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 إال أنه نظرا للتقدم اهلائل يف جمال االعالم واالتصال ويف جمال الربجميات نالحظ أن األطفال مل يعد تريقهم ومتتعهم األلعاب:امللخص
التقليدية اليت نشأ وترىب من خالهلا آابءهم وأمهاهتم واليت متثل مورواث شعبيا ابلنسبة للمجتمعات واليت ابإلضافة لدورها يف تفريغ طاقاهتم
بل جند األلعاب، الزائدة ومأل أوقات فراغهم كانت تؤدي دورا تربواي وغرس قيم اجملتمع وأتهيلهم اىل األدوار االجتماعية املستقبلية
اإللكرتونية هي اليت أصبحت متتع وجتذب األطفال بصورة رهيبة اىل حد أهنم أصبحوا يفضلوهنا ويقضون فيها الوقت الطويل ولو على
. حساب ساعات تعلمهم بل حىت على حساب حاجاهتم األساسية كاألكل والشرب والنوم
وهلذا وجب على كل مؤسسات التنشئة االجتماعية أن تدق جرس االنذار وتلعب دورها يف توجيه الطفل واملراهق حنو االستخدام األمثل
. هلاته األلعاب ومراقبتها
.ومن بني هاته املؤسسات جند املؤسسات الشبانية مبختلف أنواعها هلا دور كبري يف هذا اجملال
فما هي األلعاب اإللكرتونية؟ وما هي إجيابياهتا؟ وماهي سلبياهتا ؟ وما هي هاته املؤسسات ؟ وما أمهيتها؟ وما دورها أجتاه االستخدام
املفرط لألطفال لأللعاب االلكرتونية ؟
 مؤسسات الشباب-  األلعاب االلكرتونية:الكلمات املتاحية
Abstract: However, due to the tremendous progress in the field of media, communication
and in the field of software, we notice that children no longer enjoy and enjoy the
traditional games through which their parents were raised and raised, which represent a
popular legacy for societies and which in addition to its role in emptying their extra
energies and filling their spare time was playing an educational role. Inculcating
community values and qualifying them for future social roles, we find electronic games
that have become terribly enjoyable and attractive to children to the extent that they prefer
them and spend a long time in them, even at the expense of their learning hours, even at the
expense of their basic needs such as eating, drinking and sleeping.
That is why all social upbringing institutions must ring the alarm and play their role in
guiding the child and adolescent towards the optimal use of these games and monitoring
them.
Among these institutions, we find youth institutions of all kinds that play a major role in
this field.
So what are electronic games? What are its advantages? What are its disadvantages? What
are these institutions? What is its importance? What is its role towards children's excessive
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?use of electronic games

مقدمة
مير االنسان يف حياته بعدة مراحل خمتلفة لكل منها مميزاهتا النمائية وفرتات زمنية معينة متثل كل مرحلة سابقة منها لبنة أساسية يف منو

وتطور املرحلة القادمة  ،وهذا مصداقا لقوله تعاىل يف سورة املؤمنون " ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار

مكني مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاماً فكسوان العظام حلماً مث أنشأانه خلقاً آخر فتبارك هللا أحسن

اخلالقني )).
ولقد حاول العلماء يف كثري من االختصاصات تقسيم هذه املراحل وتصنيفها حسب جمموعة من املعايري والصفات اليت متيز كل مرحلة
،على غرار علماء النفس الذين أنشأوا اختصاصا قائما بذاته يسمى "علم النفس النمو" والذي يهتم مبراحل منو االنسان بدءا من املرحلة
اجلنينية إىل مرحلة الشيخوخة ووضعوا مؤشرات ومميزات لكل مرحلة عمرية مسيت "متطلبات النمو" ومن خالهلا ميكن التعرف واحلكم على
النمو السوي والكامل للفرد .
(كل إنسان مل يتجاوز
ومن بني أهم مراحل منو االنسان جند مرحلة الطفولة واليت عرفت حسب االتّفاقية الدوليّة حلقوق الطفل ،على أنّهّ :
الرشد" ،اتفاقية
الرشد قَبل ذلك مبوجب القانون املطبَّق عليه)ُ ،
وُي ّدد هذا التعريف انتهاء مرحلة الطفولة ببُلوغ ُّ
سن ُّ
الثامنة عشرة ما مل يبلغ ّ
ُ
حقوق الطفل" ،يونيسيف،
ومن أبرز النشاطات اليت متيز مرحلة الطفولة جند اللعب يعترب مبثابة الشغل الشاغل ابلنسبة للصغار فحياهتم كلها يف اللعب ،فهو ابلنسبة
هلم موجها للتكيف االجتماعي واالنفعايل  ،واللعب ظاهرة منائية اجتماعية هلا أتثري مباشر على منو الطفل االجتماعي واخللقي وأتهيلهم
لعامل الكبار وهو جزء ال يتجزأ من حياته فال ينبغي أن يستهان به.
فعلماء املسلمني ربطوا بني اللعب والذكاء فاإلمام الغزايل يقول(( :فان منع الصيب من اللعب وإرهاقه إىل التعلم دائماً مييت قلبه ويبطل
ذكاءه ))
إال أنه نظرا للتقدم اهلائل يف جمال االعالم واالتصال ويف جمال الربجميات نالحظ أن األطفال مل يعد تريقهم ومتتعهم األلعاب التقليدية اليت
نشأ وترىب من خالهلا آابءهم وأمهاهتم واليت متثل مورواث شعبيا ابلنسبة للمجتمعات واليت ابإلضافة لدورها يف تفريغ طاقاهتم الزائدة ومأل
أوقات فراغهم كانت تؤدي دورا تربواي وغرس قيم اجملتمع وأتهيلهم اىل األدوار االجتماعية املستقبلية ،بل جند األلعاب اإللكرتونية هي اليت
أصبحت متتع وجتذب األطفال بصورة رهيبة اىل حد أهنم أصبحوا يفضلوهنا ويقضون فيها الوقت الطويل ولو على حساب ساعات تعلمهم
بل حىت على حساب حاجاهتم األساسية كاألكل والشرب والنوم .
وهلذا وجب على كل مؤسسات التنشئة االجتماعية أن تدق جرس االنذار وتلعب دورها يف توجيه الطفل واملراهق حنو االستخدام األمثل
هلاته األلعاب ومراقبتها .
ومن بني هاته املؤسسات جند املؤسسات الشبانية مبختلف أنواعها هلا دور كبري يف هذا اجملال.
فما هي األلعاب اإللكرتونية؟ وما هي إجيابياهتا؟ وماهي سلبياهتا ؟ وما هي هاته املؤسسات ؟ وما أمهيتها؟ وما دورها أجتاه االستخدام
املفرط لألطفال لأللعاب االلكرتونية ؟
تعريف األلعاب االلكرتونية:
تعرف اللعبة أبهنا نشاط ينخرط فيها الالعبون يف نزاع مفتعل ،حمكوم بقواعد معينة ،بشكل يؤدي إىل نتائج قابلة للقياس الكمي .ويطلق
على لعبة ما أبهنا إلكرتونية يف حال توفرها على هيئة رقمية  .digitalويتم تشغيلها عادة على منصة احلاسب واإلنرتنت والتلفاز
والفيديو بالي ستيشن واهلواتف النقالة ،واألجهزة الكفية
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ٍ
وتسمى
اعد ُحم ّددة،
ُ
وهي أيضا األلعاب اليت هلا قو َ
كميّ ،
ويشرتك فيه العبون يف قضيّة أو نز ٍاع مصطنع ،حبيث يكون له نتائج تُقاس بشكل ّ
منصات متنوعة كشبكة اإلنرتنت ،واحلاسوب ،والتّلفاز ،واهلواتف
اللعبة أب ّهنا إلكرتونية إذا تواجدت هبيئة رقمية ،وعادة ما تُشغَّل على ّ
النّقالة ،والفيديو) ، (Playstationواألجهزة احملمولة ابلكف (ابإلجنليزية :Palm device

إجيابيات األلعاب اإللكرتونية
حس املبادرة والتخطيط واملنطق .ومثل هذا
متتاز األلعاب اإللكرتونية بنو ٍاح إجيابية ،فهي ّ
تنمي الذاكرة وسرعة التفكري ،كما ّ
تطور ّ
النوع من األلعاب يسهم يف التآلف مع التقنيات اجلديدة ،حبيث جييد األطفال تويل تشغيل املقود ،واستعمال عصا التوجيه ،والتعامل مع
وتنشط الذكاء ،ألهنا
تلك اآلالت ابحرتاف ،كما تعلّمهم القيام مبهام الدفاع واهلجوم يف آن واحد وحت ّفز هذه األلعاب الرتكيز واالنتباهّ ،
تقوم على حل األحاجي أو ابتكار عوامل من صنع املخيلة ليس هذا فحسب ،بل أيضاً تساعد على املشاركة .

(اجلارودي)2011،

وحل األلغازُ ،يتاج لالستعالم
ويضيف (اجلارودي )2011 ،أبن الطفل حني يلعب يكون غالباً وحيداً ،لكن إلجياد احللول ّ
من أصدقائه ومن الباعة عن األلعاب قبل شرائها ،وأحياانً اللجوء إىل اجملالت املتخصصة ابأللعاب واستعارهتا .إذ ُيتاج إىل إقامة احلجج،
وطرح األسئلة ،واحلصول على شروحات وتبادل املعلومات .وهذه األبعاد من املشاركة مهمة ،حىت وإن كان األهل ال يالحظوهنا .
مهما لتعليم الطفل؛ إذ يكتشف الطفل من خالهلا الكثري ،وتشبع خيال الطفل بشكل
كما أن األلعاب اإللكرتونية تعد
مصدرا ًّ
ً
مل يسبق له مثيل ،كما أن الطفل أمام األلعاب اإللكرتونية يصبح أكثر حيوية ونشاطًا ،وأسهل اخنراطًا يف اجملتمع ،كما أن هذه األجهزة
تعطي فرصة للطفل أن يتعامل مع التقنية احلديثة ،مثل اإلنرتنت وغريها من الوسائل احلديثة ،كما أهنا تعلمه التفكري العلمي الذي يتمثل يف
وجود مشكلة مث التدرج حللها .أما عزة كرمي ،مستشارة العلوم االجتماعية ابملركز القومي للبحوث االجتماعية( ،أبو العينني)2010 ،
كما يرى (االنباري )2010 ،أن لأللعاب اإللكرتونية إجيابيات عدة ،منها الرتويح عن النفس يف أوقات الفراغ .كما أن يف
اللعب توسيع لتفكري الالعب وخياله ،حيث أن بعض األلعاب حتمل ألغازاً تساعد يف تنمية العقل والبديهة .ومن إجيابياهتا أيضا أهنا حمط
منافسة بني األصدقاء من خالل اللعب ابأللعاب متعددة الالعبني .كما أهنا قد تطلع الالعبني على أفكار جديدة ومعلومات حديثة.

سلبيات األلعاب اإللكرتونية
على الرغم من الفوائد اليت قد تتضمنها بعض األلعاب اإللكرتونية إال أن سلبياهتا أكثر من إجيابياهتا ألن معظم األلعاب
املستخدمة من قبل األطفال وامل راهقني ذات مضامني سلبية تؤثر عليهم يف مجيع مراحل النمو لديهم ،ابإلضافة إىل أن نسبة كبرية من
األلعاب اإللكرتونية تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمري أمالكهم واالعتداء عليهم بدون وجه حق ،كما تعلم األطفال
واملراهقني أساليب ارتكاب اجلرمية وفنوهنا وحيلها وتنمي يف عقوهلم قدرات ومهارات العنف والعدوان ونتيجتها اجلرمية وهذه القدرات
تكتسب من خالل االعتياد على ممارسة تلك األلعاب .) 2010) ،Mai
كما خترب (نورة السعد )2005 ،أنه وفقا للعديد من الدراسات واألحباث فإن ممارسة األلعاب اإللكرتونية كانت السبب يف بعض املآسي
فقد ارتبطت نتائج هذه األلعاب خالل اخلمسة والثالثني عاماً األخرية ابزدايد السلوك العنيف وارتفاع معدل جرائم القتل واالغتصاب
واالعتداءات اخلطرية يف العديد من اجمل تمعات ،والقاسم املشرتك يف مجيع هذه الدول هو العنف الذي تعرضه وسائل اإلعالم أو األلعاب
اإللكرتونية ويتم تقدميه لألطفال واملراهقني بصفته نوعاً من أنواع التسلية واملتعة.
وتشري (نورة السعد ،)2005،اليت أجرت متابعة ميدانية للعديد من األلعاب اإللكرتونية وأتثريها على األطفال واملراهقني ،فقد ذكرت أن
األلعاب تغريت إىل حد كبري مقارنة أبول مرة مت تقدميها ،حيث كانت األلعاب سابقاً حتتوي على مواجهة األعداء اخليالني كغزاة كوكب
األرض والشخوص الكرتونية ،واألرواح الشريرة ،واملتسلطني األشرار على سبيل املثال .إال أن العنف الذي حتتوي عليه األلعاب اإللكرتونية
هذه األايم ال حد له ،وميارس دون أي مسوغ ،ويتم يف بعض احلاالت حتديد السلوك غري األخالقي وغري املهذب كهدف هلذه اللعبة أو
األلعاب.
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املؤسسة القاعدية للشباب:
ويطلق هذا املصطلح على كل من دار الشباب أو املركب الرايضي اجلواري أو القاعات املتعددة النشاطات أو بيت الشباب أو خميم
للشباب .
وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تربوي تستقبل كل الشرائح الشبانية يف اطار تنظيم واستثمار الوقت احلر للشباب ,وهي خمرب دائم لرصد
رغبات وتطلعات الشباب وهي كذلك املرآة العاكسة للعالقة القائمة بني الشباب والقطاع االداري االول املكلف مبتابعة قضاايهم
وانشغاالهتم يف مجيع اجملاالت (بوزغينة)13 :1997,
وهي مؤسسات تعمل مع الشباب بصورة مباشرة وهي غري رحبية وتعمل على تقدمي خدمات اىل الشباب سواء كانت ثقافية أو توعوية
تثقيفية أو رايضية أو فنية.
ويوجد بوالية الوادي  30دار شباب و  08مركبات رايضية جوارية ابإلضافة إىل  03قاعات متعددة النشاطات و 05بيوت
للشباب .
ويقوم بعملية التأطري البيداغوجي يف هذه املؤسسات  70إطار من بينهم  13أنثى.
(خزان.)2015،
مهام وزارة الشباب والرايضة:
حسب املرسوم التنفيذي رقم /118/90املؤرخ يف 1990/01/30فإن مهام وزارة الشباب والرايضة تتمثل يف :

 -1إعالم الشباب :
أي تزويد الشباب بكل املعلومات املمكنة املتعلقة حبياهتم اليومية واملستقبلية وقد يتم تنفيذ هذه املهمة على مرحلتني :األوىل تتمثل يف مجع
املعلومات اخلاصة ابلشباب يف مجيع امليادين بغض النظر عن اجلهة اليت تتوفر عليها ومعاجلتها .
أما املرحلة الثانية  :فهي توصيل املعلومات اىل الراغبني فيها ،وجتدر اإلشارة هنا أن كل دار شباب أو مركب رايضي جواري توجد به نقطة
لإلعالم واالتصال يشرف عليها إطار له دراية بتقنيات االعالم اجلواري.
 -2توجيه الشباب:
أي استقبال الشباب واالصغاء اليهم قصد العمل على وقايتهم من الوقوع يف احضان اآلفات االجتماعية ومساعدهتم على حتسني
مبادراهتم يف مجيع امليادين ,ويشرف على هذا الفضاء خمتص يف علم النفس إال ان هذا الفضاء غري متوفر يف مجيع املؤسسات الشبانية
خاصة يف اجلنوب.
 -3تنشيط الشباب:
اي التنش يط الذي يهدف اىل تنظيم و استغالل الوقت احلر للشباب من خالل نشر وتعميم ممارسة اهلواايت الثقافية والفنية والعلمية
والرايضية يف اوساط الشباب وتشجيعهم و حتفيزهم مبختلف االشكال والطرق املمكنة( .بوزعينة ,2000,ص.)47

 )1مهام دار الشباب :
 )2تنص املادة  20من املرسوم التنفيذي رقم  01-07املؤرخ يف  06يناير  2007املتضمن حتويل مراكز اإلعالم الشببية وتنشيطها إىل
دواوين مؤسسات الشباب للوالية ،على ما يلي :
" )3تعد مؤسسات الشباب مؤس سات ذات طابع اجتماعي تربوي وتسلية اتبعة للدوان وهي خمصصة لتنظيم أوقات فراغ الشباب وتشغيلها
بصفة انفعة يف إطار مهام الديوان .
تنص املادة  21من املرسوم التنفيذي  01- 07سابق الذكر :
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-

"تكلف دار الشباب ابستقبال اجلمهور من الشباب يف فضاءات نشاطات مالئمة لتعرض عليهم خالل أوقات فراغهم تنشيطا اجتماعيا
تربواي وعلميا ومسليا "
وتنص املادة  05من قرار الوزاري سابق الذكر :
"تكلف دار الشباب يف إطار مهام املنصوص عليها يف املادة  21من املرسوم التنفيذي رقم  01- 07املذكور ،مبا أييت :
تلقني الشباب نشاطات التنشيط الثقايف والفين واعلمي واإلعالم املتعدد الوسائط.
اقرتاح تسليات ترفيهية تستجيب لالحتياجات الشبانية
تطوير التنشيط اجلواري اجتاه الشباب ،ال سيما ابالتصال مع املؤسسات الرتبوية واحلركة اجلمعوية للشباب.
املسامهة يف تربية املواطنة للشباب
تطوير أنشطة الوقاية العامة واالتصال والرتبية الصحية واإلصغاء النفساين لقائد الشباب.
تنظيم تظاهرات ثقافية وعملية ورايضية وتسلية.
تطور أنشطة اإلعالم جتاه الشباب ووضع يف متناوهلم كل املعلومات اليت تسمح بتوجيههم وتكمن من إدماجهم يف امليدان االجتماعية
واالقتصادية والثقافية.
 تقدمي مساعدهتا التقنية للشباب لتحقيق مشاريعهم. توفري فضاءات للجمهور العريضة موجهة لتعميم العلوم والتقنيات واإلعالم املتعدد الوسائط.التسلية والرتفيه يف املؤسسات الشبانية:
ان من حماور نشاطات املؤسسات الشبانية جند حمور الرتفيه والتسلية حيث من خالله تعمل الدولة على جتهيز املؤسسات الشبانية مبختلف
العتاد ووسائل الرتفيه مثل طاوالت البيار وألعاب البايب فوت ورقع الشطرنج واأللعاب االلكرتونية مبختلف أنواعها( البالي ستيشن وألعاب
احلاسوب ...اخل)
كما أن الوزارة الوصية تقوم يف كل سنة بتنظيم مهرجان وطين لأللعاب االلكرتونية يشارك فيه شباب من كافة أحناء الوطن والذين ميرون
بتصفيات والئية  ،وجتدر االشارة هنا أن املنافسة حمددة يف لعبة واحدة وهي "مقابلة كرة القدم" فقط وهذا لتنمية روح املنافسة بني
املتسابقني وجعلهم يتحكمون يف وسائل التكنولوجيا احلديثة اخلاصة ابأللعاب وابعادهم عن األلعاب ذات املشاهد العنيفة واالابحية قدر
املستطاع.
دور مؤسسات الشباب يف توجيه واستخدام األلعاب االلكرتونية:
إن دور مؤسسات الشباب يف جتنيب أطفالنا وشبابنا من خماطر األلعاب اإللكرتونية ليس مبعزل عن دور األسرة وخمتلف مؤسسات
التنشئة االجتماعية حيث أن الشاب قد يقضي بعض ساعات يومه يف هاته املؤسسات ويقوم مبمارسة هاته األلعاب هناك ،وعليه تقوم
املؤسسات الشبانية بعدة اجراءات من شأهنا توجيه الشاب اىل اجلانب اإلجيايب هلاته االلعاب ومن بينها:

 −حتديد السن والوقت املناسبني ملمارسة هاته األلعاب حيث أنه من الواجب ختصيص ألعاب لألطفال دون سن  12سنة وألعاب خاصة
ابلشباب ،كما أن املدة الزمنية ال تتعدى ساعة يوميا.
 −اختيار احملتوى املناسب لألطفال حيث جيب اختيار نوع األلعاب اإللكرتونية اليت ميارسها األطفال حبيث تكون ذات حمتوى مناسب لعمر
الطفل وال يتعارض مع قيم وتقاليد اجملتمع بعيدا عن العنف ،كما جيب أن يكون متوافقا مع العقيدة الدينية حىت ال يشعر الطفل ابلتناقض
الداخلي أو الصراع النفسي بني الواقع الذي يعيشه وبني عامله االفرتاضي الذي ُيب اللعب فيه.
؟https://www.ts3a.com/?p=32884
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األلعاب االلكرتونية يف مؤسسات الشباب
إرشاداي أعدته  "ESRB Ratingاللجنة العاملية لربامج الرتفيه
تقييما
ًّ
 −ال بد أن يتم االطالع على غالف كل لعبة ،حيث يوجد ً
اإللكرتونية  -توضح فيه ماهية اللعبة والعمر املناسب هلا.
يوجد يف مواقع اللعب اإللكرتونية الشهرية مساحة مت ّكن من املراقبة ومتابعة األلعاب االلكرتونية يطلق عليها "Parental Control
" ،Settingsوهي متنح القدرة على تفعيل املراقبة .
اقع مفيدة تقدم نصائح الستخدام األطفال والشباب لأللعاب اإللكرتونية أبمان
 −ينبغي االطالعُ على اإلنرتنت؛ للحصول على مو َ
: https://www.alukah.net/social/0/98423/#ixzz5Xn65HQDY

خامتة:
من خالل ما مت عرضه يتضح أن األلعاب االلكرتونية تعترب سالحا ذو حدين فإن كانت ممارستها من طرف األطفال والشباب حتت أنظار
ومراقبة الوالدين وكل مؤسسات التنشئة االجتماعية آتت أكلها وكانت ذات فائدة أما إن تركت دون مراقبة كانت ضارة ملستعملها أوال
صحيا ونفسيا واجتماعيا وضارة أيضا ابلنسبة للمجتمع من خالل األفكار اهلدامة اليت تنشرها والقيم السافلة املخالفة لتقاليد وأعراف
اجملتمع وابلتايل ضهور آفات أخالقية واجتماعية ( العنف ،االغتصاب  ،االحتيال )...غريبة عن اجملتمع.
قائمة املراجع:
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