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الملخص:
سنحاول خالل هاته الورقة البحثية تناول الدور الرتبوي جلمعيات أولياء التالميذ يف احلد من اإلدمان على األلعاب
اإللكرتونية لدى التالميذ ،وذلك بتقدمي حتلي سوسيولوجي مقرتح يتناول دور مجعيات أولياء التالميذ يف تفعي املرافقة
الرتبوية (أسرية – مدرسية) ،باالستناد إىل مجلة من الطرائق واآلليات نراها كباحثني سوسيولوجيني مناسبة يف احلد من
اإلدمان على األلعاب اإللكرتونية لدى التالميذ.
الكلمات المفتاحية :مجعيات أولياء التالميذ – األلعاب اإللكرتونية -املرافقة الرتبوية  -األسرة  -املدرسة.
ABSTRACT:
’Through this research paper, we will try to address the educational role of pupils ’parents
associations in reducing pupils ’addiction to electronic games, by presenting a proposed
sociological analysis that deals with the role of parent pupils’ associations in activating
educational accompaniment (family - school), based on a number of methods and mechanisms
that we see as sociological researchers Suitable for reducing addiction to electronic games among
pupils.
 Keywords: Parents' associations - electronic games - educational accompaniment - familyschool.
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 .1مقدمة:
يُعترب اللعب اإللكرتوين (باستخدام األلعاب اإللكرتونية) يف عصرنا احلديث ،ضرورة مرتبطة بالتحوالت اليت
أفرزهتا التقنية احلديثة ،وانعكاساهتا على طرق وأساليب احلياة االجتماعية املعاصرة ،خاصة يف جمال اللعب بالنسبة
لألبناء ،والسيما املتمدرسني منهم (التالميذ) ،وهو من أهم الوسائ الرتبوية احلديثة اليت تُسهم يف تكوين ثقافة األبناء
(التالميذ خاصة) ،وله دور مهم يف منو جوانب شخصيتهم ،املعرفية ،االنفعالية ،اجلسمية ،واالجتماعية.
ومن جهة أخرى فإهنا (األلعاب اإللكرتونية) ،تؤدي وحسب العديد من الباحثني الرتبويني ،والسوسيولوجني،
والنفسانيني ،نتيجة اإلستخدام الغري مراقب والعشوائي هلا خاصة بالنسبة لفئة التالميذ ،إىل أزمات منو شخصية ذواهتم
يف نواحيها املختلفة ،وميكن اختزاهلا يف مشكلة اإلدمان وانعكاساهتا السلبية على خمتلف جوانب صحتهم (التالميذ).
كما أن ظاهرة اإلدمان على األلعاب اإللكرتونية عند فئة التالميذ أصبحت اليوم واحدة من املشكالت
االجتماعية الراهنة ،وهي متث ٍ
حتد جديد ومعقـد يف جمال ممارسات اللعب كفع تربوي حديث.
وأمام هاته التحديات املرتبطة بتداعيات اإلفراط يف اللعب اإللكرتوين ،ومن مث تداعيات اإلدمان عليه فيما بعد،
تربز مجعيات أولياء التالميذ كوسيط اجتماعي تربوي ،وكشريك مجعوي فاع ضمن اجملتمع الرتبوي ،خاصة وأنه ميث
رابطة الوص واملرافق ملختلف أنشطة الفع الرتبوي (األسري – املدرسي) لدى التلميذ ،وحيث تقوم (مجعيات أولياء
التالميذ) مبجموعة من املهام يف إطار نشاطها التطوعي االجتماعي  -الرتبوي ،ومنها مسؤوليات ومهام التكف باحللول
و إجياد آليات وطرائق تكف الرعاية واالهتمام بشروط النمو األساسية للتالميذ.
ومجعيات أولياء التالميذ تعترب من الوسائط اجملتمعية احليوية اليت أصبحت تضطلع مبهام ومسؤوليات مرافقة
الفع الرتبوي للتالميذ ،من خالل اعتمادها مجلة من األساليب والطرائق اليت تفع آليات التواص بني أهم مؤسسات
التنشئة االجتماعية (األسرة واملدرسة) ،بغية حتقيق أهداف العملية الرتبوية بالنسبة للتالميذ.
ومن بني املهام واملسؤوليات اليت تقوم مجعيات أولياء التالميذ دور تفعي املرافقة الرتبوية (األسرية – املدرسية)
حيث أهنا متث وسيط جمتمعي ميكنه ربط التواص مع ممثلي ومسؤويل مؤسسيت (األسرة واملدرسة) ،ومن مث االطالع
ومعرفة الواقع االجتماعي الذي يعيشه التالميذ ،وحيث أن املرافقة الرتبوية (األسرية – املدرسية) تكف شروط النمو
السليم للتلميذ ،من خالل آليات وطرائق تتلخص يف إنتاج برنامج زماين يكف توزيعا منظما وهادفا الستغالل أوقات
التالميذ يف ممارساهتم خمتلف أنشطتهم األسرية واملدرسية.
سنحاول خالل هاته الورقة البحثية إبراز الدور الرتبوي الذي تقوم به مجعيات أولياء التالميذ ضمن مساق
الطرائق الرتبوية الفعالة يف جمال احلد من اإلدمان على األلعاب اإللكرتونية لدى التالميذ ،وذلك بتقدمي تصور
سوسيولوجي مقرتح من طرف الباحثني ،يستند إىل الدور الذي تقوم به مجعيات أولياء التالميذ يف تفعي املرافقة الرتبوية
(األسرية – املدرسية) ،حىت ميكن اعتمادها كآلية حيوية للحد من اإلدمان على األلعاب اإللكرتونية لدى التالميذ،
وُمت ِكن يف األخري من جتاوز تأثريات إدمان اللعب اإللكرتوين السلبية على خمتلف جوانب صحة التالميذ.
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 .2تحليل سوسيولوجي لظاهرة إدمان التالميذ على األلعاب اإللكترونية كمشكلة تربوية.
 .1.2إدمان التالميذ على األلعاب اإللكترونية...قراءة تحليلية للمفهوم
حىت نص إىل حتديد هذا املفهوم ،نقوم بتفكيك هذا املفهوم املركب إىل املفاهيم اجلزئية اآلتية( :اإلدمان،
التلميذ ،األلعاب اإللكرتونية).
اإلدمان addiction:يعين املداومة على الشيء أو االعتياد عليه(.بيومي ،2002 ،ص )361
يعرف اإلدمان أيضا بأنه حالة تكيف اإلنسان ،بدنيا ،ونفسيا ،أو كليهما ،مع عقار (مؤثر) يسيء استخدامه،
حبيث تظهر عليه أعراض االنقطاع عند التوقف عن التعاطي( .عبد الغين ،2006 ،ص )13
اإلدمان هنا يف دراستنا ،وحسب الباحثني يشري إىل حالة تكيف الفرد ،يف استخدامه ملؤثر نفسي ،أو اجتماعي
معني ،ليس بالضرورة عقار يتناوله ،ويف ظ تطور مفهوم اإلدمان وارتباطه بالتغريات االجتماعية املتسارعة (التطورات
التقنية) ،منها اإلدمان الرقمي (اإللكرتوين) ،لفرتات غري حمدودة ،وغري مضبوطة ،حيث حيي غيابه (املؤثر) ،حالة من
التوتر ،وعدم التحكم ،مصحوبة بردود فع  ،انفعالية ،نفسية ،واجتماعية ،غري طبيعية ،من طرف الفرد (املدمن) ،ويف
الغالب ما تكون سلبية.
التلميذ pupil:يشري كذلك إىل التتلمذ والتلمذة ،أي يتتلمذ لغريه ،والتالميذ هم جمموعة من األفراد ،الذين
خيتربون ما اختاره املربون ،ومن ورائهم اجملتمع ،لنموهم من معارف ،ومهارات ،وميول ،خالل الرتبية(.الفارايب،3991 ،
ص)300
ويعرف بأنه هو اهلدف األول يف العملية الرتبوية ،فنحن نبين املدارس من أج تعليم تالميذنا خلدمة اجملتمع،
وأن هذا التعليم جمهزا بك الوسائ واإلمكانيات الضرورية ،اليت تساعد التلميذ على االستيعاب ،وحتقيق حتصي أفض
يف الفص الدراسي(.تركي ،3990 ،ص)212
التلميذ هنا يف دراستنا ،وحسب الباحثني ،يشري إىل ك طف  ،وص إىل سن التمدرس القانونية ،حيث يقوم
مبجموعة من األنشطة املدرسية ،ومن خالهلا يكتسب معايري وثقافة املدرسة ،اليت هي يف األخري تعرب عن قيم وثقافة
اجملتمع الذي حيتويها.
األلعاب اإللكرتونية Electronic games:هي نشاط تروحيي ظهر أواخر الستينات ،وهي نوع من األلعاب
اليت متارس على شاشة التلفاز (ألعاب فيديو) ،وعلى شاشة احلاسوب (ألعاب احلاسوب) ،واليت تزود الفرد باملتعة من
خالل حتد استخدام اليد مع العني (التآزر البصري /احلركي) ،أو حتد من اإلمكانيات العقلية ،وهذا يكون من خالل
تطوير الربامج اإللكرتونية( .الشحروري ،2008 ،ص) 31
كما أهنا برجميات تفاعلية ،حتاكى الواقع حقيقيا أو افرتاضيا ،باالعتماد على وسائ اإلعالم اآليل :كمبيوتر،
فيديو ،هاتف ،يف التعام مع الوسائ املتنوعة ،وعرض الصور ،وحتريكها ،وإصدار الصوت هبدف التعليم أو التسلية
والرتفيه(.املوسوعة العربية السور ،د س ،د ص)
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إذن وبناءً على ما مت تناوله حول األلعاب اإللكرتونية ،فإن الباحثني يصالن إىل اعتماد التعريف اآليت حول
األلعاب اإللكرتونية:
هي جمموعة من األلعاب ،اليت تعتمد على التقنية التكنولوجية احلديثة ،يف تصميمها إلجياد تفاع بني الالعب
واجلهاز اإللكرتوين ،أو بني العبني خمتلفني ضمن اجلهاز اإللكرتوين )التلفاز ،احلاسوب أو األجهزة اللوحية أو الكفية أو
اهلواتف الذكية أو أجهزة األلعاب( ،حيث تتطلب من الالعب أو الالعبني تنافسا :ذكيا ،مرنا ،مركزا وسريعا ،ألج
حتقيق أهداف معينة ،منها الرتفيه ،الفوز ،والتغلب على املنافس.
وتأسيسا على تصنيف منظمة الصحة العاملية ،اليت أوصت بأن مواصلة لعب ألعاب الفيديو ،أو األلعاب
اإللكرتونية ،كإدمان يؤدي إىل اهلوس ،حيث أعلنت أن املصابني هبذا اهلوس ،والسيما التالميذَ ،يولِد لديهم مسات
معينة ،كعدم القدرة على التوقف عن اللعب ،ووضع اللعب كأولوية قصوى أكثر من األولويات األخرى ،ومواصلة
اللعب باحلماس نفسه رغم املؤشرات السلبية اليت تظهر عليهم ،سواء كانت صحية أو نفسية أو اجتماعية.
اآليت:

فإن الباحثني يتوصالن إىل اعتماد التعريف املركب حول مفهوم إدمان التالميذ على األلعاب اإللكرتونية ،وفق

هو ظاهرة مرضية (غري صحية) ،تتمث يف االعتياد الكام  ،واملستمر ،لدى التلميذ ،واإلفراط ،يف ممارسة
األلعاب االلكرتونية ،عرب وسائ تكنولوجية (تقنية) ،ووسائط تواصلية ،بشك دائم ،يؤثر على نشاطه الطبيعي
(التلميذ) ،وجيعله يف حالة انفصال دائم عن احلياة الطبيعية ،خملفا حالة من التعلق الشديد بتلك األلعاب ،وهي حاضرة
(األلعاب اإللكرتونية) ،مع التلميذ يف يقظته ،ويف نومه أيضا.
 .2.2أهمية اللعب اإللكتروني لدى التلميذ ،وضرورته في الوقت الراهن
تُعد األلعاب اإللكرتونية ،ضرورة ضمن ممارسات اللعب يف وقتنا الراهن ،وحيث أن فئة التالميذ األكثر ممارسة،
واستهالكا تروحييا لأللعاب اإللكرتونية ،ميكننا أن نرصد أمهية األلعاب اإللكرتونية بالنسبة هلاته الفئة على النحو اآليت:
 .تنمية القدرات العقلية والفكرية لألطفال (التالميذ).
 .يعزز ثقة الطف (التلميذ) بالتكنولوجيا احلديثة ،ويقدر دورها يف إشباع رغباته وحتقيق حاجاته.
 .االبتعاد عن االحنرافات اجلسدية والفكرية ،النشغال تفكري الطف (التلميذ) املتواص باأللعاب ،املتنوعة.
 .إثارة روح التنافس بني األطفال (التالميذ) ،لتحقيق الفوز على األقران يف مسابقات األلعاب احلاسوبية.
 .يعتاد األطفال (التالميذ) ،دقة املالحظة ،وسرعة البديهة ،والتنظيم ،والدقة وااللتزام ،بتنفيذ اخلطوات وفق
قوانني ،وأنظمة ،للوصول إىل النتيجة الصحيحة.
 .يعتاد الطف (التلميذ) اهلدوء والسكينة عند ممارسة األلعاب ،ويتجنب الصراخ والفوضى.
 .يثق بنزاهة التحكيم ،ويتقب النصر ،أو اهلزمية بقناعة تامة.
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 .يعتاد األطفال (التالميذ) ،اإلصرار على الفوز ،وحتقيق الذات من خالل احملاولة واخلطأ.
 .تبادل ألعاب احلاسوب بني األطفال (التالميذ) ،يعزز قيم التعاون والصدق يف التفاع  ،وحفظ األمانة ،وبناء
صداقات محيمة.
 .تنمية اإلبداع والتفكري لدى التالميذ.
إن أمهية األلعاب اإللكرتونية تربز بوضوح ،من خالل ،القيم اليت تبث ،من طرف هذا النمط من األلعاب،
ومنها قيمة احرتام اآلخر (املنافس) ،واحرتام قواعد اللعب ،وأن األطفال (التالميذ) ،ال ينظرون إىل أوقات اللعب
واألوقات اليت يقضوهنا يف الرتفيه اإللكرتوين ،على أهنا جمرد حلظات للتسلية السلبية ،ب ممارسات إجيابية تثري جتارهبم
وتساعدهم يف إدراك العامل احمليط هبم.
 .2.2سلبيات و مخاطر اإلدمان على األلعاب اإللكترونية لدى التلميذ :
رغم األمهية اليت تقدمها األلعاب اإللكرتونية لألطفال والسيما املتمدرسني منهم (التالميذ) ،إال أن خماوف
كثرية تنجر عن ممارساهتا بشك عشوائي ،وغري املراقب ،حىت تص إىل مستويات اإلدمان يف ممارستها ،وما ينجر عنها
من تداعيات سلبية ،تتمث يف:
 .انعزال التلميذ عن حميطه االجتماعي ،مما يسبب له صعوبة يف التعرف عن ذاته ،واخلج من اآلخرين،
وكيفية التعام معهم.
 .قلة التواص األسري بني أفراد األسرة الواحدة ،يقل من معرفة الوالدين ،لطبيعة األبناء (التالميذ)،
واحتياجاهتم ،مما يسبب مشاك أسرية ،وأن الساعات الطويلة اليت يقضيها التلميذ باللعب وراء الشاشات اإللكرتونية،
تتناسب بشك عكسي مع عدد الساعات املخصصة للدراسة ،فتؤثر سلبا على حتصي التالميذ الدراسي.
 .انتشار ظاهرة العنف بني التالميذ نتيجة تقليدهم ألدوار العنف اليت يشاهدوهنا ،أو تلك اليت ميارسون أدوار
العنف ضمنها كالعبني.
 .أن بعض هاته األلعاب ،ومن خالل براجمها ،الضبابية ،فهي تروج ألفكار ،وألفاظ ،تتناىف وعادات وتقاليد
اجملتمع ،وهتدد االنتماء للوطن ،كما تسهم بعض األلعاب يف تكوين ثقافة مشوهة ،ومرجعية تربوية مستوردة.
 .ظهور جمموعة جديدة من اإلصابات املتعلقة باجلهاز العظمي والعضلي ،نتيجة احلركة السريعة املتكررة ،وأن
اجللوس لساعات طويلة أمام احلاسوب ،أو التلفاز ،واللوحات الرقمية ،واهلواتف الذكية ،يسبب آالما حادة يف أسف
الظهر ،دون أن ننسى األضرار اليت تسبب إلصبع اإلهبام ،ومفص الرسغ ،نتيجة لتثبيتها بصورة مستمرة.
 .كما أن فرتات استخدام األلعاب اإللكرتونية الطويلة تؤثر على عملية النمو ،وتعيق مراح تطوره لدى
األطفال (التالميذ) ،ونتيجة اإلجهاد فإهنا تسبب ارتفاع نسيب يف ضغط الدم ،ومعدل غري اعتيادي لنبضات القلب،
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دون أن ننسى األمراض املتعلقة بالزيادة املفرطة يف الوزن (السمنة) ،واليت عادة ما ختلف تأثريات سلبية على الصحة
البدنية ،والنفسية للتلميذ.
 .تأثريات سلبية على الرؤية ،فمن فرط إجهاد العينني ،هذا بدوره يؤدي إىل حدوث امحرار ،وجفاف ،وحكة
بالعني ،وكلها أعراض تعطى اإلحساس بالصداع ،والشعور باإلجهاد البدين ،وأحيانا بالقلق والتوتر واالكتئاب.
 .2المرافقة التربوية (األسرية  -المدرسية) آلية تربوية حيوية.
 .3.2المرافقة التربوية...دراسة تحليلية للمفهوم
املرافقة من :رافق ،يرافق ،مرافقة أي صاحب ،مشى مع ،وأص الكلمة يعود إىل الكلمة الالتينية CUM

 PANISتعين :اقتسام اخلرب مع اآلخر(PAUL,1981 ,p28).

املرافقة عبارة عن جمموعة من العبارات اليت تلتقى ،مث تتفرع انطالقا من هذا املصطلح أو تستبدل به حسب
األماكن وحقول االستعمال ،يوجه ،يتتبع ،يرشد ،يشرف ،يصغي يراقب ،يكون ،يسند ،يتقدم مع ،يقود ،يؤمن جناح،
يوص  ،حيرس ،يقرتن ،يستقب يف جمموعة حديث ،حتلي املمارسة ،أو يف مساحة وساطة(Rychaen, .
)2007,p27
كما دلت أشغال  PAULيف  2003أن مفهوم املرافقة شق التاريخ اإلنساين حمافظا على مبادئ تعريفه
احلديث ،وقد ظ هذا املفهوم شامال  ،Génériqueرغم استعماله يف عديد السياقات واجملاالت ،كالتعليم التكوين،
املساعدة ،اإلرشاد ،وحىت احلكم ،ومل يؤثر تغري شكله  Protéiformeعلى جوهر مفهومه(PAUL, 2004,sp).
 .عالقة املرافقة هي عالقة تربوية يف حد ذاهتا ،وهي ليست عالقة عالجية وليست عالقة مساعدة بسيطة.
 .عالقة املرافقة هي عالقة تربوية ،مع أهنا ال تشبه بالعالقة البيداغوجية الرمزية للوسط املدرسي.
)sp

 .عالقة املرافقة هي عالقة تربوية ،ومع ذلك ال يوجد منوذجها يف العالقة األبوية(PHILIBERT, 1995, .

واملرافقة الرتبوية يف حبثنا هذا وحسب الباحثني تشري إىل عمليات املتابعة ،املشاركة ،املساعدة ،والتوجيه الذي
تقوم به مؤسسات الرتبية األساسية (األسرة ،املدرسة) للتلميذ ،حىت تسهم يف بناء مشروعه الرتبوي ،التعليمي
(الدراسي) ،ومن مث املهين مستقبال.
 .2.2أهم مؤسسات المرافقة التربوية للتالميذ ،و أدوارها :
 .3.2.2األسرة و أدوارها ضمن المرافقة التربوية للتلميذ :
األسرة تعين أه الرج  ،وعشريته ،وهي اجلماعة اليت يربطها أمر مشرتك ،ومجعها أسر(.الباشا ،3992 ،ص
)91
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أيضا األسرة هي اجلماعة األوىل ،اليت يتكون منها البنيان االجتماعي ،كما كانت وال تزال عامال هاما ورئيسيا،
من عوام الرتبية والتنشئة االجتماعية لألبناء(.اخلويل ،3913 ،ص )90
ويف جمال املرافقة الرتبوية للتلميذ ،فإن الرتبية األسرية تعد من أهم اخلربات اليت مير منها الفرد يف حياته ،واألسرة
ال تشك سلوك الفرد وقدراته يف مرحلة الطفولة األوىل فقط ،ب يف مراح النمو بأكملها ،وإذا كانت حتدد وترسم
مالمح منوه يف مرحلة الطفولة ،فهي حتدد كذلك مدى استقالليته ومفهومه لذاته يف مرحلة.
واألسرة تبعا لذلك ترافق التلميذ تربويا من خالل تلبية حاجات الطف األساسية ،من مأك  ،وملبس ،ومأوى
فحسب ،كما تليب حاجياته اإلنسانية احلياتية األخرى ،وتنق عرب األجيال التقاليد والقيم الثقافية واألخالقية ،إهنا أشبه
ما تكون بعملية تعليم مشروطة  enseignement conditionneيتم الربط فيها ما بني األشكال واألمناط والقوالب
السلوكية اليت يرغب يف أن ينشأ الطف عليها ،واليت تكون جتسيدا لثقافة اجملتمع وحضارته ،وبني اإلشباعات الضرورية
والالزمة له عضويا.
كما تتضمن املرافقة الرتبوية األسرية ،ك التفاعالت املستمرة ،مع الفاعلني الرتبويني املختلفني ،ويف عدة
مستويات ،أضف إىل ذلك التحوالت اليت تعرفها األسرة اليوم يف جمتمعنا ،حتوهلا من األسرة املمتدة إىل النووية
يستغرق وقتا طويال ،ويف ظ ظروف اقتصادية واجتماعية غري مستقرة ،واليت تتزامن مع عصر العوملة ،واألزمات
االجتماعية احلادة ،والنمو الدميغرايف السريع ،سيؤثر بدون شك على البنية األسرية ،وسيجعلها عرضة لألزمات أكثر من
أي وقت مضى ،ويؤدي بالتايل إىل ضرورة جتديد أدوارها الرتبوية ،لتتجدد معها أدوار مرافقتها الرتبوية لألبناء
(التالميذ) ،لذا كانت حاجة اجملتمع إىل املدرسة كمكم ألدوار املرافقة الرتبوية األسرية.
 .2.2.2المدرسة و أدوارها ضمن المرافقة التربوية للتلميذ :
املدرسة من درس ،يدرس ،درس الدرس جزءه وسه ويسر تعلمه على أجزاء ،فيقال درس الكتاب ،يدرسه
دراسة ،مبعىن قراءة وأقب عليه ،ليحفظه ويفهمه(.املعجم الوسيط ،2003 ،ص)213
املدرسة عبارة عن مكان جيتمع فيه أشخاص من سن معينة حول معلم ،والذين هم جمربون على احلضور وإتباع
بعض الربامج(Illich, 1971, p 51).
املدرسة أيضا هي إحدى القنوات األساسية اليت تسعى الدولة من خالهلا الوصول إىل حتقيق التجانس الثقايف،
أو الوصول إىل حتديد منط ثقايف اجتماعي سائد يف اجملتمع(Haddab, 1979, p08).
ويف جمال املرافقة الرتبوية للتلميذ ،فإن املدرسة يف جمتمعنا إحدى مؤسسات الرتبية الرمسية ،اليت تنتظم يف نسق
كلي للمجتمع وفق قواعد حمددة ،وختصصت تارخييا يف جمال املمارسة الرتبوية الثقافية ،وتلتقي بذلك يف وظيفتها
وتتكام مع األسرة يف اجملال الرتبوي ،والتثقيفي لألبناء (التالميذ).
وهي ترافق التلميذ تربويا يف دورها التعليمي ،من قراءة وكتابة ،عالوة على أهنا تقدم له اإلجابات على
تساؤالته ،وتساعده على فهم الواقع الذي حييط به ،فهما مقصودا ،إال أن ك ما تزوده به وتشبع به حاجاته الذهنية،
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ليس حياديا مبعىن أنه ليس جمردا ،ب متضمن لصور اجلماعة ومواقفها ،والقيم اليت تؤمن هبا ،فتنقلها له عرب حمتويات
مواد الدراسة من جهة ،وبواسطة العالقات اليت تباشرها معه وتشجعه على تبادهلا مع اآلخرين من جهة أخرى.
 .4دور جمعيات أولياء التالميذ في تفعيل المرافقة التربوية (األسرية  -المدرسية) كآلية للحد من اإلدمان على
األلعاب اإللكترونية لدى التالميذ.

 .3.4جمعيات أولياء التالميذ...:قراءة تحليلية للمفهوم
حىت نص إىل حتديد مفهوم مجعيات أولياء التالميذ ،نتطرق أوال إىل مفهوم اجلمعية.
تعريف قاموس مصطلحات اخلدمة االجتماعية :اجلمعية هي منظمة تسعى إىل حتقيق أهداف اجتماعية معينة
وال هتدف إىل احلصول على الربح ،هلا وظائف متنوعة وقد تكون قومية أو حملية وتساهم بشك متميز يف جمال
اخلدمات االجتماعية(.القندري ،دس ،دص)
كما نورد تعريف هيئة األمم املتحدة فجاء حتت تسمية املنظمة غري احلكومية واعتربهتا جمموعة من املواطنني
على املستوى احمللي أو الوطين أو الدويل حبيث ال تكون جزءا من حكومة ما ،وال تعم من أج الربح ،وتشارك يف
إثارة قضايا معينة ختص األسرة أو اجملتمع(.الطوي  ،3991 ،ص)23
اجلمعية منط من املشاركة يف احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية ،وأهنا هيك من هياك اإلدماج السياسي
واالجتماعي ،وأهنا تدريب فردي ومجاعي على االستفادة من املعارف ووضعها موضع التطبيق حتقيقا للنفع
العام(.املنصف ،3991 ،ص)311
ويتحقق ذلك بواسطة الرغبة يف الفع التعاوين وتبىن القضايا املشرتكة والتنظيم اجلماعي وكذلك العم التطوعي
الذي يعترب شك من أشكال املواطنة والعم االجتماعي يف غاية األمهية ألنه يتيح لألفراد املتقاعدين والعاطلني عن
العم وغريهم من املهمشني فرصة االندماج والتفاع مع اجملتمع واالبتعاد عن العزلة واالنفراديةDan ferrand, (.
)1993.p93
أما مجعية أولياء التالميذ ،كنمط مجعوي ،ويف مفهومها القانوين تعرف على أهنا جتمع أشخاص طبيعيني أو
معنويني على أساس تعاقد ملدة حمددة(.اجلريدة الرمسية ،2032 ،ص)12
هي هيئة إدارية منتخبة من اللجنة العمومية جمللس اآلباء ،يتم التنسيق بينها وبني إدارة املدرسة لإلشراف
واالهتمام بك ما يتعلق باملدرسة وصيانتها وتوفري احتياجاهتا ومتابعة طالهبا وطالباهتا (مالكي ،2033 ،ص)13
و هي تنظيم مدرسي اجتماعي أساسي يعم على تنشيط احلياة املدرسية ،و رفع مستوى فاعليتها إلنتاج جي
صاحل يكون عماد اجملتمع إىل املستقب القريب ،كما أنه جهاز منظم ومنسق للخدمات داخ املدرسة
وخارجها(.حسن ،2001 ،ص)131
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وهي جمموعة من جمالس اآلباء واملدرسني تبحث عن املشكالت اليت يواجهها التالميذ ،و لزيادة التعاون بني
األسرة واملدرسة من أج حتقيق النمو املتكام للتلميذ و تنمية املدرسة ،وتقدمي اخلدمات هلا(.العناين ،2000 ،ص
)309
ميث جملس اآلباء واملعلمني شك من أشكال التنظيمات الرمسية ،ويؤدي وظيفة التنظيم ،وهي تشك يف
الغالب بغرض االتصال وتبادل وجهات النظر ،وتتأسس اجملالس بغرض التالقح بني الرأي والرأي اآلخر ،وتبادل
اخلربات املتنوعة ،وتناول املشكالت من عدة أبعاد(.عريفج ،2003 ،ص)333
د ص)

وهي مجعية تتكون من أولياء التالميذ الذين يزاولون دراستهم بصفة منتظمة يف مدرسة معينة(.بيوض،2031 ،

إذن وبناءً على ما مت تناوله من تعريفات حول مجعيات أولياء التالميذ ،فإن الباحثان يصالن إىل اعتماد
التعريف اآليت:
مجعيات أولياء التالميذ كنشاط مجعوي يف اجملال الرتبوي ،ويف تناولنا السوسيولوجي هي مؤسسة اجتماعية ،غري
رمسية ،ختدم أهداف اجملتمع وقيمه ،وتساهم يف متاسكه واستمراره ،من خالل أدوارها املنوطة به ،حيث تعم على
ترسيخ قيم اجملتمع وعاداته ورموزه يف نفوس التالميذ ،وتكوين اجتاهات اجيابية اجتاهها ،كما أهنا تساهم يف نق الرتاث
الثقايف وجتديده ،وكذا تعزيز االنتماء إىل األمة والوطن.
وهي إتفاقية ختضع للقوانني املعمول هبا ،تبعا للعم اجلمعوي العام ،وقوانني املؤسسة اليت تتفاع معها
(املدرسة) ،وتضم أشخاص طبيعيون ،أو معنويون ،جيتمعون بصيغة تعاقد رمسي ،ولغرض غري مربح ،كما يسامهون
مبعارفهم وخرباهتم ضمن جمال زمين متفق عليه (غري حمدد بالضرورة) من أج ترقية األنشطة ذات طابع متنوع:
اجتماعي ،تربوي ،علمي ،ديين ،ثقايف ،ورياضي ،وغريه.
 .2.4األدوار التربوية لجمعيات أولياء التالميذ
تعترب مجعيات أولياء التالميذ وسيطا حموريا بـني مؤسسـيت األسـرة واملدرسـة ،ومتـارس وظائفهـا مـن منطلـق مهامهـا
ومسؤولياهتا القانونية ،وفق األدوار الرتبوية اآلتية:
أ -اجلانــب التوعــوي جلمعيــات أوليــاء التالميــذ مــن خــالل إدراك وفهــم أهــداف ومعــاين الفلســفة الرتبويــة األسـرية
واملدرســية ،والــذي يســهم فهــم معانيهــا يف حتقيــق أهــداف اجملتمــع ،وال يتــأتى هــذا اهلــدف إال بــدور إعالمــي تثقيفــي هــام
تقوم به السلطات الرتبوية لشرح أهداف السياسة الرتبوية مبسطة للمجتمع لكي يسهم بدوره يف إجناحها وحتقيقها على
أرض الواقع.
ب -إدراك مجعيات أولياء التالميذ لوظائف وأهداف األسرة واملدرسة ،فكثريا ما تصاغ أهداف املدرسة صياغة
شاملة متكاملة كما يراها املسؤولون عن الرتبية من وجهة نظرهم ،ويف كثري من األحيان تصبح هذه األهداف غري
واضحة ،وغري منفذة ،وذلك بسبب عدم فهم الشريك األساسي وهو األسرة ،هلذا فإن دور مجعيات أولياء التالميذ
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التوعية باألدوار املتداخلة لك من األسرة واملدرسة ،فاألسرة بصفتها املستهدف األول من النظام الرتبوي عموما إذا مل
تكن على دراية بأهداف ووظائف املدرسة يف القيام باملهام املنوطة هبا.
كما أن الدور الرتبوي الذي تلعبه هاته اجلمعيات كنمط غري رمسي للرتبية ضبطا وتعاونا وتوجيها ،ألج فهم
والوصول إىل تطبيق احلقائق الرتبوية اآلتية:
 .أدوار مجعيات أولياء التالميذ يف فهم أدوار األسرة الرتبوية ومن مث تثمينها ،نتيجة إمهـال النظـام الرتبـوي وعـدم
إعطائــه الــدور املهــم والفاعـ لألســرة يف مســاعدهتا لتحقيــق السياســة الرتبويــة املرجــوة ،وهــذا نتيجــة مركزيــة القـرار الرتبــوي
الذي يبتعد عن الدراسات امليدانية الفعلية ويبقى مرتبط باالعتبارات التارخيية االجتماعية اليت متيز جمتمعنا.
 .أدوار مجعيات أولياء التالميذ يف ربط التواص بني مؤسسيت األسرة واملدرسة والذي يؤدي حتمـا إىل املصـلحة
اجلمعية املشرتكة للتالميذ ،وهـو مـا يشـري إليـه قروليـي  Grellierأنـه إذا كـان هـدف املدرسـة فهـو نقـ املعـارف للتالميـذ
فإن هدف األولياء هو رؤيـة أبنـائهم نـاجحني يف حيـاهتم املهنيـة ،وهـذا مـا أوجـد فجـوة عميقـة بـني أهـداف املدرسـة الـيت
أنشئت من أجلها وأهداف األسرة يف التعام معها)Grelier, 1994, p p145-148(.
 .أدوار مجعيــات التالميــذ يف فهــم خصوصــيات العمليــة الرتبويــة وربطهــا باملنفعــة املتبادلــة بــني مؤسســيت األســرة
واملدرسة من خالل توضيح الرؤية العالئقية بـني أدوار املدرسـة و املسـتقب الـذي تنتظـره األسـرة مـن هـؤالء التالميـذ ،أيـن
أصــبحت تتعامـ مــع املدرســة وفــق قــانون العــرض والطلــب إن صــح القــول ،حيــث أنــه إذ مل تــؤد املدرســة أهــدافها وعلــى
رأسها ضمان مستقب التالميذ من خالل إتاحة فرص العم هلم فال داعي إلهدار املال والوقت يف سبي التعليم يقـول
رميــون بــودون  R.boudonأن العمــال ذوي املــداخي الضــعيفة ال خيــاطرون بأبنــائهم يف الدراســة الثانويــة ،إال إذا كانــت
فرص النجاح فيها كبرية)Boudon, 1979, p248(.
 .أدوار مجعيات التالميذ يف توضيح أمهية املدرسة و ربط مستقب التالميذ مبخرجاهتـا ،انطالقـا مـن فكـرة اعتبـار
املدرسـة اســتثمار مـربح لألشــخاص واملؤسسـات ،وعائــدها علـى الفــرد يبـدأ يف ســوق العمـ plaisance, 1998, (.
)p82
ج -أدوار مجعيات التالميذ يف توعية األسرة بأدوارها الرتبوية اجلديدة ،خاصة أمام التغريات االجتماعية
واالقتصادية اليت متر هبا اجملتمعات العاملية ،مما أدى إىل تغري الوظائف و املهام واملسؤوليات ،كما نضيف يف وقتنا الراهن
تأثريات التقنية احلديثة ممثلة يف وسائ ووسائط التواص االجتماعي ،ما جع الرتبية األسرية تأخذ مفاهيم وظيفية
جديدة ،متجاوزة معانيها التقليدية ،وهنا يظهر دور مجعيات أولياء التالميذ يف حماولة توعية األسرة بالرهانات احلقيقية
اليت تنتظرها أمام هاته التغريات وانعكاساهتا على طبيعة الفع الرتبوي وخمرجاته (األبناء أو التالميذ).
باإلضافة إىل توعية األسرة بضرورة فتح قنوات التواص التعاون وااللتقاء مع خمتلف مؤسسات التنشئة
االجتماعية (الرمسية وغري الرمسية) ،حىت تتبادل الرؤى واألفكار واالنشغاالت اليت هتتم بشروط النمو الصحي السليم
لألبناء (التالميذ) يف جوانبه املختلفة :جسديا ،نفسيا ،فكريا واجتماعيا.
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د -أدوار مجعيات التالميذ يف املسامهة يف مراجعة املنهاج الرتبوي التعليمي ،ومن مث إثرائه مبا يتناسب والتغريات
اجملتمعية الراهنة ،فاهتمام املنهج القدمي يف املدرسة باجلوانب املعرفية فقط دون سواها كاجلوانب االنفعالية ،االجتماعية،
الثقافية أدى إىل اتساع اهلوة بني تعام األسرة مع املدرسة ونتج عنه جهله من املشاك كمظاهر التسرب املدرسي
والعنف داخ وخارج املدرسة ،وبالتايل فإن املنهج احلديث ال بد أن يأخذ حبسبانه هاته االعتبارات واهتم مبختلف
جوانب النمو الضروري والسليم للتلميذ من جوانب عقلية ،نفسية ،اجتماعية ،ثقافية وهذا باالعتماد على الدور
املتبادل والفاع بني األسرة واملدرسة من خالل عمليات االتصال الدوري والدائم بفض مجعيات أولياء التالميذ،
باإلضافة إىل عمليات أخرى تقوم هبا هاته اجلمعيات:
 تنشيط احمليط املدرسي واملسامهة يف توسيع دائرة املعارف من خالل شراء الكتب ،وتوزيع اهلدايا على التالميذوكذلك املسامهة يف اإلعتناء باحمليط بغرس األشجار واملشاركة يف احلمالت التطوعية داخ املدرسة.
 حتسني الوضعية واملادية واملعنوية للتالميذ الذين يكونون يف حاجة ماسة إىل املساعدة كشراء اللوازم املدرسية،النظارات الطبية ،أجهزة السمع ،األلبسة والوقوف جبانب األيتام وتشجيعهم على الدراسة وتذلي الصعوبات املادية

والنفسية اليت تعرتضهم.
 .2.4مقترح تكييف توزيع زمني ضمن دور جمعيات أولياء التالميذ في تفعيل عقد مرافقة تربوية (أسرية –

مدرسية) يُسهم في الحد من اإلدمان على األلعاب اإللكترونية لدى التالميذ :

سنستند يف بناء تصميمنا الشكلي املعتمد ،على إسقاطات نظرية الدور  ،وهي من النظريات احلديثة يف علم
االجتماع ،وتبين تفسرياهتا ،على أن سلوك الفرد وعالقاته االجتماعية ،إمنا يعتمد على الدور أو األدوار االجتماعية،
اليت يشغلها يف اجملتمع.
ويؤكد علماء االجتماع الذين يقدمون تفسرياهتم للظاهرة االجتماعية الرتبوية –خاصة ،-بناء على نظرية الدور،
من أمثال ماكس فيرب  ،M.weberوهانز كريث  ،H.kirthورايت ملز  ،R.milzوتالكوت بارسونز ،T.parsonz
وروبرت ماكيفر  ،R.maciverبأن الفرد ال يشغ دوراً اجتماعياً واحداً ب يشغ عدة أدوار ،تتحدد يف مؤسسات
خمتلفة ،وأن األدوار يف املؤسسة الواحدة ،ال تكون متساوية ،ب تكون خمتلفة.
والدور يُعد الوحدة البنائية للمؤسسة ،واملؤسسة هي الوحدة البنائية للرتكيب االجتماعي ،فضالً عن أن الدور
هو حلقة الوص  ،بني الفرد واجملتمع.
وملا كانت مجعيات أولياء التالميذ واحدة من الوسائط اجملتمعية الفاعلة ،يف جمال ممارسات فع التطوع
االجتماعي الرتبوي ،فإن الدور الذي تقوم به يدخ يف نطاق وصالحيات املهام واملسؤوليات اليت خيوهلا هلا القانون،
والسيما ما يتعلق بدور تفعي املرافقة الرتبوية ألهم مؤسسات التنشئة االجتماعية (األسرة واملدرسة).
واستنادا إىل نظرية الدور ،وإسقاطاهتا يف جمال أنشطة مجعيات أولياء التالميذ يف تفعي املرافقة الرتبوية (أسرية –
مدرسية) للحد من اإلدمان على اللعب اإللكرتوين لدى التالميذ ،يقدم الباحثان اعتماد التصميم اآليت:
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الشكل (أ) يمثل مقترح ي تضمن دور جمعيات أولياء التالميذ في تفعيل المرافقة التربوية األسرية المدرسية كآلية للحد
من إدمان اللعب اإللكتروني لدى التالميذ.

جمعيات أولياء التالميذ
دور
تفعيل المرافة التربوية المدرسية

تفعيل المرافة التربوية األسرية
عن طريق

عن طريق

 عقد لقاءات دورية بين جمعيات أولياء التالميذ معاألولياء أو ممثلي األسر للتعريف بمشكلة اإلدمان على
اللعب اإللكتروني لدى التالميذ.
 تنظيم جمعيات أولياء التالميذ أيام دراسية مفتوحةبإشراك األسرة تتناول النقاش حول مشكلة اإلدمان على
اللعب اإللكتروني لدى التالميذ.
 إنشاء جمعيات أولياء التالميذ صفحات تواصلاجتماعي تشترك فيها األسرة ،تتناول نقاشات حول محور
مشكلة اإلدمان على اللعب اإللكتروني لدى التالميذ.

 عقد لقاءات دورية بين جمعيات أولياء التالميذ مع الهيئةالتدريسية للتعريف بمشكلة اإلدمان على اللعب اإللكتروني
لدى التالميذ.
 تنظيم جمعيات أولياء التالميذ أيام دراسية مفتوحة بإشراكالهيئة التدريسة تتناول النقاش حول مشكلة اإلدمان على
اللعب اإللكتروني لدى التالميذ.
 إنشاء جمعيات أولياء التالميذ صفحات تواصلاجتماعي تشترك فيها الهيئة التدريسية تتناول نقاشات حول
محور مشكلة اإلدمان على اللعب اإللكتروني لدى التالميذ.

يتم بموجبها

يتم بموجبها

تكييف توزيع زمني ألنشطة التالميذ

تكييف توزيع زمني ألنشطة التالميذ على

على مستوى األسرة

مستوى المدرسة

نصل إلى:

تفعيل عمليات التواصل ،تنظيم ،وضبط سير األفعال
واألنشطة التربوية (األسرية المدرسية) في مجال زمني
محدد يسهم في الحد من مشكلة اإلدمان على
األلعاب اإللكترونية لدى التالميذ
المصدر :من إعداد الباحثين
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يوضح لنا الشك (أ) املعد من طرف الباحثان مقرتحا لتصور سوسيولوجي حول فكرة تتضمن دور مجعيات
أولياء التالميذ من خالل تفعيلها للمرافقة الرتبوية (األسرية – املدرسية) يف جمال احلد من اإلدمان على اللعب
اإللكرتوين لدى التالميذ.
ويتضمن هذا املقرتح آلية تطبيقية تتمث يف اعتماد مجعيات أولياء التالميذ خمططا حيقق واقع التواص بني
مجعيات أولياء التالميذ وأهم مؤسسات التنشئة االجتماعية (األسرة واملدرسة) ،وذلك باعتماد الدور الذي تقوم به
مجعيات أولياء التالميذ ضمن املهام واملسؤوليات اليت يكفلها هلا القانون يف مزاولة أنشطتها اليت تأخذ الطابع التطوعي
(االجتماعي – الرتبوي) ،والسيما يف جمال االهتمام مبسائ ومشكالت التالميذ ضمن نطاق مؤسسيت األسرة
واملدرسة.
ويف إطار البحث عن احللول عرب آليات وطرائق معينة يف جمال احلد من ظاهرة اإلدمان على اللعب اإللكرتوين
كمشكلة تربوية  -مرضية -لدى التالميذ ،فإن الدور الذي تقوم به مجعيات أولياء التالميذ حسب تصورنا ومن مث
مقرتحنا كباحثني سوسيولوجيني يتضمن مجلة من املقرتحات منها:
 عقد لقاءات دورية مع ممثلي ومسؤويل أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية (األسرة واملدرسة) تتناول النقاشحول مشكلة اإلدمان على اللعب اإللكرتوين لدى التالميذ.
 تنظيم مجعيات أولياء التالميذ أيام دراسية مفتوحة بإشراك األسرة واملدرسة تتناول النقاش حول مشكلةاإلدمان على اللعب اإللكرتوين لدى التالميذ.
 إنشاء مجعيات أولياء التالميذ صفحات تواص اجتماعي تشرتك فيها األسرة واملدرسة ،تتناول نقاشاتحول حمور مشكلة اإلدمان على اللعب اإللكرتوين لدى التالميذ.
إن اهلدف من الدور الذي تقوم به مجعيات أولياء التالميذ يف تفعي املرافقة الرتبوية  -األسرية هو اعتمادها
كآلية تربوية ميكن أن تسهم يف احلد من تداعيات ومن مث خماطر إدمان التالميذ على األلعاب اإللكرتونية ،وذلك من
خالل إسقاطات أمناط أنشطة املرافقة الرتبوية باعتماد مهام ومسؤوليات مؤسسيت األسرة واملدرسة ،واعتماد متغري
التحكم والتكييف يف التوزيع الزمين للتالميذ ،جيع من ممارسة األلعاب اإللكرتونية هلا جمال زماين ثابت ،وحمدد ،هذا
األخري ُمي ِكن التلميذ فيما بعد ،من الالإدمـان عليها (األلعاب اإللكرتونية).
فبالنسبة لدور مجعيات أولياء التالميذ يف تفعي أدوار المرافقة التربوية األسرية للتلميذ كآلية للحد من إدمان
التالميذ على األلعاب اإللكرتونية ،فتتمث يف متابعة مجعيات أولياء التالميذ مجلة القواعد واألفعال واملمارسات الرتبوية
ضمن أدوار األسرة ،وتشم عمليات :التلقني ،التنظيم ،الضبط ،الرقابة ،التوجيه ،املشاركة ،املساعدة ،املساندة ،واليت
تتمحور حول أمهية استغالل الوقت وتوزيعه بشك منظم ،وحيوي ،يهدف يف النهاية إىل جع التلميذ يسري يوميا،
وفق برنامج زمين مدروس ،وعملي ،حيقق له التجانس بني متطلبات منوه الطبيعي املختلفة.
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وتتمث أهم مظاهر تفعي مجعيات أولياء التالميذ للمرافقة الرتبوية األسرية للتلميذ ،من خالل إطالعها
(مجعيات أولياء التالميذ) مبظاهر و طرائق املرافقة الرتبوية األسرية اآلتية:
 .تربية األسرة أبناءها (التالميذ) على االنضباط واحرتام الوقت ،وذلك بربطها بتعاليم الرتبية الدينية اإلسالمية،
اليت تدعو دوما إىل االهتمام بالوقت واستغالله وعدم إهداره ،وذلك بتوزيعه تبعا خلصوصيات ومتطلبات النمو الطبيعي
واالجتماعي للتلميذ.
 .ختصيص جمال زمين لالهتمام جبانب حتفيظ القرآن الكرمي للتلميذ ،بالبيت ،يف أوقات حمددة ،حىت يلتزم به،
ويصبح ضمن برناجمه الزمين الذي يسري وفقه.
 .اصطحاب األسرة (أحد أفرادها) التلميذ إىل املسجد ،ألداء الصالة يف أوقاهتا ،خاصة بالنسبة لفئة التالميذ
الذكور ،وهذا بدوره يدخ يف نطاق الربنامج الزمين الذي يسري وفقه ،بشك منظم.
 .اصطحاب األسرة (أحد أفرادها) التلميذ إىل املدرسة القرآنية ،حيث يتعلم فيها تعاليم الرتبية اإلسالمية ،وهذا
بدوره جيع من التلميذ خيصص جزءا من وقت برناجمه الزمين هلذا الغرض.
 .اعتماد مكتبة للمطالعة بالبيت (تقليدية وحىت إلكرتونية) ،حيث يزاول خالهلا نشاط املطالعة ،والقراءة ،وهذا
بدوره يدخ يف نطاق الربنامج الزمين الذي يسري وفقه التلميذ ،بشك منظم.
 .حتفيز األسرة للتلميذ على حب الدراسة ،وعلى تنظيم جدول زمين حمدد يتبعه التلميذ للمراجعة الدراسية
بالبيت ،خاصة ما تعلق حبفظ الدروس ،وح الواجبات والفروض ،وإجناز املشاريع الدراسية ،وكلها تندرج ضمن توقيت
زمين منظم ،ومنضبط.
 .حماولة اكتشاف األسرة مواهب التلميذ ،خاصة من خالل األنشطة العلمية ،والفنية ،واليدوية ،اليت ميارسها
التلميذ بالبيت ،مع ختصيص أوقات معينة ملمارسة تلك املواهب ،وهذا بدوره يدخ يف نطاق الربنامج الزمين الذي
يسري وفقه التلميذ ،بشك منظم.
 .تنظيم األسرة زيارات عائلية لأله واألقارب ،مع اصطحاب األبناء (التالميذ) ،وذلك يف فرتات أسبوعية ،أو
شهرية معينة ،وهذا ما جيع من وقت التالميذ أكثر تقيدا ،وانتظاما.
 .ختصيص أوقات للنزهة العائلية ،واصطحاب األبناء (التالميذ) بغرض الرتويح عن النفس ،واكتشاف الطبيعة،
مع ضبطها وفق برامج زمنية مدروسة ومربجمة ،وهذا بدوره يدخ يف نطاق الربنامج الزمين الذي يسري وفقه التلميذ،
بشك منظم.
 .اصطحاب األسرة اإلبن (التلميذ) إىل املسرح ،والسيما املسارح الرتبوية اهلادفة ،وهذا ضمن أوقات ثابتة
وحمددة ،ليصبح الوقت املخصص للمسرح ضمن ترتيبات الربنامج الزمين الذي يسري وفقه التلميذ.
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 .اهتمام األسرة بالنشاط الرياضي لإلبن (التلميذ) ،وإشراكه يف نوادي رياضية حملية ،وجعله ينخرط يف
املنافسات الرياضية اليت تنظم حمليا ،وهاته األنشطة الرياضية ضمن املنافسات والتظاهرات الرياضية ،جتع التلميذ
خيصص هلا جماال زمنيا معينا و ثابتا ،يدخ هو اآلخر ضمن نطاق الربنامج الزمين الذي يسري وفقه التلميذ ،بشك
منظم.
 .اهتمام األسرة برفقة (مجاعة الرفقة) اإلبن (التلميذ) ،من زمالء الدراسة وأصدقاء احلي ،واختيار الرفقة اليت
حترتم الوقت وتتقيد بربامج ثابتة يف استغالله ،وهذا كله ينعكس يف سلوكات وممارسات التلميذ ،وجتعله أكثر تقيدا
وانتظاما يف جمال استغالله وتكييفه برناجمه الزماين ،وفق متطلبات أنشطته الرتبوية املختلفة.
 .توعية األسرة اإلبن (التلميذ) باالستخدام األمث لألنرتنت ،من خالل توضيح إجيابياهتا وسلبياهتا ،مع ضرورة
تقييد التلميذ مبجال زماين حمدد يف الولوج إليها ،حىت يقي نفسه من خطر اإلدمان عليها ،ويصبح هذا الوقت
املخصص لألنرتنت ضمن ترتيبات برناجمه الزمين املسطر.
 .ختصيص األسرة أوقات معينة ،ملمارسة اإلبن (التلميذ) لأللعاب اإللكرتونية ،واختيار األلعاب اإللكرتونية
املفيدة واملسلية ،مبا يتناسب مع أعمارهم ،وحتديد أوقات حمددة هلا ،مع توعية التلميذ خبطورة اإلدمان على اللعب
اإللكرتوين ،مع مراقبة األسرة األبناء (التالميذ) خاصة يف الفرتات الليلية من استعماهلم اهلواتف الذكية ،وهذا يدخ
هو اآلخر ضمن نطاق الربنامج الزمين الذي يسري وفقه التلميذ ،بشك منظم.
و بالنسبة لدور مجعيات أولياء التالميذ يف تفعي أدوار المرافقة التربوية المدرسية للتلميذ كآلية للحد من إدمان
التالميذ على األلعاب اإللكرتونية ،فتتمث يف متابعة مجعيات أولياء التالميذ مجلة القواعد واألفعال واملمارسات الرتبوية
ضمن أدوار املدرسة عرب نوعني من األنشطة الرتبوية (أنشطة تربوية صفية ،وأنشطة تربوية الصفية) وتشم هي األخرى
عمليا ت :التلقني ،التنظيم ،الضبط ،الرقابة ،التوجيه ،املشاركة ،املساعدة ،املساندة ،واليت تتمحور حول أمهية استغالل
الوقت وتوزيعه بشك منظم ،وحيوي ،يهدف يف النهاية إىل جع التلميذ يسري يوميا وفق برنامج زماين مدروس،
منهجي وهادف.
وتتمث أهم مظاهر تفعي مجعيات أولياء التالميذ للمرافقة الرتبوية املدرسية للتلميذ ،من خالل إطالعها
(مجعيات أولياء التالميذ) مبظاهر و طرائق املرافقة الرتبوية املدرسية اآلتية:
أوالً :على مستوى األنشطة الرتبوية املدرسية الصفية:
وتتضمن مرافقة املدرسة مستويات االهتمام الرتبوي لدى التلميذ داخلها (املدرسة) ،وفق اآليت:
 .إشراك املدرسة التالميذ يف األنشطة العلمية ،داخ الفص الدراسي الواحد ،وبني الصفوف املختلفة ،يف
شك مسابقات علمية وفكرية ،واهلدف من ذلك هو جع التلميذ خيصص جمال زماين للتحضري التعليمي املستمر،
ويصبح هذا الوقت املخصص يف حتضرياته األنشطة العلمية داخ املدرسة ضمن ترتيبات برناجمه الزمين الذي يسري
وفقه.
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 .إشراك املدرسة التالميذ يف أنشطة اإلذاعة املدرسية ،من خالل عضويته فيها ،حيث يقوم باإلعداد ،اإلشرتاك،
وتقدمي الربامج الفكرية والثقافية املختلفة ،باإلضافة إىل حصص التنشيط اإلذاعي ،ليصبح هذا الوقت املخصص يف
حتضرياته أنشطة اإلذاعة املدرسية داخ املدرسة ،ضمن ترتيبات برناجمه الزمين الذي يسري وفقه.
 .إشراك املدرسة التلميذ يف النشاط املدرسي الرياضي ،من خالل املسابقات الرياضية املدرسية ،بني الفصول
املدرسية بشك دوري ومنتظم ،ومن مث مشاركته يف خمتلف التظاهرات (املسابقات) الرياضية بني املدارس اجلوارية
والوطنية ،واهلدف من ذلك هو جع التلميذ ُخيصص جمال زمين معني للتحضري ملث هاته املسابقات ،واليت تصبح فيما
بعد ضمن ترتيبات برناجمه الزمين ،الذي يسري وفقه.
 .إشراك املدرسة التالميذ يف األنشطة الفنية اليت تقام باملدارس من خالل عضويته يف فرق اإلنشاد املوسيقى
والفين ،وفرق الرسم ،واألشغال اليدوية الفنية ،وليصبح الوقت املخصص يف حتضريات التلميذ األنشطة الفنية داخ
املدرسة ،ضمن ترتيبات برناجمه الزمين الذي يسري وفقه.
 .إشراك املدرسة التلميذ ضمن أنشطة املسرح املدرسي ،من خالل عضويته ،ومن مث مشاركته فيها ،وليصبح
الوقت املخصص يف حتضريات التلميذ األنشطة املسرحية داخ املدرسة ضمن ترتيبات برناجمه الزمين الذي يسري وفقه.
 .تنظيم أيام دراسية حول األلعاب اإللكرتونية داخ املدرسة ،بشك دوري ،وإشراك التالميذ يف تنظيمها،
وليصبح هذا الوقت املخصص ضمن األيام الدراسية ضمن ترتيبات برناجمه الزمين الذي يسري وفقه.
ثانياً :على مستوى األنشطة الرتبوية املدرسية الالصفية:
وتتلخص يف مرافقة املدرسة مستويات االهتمام الرتبوي لدى التلميذ خارج املدرسة ،من خالل:
 .إشراك املدرسة التالميذ يف القيام أعمال تطوعية بيئية ،خارج املدرسة ،وهذا بعد االتفاق مع األسرة
(األولياء) ،مث محالت التشجري يف الفضاءات العمومية ،من مث  :احلدائق العامة واملنتزهات العمومية ،واألحياء،
بشك دوري ،وليصبح الوقت املخصص يف حتضريات التلميذ ضمن التطوع البيئي خارج املدرسة ضمن ترتيبات برناجمه
الزمين الذي يسري وفقه.
 .إشراك املدرسة التالميذ يف القيام أعمال تطوعية ذات طابع صحي -إنساين ،خارج املدرسة ،وهذا بعد
االتفاق مع األسرة (األولياء) ،مث مبادرات زيارة املرضى يف املستشفيات ،والتربع بالدم ،وزيارة األطقم الطبية مع تقدمي
تشجيعات رمزية هلا ،كبطاقات التهنئة ،مثال ،بشك دوري ،وليصبح الوقت املخصص يف حتضريات التلميذ ضمن
التطوع الصحي-اإلنساين خارج املدرسة ضمن ترتيبات برناجمه الزمين الذي يسري وفقه.
 .إشراك املدرسة التالميذ ضمن األنشطة ذات الطابع الثقايف ،خارج املدرسة ،وهذا بعد االتفاق مع األسرة
(األولياء) ،مث  :مشاركة التالميذ يف املهرجانات الفلكلورية ،وتلك املتعلقة بالتظاهرات الفنية املخلدة للرتاث الثقايف
املادي والالمادي الوطين ،وليصبح الوقت املخصص يف حتضريات التلميذ ضمن األنشطة ذات الطابع الثقايف خارج
املدرسة ضمن ترتيبات برناجمه الزمين الذي يسري وفقه.
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 .إشراك املدرسة التالميذ ضمن األنشطة ذات الطابع الرياضي خارج املدرسة ،وهذا بعد االتفاق مع األسرة
(األولياء) ،مث  :اإلشراف على إشراك التالميذ يف منافسات رياضية متنوعة ،من مث دورات الشطرنج (رياضة فكرية)،
العدو الريفي ،ومضامري السباقات املختلفة املسافات ،وليصبح الوقت املخصص يف حتضريات التلميذ ضمن األنشطة
ذات الطابع الرياضي خارج املدرسة ضمن ترتيبات برناجمه الزمين الذي يسري وفقه.
نص يف األخري إىل أن الدور الذي تقوم به مجعيات أولياء التالميذ يف تفعيلها املرافقة الرتبوية (األسرية –
املدرسية) يعترب عامال أساسيا يف احلد من إدمان اللعب اإللكرتوين لدى التالميذ من خالل اعتماد مجعيات أولياء
التالميذ صفة الرقابة واالطالع و التشارك مع مؤسسيت األسرة واملدرسة يف إنتاج آليات وطرائق للحد من هاته املشكلة
الرتبوية ،ومنها آلية التكييف الزمين الذي حيدد نشاطات التالميذ على مستوى األسرة واملدرسة ،ليجع من ممارسة
اللعب اإللكرتوين من طرف التالميذ حمصور يف جماالت زمنية حمددة.
 .5خاتمة:
يُعترب اللعب اإللكرتوين واحدا من التحديات الرتبوية احلامسة اليت تعيشها األسرة (خاصة) ،واجملتمع مبؤسساته
املختلفة (عموما) يف وقتنا احلايل ،والسيما وأنه أصيح ضرورة مرتبطة بطبيعة اللعب يف مفهومه احلديث ،وماله من
تداعيات سلبية تنتج يف حال عدم فهمه وتطبيقات ممارساته على األبناء (التالميذ) يف مداها البعيد.
وُمي ِكن يف هذا اجملال اعتماد التصور الفكري السوسيولوجي الذي تناولته دراستنا البحثية ،من خالل مقرتح
الدور الرتبوي الذي تقوم به مجعيات أولياء التالميذ باعتبارها وسيطا حموريا بني أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية،
وشريكا تربويا فاعال ،يف تفعي املرافقة الرتبوية (األسرية-املدرسية)كآلية تربوية حيوية ،حىت نص إىل اعتماد خطة توزيع
زمين ،مقصود ،ممنهج ،ومضبوط ،جيع من اجملال الزمين لألبناء (التالميذ) ،مكيفا ،وموزعا بانتظام ،بني األدوار،
واألنشطة الرتبوية ،التعليمية ،التثقيفية ،الرتوحيية والرتفيهية ،ولتحتفظ ممارسة األلعاب اإللكرتونية مبجاهلا الزمين املخصص
هلا ،فقط ،بعيدا عن ك أشكال ،اإلسراف والعشوائية يف ممارسة هذا النوع من اللعب ،وليكون من بني أهم نتائجها يف
النهاية احلد من اإلدمان عليها (األلعاب االلكرتونية) ،وبالتايل جتاوز تداعياته السلبية على الصحة الفكرية ،الذهنية،
والنفسية ،لألبناء (التالميذ).
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