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خلصت دراستنا يف جمملها إىل أن األلعاب اإللكرتونية العنيفة الطابع تساهم بشكل واضح يف تغيري
 ويتناسب ما،عادات الطفل وتوجيهه حنو العزلة متمثلة يف عدم األكل مع العائلة إضافةً إىل ترك فريضة الصالة
 وتسقط النتائج على األلعاب اإللكرتونية بكل أنواعها،سبق ذكره تناسباً طردياً وعدد ساعات اللعب اليومية
وأصنافها يف حني ختتلف شدة التأثري خاصة عندما ندخل عامل وقت اللعب مثل ما هو موضح يف حتليل
 أما بالنسبة ألعراض مثل هاته األلعاب على جسم الطفل فيمكننا القو أنه  م نلم األثر الواضح هلا،الفرضيات

، هذا وتتنوع الفئات العمرية املهتمة مبثل هاته األلعاب بني الصغرية السن،يف الدراسة حسب عناصر العينة
املتوسطة والكبرية السن إضافةً إىل عدم تفضيل جن معني لأللعاب فالشباب والشابات يلعبون نف األلعاب
.وبنف الشدة والشغف

.19- الرتبية؛ األلعاب اإللكرتونية؛ اجملتمع الصحراوي؛ اجلائحة؛ كوفيد:كلمات مفتاحية

Abstract:
The researchers noted from this study that there is a positive impact
linked to aggressive electronic games on changing the daily habits of
children and oriented them to isolation, not to eat with the family as well as
not to do. The Prayer and we are talking here about all electronic games
without considering their nature, on the other hand the degree of the impact
it all changes from spread to playing time as explained in the hypothesis.
In our study, however, we did not note a physical impact of these
games on the child, The age groups interested in such games vary between
young, middle and old age, in addition to the lack of preference for a specific
gender for games. Young men and women play the same games with the
same intensity and passion.
Keywords: education; Electronic games; Sahara society; pandemic; covid19 .
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مقدمة:

عصفت جائحة الفريوس التاجي "كوفيد–  "19بالعا م أمجع أين فرضت على هذا
األخري إتباع منط معيشي غري مألوف أجرب سكان املعمورة على الدخو للمناز وتطليق كل
عاداته وروتيناته اليومية مجلةً وتفصيالً ،فأصبح على واقع ضرورة تدبر أموره العملية واحلياتية من
داخل منزله ،وانعكست آية احلياة اليومية للبشر يف العصر احلديث أين أصبح يقضي جل وقته إن
 م نقل كله داخل املنز يف حني كان يقضي جل وقته أن  م نقل كله خارجه قبل تفشي الوباء.
واجلزائر على غرار باقي دو العا م شهدت حجر صحي صارم دام قرابة  5أشهر ليلني
بعدها بشكل تدرجيي ،هذا وقد عرفت اجلزائر حلد ساعة كتابة هذا املقا (الثالثاء  08سبتمرب

 2020على الساعة  19:00مساءً)  46 638حالة مؤكدة و 1 571حالة وفات حسب
تصرحيات وزارة الصحة للبلد ،وتضم اجلزائر  48والية اختلفت نسب تفشي الوباء هبا؛ إذ
شهدت والية البليدة أو حالة عدوى كما شهدت أيضاً أكرب معدالت اإلصابة والوفيات أيضاً
واعتربت املنطقة منطقة موبوءة مت غلقها كلياً مع فرض شروط صارمة على سكان املنطقة الذين
واجهوا الفريوس بكل حضارة ونظام.
وكما أسلفنا الذكر؛ فإن نسب تفشي الوباء وشدته قد اختلفت من منطقة إىل أخرى
واعتربت املنطقة حمل الدراسة (والية أدرار) منطقة من بني املناطق الوطنية اليت سجلت أرقاماً
متصاعدة لعدد حاالت اإلصابة والوفيات أيضاً مقارنة بعدد سكاهنا من جهة وسرعة وكيفية
تعامل السكان مع الوباء من جهة ثانية.
هذا وقد سجلت الوالية  631حالة مؤكدة منذ تفشي الوباء ،واعتربت هي األخرى
منطقة خطرة تعرف تفشي سريع للوباء وكانت ضمن الواليات اليت فُرض عليها حجر صحي
جزئي يبدأ على الساعة السابعة مساءً ( )19:00و ينتهي على الساعة اخلامسة صباحاً مع
عمل اإلدارات بنظام اخلدمات الدنيا ).(service minimum

حتت ظل ما سبق ذكره عاشت املنطقة املدروسة مرحلة سابقة  م تشهدها من قبل
ارتبكت واختلت من خالهلا مجلة من املفاهيم ،القيم ،العادات ...السائدة يف املنطقة (كإفشاء
السالم واملصافحة ،حضور خمتلف التجمعات من جنائز ،والئم ،احتفاالت ،زيارات
عائلية....إىل آخره) خاصة وأن هذه األخرية معروفة بتعاضد سكان جمتمعها و تواصلهم الدائم
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مع بعضهم البعض ،فأصبحوا على واقع القطيعة إال ما وفرته وسائل االتصا التكنولوجية أو عن
طريق اهلاتف.
وبغرض كسر امللل والروتني انتشرت بني الشباب – على خمتلف فئاهتم العمرية  -تلك
األلعاب اإللكرتونية اجلماعية اليت شغلت وقت كبري من وقتهم خاصة مع توفر عديد الظروف
الساحنة كالعطل املدرسية وتوقف خمتلف اخلدمات سواء كانت إدارية ،نفعية أو رحبية ،وحسب
استطالع قمنا به  م نسجل أي اختالف يُعزى لعامل اجلن خبصوص األلعاب اإللكرتونية فال
اختالف بني الذكور واإلناث بالنسبة لِلَعِب مثل هذه األلعاب ،كما سجلنا أيضاً أكثر لعبتني
منتشرتني بني الشباب مها لعبة  free fire ،pubgتليهما كل من لعبة ،Ludo classic
 ،call of dutyولعبيت  clash royelو robloxعلى التوايل ،ويبدأ سن اللعب – حسب
االستطالع -عند سن العاشرة إىل ما فوق سن العشرين.
وبالنظر لطبيعة األلعاب السابقة الذكر واليت تتميز جلها بطابعها القتايل العنيف املليء
مبصطلحات السب والشتم ،استخدام خمتلف أنواع األسلحة القتالية إضافة إىل مظاهر ومشاهد
القتل والتفجري نتساء هنا عما إذا كان هلذه األلعاب إثر على منط الرتبية ،تعامل األطفا داخل
البيت مع الوالدين واإلخوة خاصة إذا علمنا أنه وحسب االستقصاء دائماً نلحظ أن الشباب
يقضي ما متوسطه  8ساعات لعب إضافة إىل تصرحيه باللعب يف الليل والنهار.
يقودنا ما سبق إىل التفكري يف التساؤ التايل" :إىل أي مدى ميكن أن يؤثر إدمان
الشباب مثل هاته األلعاب على سلوكهم داخل البيت؟ وأي انعكاس لذلك على الرتبية؟ ما هي
الصعوبات اليت يتلقاها الوالدين من خال ذلك؟ لإلجابة على هذه التساؤالت مت وضع
الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة " :يؤدي إدمان األلعاب اإللكرتونية عند الشباب إىل تغيري منط سلوكهم
إىل العدوانية واالنعزا "
الفرضيات الفرعية:
الفرضية " :01كلما زادت ساعات اللعب اليومية على األلعاب اإللكرتونية العدوانية
كلما انقطع الشاب(ة) عن الصالة "
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الفرضية " :02كلما زادت ساعات اللعب اليومية على األلعاب اإللكرتونية العدوانية
كلما انقطع الشاب(ة) عن األكل مع العائلة "
الفرضية  " :03كلما زادت ساعات اللعب اليومية على األلعاب اإللكرتونية غري
العدوانية كلما انقطع الشاب(ة) عن الصالة"
الفرضية  " :04كلما زادت ساعات اللعب اليومية على األلعاب اإللكرتونية غري
العدوانية كلما انقطع الشاب(ة) عن األكل مع العائلة "
الفرضية " :05تعترب األلعاب اإللكرتونية العدوانية سبب يف ظهور أعراض جسمية أو
عقلية على الشاب(ة) "
ولإلجابة على الفرضيات السابقة الذكر قمنا جبملة من اخلطوات متثلت يف التايل:
مفاهيم وتعريفات

تعريف التربية لغةً :هذا التعريف يشمل كل التعاريف املوجودة يف بعض املعاجم اللغوية من بينها

معجم نور الدين الوسيط الذي عرفها :الرتبية مبعىن التنمية أو التغذية ،وكذلك مبعىن التقومي
والتهذيب ( عصام نور الدين الوسيط.)356 ،2005 ،
ب /تعريف التربية اصطالحا :يعرفها معجم مصطلحات العلوم الرتبوية وحسب ما جاء يف

تعريف "منظمة اليونسكو" :أن الرتبية هي تعليم منظم ومقصود ،يهدف إىل نقل املعرفة واكتساب
املهارات النافعة يف كل مناشط احلياة (شوقي السيد الشريف ،2000 ،ص ،)56ومن خال هاته
ا لتعاريف نقو أن الرتبية هي توظيف كل اإلمكانيات املادية والبشرية اليت تسعى إىل ترسيخ،
وإكساب الطفل كل املهارات واخلربات الفنية والتقنية اليت تعود عليه بالفائدة يف جماالت حياته.

 -/2مدارس واتجاهات التربية :إن علمية العلوم تتجلى باتباع خطوات املنهج العلمي
ال ذي يقوم على التجريب؛ فمفهوم الرتبية ظهرت علميتها بتظافر جهود العلماء واملنظرين املهتمني
هبا ،بالرغم من توجهاهتم وتعدد ميادين الرتبية يف حد ذاهتا ،إذ حتولت الرتبية إىل علم إنتاجي
تباديل بينه وبني بقية العلوم ،هذا ما ترمجه الكثري من املنظرين أمثا " :سكوت" و"روس"
و"دوركامي" و"تالكوت بارسونز" و"جون ديوي" و"وجلدنر" و"برتشتني" و"رايت ميلز" ،فهؤالء
توضحت رؤياهم من خال املدارس اليت كانوا ينتمون إليها ،وجتلت أكثر يف تطور مفهوم الرتبية
حسب أهم املراحل واألشكا اليت متظهرت فيها وهي كاآليت:
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 -1التربية في البدائية :كانت تشمل تعلم الوسائل املؤدية إىل احلصو على احلاجات احلياة
الفرد وأسرته ،وكذا استعطاف القوى اخلفية اليت يتخيل وجودها يف الطبيعة .وعندما كان اإلنسان
األو يبذ جهده للحصو على الغرض األو ويتعلم استعما اآلالت ،وهبذا يرتقي عن احليوان
األعجم ،وكذلك يتعلم صناعة اآلالت واألدوات من اخلشب واحلجر والطني والعظام واأللياف
واجللود (سعيد اسماعيل علي ،2007 ،ص.)28
التربية في العصور القديمة :تشمل الرتبية حسب ما جاء يف تعاليم بعض الديانات مثل

املسيحية واإلسالمية ،إذ سنأخذ على سبيل املثا ال احلصر الرتبية يف اإلسالم ،انطالقا من قو
م
ش ًرا ِّم ْن ِطي ٍن( )71فَِإ َذا
املوىل عز وجل يف سورة ((ص)) اِ ْذ قَ َ
ك لِل َْمآلَئِ َك ِة إِنِّي َخالِق بَ َ
ال َربـُّ َ
ِِِ ِ
ِِ
ين(( )72القرآن الكريم :رواية ورش عن نافع،
َس َّويْـته َونـَ َف ْخت فيه من ُّروحي فَـ َقعوا لَه َساجد َ
سورة "ص" ،اآلية )71 -70
هنا جند أنفسنا أمام أو عملية تربية من قبل املر ي األعظم وهو ا هل سبحانه وتعاىل ،إذ
يضع الشروط واملواصفات اليت يف إطارها ،ويف ضوئها ،انطلق االنسان يسلك ويفكر وينفعل
ويكره إىل غري ذلك من التصرفات (سعيد اسماعيل علي ،2007 ،ص.)25
ضه ْم َعلَى ال َْمآلَئِ َك ِة
آء كلَّ َها ث َّم َع َر َ
مث قوله تعاىل يف سورة البقرةَ :و َعلَّ َم َء َ
اد َم االَ ْس َم َ
آء هؤ ِ
ال أَنبِئونِي بِأ ِ
ادقِين( )31قَالوا سبحانَ َ ِ
آلء ان كنتم ِ
ْم لَنَآ إِالَّ َما َعلَّ ْمتَـنَآ
فَـ َق َ
َس َم َ
ْ
ْ َ
َْ
ص َ
ك الَ عل َ
كأ َ ِ
ْح ِكيم( ()32القرآن الكريم :سورة البقرة ،اآلية  )31 -30ومن خال هذين
إِنَّ َ
َنت ال َْعليم ال َ
اآليتني يرى " سعيد امساعيل علي" أن رأى العلماء قد تعددت يف تفسري املقصود باألمساء،
والقو الراجح هو أن طرفا من السر اإلهلي الذي أودعه للكائن البشري وهو تسلمه مقاليد
اخلالفة على األرض ،وسر القدرة على الرمز باألمساء للمسميات واألشخاص واألشياء.
التربية الحديثة :يف هذا املفهوم نشأ وتبلور أكثر من خال إعطائه بعض الدالالت من

حيث أنه يشمل مجيع اجملاالت أو أن الرتبية تشتمل على الفرد واجلماعة ،كذلك سواء كانت هذه
الرتبية قيم أخالقية أو مكتسبات مادية يتم تزويدها للفرد أو اجلماعة ،أو هي ((عملية نقل الرتاث
الثقايف من جيل إىل جيل آخر)) كما يراها "دوركامي" ،أو هي ((كل ما يقوم به الفرد من أجل
نفسه ،وكل ما يقوم به اآلخرون من أجل الفرد بغية التقرب من كما طبيعتنا)) (عبد اهلل عبد
الدايم ،1973 ،ص . )265
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 -4التربية المعاصرة :أما يف العصر املعاصر وبالتحديد يف القرن 20والذي يتمثل يف مفهوم
النظم الرتبوية وتطورها ،على اعتبار الرتبية نظام فرعي من النظام الكلي للمجتمع له نظمه الفرعية
اخلاصة به مثل الطلبة ،املعلم ،اإلدارة ،املباين ،املخرجات ،.....إذ جند أن من أشهر علماء الرتبية
يف هذا العصر "جون ديوي" الذي يرى أن الرتبية هي "احلياة" أي يقصد يف معىن كالمه أن على
املدرسة كمؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية إشراك الطفل يف مشكالت احلياة من خال
ما يسمى حبل املشكالت.
شرح فكرة المقال ومنهجه:
كسات عنصر احلجر املنزيل ،وقت الفراغ
تتمحور فكرة املقا كما يتضح يف العنوان حو ُم َنع َ
واأللعاب اإللكرتونية على الرتبية يف كما يوضح الشكل أدناه:
الشكل رقم  :01مخطط توضيحي لعناصر الدراسة
1

4

األثر على

حجر صحي

التربية

2

3

وقت الفراغ

األلعاب

الكبير

اإللكترونية

املصدر :من إعداد الباحثة

أوال -تحديد منهج الدراسة
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يعرف هذا األخري على أنه من
حيث َّ
متت االستعانة باملنهج الوصفي لدراسة الظاهرة؛ ُ
أكثر مناهج البحث مرونة متت ظالله لتشمل عدداً من املناهج كالدراسات املسحية ،امليدانية،
دراسة احلالة وغري ذلك حسب ما يرى الدكتور "عاد حممد العد " يف مؤلفه مناهج البحث يف
العلوم اإلنسانية (عادل محمد العدل ،2014 ،ص ،)287وعليه ارتأينا توظيف هذا املنهج من
دراسة املوضوع دراسة عامة ،شاملة للشطرين النظري وامليداين على حد السواء.
ثانيا -أساليب الدراسة

اعتمدنا على أسلوب مجع البيانات اإلمربيقية واستعنا على ذلك باالستمارة أو
االستبيان الذي قمنا به وفق خطوات متثلت يف حتديد أبعاد ومؤشرات املسألة مث حتديد اهلدف
صيغ بعدها أسئلة االستبيان وبنائه بشكل يسمح للمجتمع املدروس
واملرجو من االستبيان ،لنُ َ
اإلجابة عنه بكل أرحيية ،كما ننوه أن االستبيان قد مت توزيعه عن طريق اإلنرتنت عرب خمتلف
منصات التواصل االجتماعي نظراً لعدم استقرار الظروف الصحية الوبائية يف املنطقة حمل الدراسة،
وقد استعنا باملوقع املختص بالعينات واالستقصاءات واملعروف بـ ــ:
www.fr.surveymonkey.com

ثالثا -تقنيات التحليل
لقد اختزلت وسهلت التكنولوجيات احلديثة يف اجملا اإلحصائي الكثري من العمل على
الباحثني ،واحلديث هنا يشمل الربنامج املتبع يف بناء االستبيان املذكور أعاله أين توفر هذه التقنية
على الباحثني اجلانب اإلحصائي الوصفي للمعلومات امل َج َّم َعة حبيث يتحصل عليها الباحث
ُ
بشكل متواصل وبصورة َّ
حمدثَة حسب كل جديد ،كما سيتم االستعانة ببعض التقنيات اخلاصة
باإلحصاء االستداليل كمعامالت االرتباط واختبار االستقاللية وحسن املطاقة كل يف حينه
وحسب نوعية املعلومات اإلحصائية وتوزيعها.
تحليل النتائج وقراءة الفرضيات:

أوالً :موجز عن أهم الخصائص اإلحصائية لعناصر الدراسة

أسفر االستبيان الذي أقيم على مائة ( )100عنصر ميثلون ما يلي  % 26أخت% 24 ،
أخ % 20 ،أب و % 19أم أن ما نسبته  % 85من األطفا  ،الشباب والشابات يلعبون
األلعاب اإللكرتونية ،وأن أكثر لعبة متداولة عند الشباب هي لعبة  Pubgبنسبة  ،% 36تليها
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لعبة  Free Fireبنسبة  % 16مث األلعاب اجلماعية ذات الطابع غري العنيف كلعبة Ludo
وكلمات كراش وغريمها من األلعاب من نف النوع.
أما بالنسبة ألعمار الالعبني فقد تراوحت بني  5سنوات كأصغر سن و  36سنة ،أين
مثلت الفئة  15 – 11سنة الفئة األكثر تكراراً يف االستبيان بنسبة  ،% 34تليها الفئة – 16
 20سنة بنسبة  % 19مث الفئتني العمريتني  10 – 6سنوات و 25 – 21سنة بنسبة 15
 %و يف األخري أصغر الفئات وأكربها  5 – 1سنوات والفئة من  36سنة فما أكرب بنسبة 3
 %لكليهما ،هذا وقد صرح اجمليبون أن الشباب يقضون على التوايل :نصف اليوم يف اللعب ،كل
اليوم ،يلعبون ليالً وهناراً وأخرياًكل الليل.
ثانياً :تحليل وقراءة الفرضية األولى
هتدف الفرضية األوىل إىل تبيان مدى تأثري زيادة عدد ساعات اللعب اليومية على إبعاد
الطفل /الشاب(ة) عن عاداته الطبيعة اليومية كالصالة ،وقد استعنا هنا ببعض اخلصائص
اإلحصائية البسيطة كاجلدو املركب متاشياً وطبيعة املعطيات البيانية املحصلة من االستبيان
ُ
وخلُصتا إىل التايل :أن االجتاه العام للبيانات يتجه حنو ابتعاد الطفل/الشاب(ة) عن الصالة جراء
َ
لعب األلعاب اإللكرتونية ذات الطابع العنيف بنسبة  % 56مقابل  % 33للمجيبني بال ،وبعد
إدخالنا املتغري املستقل واملتمثل يف مدة اللعب اليومية وجدنا نسبة الـ ـ % 100متثل
األطفا /الشاب(ة) الذين يلعبون بالنهار والليل مع الذين يلعبون الليل كله ،تليها نسبة 61,10
 %للذين يلعبون نصف اليوم % 66,70 ،لليوم كله و % 56,70للذين يلعبون من ساعة
واحدة إىل ساعتني يف اليوم.
وبالتايل؛ ومن خال هذا اجلدو البسيط الذي ربط املتغريين نستطيع قراءة املعلومات
املوزعة به على أهنا معلومات تؤكد – حسب معطيات االستبيان – الفرض القائل بأنه كلما
زادت ساعات اللعب كلما ابتعد الطفل/الشاب(ة) عن أداء فريضة الصالة ،والتوزيع التنازيل
للبيانات يرتجم ذلك حسب اجلدو أدناه:
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جدول رقم  :01توزيع النسب المئوية لعزوف الشباب الذين يلعبون ألعاب إلكترونية عنيفة على
الصالة
مدة اللعب اليومية

نسب األطفال/الشاب(ة) حسب االبتعاد عن الصالة جراء لعب
األلعاب اإللكترونية

النهار والليل

% 100

الليل كله

% 100

اليوم كله

% 66,70

نصف اليوم

% 61,10

من 1سا إىل  2سا يف اليوم

% 56,70

المصدر :عائشة أم الغيث ،سبتمرب  ،2020خمرجات البحث امليداين

ثالثاً :تحليل وقراءة الفرضية الثانية
يتضح من خال حتليل معطيات اجلدو الثاين واخلاص بالفرض القائل بأنه كلما زادت
ساعات اللعب اليومية على األلعاب اإللكرتونية العدوانية كلما انقطع الشاب(ة) عن األكل مع
العائلة ،ومب قارنة كل من نسبة اجمليبني بالتأييد واجمليبني بالنفي عند املدة الزمنية للعب واملقدرة بأقل
من أو يساوي ساعتني يف اليوم جند أن نسبة اجمليبني بالنفي تفوق نسبة اجمليبني بنعم ب ـ ــ% 70 :
و % 30على التوايل ،يف حني جند النسبة تساوي الـ ـ ـ  % 100 :عند الذين يلعبون الليل كله
واليوم كله لصاحل املؤيدين لفرضية أن األلعاب اإللكرتونية تُبعد الطفل /الشاب(ة) عن األكل مع
العائلة ،تليها نسبة  % 63,60للذين ال تتعدى مدة لعبهم ساعتني وهي أدىن نسبة ،وبالتايل
ميكننا التنبؤ بصحة الفرض نوعاً ما على أن األلعاب اإللكرتونية تُساهم يف إبعاد
الطفل/الشاب(ة) عن األكل رفقة العائلة.
رابعاً :تحليل وقراءة الفرضية الثالثة

إن توزيع النسب املتعاك إمنا يرتجم نوعاً من الرتابط العكسي بني املتغريين إذ جند أن
ُ
املصرحني بأن األلعاب اإللكرتونية غري العنيفة الطابع تُساهم يف إبعاد الطفل/الشاب(ة) عن
ُ
الصالة وذلك حسب توزيع املعطيات التالية :اللعب بالنهار والليل  ،% 100اللعب اليوم كله
 ،% 66,70اللعب ملدة نصف اليوم  % 61,1واللعب من ساعة إىل ساعتني بنسبة 36,70
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 ، %مقابل النسب اخلاصة باملبحوثني الذين ال يرون بأن األلعاب اإللكرتونية تساهم يف إبعاد
الطفل عن الصالة وهي تتوزع على النحو التايل %100 :للذين يلعبون الليل كله% 63,30 ،
للذين يلعبون ملدة تقل أو تساوي ساعتني ،نصف اليوم نسبة  % 38,90مث أخرياً اليوم كله
بنسبة  ،% 33,30وبالتايل نالحظ هنا تناقص النسب كلما زادت ساعات اللعب اليومية
للطفل/الشاب(ة) ما ينم عن وجود أثر ملثل هاته األلعاب إال أن هذا األثر ضعيف الشدة وهو
ما ترتمجه النسب املوزعة عند املصرحني بنفي دور األلعاب من هذا النوع يف إبعاد
الطفل/الشاب(ة) عن الصالة.
خامساً :تحليل وقراءة الفرضية الرابعة

على خالف ما سبق؛ تشري املعطيات يف هذه اجلزئية اخلاصة باملتغريين :مدة اللعب اليومية
كمتغري مستقل وابتعاد الطفل/الشاب(ة) عن األكل مع العائلة جراء لعب األلعاب اإللكرتونية
غري العنيفة الطابع كلعبة الليدو ،كلمات كراش ،الكلمات املتقاطعة وغريها كمتغري تابع ،على أن
هذه األخرية ( األلعاب) ال تساهم يف ابتعاد الطفل/الشاب(ة) عن األكل مع العائلة بنسبة 59
 %مقابل  % 30للذين يرون العك – (مع احتساب نسبة ال ـ ــ % 11:واخلاصة
باألطفا /الشباب والشابات الذين ال يلعبون إطالقاً)  ،-وجند التوزيع يتقابل عكسياً عند وجهيت
النظر حبيث تتوزع النسب عند اجمليبني بأنه ال تؤدي األلعاب اإللكرتونية غري العنيفة إىل ابتعاد
الطفل/الشاب(ة) عن األكل مع العائلة  -وهي الفئة األكرب نسبةً (  - ) % 59على النحو
التايل :أعلى نسبة للمدة الزمنية املتمثلة يف النهار والليل ،تليها اليوم كله ،من ساعة غلى ساعتني
مث أخرياً نصف اليوم.
ؤدي األلعاب
يف حني تقابلها نسب معاكسة متاماً عند فئة اجمليبني بأنه فعال تؤدي تُ ِّ
اإللكرتونية غري العنيفة إىل ابتعاد الطفل/الشاب(ة) عن األكل مع العائلة وهي الفئة األصغر نسبة
ب ـ ـ  % 30على النحو التايل :أعلى نسبة للمدة الزمنية املتمثلة يف نصف اليوم ،من ساعة واحدة
غلى ساعتني ،اليوم كله مث النهار والليل ،وميكننا القو هبذا الصدد أن نسبة الصفر مئوي عند
اجمليبني بال و الـ ـ ـ % 100عند اجمليبني بنعم عند املدة الزمنية للعب واملقدرة بكامل الفرتة الليلة أنه
من املمكن أو من القريب للمنطق أن استمرار اللعب طوا الليل يُرهق الطفل/الشاب(ة) ومينعه
من النهوض صباحاً يف كامل نشاطه لاللتحاق مبائدة فطور الصباح أو الغذاء حىت.
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سادساً :تحليل وقراءة الفرضية الخامسة

الجدول رقم  :02توزيع لعب األلعاب اإللكترونية و ظهور أعراض جسمية على الالعب
ظهور أعراض جسمية على الشاب(ة)
جراء اللعب

األلعاب
اإللكرتونية

ال يلعب
نعم يلعب

اجملموع

اجملموع

ال

نعم

التكرارات

15

-

15

النسبة %

% 100

-

% 100

التكرارات

40

45

85

النسبة %

% 47,1

% 52,9

% 100

التكرارات

55

45

100

النسبة %

% 55

% 45

% 100

المصدر :عائشة أم الغيث ،سبتمرب  ،2020خمرجات البحث امليداين

هتدف الفرضية رقم  05يف البحث إىل إظهار ما إذا كانت لأللعاب اإللكرتونية
عوارض جسمانية على الطفل/الشاب(ة) وحسب معطيات االستبيان فإن الفرق بني اجملموعتني
ال يكاد واضحاً بني النسبتني املوضحتني يف اجملموع أدىن اجلدو  ،إال أنه وبعد إدخا املتغري
املستقل واملتمثل يف لعب األلعاب اإللكرتونية من عدمه نلم فرقاً يقدر بـ ــ 5 :نقاط فاصل 08
( )5،8من املائة لصاحل املصرحني بظهور عوارض جسمية على الالعب الذي يلعب األلعاب
اإللكرتونية مقابل  % 47,1للرأي املقابل ،وتكتمل نسبة املائة باملائة عند املصرحني بأنه ال
توجد عوارض جسمية عند األطفا الذين ال يلعبون ألعاباً إلكرتونية بغض النظر عن نوعها ،هذا
وقد استعنا يف هذه النقطة باختبار كاي تربيع من أجل تعميق التحليل – حيث  م يظهر منحاه
من خال توزيع املعطيات – واستنتاج العالقة وخلصتا إىل النتيجة التالية :داللية االختبار عند
مستوى الداللة  0,05وبالتايل وقوع الفرض يف جما اخلطأ وعليه نقو بعدم اعتبار األلعاب
اإللكرتونية العدوانية سبب يف ظهور أعراض جسمية أو عقلية على الشاب(ة) حسب عناصر
اجملتمع املدروس ،إال أن هذا ال ينفي حقائق االنعكاسات اجلسمية والعقلية على بعض مدمين
األلعاب اإللكرتونية عرب العا م.
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الخاتمة:
نشري يف هناية هذا العمل إىل كون تداخل جمموعة العناصر املتمثلة يف الوضع الوبائي حو
العا م ،احلجر املنزيل وملء الفراغ باأللعاب اإللكرتونية ينتهي إىل أعراض خمتلفة قد تتمثل يف تغري
منط السلوك اليومي ،إمكانية حدوث تغري يف البنية اجلسمية وقوة احلواس كالسمع والبصر،
اخلصائص الفزيولوجية وحىت العقلية للشخص ،إال أنه جيب التذكري دائماً بأمهية عامل املدة الزمنية
للعب ووقت اللعب إضافةً إىل العناية واالهتمام من طرف العائلة كتنظيم أوقات اللعب وملء
وفت الطفل والشاب بالنشاطات اجلسمية والعقلية كالرياضة ،السباحة...،إىل آخره.
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