األبواب أمام مزيد من األش إلدخال أطفالها هذا العالم
 ف 
 
شهرة األطفال ليست خطأ

ي يرغبون فيها. حد ذاتها، إال أنها تح
 رمهم عيش مراحل طفولتهم بالطريقة التر

ي فضاء هاىلي أطفالهم، عتر تحويلهم إىل  يستغل العديد من األ حيث  
عرض ف 

ُ
ونية ت سلعة إلكتر

التواصل   مواقع  بعض  وضع  ورغم  والشهرة.  المال  بغية كسب   ، االجتماعي التواصل  مواقع 

يوتيوب عىل   أن موقع  إال  ا  االجتماعي سياسات خصوصية، 
 
بنود أدرج  قد  المثال، كان  سبيل 

ة تحتوي   حول سالمة األطفال. ومن هذه البنود: منع نشر فيديوهات ألفعال ضارة أو خطت 

ي المقابل، لم تحد المنصة  
ة أو الجريئة أو المقالب. ف  ي ذلك األعمال الخطت 

عىل قاصين، بما ف 

ء لألطفا ل ضمن المحتوى الخاص األكتر شهرة للفيديو، برصامة من تحميل فيديوهات تسي

َ بعض مستخدمي يوتيوب هذا  ختصون ذلك تناقضا واضحا، فعبارة: " بالكبار. واعتتر م اعتتر

ا وغت  مناسب
 
ي   "المحتوى مسيئ

هي بمثابة مساحة تتيح للناس مشاهدة   يوتيوب،  يعرضها   التر

 هذه الفيديوهات. 

ين من حرية االستخدام دون عقاب     يلجؤون وال رادع، جعلتهم  إن ما منحته التكنولوجيا لكثت 

بلحظات   المشاهدة واالستمتاع  ي 
ف  األكتر رغبة  األطفال،  أي  ي األشة، 

ف  الحلقة األضعف  إىل 

ضحكاتهم.  من  أكتر  ربما  منصات    بكائهم  من  أي  عىل  ألطفاله  استخدامه  ر  يتر ربما  البعض 

يملك حق    التواصل االجتماعي بمشاركته يومياتهم، الطفل ال يدرك صحة هذا من خطئه، وال 

 
 
للخرين دون أن يقرر هو ذلك، ودخل صاع بيئة العمل والمنافسة،    الخيار، فوجد حياته ملكا

وال توجد    والبقاء لمن يقنع المتابعي   أكتر ومن يبيع أكتر دون مقاييس ألن األذواق تختلف. 

ها عىل  تيك توك أو    تسمية صحيحة لتوظيف حركات األطفال وأي ترصف يصدر منهم ونشر

أو    يوتيوب عي 
الشر غت   باالستغالل  إال  خالله،  من  األشة  شهرة  أو  الماىلي  الكسب  أجل  من 

والناس اإلعالم  وحديث  ترند  ليصبحوا  أو  خيالية  مشاهدات  لتحقيق  و السلعنة  استغالل  ، 

، ومن ثم التسويق للمنتجات بهدف  األطفال عىل قنوات التواصل االجتماعي لكسب المتابعي  

 .نوع من عمالة أطفال ولكن بطريقة مبطنة وأكتر أناقةالربــح المادي، هو 
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   لهذه الظاهرة عىل االطفال:  واالجتماع  النفس   تأثير ال

قد تشكل خطر   الشهرة  فإن   ، النفسي المستوى  الطفلا كبت   عىل  ان  حي  ا عىل  ل هوية  تشكث 

ي التعقيد، لذلك فإن تعريض 
ي مراحلها األوىل هي عملية غاية ف 

بكرة  الطفل للشهرة المالطفل ف 

ي مرحلة لم نعت
 ف 
ً
د عليها، ال سيما أننا حديثو العهد بمواقع التواصل. بالتاىلي موضوع يعد دخوال

ات العديدة وقلة البحوث والدراسات   شهرة األطفال وكشف حياتهم للجمهور، ورغم هذه التغت 

ي نتائج هذه الظاهرة. الواردة عنها، إال أننا ال نعدم القدرة عىل مقاربة األمر من خالل 
 التفكت  ف 

: يقسمكن توي  م نتائج هذه الظاهرة إىل مرحلتي  

األوىل: عدم قدرة األطفال عىل إدراك ما يصلهم من تفاعل عىل صورهم الخاصة، ومن ثم يتوىل 

بالنسبة للوالدين،  أهل الطفل هذه المهمة، وعليه يتحول المديح أو النقد لمسألة شخصية 

ا عن هذا التفاعل، وكنتيجة يصبح سعيهم الدائم إلبقاء الطفل  ل تمام  حيث تمت تنحية الطف 

ي الصورة المثالية الستجالب مدح الجمهور ورضاه. 
 ف 

ي حال كانت التعليقات سلبية تنتقد فعل الوالدين أو المظهر الذي ظهر به الطفل، فإن ذلك  
وف 

ي كلتا الحالتي   
ي العالقة بينهم وبي   الطفل. وف 

هذه المرحلة ضاغطة عىل    كونتسيخلق توترا ف 

 األهل. 

ي يصبح الطفل فيها قادر  
ي تأتيه عىل صوره، ويكون بالطبع الثانية: هي التر

ا عىل فهم التعليقات التر

 
 
 تلك التعليقات اإليجابية والمادحة. معرض

 
 ا ألن يقرأ تعليقات االستخفاف به وبأهله، ويقرأ أيضا

ي الحالتي   سيخش الطفل طور  
طوار عملية نموه الطبيعية كأي طفل، أال وهو الحكم  ا من أ مهم  ا  ف 

ي حالته هذه يأتيه ذم أو مدح عىل سلوك لم يكن له فيه  
القيمي عىل ترصفاته وسلوكياته، فهو ف 

 يد، بل كان نمطا مفروضا موجها من ِقبل أهله. 

األطفال    طفال السوشيال ميديا باإلكراه هو احتمالية رفض هؤالءوما يجهله اآلباء المستغلون أل 

 لما جرى معهم أو قبوله. 

ي حال تلقت فيديوهات الطفل العديد من االنتقادات قد يشعر  
فيما المشكلة األخطر تكمن ف 

، وهذا السبب كاٍف لتثبيط معنوياته مع الوقت.  بل ليس عند هذا الحد    بالمهانة عندما يكتر

التحكم   عىل  القدرة  عدم  يتبعها  ة،  لصدمة كبت  يتعرض  لشفقة  ربما  ا  مثت   ليصبح  بمشاعره 

ا. 
 
 الجمهور أحيان

ا، هو عندما يلحظ المحيطون به انهيار نفسيته وصعوبة عودته إىل الطفل  
 
وما يبدو أكتر تعقيد

ا بسبب أبويالطبيعي التر  ن تعرض الطفل للعديد من ردود األفعال  إ  ه. يء قبل أن كان مشهور 
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إن أول ردود    اكل نفسية عىل المدى البعيد. السلبية والتعليقات المسيئة، قد تتسبب له بمش

رب اآلخرين،  أفعاله  ي 
ف  ثقته  تراجع  به.   إىل  باإلضافةما  المحيطي    من  بالرفض  بصورة   شعوره 

ي الفيديو قد تحولت إىل مادة ُمضحكة للناس، ال سيما أن هذه 
أوضح عندما يجد أن ترصفاته ف 

 السخرية تمس شخصه أكتر من حديثه أو حركاته. 

ا؛ ألن إقحامه    ؤدى ذلك إىلوريما ي ي حال أصبح مشهور 
عرقلة النمو العقىلي والفكري للطفل ف 

ة   ي مواد إعالمية مخصصة إلضحاك الكبار أو دفعهم للبكاء، يسبب له مضاعفات نفسية خطت 
ف 

ا. 
 
استغالل براءتهم وتحويلهم إىل سلعة بهدف كسب المال والشهرة أن  ومن زاوية أخرى،    الحق

، وال ة مكروهة اجتماعيمسأل  واالعجاب، 
 
إجبار  ومن غت  المقبول،    . بد من مراقبتها وتوقيفها ا

ا والتعامل معها من خالل أدائه كلمات وترصفات ال يفهمها    عىل الوقوف أمام الكامت 
ً
الطفل مثال

 التلفظ بألفاظ ال تل
 
يق بمستوى طفل وال تتناسب مع عقله وإدراكه، فيما ُيطلب منه أحيانا

ره يضحك عليه، كله بغرض اقتصادي يستفيد منه مستغلوه، بينما هو ال  ن يصو صغت  بينما م

تكمن    ينال إال الشفقة والتعاطف إن كان المقصود من الفيديو استدرار مشاعر المشاهدين له. 

 
 
ي استخدامهم أو توجيههم.   المشكلة باعتقاد اآلباء أن أبناءهم حق

 لهم ويملكون الحرية الكاملة ف 

ة من    عىل وسائل التواصل االجتماعي لحصد أعداد كبت 
 
إن سعي األهل لجعل أطفالهم نجوما

، إذ يحد من حريته،  
 
 واجتماعيا

 
ي الطفل نفسيا

ي ف  ، أمر له تأثت  سلتر
فقدان خصوصيته، المتابعي  

ي تحصيله العلمي وكذلك  
ي مشاهت  السوشيال  من ال ويفقده براءة فكره ويؤثر ف 

ممكن أن يعات 

الجسدية،   
 
وتبعا والذهنية  النفسية  يؤذي صحتهم  مما  ي 

وت  اإللكتر التنمر  من  الصغار،  ميديا 

ي سلوكه وتعامله مع اآلخرين، ويفقده الطبيعة الفطرية لألطفال، أي التلقائية 
ويعلمه التصنع ف 

ي الترصف والحركة والكالم
و الطفل خصوصية تمثل السمة كما أن لكل مرحلة من مراحل نم   .ف 

ي أن يعيش مرحلته العمرية بما فيها من بساطة وتلقائية، وأن يعيش  
الغالبة لشخصيته، ما يعت 

ي يريدها اآلخرون
ي يرغب فيها هو، ال التر

التر ي   .يومه بالطريقة 
ي تنشئته ف 

ألن الخوف يكمن ف 

ي نفسيته س
ي قد تخبو أضواؤها فجأة، ما يؤثر ف 

  أجواء الشهرة، التر
ً
، ألنه نشأ عىل كونه طفال

 
لبا

 .غت  عادي بي   أقرانه

ن بعض اآلباء يدخلون أطفالهم إىل عالم الشهرة عتر بوابات عدة، منها الغناء والتصوير ونشر  ا

األسلم أن يمارس الطفل مواهبه ضمن إطاٍر محدد، كون    من  .اليوميات واالستعراض واألزياء

،    بنفسه ذات مردود غت  الشهرة تمنحه ثقة   ي ي مساره ف إيجاتر
 ف 
 
شعوره بأنه مشهور يؤثر سلبا

ي الدراسة؛ ألن الشهرة تصيبه بالغرور  
، إذ يقتل لديه الجدية والدافع للتعلم والتفوق ف  التعليمي

له،   بالنسبة   
 
مهما  

 
أمرا التعلم  يعود  وال  مباٍل،  يصبح غت  مسؤول وغت   وقد  أن  والكسل،  كما 

اال  التواصل  نجوم  الغالبة عىل  أكتر  السمة  بمنهج حياة  يتطبعون  أنهم  األطفال،  من  جتماعي 
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 مما هو معتاد، وعندما يتشبعون بالشهرة واإلعالم يطالبون بأفق ال حد له من الحرية 
 
انفتاحا

 بصورة أكتر مما يتعرض له الذكور، إذ تتعاىل أصواتهن مطالبة 
ً
ي اإلناث مستقبال

وقد يؤثر ذلك ف 

المراهقة، ما  بمساحات أكتر من الحرية بشكٍل يخ ة  الف ضوابط المجتمع، السيما خالل فتر

ي الطفل ال يقترص  و   .يشكل أزمة للوالدين
عىل جانب دون آخر، بل هو يالمس  تأثت  الشهرة ف 

ي اختياره أصدقاءه، إذ يحرص عىل أن يكونوا من  
تفاصيل حياته بالكامل، ويظهر ذلك بجالء ف 

 . طبقة مساوية له أو أعىل 

ا، ويصيبهم باضطرابات  أن مثل هذا االستغ  وجنسية وسلوكية،   نفسيةالل لألطفال يدمرهم نفسي 

ي الكذب ليصبح   فالكثت  
من األطفال يصابون باضطرابات سلوكية، تتضمن استخدام خيالهم ف 

بؤرة ألن يكون نصابا ينصب عىل اآلخرين فيما بعد، سواء باستغالل مرض أو من خالل قصة 

ا إىل أن هذا األمر يندرج تحت بند   .تعليم الطفل للنصب وهمية، مشت  

للتعرف عىل المسموح وغت  المسموح والحالل   ة  ي سن صغت 
يتلقاها الطفل ف  ي 

التر بية  التر أن 

والحرام والعيب والمقبول، تضع حدودا وسقفا يقوم من خاللها الطفل بسلوكيات محددة ال  

بأي   للقيام  الطفل  أمام  المجال  يفتح  السقف  هذا  ءيتعداها، وعدم وجود  ي
وبا  سر لتاىلي  خطأ 

 .الحصول عىل شخصية غت  سوية متوقع منها سلوكيات ضد القانون

ر، وقد يبتعدون عن الدراسة واألمور المفيدة  الطفل يشوه نفسيا، وبعضهم يصابون بغرور متر

يتعامل مع أي  ي سن مبكرة يجعله 
أن استغالل الطفل ف  ي قد تمنحهم قيمة حقيقية، كما 

التر

ء عىل أنه قد ُيباع وأنه ال ق  ي
ء أمام المال، ثم يصاب  سر ي

بعد ذلك ألن المجتمع    باإلحباطيمة لسر

يكتر   وعندما  ينتظرها،  ي 
التر الشهرة  عىل  يحصل  لم  إذا  ينتظره  الذي كان  التقدير  يمنحه  ال 

  كما انه من الممكن  ويكتشف حقيقة استغالله فإن ذلك يؤدي إىل تشوه العالقة بينه وأشته. 

از في ا عىل نفسيتهم، وكذلك أن يتعرضوا إىل مضايقات وابتر  ، تؤثر سلب 
ً
ي المدرسة مثًل

ما بعد، ف 

  ، رقميي   مختطفي    من  هويته  وقوع ضحية شقة  خطر  إىل  الطفل  يتعرض  أن  الممكن  من 

وها عىل حساباتهم الخاصة بهوي ا ت مزيافيأخذون الصور وينشر
 
صور األطفال  نشر    فة، وأيض

نشر  
ُ
ت بأنها  ا للخصوصية، خاصة 

 
انتهاك عتتر 

ُ
أسباب ت أو إدراكهم، باإلضافة إىل  دون موافقتهم 

ة لو كانت هناك موهبة   .أخرى كثت  لكن حتر  أخر،  أمر  فهذا  الموهوبي    بالنسبة لألطفال  أما 

إليه عىل  التجاري الذي وصلنا  ، وال يجب أن يصل األمر إىل الشكل  ي فيجب وجود جزء رقاتر

، وعموما فإن هناك أماكن كث ة لتعزيز مواهب األطفال مثل دار منصات التواصل االجتماعي ت 

 األوبرا ومراكز الثقافة ومراكز الشباب. 

مثلما يتعرض أولئك األطفال لخطر كبت  من جراء االستغالل التجاري لهم، حيث إنهم يفتقرون  

ي يدرونها، أو ظروف العمل اآلمنة والحماية من خالل قواني    
ي األرباح التر

ي ف 
إىل الحق القانوت 

https://adminlive.elwatannews.com/news/published/0/%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/0
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ي فإنهم  االنتقادات  العمل  تلك  لمثل  بتعريضهم  أشد  واجتماعي  نفسي  ر  لرص  ا 
 
أيض تعرضون 

ر نفسي   ا ص 
 
الواسعة جراء استضافتهم وتقديمهم للجمهور، بما ال يتناسب مع ذائقتهم، وأيض

 من توجيهم بما يدعم مواهبهم 
ً
ي تقديم مثل ذلك المحتوى بدل

وتربوي كبت  من خالل دعمهم ف 

يي   عىل مستوى العالم بالتنديد والمطالبة بسن قواني   تحمي الحق  مما دفع الكثت  من الحقوق 

 المادي والنفسي ألولئك األطفال، بما ال يتعارض مع حرية تربية اآلباء ألبنائهم. 

اف األهل عىل حساب أطفالهم مشاهت  السوشيال ميديا، إال انهم ال يستطيعون   مهما كان إشر

ي خدشت
ات العميقة التر  كالصغار، ولم    إدراك تلك التأثت 

 
طفولة أبنائهم، ألنهم لم يبقوا صغارا

ي من الممكن أن تحدث لمن  
 صغارا. بالرغم من كل العقوبات التر

 
ينضجوا كالكبار، فأصبحوا كبارا

التواصل   لمنصات  الطفل  هذا  تقديم  طريقة  أن  إال  المادي،  للكسب   
 
قاصا  

ً
طفال يستغل 

ا إقحام  أن  ندرك  أن  علينا  مبطنة،  للطفولة،  االجتماعي  نحر  ميديا  السوشيال  لعالم  لطفل 

واستغالل مادي لهم، فكيف يصبح الطفل مصدر رزق ألهله، بينما كل مواثيق األرض ضمنت  

 أن يضيع من يقوت
 
ي الغذاء والتعليم والعالج، وكق  بالمرء إثما

 .له الحق ف 

عىل السوشيال ميديا    لألطفال  عائالتستغالل العىل ا بعض عىل االمثلة  

 : لتحقيق الرب  ح

ي ظهرت  -
ي برنامج صبايا الشمسبسنت الطفلة ذات السبعة أعوام، والتر

، وشكلت صدمة  ف 

، إال أنها    اليوتيوب  ، و   لدى متابعي مواقع التواصل االجتماعي البعيدين عن تطبيقات تيك توك

ا ما تحمل بسنت تقصف جبهة  " اسم   اشتهرت خالل األشهر القليلة الماضية بفيديوهات دائم 

، عىل الرغم من أسلوبــها الفج  ، ولها الكثت  من"فالن ا خارج عوالم    المحبي   الذي لم يلق إعجاب 

ي التمثيل والتقليد،  التيك توك
اف بخفة دمها، وموهبتها ف  ، ومع ذلك فإنه من الظلم عدم االعتر

ي إن تم توجيه
ي تقدمها، والتر

ها بشكل سليم ما كانت لتتعرض وأدائها البارع لمقاطع الفيديو التر

ميديا السوشيال  عتر  االنتقاد  من  الكم  هذا  االنتقادات    .لكل  وموجة  الضجة  هذه  وبعد 

ي والتعليقات السلبية  
ي   بسنت واخالقها تسخر من اسلوب    التر

تعرضت لها الطفلة بسنت    التر

الفتاة بتسجيل فيديو مع  بعد حلقتها   ومتأثرة بما قرأته من   تبكي   وهي الصحفيي      أحد قامت 

عىل الحالة النفسية لهذه الطفلة مما تعرضت له    أثر تعليقات سلبية واهانه لها ولوالديها مما  

ي من اهانة وتنمر من الناس  
ي والسبب    . االجتماعي التعليقات عنها عىل مواقع التواصل    ف 

تعرض   ف 

بسبب استغاللهم    الطفلة  هذه  هم عائلة  النفسي   االذىهذه الطفلة لكل هذه االزمات والتنمر و 

من اجل كسب  ميديا وتشويه طفولتها وبراءتها  ادات الناس عىل السوشيال  لها وتعريضها النتق

ي  المال من خاللها ومن خالل موهبتها 
ستغل بشكل خاط   التر

ُ
ة  قال يليت  . بطفلة صغت 
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توك- تيك  عىل  الفرفوشة  العائلة  ي    صفحة 
والتر  ، سامي دينا  ا لصاحبتها 

 
مليون حواىلي  يتابعها 

فريدة  ونصف ابنتها  تشاركها  ي 
والتر الخمسة    المليون،  تتجاوز  ال  ي 

التر الطفلة  تلك  ها،  أكتر ي 
ف 

ي خالف مزعوم  
ا ما تظهر وهي تتحدث مع والدها أو والدتها بأسلوب غت  الئق، فق  أعوام، كثت  

  دعوة روح شوف حالك  شكما ل  د عليه قائلة: مع والدتها يحاول والدها التدخل للدفاع عنها فتر 

تت ي فيديو آخر، 
لها وارتباطه بأخرى ما دفعها   حدث كسيدة راشدة عن خيانة الطفل زياد وف 

ون من أطفال تيك    وكم تكره الرجال ألنهم خائنون  لالرتباط بطفل آخر ال تحبه هم الكثت  وغت 

ي المهرجانات، 
. ويتحدثون بأسلوب متدتوك الذين يرقصون باألسلحة عىل أغات   ت 

ي بطن أمها، البلوجر ح-
ونت لبنتهم الىلي ليم وزوجته البلوجر أمل عملوا أكمن وهي لسه جني   ف 

لوا صورها من ي بطن أمها، واألك  لسه ماجتش الدنيا، وبيت  
ونت عليه صور لألم  السونار وهي ف 

ي بطن األم، واألكوهي حامل، وصور للجني   ب
ألف    100عليه أكتر من    ونتأوضاع مختلفة ف 

دوا عليها. ناس كتت   ألب واألم بيكتبوا تعليقات من أكا  .متابع ي عىل صورهم هما، وبت  ونت البيتر

 .تداولت صورة للتعليقات دي وبيهزروا إن ده مش طبيعي 

هما    كوزينب “وذلاشتعلت مواقع التواصل االجتماعي بسبب الزوجي   "أحمد حسن  - بعد نشر

لمولودته باستغالل فيديوهات  اتهامهم  العمر، مع  قليلة من  ا  أيام  تتجاوز  لم  ي 
التر ة  الصغت  ما 

بــح وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، عىل قناتهما   طفلة وتعريض حياتها للخطر من أجل التر

 .بموقع يوتيوب

، بعد أن قامت   وصدم اليوتيوبر المرصي، متابعيه بعد تصوير فيديو يظهر فيها ابنتهما وهي تبكي

بده  لكسب مزيد من  األم  الرضيعة،  ابنتها  اتجاه  أجل عمل مقلب  أسود من  بلون  ان وجهها 

ي ظلت الفيديو تبكي 
ي حالة من الذعر والخوف الشديد للطفلة التر

، وهو ما تسبب ف  المتابعي  

 من  
 
وترصخ من صدمة رؤية والدتها بشكل ُمرعب، وهو ما دفعها إىل االبتعاد عن والدتها خوفا

اب منها لقيا   مها بتشويه وجهها. االقتر

ظلت   إذ  بكاء،  حيال  والدتها  بها  قامت  ي 
التر الفعل  ردة  هو  متابعيهم،  استفزاز  ي 

ف  ساهم  وما 

ي انتابتها،  
وفيديوهات تضحك عىل بكاء وصاخ ابنتها دون النظر إىل حالة الخوف الشديد التر

؛ وذلك لتحقيق أعىل نسب مشاهدة عىل مواقع  تبكي
بــها حتر التواصل    أخرى كانا يقوما برص 

، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل   وهو ما دفع متابعيهم إىل توجيه نداء عاجل  االجتماعي

إىل الجهات المختصة بحماية حقوق الطفل من أجل إنقاذ الطفلة من ترصفات والديهم الغت   

ي ُيق
ي أيلي     دم عليها والدي الطفلةمسؤولة، وال تعد تلك المرة األوىل التر

مواقف  عىل وضعها ف 

  ىل استغاللها  مرعبة تهدد الحياة الصحية للطفلة، إذ اعتادا ع 
 
ي عددا

منذ والدتها عتر تصويرها ف 

ي األموال. 
   من المقاطع من أجل حصد الاليكات بهدف الشهرة من أجل جت 
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ا   تهمةقبل  من  جدير بالذكر، إن البلوجر أحمد حسن وزوجته زينب واجهوا   باستغاللها اقتصادي 

ي  يفتعلونها  وتعريضها للخطر، بسبب المقالب الىلي  
 ان تدر   من اجل إيلي   واستغاللها    ابنتهمف 

 . ومشاهدات اموالالفيديوهات 

ا بـ»خط نجدة  وأمرت »النيابة العامة«   ا اجتماعيًّ بضبط المتهمي   الستجوابهما، وندبت خبت  

ي عليها ومدى تعرضها للخطر وألي صورة من  
الطفل« إلعداد تقرير عن حالة الطفلة المجت 

ي استغالل المتهمي   طفلتهما  
صور االستغالل االقتصادي أو التجاري، والذي أكد بتقرير مبدت 

نفسية   إلساءة  وتعريضها  ا  انتهاء  تجاريًّ لحي    لوالدها  جدتها  إىل  بتسليمها  ا  موصي  وللخطر، 

ي بحالة الطفلة والتوصيات الالزمة نحو رعايتها
  .التحقيقات وإيداع تقرير نهات 

بدأت حكايتها بنشر مقاطع فيديو لها عىل موقع اليوتيوب، عىل أنها تعلم رواد    أمنية ستارز -

التواصل   عضلاالجتماعي مواقع  "حقن  ألوالدهم  يعطون  كيف  ألم،   "،  ودون  بسهولة 

العضل"  خوتست "الحقن  تعطيهم  عليهم كيف  ح  لتشر وولد"،  "بنت  أطفالها  بالفعل،  دم 

ي و"لبوس"، لكن كان الغريب  
ي عناوين  األمر، هو ال  ف 

مستغلة بذلك    تضعها عىل فيديوهاتها   التر

بــح الشيــــع من وراء  أجساد أطفالها للتجارة بهم، وا تحصل عىل أعىل نسب    كي فيديوهاتهم،  لتر

وانتشار وجهة   .مشاهدة  من  الفيديو،  لمقاطع  جذابة  عناوين  وضع  تعمدت  ستارز،  أمنية 

نف ي 
ف  از  تدعو لالستغراب واالشمت   أن جميعها  إال  تعرض عىل  نظرها،  فكيف ألم  الوقت،  س 

ي ماليي   المشاهدين، أماكن حساسة  
كتبت عنوان "حقنة عضل لبنوتة    أوالدها، فمثال جسم    ف 

ة وكيوت" ة وحلوة"، و"حقنة عضل لبنت صغت    صغت 

أمنية ستارز  ي    كما تصور 
ف  أطفالها  ولبوس"، ألوالدها، ويظهر  العضل  إعطاء "حقنة  مشاهد 

حالة بكاء وصاخ، بغرض تعليم األمهات كيفية إعطاء "الحقن واللبوس" ألوالدهم، وهو ما أثار 

 .غضب، رواد مواقع التواصل االجتماعي 

ومشاهدة   األطفال  جماع  حب  مرض   أي  "البيدوفيليا"  مرض   تغازل  ستارز، كانت  أمنية 

ة، منهم من كشفت    نفسي اجسادهم ومالمستها، وهو مرض   ، مصاب به أشخاص كثت  خطت 

 عنه أخبار حوادث التحرش باألطفال أو اغتصابهم، ومنهم ما يزال مختق  عن األنظار. 

ا بجرم ما تفعله   مشاهديكثت  من  ي قناة أمنية ستارز، حذروها كثت 
أطفالها، وكتبوا لها الكثت    ف 

ي موا ما تقدمه من محتوى غت   من التعليقات، هاج
عددت البالغات  ت  ، وعناوين شاذة. أخالفر

للطفولة واألمومة، ضد قناة أمنية ستارز، وطالبوهم   القومي والشكاوى، عىل صفحة المجلس  

وتقدم المجلس القوم للطفولة واألمومة، ببالغ إىل النيابة العامة، ضد أمنية    بالتحرك الشيــــع. 

ي تصوير فيديوهات تعرض حياة طفل للخطر واستغالله. ستارز، بتهمة استغالل أط
 فالها ف 

https://alwafd.news/article/3193766
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ي تصورها لها جدتها، من خالل صفحتهم عىل  -
التر حققت مقاطع الطفلة المرصية ساندي، 

ا، موقع فيس بوك ا كبت  
 ..ساندي شو، انتشار 

مقاطع   داخل  لسلوكياتها  الجمهور  نقد  إىل  ترجع  ساندي  حققتها  ي 
التر والشهرة،  االنتشار، 

ي تحثها عليها جدتها. حيث اتهم بعض المتابعي   جدة ساندي بالقسوة والجحود  الف
يديو، والتر

 .عىل الطفلة

منصات   حمدي عىل  ا  عائلي  محتوى  يقدمان  ميديا،  السوشيال  مشاهت   من  زوجان  ووفاء 

، بي   تصوير ما يسم »روتي   يومهم«، وإعداد األكل وتصوير التحديات االجتماعي التواصل  

اء مالبس لألطفال  .والمقالب وشر

ءإىل هنا وكل  ي
ي يبدو أنه ليس فيه أذى للطفل، لكن األطفال يظهرون   سر

التصوير بشكل شبه  ف 

مسئولية  يومي  البنت  وتتحمل  بالتصوير  يقوم  وأحدهم  ي ، 
ي إخوتها    بافر

مثلهم    هي   والتر طفلة 

أن تتر   أنها تتمت   ى تقول  ت عنهم، ونجد ابنتهم الكتر  يعاملها مثل  بالضبط مهما كتر
ً
وج رجال

ا فقط 12معاملة أبيها ألمها، وه طفلة صاحبة   .عام 

ا   اء نفسيون أن الشهرة المبكرة لألطفال مميتة، ألن الطفل الذى تبدأ شهرته مبكر  واعتتر ختر

 وأن عليه أال يبذل 
ً
 .مجهود لىك يصل إىل النجاح المرجو أييدرك أن الموضوع أصبح سهال

يمثلون    وأضافوا: »لذلك نجد   كانوا 
ً
ي أطفاال

ا وهم    ف  ي طفولتهم وحققوا نجاح 
ة،    ف  سن صغت 

ا ألن نجاحهم   ي بالنظر إىل حال هؤالء األطفال نجدهم لم ينجحوا عندما أصبحوا كبار 
الصغر   ف 

عن   ُيلهيهم  صغار  وهم  نجاحهم  ا  تمام  العكس  وعىل  وهم كبار،  نجاحهم  ورة  بالرص  يعت   ال 

ي االستمرار 
  .المجهود الالزم للوصول للنجاحالنجاح وعن بذل   ف 

 الجهود المرصية لحماية حقوق الطفل: 

  حملة -
 : دوت كوم أمان 

المجلس   ي للطفولة واألمومة، حملة "  القومي أطلق 
الفتيات   أمات  دوت كوم" من أجل حماية 

االتحاد   من  وبتمويل  اليونيسف،  مع  بالتعاون  وذلك  نت،  اإلنتر عتر  العنف  من  واألطفال 

، وتهدف المرحلة األوىل من الحملة إىل رفع مستوى الوع بي   األطفال واآلباء   ي   ومقدمي األوروتر

ي من التهديدات الجديدة    الرعاية باإلجراءات والتدابت  المتعلقة بحماية األطفال والنشء
قد    التر

ي   يوجهونها 
وسائل   ف  توفت   عن   

ً
فضًل اإلساءة،  أو  لمحتوى ضار،  التعرض  أو  نت،  اإلنتر عالم 

ي تتمثل  
ي لإلبالغ عن هذه الجرائم، والتر

، وتهدف الحملة لمعالجة  16000خط نجدة الطفل   ف 

ء من الفضاء   ي مسألة حماية األطفال والنسر
وت  ا يبعث  اإللكتر ، ال سيما أن التعرض للعنف أمر 
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نت والذى يمكن الوصول إليه بشكل   ا لطبيعة المحتوى عتر اإلنتر القلق والغضب الشديدين نظر 

نت.   غت  محدود، باإلضافة إىل افتقار الوع لدى الكبار واألطفال بشأن مخاطر اإلنتر

 : قانون مواجهة التنمر -

بتعديل بعض أحكام قانون    2020لسنة    189، القانون رقم  السيسي أصدر الرئيس عبدالفتاح  

وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وبحسب    1937لسنة    58العقوبات الصادر بالقانون رقم  

، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة السيسي تعديل الجديد الذى صدق عليه الرئيس  

ألف جنيه، أو بإحدى    30ه، وال تزيد عىل  آالف جني  10أشهر، وبغرامة ال تقل عن    6ال تقل عن  

 .  هاتي   العقوبتي  

التواصل   أطلق  2018أبريل  ف   - شبكات  عىل  حملة  واألمومة،  للطفولة  القومي  المجلس 

نت، تحمل الهاشتاج #أنا_ضد_التنمر  .االجتماعي من أجل حماية األطفال من التنمر عىل اإلنتر

ي الحصول عىل التعليم وحماية  
ك: "برنامج التوسع ف  نامج المشتر ي الحملة تحت مظلة التر

وتأتر

ي األطفال المعرضي   للخطر" الذي تن  .فذه اليونيسف ويموله االتحاد األوروتر

وصحت الدكتورة عزة العشماوي، األمي   العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة: "أن الحملة  

بإرشادات   تعريفهم  خالل  من  وتمكينهم،  والمراهقي    األطفال  توعية  إىل  تهدف  كة  المشتر

نت، وذلك من خالل محتوى جذاب.  كما تتطرق الحملة إىل تقديم   وإجراءات السالمة عتر اإلنتر

إجابات لتساؤالت اآلباء ومقدمي الرعاية حول ما يمكن القيام به لحماية األطفال من األذى عتر  

ضمان   مسؤوليتنا  من  فإن  نت،  اإلنتر عىل  الصغار  األطفال  إقبال  "مع  وأضافت:  نت"  اإلنتر

ي 
وت   "حمايتهم من جميع أشكال التنمر االلكتر

اإل  التنمر عىل  أو  ويتضمن  ا  أو صور  ا  تتضمن نصوص  ونية،  إلكتر إرسال رسائل  أو   ، نت: نشر نتر

مقاطع فيديو، تهدف إىل إلحاق أذى، أو تهديد، أو نشر شائعات عن شخص آخر، عتر مجموعة  

الدردشة،  وغرف  نت،  اإلنتر عىل  االجتماعية  الشبكات  مثل  الرقمية،  المنصات  من  متنوعة 

 .ائل النصية والمدونات، والرسائل الفورية، والرس

يعات -   اصدار بعض القوانير  والتشر
 تحىم حقوق الطفل:  التر

ا للمادة 
 
،   92عقوبة تعريض حياة طفل للخطر، وفق من قانون العقوبات وقانون االتجار بالبشر

ي  
شهور، بينما تصل العقوبة إىل السجن    6، تصل إىل الحبس لمدة ال تقل عن  2010الصادر ف 

ا. ل الطفل جنسي  سنوات إذا ما ثبت استغال 5 ا أو اقتصادي   ا أو تجاري 
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لسنة    126والمعدل بالقانون رقم    1996لسنة    12من قانون الطفل المرصي رقم    96المادة  

ي تتضمن حاالت تعرض الطفل للخطر وتهدد سالمة التنشئة الواجب    2008
وهي المواد التر

أخالقه   أو  أمنه  "تعرض  بـ  الحاالت  هذه  حددت  حيث  للطفل،  حياته توافرها  أو  أو صحته 

ها من شأنها   ي األشة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غت 
للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته ف 

د  ا لإلهمال أو لإلساءة أو العنف أو االستغالل أو التشر
 
 ."أن تعرضه للخطر أو كان معرض

 : الطفل المرصي من قانون 97المادة  

برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات    الطفولة،أ بكل محافظة لجنة عامة لحماية  ينش

ي المعنية 
األمن والمختصة بالشئون االجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدت 

  المحافظ. بتشكيل اللجنة قرار من  به، ويصدر بشئون الطفولة ومن يري المحافظ االستعانة 

ي المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه  وتختص هذه اللجنة بر 
سم السياسة العامة لحماية الطفولة ف 

 الساسة 

طة لجنة فرعية لحماية   ي دائرة كل قسم أو مركز شر
يصدر بتشكيلها قرار من    الطفولة،وتشكل ف 

ي التشكيل أن تضم عناص أمنية واجتماعية ونفسية وطبية    العامة، ويراعي اللجنة  
  وتعليمية، ف 

ويجوز أن تضم   الرئيس،أعضائها عن خمسة وال يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم  أال يقل عدد    عىل

ي المعنية بشئون الطفولة
 أو أكتر لمؤسسات المجتمع المدت 

ً
 . اللجنة بي   أعضائها ممثال

التعرض للخطر والتدخل    الفرعية بمهمةوتختص لجان حماية الطفولة   رصد جميع حاالت 

ي الالزم لجميع هذه  ي والعالجر
 الحاالت ومتابعة ما يتخذ من إجراءات. الوقات 

ينشأ بالمجلس القومي للطفولة واألمومة إدارة    القانون، من هذا    144مع مراعاة حكم المادة   

يحقق   بما  ومعالجتها   ، والبالغي    األطفال  من  الشكاوى  ي 
بتلقر تختص   ، الطفل  لنجدة  عامة 

ي عضويتها ممثلي   لوزارات  شعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم اإلدا
رة ف 

الوزراء المختصون ، وممثلي      العدل والداخلية والتضامن االجتماعي والتنمية المحلية  يختارهم 

ي يختارهم األمي   العام للمجلس ، ومن يري األمي   العام االستعانة  سلمؤ 
سات المجتمع المدت 

 بهم. 

نتائج  ومتابعة   ، بالغات  من  اليها  يرد  فيما  التحقيق  طلب  الطفل صالحيات  نجدة  وإلدارة 

 التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إىلي جهات االختصاص . 

 (   99مادة ) 
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ي الشكاوى عن حاالت تعرض الطفل للخطر ، ولها ،  
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقر

ي هذه الحالة ، استدعاء
الطفل أو أبويه أو متوىلي أمره أو المسئول عنه واالستماع إىلي أقوالهم    ف 

 حول الوقائع موضوع الشكوى. 

 
 
وعىلي اللجنة فحص الشكوى والعمل عىلي إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريرا

( ، لتتخذ    بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إىلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ) أو نيابة الطفل

 ما يلزم من إجراءات قانونية  

ي المادة رقم  
ام الدولة بحماية   80أن استغالل األطفال مجرم ف  ي تنص عىل التر 

من الدستور والتر

ه  
َّ
الطفل من كل أشكال العنف واإلساءة وسوء المعاملة واالستغالل الجنسي والتجاري، كما أن

ي المادة رقم  
ي    291مجرم ف 

ي الحماية من  بقانون العقوبات والتر
تحظر المساس بحق الطفل ف 

االتجار به أو االستغالل الجنسي أو التجاري أو االقتصادي ويعاقب بالسجن المشدد مدة ال  

ألف جنيه كل من باع   200ألف جنيه و ال تجاوز    50سنوات، وبغرامة ال تقل عن    5تقل عن  

اه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو ن قله باعتباره رقيقا ، أو استغاله  طفال أو اشتر

وعة"، كما  ي العمل القشي أو عت  ذلك من األغراض غت  المشر
جنسيا أو تجاريا أو استخدمه ف 

ي من بينها االتجار به
 ينص قانون الطفل عىل حاالت تعرض الطفل للخطر والتر

األطفال،    حدد الفصل الرابع من قانون العمل الذي أقره نهائيا مجلس الشيوخ، تنظيم عمل 

تشغيل  األطفال، حيث حظر  بعمل  خاصة  وضوابط  محظورات  القانون  نصوص  ووضعت 

عاما، وألزم صاحب العمل الذى    14عاما ، مع جواز تدريبهم متر بلغوا    15األطفال قبل بلوغ  

أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما حظر عىل األبوين أو متوىل أمر    16يستخدم طفال دون  

 .ألحوال تشغيل الطفل بالمخالفة ألحكام هذا القانونالطفل بحسب ا

 الخاتمة 
ي اللال   يمثل الطفل

مالمح المجتمع، وذلك    هحدد شخصيت، حيث تاالجتماعي بناء  بنة األساسية ف 

ي مرحمؤه و   من خصائص  هلما يتمتع ب
  ىلي والعق  يالفكر التكوين  ها  يتشكل عتر ،  ة الطفولةلالت ف 

   هلمحيط  هرؤيت  وتتحدد  .فرد ل ل  وكي لوالس
 
مع اآلخرين    لهوتواص  له لطبيعة تفاع  االجتماعي وفقا

الصغ يتعرض  ر.  منذ  األحيان  من  ي كثت  
ف  ولكن  الطفل عىل كامل حقوقه  يحصل  أن  ويجب 

ه التكنولوجيات الجديدة لالتصال ف  .الطفل النتهاك كثت  من حقوقه ي عالم اليوم الذي تست 
ق 

التواصل   شبكات  استطاعت  أفراده،  بي    العالقات  بمعظم  العنكبوتية  الشبكة  وتستأثر 

وتنتهك   اليومية وتواصله مع مجتمعه   هسلوكياتاالجتماعي بدورها أن تجتذب الطفل وتؤثر عىل  

الممحقوقه وخصائصها  المتنوعة  خدماتها  فبفضل  اليومية .  األجندة  بمثابة  أصبحت  ة،  ت  
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تغت    وقد  ذهب.  وأينما  وقت  ي كل 
ف  يستخدمها  ي عرص للطفل 

ف  االجتماعية  التنشئة    مفهوم 

  ، فلم تعد تقترص عملية تربية الطفل عىل المؤسسات التقليدية بل تعدتها للشبكاتالتكنولوجيا 

، حيث تنافس مواقع مثل الفيس   ي
اض  ي الواقع االفتر

 بوك وتويتر واليوتيوب، األشة االجتماعية ف 

 المجتمع.  لكوالمدرسة وكذ

ة ومؤثرة سواء كانت هذه االثار سلبية او ايجابية عىل  إف  ن مواقع التواصل االجتماعي لها اثار كبت 

ي مراقبة اطفالهم الذين  
ي ان تأخذ االشة الدور االكتر واالهم ف 

. لذلك ينبع  االطفال والمراهقي  

ي استخدام هذه المواقع  يستخدمون مواقع  
، فأن منح االطفال حرية تامة ف  التواصل االجتماعي

ي ا عليهم. كما  وبأوقات غت  محددة سيؤثر سلب  
استغالل االطفال  عليهم    ينبع  ي االبتعاد عن 

  ف 

ي   محتوياتهم
التواصل.    التر مواقع  عىل  ها  بنشر ي يقوموا 

والسيما عىل    وينبع  المؤسسات  ي 
بافر

اصة بالتنشئة ان تهتم بتوعية االطفال والمراهقي   الستخدام مواقع  المؤسسات او القنوات الخ

   .التواصل االجتماعي 
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ي قد يتم فيها إثارة بعض القضايا االجتماعية 
 .والسياسيةالتواصل االجتماعي التر


