
األطفال في عالم 
الهاتف المحمول
يقوم اتحاد GSMA ومعهد أبحاث مجتمع 
 NTT الهاتف المحمول التابع لشركة
docomo بإجراء بحث حول االستخدام 
المتنامي للهواتف المحمولة 
بواسطة األطفال الذين تتراوح 
ا. أعمارهم من ٨ إلى ١٨ عامً

ملكية الهاتف المحمول
١٤٪  من األطفال في مصر يمتلكون هواتف ذكية، 
مقابل ١١٪ في الهند، و١٢٪ في باراغواي، و٩٪ 

في اليابان

١٨٪  من األطفال في مصر يستخدمون الحاسب 
اللوحي، و٦٪ في الهند، و٢-٣٪ في اليابان 

وباراغواي

استخدام الهاتف المحمول
ا يرسلون ست  ٥٥٪  من األطفال في عمر ١٥ عامً

رسائل نصية أو أكثر يومياً

٥٩٪  من األطفال في الهند ال يرسلون رسائل 
نصية

٥١٪  من األطفال يستخدمون كاميرا، 
و٤٤٪ يستخدمون مشغل موسيقى، 
و٢٦٪ يستخدمون مشغل أفالم على 

هاتف محمول

استخدام خدمات الشبكات 
االجتماعية على الهواتف المحمولة
ا الذين يستخدمون  ٧٢٪  من األطفال في عمر ١٢ عامً
اإلنترنت المحمول يستخدمون بالفعل خدمات 

الشبكات االجتماعية

٤٣٪  من اآلباء الذين يستخدمون اإلنترنت المحمول 
يستخدمون الشبكات االجتماعية على 

هواتفهم المحمولة، وهي نسبة أقل بكثير من 
نسبة األطفال التي تبلغ ٧٣٪ 

هذه هي الدراسة الثالثة حول استخدام األطفال للهواتف 
المحمولة التي يجريها GSMA باالشتراك مع معهد بحوث 

مجتمع الهواتف المحمولة التابع لشركة NTT docomo. وتتناول 
ا من األطفال واآلباء في مصر واليابان والهند  الدراسة ٣٥٢٨ زوجً

وباراغواي. تفضل بتحميل التقرير الكامل من 
 www.gsmworld.com/mYouth

٧٣٪ من األطفال الذين 
يستخدمون اإلنترنت 

المحمول يستخدمون 
الشبكات االجتماعية

١٩٪ من 
األطفال يمتلكون 

ملفات تعريف 
شخصية مفتوحة 
ا لى الشبكات  تمامً

االجتماعية
٦٩٪ من 

األطفال يستخدمون 
الهواتف المحمولة

٤٠٪ يدخلون 
إلى اإلنترنت 
من الهواتف 
المحمولة

٨٠٪ من 
األطفال الذين يمتلكون 

هواتف محمولة 
يمتلكون أجهزة جديدة

اإلنترنت المحمول
١٨٪  من األطفال في اليابان يستخدمون اإلنترنت 
المحمول ١١ مرة على األقل في اليوم و٣٤٪ 

منهم يستخدمونه ست مرات على األقل في 
اليوم

٧٠٪  من األطفال في باراغواي واليابان يستخدمون 
اإلنترنت المحمول أكثر من ٣٠ دقيقة في اليوم

٥٦٪  من األطفال الذين يمتلكون هواتف ذكية في 
اليابان يستخدمونها كجهاز رئيسي للوصول 
إلى اإلنترنت، مقابل ٤٢٪ في الهند، و٤١٪ في 

باراغواي

٣٠٪  من األطفال في مصر يستخدمون جهاز ألعاب 
كجهاز رئيسي للوصول إلى اإلنترنت - ٣٪ 

فقط من األطفال الذين يمتلكون هواتف ذكية 
يستخدمونها كجهاز رئيسي للوصول إلى 

اإلنترنت

مخاوف اآلباء وأمان المحمول
٧٤٪  من اآلباء لديهم مخاوف حول خصوصية 

أطفالهم على الهواتف المحمولة، بغض النظر 
عن مرحلتهم العمرية

٦٠٪  من األسر لديهم اتفاقيات أو قواعد حول 
استخدام أطفالهم للهاتف المحمول

٥٢٪  من اآلباء ممن يستخدم أطفالهم الهواتف 
المحمولة يشعرون بأمان أكثر في حالة الطوارئ



األطفال في عالم 
الهاتف احملمول

عقد احتاد GSMA شراكة مع معهد أبحاث 
مجتمع الهاتف احملمول التابع لشركة 

NTT docomo إلجراء بحث حول االستخدام 
املتنامي للهواتف احملمولة بواسطة األطفال  

يقدم تقرير استخدام األطفال للهواتف "استخدام األطفال للهواتف المحمولة 
- مقارنة على الصعيد الدولي لعام ٢٠١١" صورة تفصيلية الستخدام الهاتف 

ا، ويقارن  المحمول بواسطة األطفال الذين تتراوح أعمارهم من ٨ إلى ١٨ عامً
االستخدام عبر أسواق واسعة النطاق جغرافيًا وذات مستويات مختلفة من التنمية.

تم إجراء البحث الجديد مع أكثر من ٣٥٠٠ زوج من األطفال واآلباء في اليابان والهند 
وباراغواي ومصر. وتعتمد الدراسة، التي تشهد عامها الثالث اآلن، على الدراستين 

السابقتين اللتين أجريتا في اليابان والهند والمكسيك وقبرص والصين وكوريا. 
وترعى هذا البحث شركات الهاتف المحمول في كل بلد، وشمل أكثر من ١٥٥٠٠ زوج 

من األطفال وآبائهم.

هدف البحث
إلتاحة إجراء المقارنات على أساس سنوي، تم طرح أسئلة 

قياسية على األطفال وآبائهم، كان من ضمنها ما يلي:
• العمر عند امتالك أول هاتف محمول
• أسباب الحصول على هاتف محمول
• شعورهم حيال هواتفهم المحمولة

• مخاوف اآلباء بشأن استخدام أطفالهم لهواتفهم المحمولة.

تضمنت الموضوعات اإلضافية الستقصاء عام ٢٠١١ ما يلي:
•   الشبكات االجتماعية

•   الخصوصية
•   الخدمات واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول

•   استعمال الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

المزيد من المعلومات
لمعرفة المزيد حول هذه الفئة المتنامية من مستخدمي 

الهواتف المحمولة الصغار، تفضل بتحميل تقرير "استخدام األطفال للهواتف 
المحمولة - مقارنة على الصعيد الدولي لعام ٢٠١١" على 

www.gsmworld.com/mYouth

الرعاة

شارك
للمشاركة في التقرير 

التالي حول استخدام األطفال 
للهواتف المحمولة، 
تفضل باالتصال بـ 
سارة غافني على 

mYouth@gsm.org

www.gsmworld.com/mYouth


