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Electronic games constitute violent aggressive behavior for the child inside the school
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هتدف الورقة البحثية للكشف عن دور األلعاب االلكرتونية يف املسامهة يف اكتساب السلوك العدواين للطفل و إعادته يف الوسط:امللخص
 وأتثر الطفل بتلك االلعاب وبكل انواعها املختلفة مثال العاب الفيديو املثرية اليت حتمل مضامني العنف رسائل،بشّت صور العنف
املدرسي ى
 ويتأثر هبا االطفال، عنيفة حيث ان الطفل يتقمص الشخصيات البطلة ويريد نشرها وافراغ مكبواتته يف الوسط املدرسي او حّت العائلي
 وذلك ان املدة الزمنية الطويلة اليت يقضيها الطفل يف اللعب أو اجللوس امام شاشة الكمبيوتر دون رقابة من، وحماولة جتسيدها وتقليدها
،طرف األسرة جتعل التلميذ حيمل رسائل للعنف يريد إفراغها يف احمليط املدرسي سواء ضد األصدقاء أو األستاذ أو امام اجد افراد عائلته
مما جيعله متأخرا يف نتائج حتصيله الدراسي ومما يؤدي إىل حالة عجز يف اكتساب دروسه وفهمها وهذا ما يزيد حاالت الغضب وانتشار
.العنف يف البيئة املدرسية او العائلية ويزيد األمر صعوبة وأزمة
. السلوك العدواين، العنف املدرسي، الطفل، االلعاب اإللكرتونية:الكلمات املفتاحية
Abstract: The research paper aims to reveal the role of electronic games in contributing to
the acquisition of aggressive behavior for the child and its return in the school environment
in various forms of violence, and the child is affected by these games of all kinds, for
example, exciting video games that carry the contents of violence and violent messages as
the child embodies the heroic characters and wants Spreading it and emptying its
repressions in the school environment or even the family, and the children are affected by it
and try to embody it and imitate it, and that is the long period of time that the child spends
playing or sitting in front of the computer screen without supervision by the family makes
the student carry messages of violence he wants to empty in the school environment,
whether against friends Or the teacher or in front of the grandfather of his family members,
which makes him late in his academic results and leads to a state of inability to acquire and
understand his lessons, and this increases the cases of anger and the spread of violence in
the school or family environment and increases the difficulty and crisis.
Key words: electronic games, the child, school violence, aggressive behavior.
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مقدمة
تعد االلعاب االلكرتونية ميزة الثورة التكنولوجية احلديثة اليت تؤثر يف الفرد بشكل مباشر او غري مباشر من خالل اخلصائص اليت يتمتع هبا
على غرار اجلمع بني الصوت والصورة واحلركة ،وأتثريه يف خمتلف شرائح اجملتمع وخاصة األطفال عن طريق الربامج املتنوعة مثل االلعاب
العنيفة والعاب احلركة والعاب الفيديو املثرية وكذلك العاب الرايضة املختلفة كمبارايت كرة القدم اليت تثري استياء الطفل عند خسارته اللعبة
وخاصة اذا كان مشجع للفريق الرايضي ،واليت يعتقد الطفل أهنا تعبري ألفكاره وحتاكي عقليته مما تؤثر يف سلوكه ويتعلم كل ما حتمله من
قيم وأخالقيات وأفكار تولد فيه حب البحث واملعرفة وحب الفضول والتقليد ملا يشاهده ،فهذه األلعاب اليت حتمل الكثري من معاين
العنف أبشكاله املختلفة ومبا أن الطفل يفتقر للوعي والنضج للتمييز بني الواقع واخليال فهو حيمل تلك السلوكيات العنيفة اليت ميارسها
كلعبة ويريد جتسيدها على أرض الواقع .فاأللعاب االلكرتونية اليت تعترب من أهم الطرق اليت تؤثر يف الطفل من الناحية االجتماعية
والسلوكية والنفسية من خالل املضامني احملرضة على العنف الذي يتجسد يف الوسط املدرسي ضد األصدقاء او األستاذ من خالل التقليد
هلذه املشاهد العنيفة  ،وهو ما جيعلنا يف حرية من أمران جتاه هذا الدخيل على حياة أطفالنا والقيم اليت ينشؤون عليها  ،وعليه فإنه يتسىن
لنا طرح التساؤل التايل  :كيف تساهم االلعاب االلكرتونية يف اكتساب السلوك العدواين العنيف للطفل داخل املدرسة؟.
أوال  :التأصيل املفاهيمي والنظري ملصطلحات الدراسة:
 .1األلعاب االلكرتونية
األلعاب االلكرتونية هي نشاط تروحيي ظهر يف أواخر الستينيات ،وهو نشاط ذهن ابلدرجة األوىل يشمل كل من :ألعاب الفيديو
اخلاصة ،ألعاب الكمبيوتر ،ألعاب اهلواتف النقالة ،بصفة عامة يضم كل األلعاب ذات الصبغة اإللكرتونية.وهي برانمج معلومات لأللعاب،
ميارس هذا النشاط بطريقة ختتلف عن الطريقة اليت متارس هبا األنشطة األخرى كون الوسائل اليت تعتمد عليها هذه األخرية خاصة هبا،
ونقصد بذلك احلواسيب احملمولة والثابتة ،اهلواتف النقالة ،ألعاب الفيديو املتحركة واحملمولة ،التلفاز إىل غري ذلك من الوسائط ،وقد متارس
هذه األخرية بشكل مجاعي عن طريق الشبكات أو بشكل فردي كما تعتمد هذه األخرية على برانمج ومعاجل للمعلومات ووسائل
اإلخراج ،بصفة عامة تتكون من العناصر التالية (:مدخالت ( أوامر التشغيل واللعب تنفذ عن طريق لوحة املفاتيح ،أزرار التشغيل عصى
قيادة املروحية أو الطائرة للقيام ابلطريان ومقود السيارة أللعاب السباق ،الفأرة ،القناع إىل غري ذلك من األدوات )برامج اللعب ،املخرجات
(الشاشات الكبرية ،شاشة احلاسب ،شاشة اهلاتف النقال ،مكربات الصوت ،النظارات اإللكرتونية )الالعب وفد يكون وحده أو
ابملشاركة).1
وتعرف األلعاب االلكرتونية أيضا :هي لعبة حاسوبية أو الكرتونية تلعب بواسطة التالعب ابلصور على شاشة عرض .2 .كما تعرف
األلعاب االلكرتونية هي يف املفهوم املعلومات برجميات حتاكي واقعا حقيقيا أو افرتاضيا ابالعتماد على إمكانيات احلاسوب يف التعامل مع
1

 -مرمي قويدر ،اثر األلعاب االلكرتونية على السلوكيات لدى األطفال -دراسة وصفية حتليلية على عينة من األطفال املتمدرسني ابجلزائر العاصمة،

رسالة ماجستري ختصص جمتمع املعلومات ،جامعة اجلزائر  ، 2012-2011 ،2ص34
2

 -عبد الرزاق بن إبراهيم القاسم ،العالقة بني املمارسة األلعاب االلكرتونية والسلوك العدواين لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ،رسالة املاجستري

يف التوجيه واإلرشاد الطاليب ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،2011 ،ص.07
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الوسائل املتنوعة ،وعرض الصور وحتريكها وإصدار الصوت ،أما يف املفهوم االجتماعي فهي تفاعل بني اإلنسان واآللة لإلفادة من
إمكاانهتا يف التعليم والتسلية والرتفيه ،ومن الناحية العلمية متثل األلعاب االلكرتونية أداة حتد لقدرات املستثمر إذ تضعه أمام صعوابت
وعقبات تتدرج من ال بساطة إىل التعقيد ،ومن البطء إىل السرعة ،وأداة تطوير لثقافته وقدراته إذ تشد انتباهه وتنقل إليه املعلومة بيسر
ومتعة.

3

التعريف االجرائي :أهنا مجيع أنواع األلعاب املتوفرة على مستوى االجهزة االلكرتونية املتطورة اليت تساعد الطفل يف توفري اجلو للتنفس
عربها واخلروج من ضغوطات احلياة ،وتشمل ألعاب احلاسب ،وألعاب اإلنرتنت ،وألعاب الفيديو وألعاب اهلواتف النقالة ،وألعاب األجهزة
الذكية احملمولة .
 اصناف االلعاب االلكرتونية:
وقد صنفت األلعاب االلكرتونية من حيث اهلدف منها وشرحية مستخدميها إىل ثالثة أنواع
رئيسة هي:
 العاب املتعة واإلاثرة :هتدف عموما للتسلية وشغل الفراغ وتعتمد على تفاعل املستخدم مع اللعبةيف حاالت تبدأ مبستوايت بسيطة لتصبح معقدة وسريعة وغالبا ما تتجاوز سقف قدرات املستخدم مهما أتقن تدريبه ،وتتميز هذه
األلعاب أبهنا مثرية وتشد االنتباه لكثرة تتايل املواقف فيها واستخدامها للصور واألصوات القريبة من الواقع ومن أمثلتها العاب السيارات
والعاب القتال.4
 العاب الذكاء :تعتمد على احملاكاة املنطقية يف اختاذ القرار وتتطلب للتفكري يف التعامل معها وتكمن إمكانيتها يف إمكانية معاجلة كم هائلمن االحتماالت واختيار احللول املثلى تبعا ملعايري معينة وذلك يف وقت قصري ومن أمثلتها لعبة الشطرنج.
 األلعاب الرتبوية والتعليمية :هتدف إىل التوازن بني املتعة ونقل املعلومة بطريقة سهلة للمستفيد وهي تغطي مجيع األعمار ،فمن األلعابالبسيطة اليت تعلم الطفل قراءة األرقام واحلروف وكتابتها ،واأللعاب اليت تعلمه تركيب اجلمل إىل األلعاب اليت هتتم ابلتثقيف العام ونقل
املعلومات يف جماالت عدة كالرايضيات والعلوم والتاريخ واجلغرافية وتعليم اللغات ،كما هلا إمكانية إجراء اختبارات لتقومي مستوى املتعلم.5
 األلعاب الرايضية :وتشمل األلعاب اليت حتتوي على إي نوع من األنشطة الرايضية والعاب البطولة مثل سباق السيارات أو سباقالدراجات والعاب الكرة والصيد ،وهي ميكن ان تكون فردية يلعبها متسابق واحد وميكن أن تكون مجاعية يلعبها العبان أو أكثر.
 العاب العنف :والبعض يصنف العاب العنف إىل نوعني:• العاب العنف اخليايل :حيث تكون الشخصية كرتونية حتارب األعداء لتفادي الفناء ويف سبيل املثال ذلك تدمر وتقتل كل ما يعرتضها.

3

 -فاطمة ألسعيدي مهال ،الطفل واأللعاب االلكرتونية عرب الوسائط اإلعالمية اجلديدة بني التسلية وعمق التأثري ،دار اخلليج للصحافة والنشر ،ط،1

عمان ،2018،ص .29
 - 4مرح مؤيد حسن ،ظاهرة انتشار األلعاب االلكرتونية يف مدينة املوصل وأتثرياهتا على الفرد ،جملة إضاءات موصلية ،العدد  ،2013 ،75ص.4
 - 5مرح مؤيد حسن ،مرجع نفسه ،ص.4
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• العاب عنف واقعي :حيث تكون الشخصية ذات مالمح إنسانية وعليها أيضا أن حتارب وتقتل لتفادي الفناء وهي يف سبيل بقاءها
تقضي على كل احمليطني.
واخلطر يف هذه النوعية من األلعاب يكمن يف :أن العنف يف األلعاب هو ختيلي ،والعنف يف حياتنا واقعي واملشكلة تظهر عند الذين ال
مييزون بني اخليال والواقع الن ذلك يعتمد على عوامل عديدة منها عمر الطفل ومستواه التعليمي وذكائه وتنشئته االجتماعية فضال عن أن
التقنية احلديثة ساعدت على إعطاء تلك األلعاب واقعية أكثر وذلك عن طريق دمج تصوير أفالم الفيديو والسينمائية معها حبيث تظهر
6

شبه حقيقة.

 العنف املدرسي :
هو استخدام الضغط أو القوة استخداما غري مشروع ،أو غري مطابق للقانون من شانه التأثري على إرادة الفرد ومن هذا الضغط والقوة
تنشأ الفوضى فال يعرتف الناس بشرعية الواجبات ما دامت احلقوق غري معرتف هبا فتنتشر العالقات العدائية ،ويعرب العنف عن القوة
الظاهرة حيث تتخذ أسلواب فيزيقيا) الضرب ،احلبس ،اإلعدام (وأيخذ صورة الضغط االجتماعي وتعتمد مشروعيته على اعرتاف اجملتمع به
.7
ويعرف انه :استخدام القوة املادية إلحلاق األذى والضرر أبشخاص أو ممتلكات.
ويعرفه) خليل أمحد خليل(انه :السلوك الذي يستخدم اإليذاء ابليد وابللسان أو ابلفعل أو ابلكلمة ،يف احلقل التصادمي.8
التعريف اإلجرائي :
هو تلك السلوكات الغري السوية داخل احمليط املدرسي واليت يقوم هبا الطفل ضد زمالئه أو أساتذته  ،واملتمثلة أساسا يف السلوكات العنيفة
اليت ينجر عنها ضرر جسدي للمعتدي عليه .
 الطفل :
هي املرحلة اليت تعقب الوالدة مباشرة وتستمر حّت مرحلة الوعي الكامل والقدرة على اختاذ القرار والقيام ابملسؤوليات وهي غالبا ما تكون
بعد مرحلة البلوغ بسنوات قليلة.وقد عرف علماء االجتماع مرحلة الطفولة أبهنا املرحلة اليت يكون فيها الصغري وهو الطرف املستجيب
دوما لعمليات التفاعل االجتماعي  ،يعتمد على والديه حّت النضج الفيزيولوجي واالقتصادي .9
التعريف اإلجرائي :
هو ذلك الفرد االجتماعي الذي يكون يف مرحلة عمرية ما بني الوالدة وسن الوعي والذي نرى فيه أنه بعد سن البلوغ الفيزيولوجي بقليل .
 السلوك العدواين:
 - 6زينب سامل امحد عبد الرمحن ،الطفل العريب والثقافة االلكرتونية ،دار النشر والتوزيع ،اجلزائر ،2017 ،ص.33
7

 -فوزي أمحد بن دريدي  :العنف لدى التالميذ يف املدارس الثانوية اجلزائرية  ،مركز الدراسات والبحوث  ،جامعة انيف العربية  ،الرايض  ،السعودية ،

 ، 2007ص .34
 - 8بن عبد الرمحان الشهري علي :الطالب و العنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب ،رسالة
.ماجستري ،كلية العلوم .االجتماعية ،جامعة انيف ،الرايض ، 2003 ،ص . 10
9

– مري منصور يوسف علي  :قضااي السكان واألسرة والطفولة  ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ، 1999،ص .139
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يعترب السلوك العدواين استجابة غري مسبوقة ،وتعن إحلاق األذى ابآلخرين سواء كان األذى جسداي كالعض أو الضرب أو أذى
نفسيا كاإلهانة ابلكالم البذيء أو كان ماداي كإتالف املمتلكات .وتعترب العدوانية رد فعل طبيعي لدى التلميذ حلماية نفسه
وسعادته وفرديته فهو استجابة طبيعية ملوقف اإلحباط ،ويعد شرط للنمو ،أن العدوانية سلوك متعلم مكتسب من خالل املالحظة
والتقليد.10
التعريف اإلجرائي :وهو السلوك املنبثق من تشكل صور العنف لدى الطفل من خالل التقليد والتمثل حملتوايت الربامج التليفزيونية،
وجتسيدها على أرض الواقع " الوسط املدرسي" سواء كان هذا السلوك موجه للتالميذ الزمالء أو االساتذة.
 أشكال السلوك العدواين:
حدد ابترسون وآخرون  1986أشكال السلوك العدواين كالتايل:
 السب واالستهزاء كان يذكر الفرد والوقائع أو املعلومات بلهجة سلبية.-

التحقري وهو إطالق العبارات والشتائم اليت تنقص القيمة من طرف آخر وجتعله موضعا للسخرية والضحك.

-

االستفزاز ابحلركات كالركض يف الغرفة أو اخلبط على األرض بقوة.

 السلبية اجلسدية كمهامجة شخص آلخر و إحلاق األذى به. ألتزمت آبراء وطلب االعتداء الفوري من شخص آخر دون مناقش. التدمري وهو تدمري أشياء اآلخرين وختريبها.11اثنيا .النظرايت املفسرة للدراسة :
 نظرية التعلم االجتماعي:
إستعنا بنظرية التعلم االجتماعي اليت قدمها العامل الربت ابندورا عام  1958وتعرف هذه النظرية أبمساء أخرى مثل نظرية التعلم ابملالحظة
والتقليد ،أو نظرية التعلم ابلنمذجة  ،ومؤدى هذه النظرية أن التعلم يتم من خالل املالحظة  ،بشرط دقة أعداد النموذج االجتماعي الذي
يتعرض له الطفل مع تدعيمه ابلوسيلة املناسبة  ،وتشرح هذه النظرية السلوك اإلنساين كنتيجة لعوامل معرفية وبيئية وتركز على خواص
تعزيز الفعل لديه  ،وكذلك على املثريات كما أتخذ يف اعتبارها اثر العمليات الشعورية على التعلم املرتبطة ابإلدراك والتذكر والتحفيز
كالثواب والعقاب والتدعيم الذات أو البديل  ،مع الشرح العام لكيفية اكتساب األشخاص أشكاال جديدة من السلوك نتيجة مالحظة
تصرفات اآلخرين ،وكيف يتبنون هذه السلوكيات لالستجابة للمشاكل او الظروف اليت تصادفهم يف حياهتم .12

 -10عز الدين خالد :السلوك العدواين عند األطفال ،دار أسامة ،عمان ،2010 ،ص.05
11

12

 حيي خولة أمحد :االضطراابت السلوكية ،دار الفكر للطباعة والنشر ،األردن ،2011 ،ص.189 -حممد عوض :األب الثالث واألطفال  -االجتاهات النظرية لتأثريات التلفزيون على األطفال ،دار الكتاب احلديث ،الكويت  ، 2000 ،ص ص
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فالكائن االجتماعي يعيش ضمن جمموعة من األفراد يتفاعل معها ويؤثر ويتأثر فيها ،وبذلك فهو يالحظ سلوكيات وعادات واجتاهات
جمموعة من األفراد اآلخرين ويعمل على ىتعلمها من خالل املالحظة والتقليد .فوف ًقا هلذه النظرية فإن األطفال يستطيعون تعلم العديد من

األمناط السلوكية جملرد مالحظة سلوك اآلخرين ،حيث يعترب هؤالء مبثابة مناذج يتم االقتداء هبم وبسلوكياهتم

13

.

وقد أوضح أصحاب هذه نظرية من خالل دراسة " ابندورا" بعنوان "  :أثر النمذجة يف تعلم السلوك اخللقي " سنة1963
اليت قام من خالهلا ابملقارنة بني النماذج العدوانية احلقيقية احلية والنماذج املقدمة من خالل أفالم كارتونية مصورة وأتثريها على سلوك
خاصة العدوانية
العدوان لدى األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة ابن التعلم ابلنماذج املتلفزة هلا فعالية يف استثارة عدد من االستجاابت ً
مهما للسلوك ال ميكن جتاهل أثره يف منو شخصية الطفل
منها مما يدل على أن هذه النماذج ممكن أن تكون
ً
مصدرا ً

14

.

وهذه النظرية مناسبة ابلنسبة لدراستنا فالتلفزيون يقدم لألطفال برامج متنوعة حتتوي على تصرفات وسلوكيات بشكل ملموس ،ميكن
لألطفال ان يعتربوهنا منوذجا يقلدوهنا ،فالطفل يتعلم عن طريق املشاهدة  ،ينتج سلوك على أساس ما يشاهده  ،وأن الطفل يقلد الذي
يشبهه واألقرب إليه ،إذا كلما ازداد تشابه النموذج مع املشاهد " املقلد" ازدادت نسبة تقمص النموذج.
فرتى نظرية التعلم ابلنمذجة أن األطفال يتعلمون من خالل الربامج اليت يشاهدوهنا وميارسوهنا عرب وسائل االلعاب االلكرتونية،
وأهنم عندما يواجهون ظرفا مناسبا فيما بعد  ،حياولون تطبيق ما ميارسونه من أشكال اللعب املختلفة عرب جهاز احلاسوب أو االجهزة
اسعا من اخليال يفوق ما يف الواقع االجتماعي املباشر
املتطورة  ،فبالنسبة للطفل فالنماذج املتلفزة اليت تقدم أبشكال درامية تعرض مدى و ً
للطفل.

فالنماذج املالحظة تشكل رموزا ألفعال تنطوي على أحكام ممكن أن ميثلها الطفل لُتعرب عن رفضه أو قبوله للفعل املشاهد بناء على
اخلصائص املوقفية اليت يقع فيه الفعل واليت ميكن أن تشكل املربرات املنطقية للقبول أو الرفض.
 نظرية اللعب :يرى اصحاب هذه النظرية هي جزء من فعالية الطفل حيث ان الطفل يلعب ليجرب معطيات النمو وما طرأ على
استعداداته من التقدم  ،كالقدرة على التصويب واالمساك ابألشياء واملراوغة من املنافس وضبط حركة اعضائه او اعادة التوازن .15حيث
أن الطفل ميارس كل هذه االل عاب من أحل اخلروج من الواقع احلقيقي والدخول يف التأثر هبا وجتسيدها على شكل صور عنف وتشكل
السلوك العنيف لديه.
اثلثا .صور العنف يف وسائل اإلعالم -االلعاب االلكرتونية -وعالقتها بتشكيل السلوك العدواين العنيف للطفل:
إذا ما اعتربان وسائل االلعاب االلكرتونية احلديثة كشكل من أشكال وسائل االعالم احلديثة اليت تقدم خمرجات متميزة وأكثر أتثري على
سلوك الطفل وعلى تصرفاته نظرا للدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف نشر ثقافة العنف واإلعالم املرئي من خالل األفالم واملسلسالت
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 -عمار الزغلول  :نظرايت التعلم  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،األردن  ، 2003 ،ص . 125
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 -سهري فارس السوداين  :الربامج التلفزيونية وقيم األطفال  ،كنوز املعرفة  ،األردن  ،ط ، 2009 ، 1ص . 83-82
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اليت تبث يوميا ,ابإلضافة إىل العديد من القنوات الفضائية اليت تساهم هي األخرى يف تشكيل خلفية العنف لدى األطفال ،ابلرغم ما
حيققه التلفزيون من االجيابيات إال أنه خاصة ابلنسبة للطفل هناك مشاهد كثرية تتميز ابلعنف وهذا ما يؤثر على نشأة الطفل فيما بعد،
فقد ثبت السلوك العدواين الذي يتم تعلمه بسبب أفالم العنف وقسوة الوالدين وأتثري أجهزة اإلعالم .16
فالعنف املتلفز عبارة عن مجلة التفاعالت واالنفعاالت املعروضة عرب الربامج ومكانة جتسيد سلوكيات وألفاظ ورموز تتنايف والتوجهات
النفسية السوية ،والقيم واملبادئ واملعايري االجتماعية ،ويعرف أيضا التصوير العلن لفعل يتضمن شكل من أشكال العنف يقصد التهديد
أو الضرر الناتج عن فعل العنف يكون مرئيا أو ظاهرا أو مسموعا بوضوح ويوصف أبنه ال قانوين وغري أخالقي وذلك عند ممارسته يف واقع
احلياة فعال. 1
حيث هلذه الصور قوة جذب كبرية للمشاهدين إىل درجة أن البعض يشري إىل وجود عالقة سببية بني العنف ومشاهدته عرب برامج
التلفزيون ،فاملشاهدة تقود إىل مزيد من العنف والعنف يقود إىل مزيد من املشاهدة.17
وقد وجدت تفسريات عديدة لكثرة العنف يف وسائل اإلعالم وخاصة منها املتلفزة:
-

الواقع عنيف ،والتلفاز يعكس يف هناية األمر الواقع العنيف الذي هو جزء منه.

 منتجو الربامج حمكمون العتبارات اقتصادية ،واحملرك األساسي هلم هو مقياس نسبة املشاهدة. العنف له قوة جذب كبرية للمشاهدين خاصة ان املشاهد يتعاطف عادة مع القوي يف كثري من قصص العنف يعكس الطريقاألبسط واألجنع حلل املشاكل.
 العنف مييز بني األشرار مقابل األخيار وابلتايل نستطيع ان نتماثل مع الطيب الذي هو بشكل عام اجلميل ،القوي ،املستقيم .18ومن خالل ما مت طرحه سابقا يتوضح لنا جليىا أن العالقة بني ممارسة االلعاب االلكرتونية والطفل هي مما ال شك فيه عالقة أتثري ،قد

يكون إجيابيا أو سلبيا ومن خالل تسليطنا يف دراستنا هذه على العنف املكتسب من هذا التأثر فإننا نقر ابحملصلة على أنه راجع لضعف
الرقابة الوالدية على مثل هذه املواضيع ،عالوة على طول املدة الزمنية اليت يقضيها الطفل أمام شاشة احلاسوب أو االجهزة الذكية املتطورة،
كل هذا توافقا مع هذه النفسية اهلشة للطفل جيعل من تلك الربامج وأبطاهلا أانسا مثاليني لدى هذا األخري .
وتتضح العالقة بني االدمان على االلعاب االلكرتونية وتشكل السلوك العنيف للطفل ان تلك املمارسات جترب الطفل على امهال للواجبات
املدرسية كما اهنا تؤثر على حتصيله الدراسي ونتائجه ،هذا ما يزيد العالقة اكثر توترا بني الطفل واحمليط اخلارجي )االسرة واملدرسة( وهنا
يصبح االمر اكثر تعقيدا ونشأة جيل ميارس مجيع انواع العنف واكتساب العادات السيئة وتكوين ثقافات مشوهة خاصة الرتبوية منها
وحدوث العزلة االجتماعية ابإلضافة اىل التوتر االجتماعي وفقدان التفكري واحنسار العزمية واالرادة وغياب احلوار والتفاهم بني افراد االسرة
وانعزال الطفل عن جمتمعه ،تلك االلعاب مصممة بطريقة اللعب املنفرد مما يتيج للطفل االبتعاد عن اللعب اجلماعي هذا مايزيد االطفال
الوقوع يف املشاكل.
16

 -حممد قناوي هدى :سيكولوجية املراهقة ،مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة ، 1996 ،ص .155

17

 -عبد الرمحان العيسوي :اضطراابت الطفولة ،اإلسكندرية، 1996 ،ص .168

18
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اخلامتة
تعترب دراسة أتثري االلعاب االلكرتونية وخاصة العاب الفيديو املوجهة لألطفال على سلوكياهتم من أهم الدراسات يف علم االجتماع،
نظرا ألمهية الدور الذي تربزه تلك االخرية من خالل براجمه املختلفة املوجهة لألطفال خاصة يف عصران الراهن ،فقد أصبحت وسائل
التكنولوجيا احلديثة منافسا رئيسيا للوالدين يف تنشئة األطفال ،حبيث تفرض على األسرة وظائف ومهام جديدة تتعلق بنمو الطفل
االجتماعي ،الن األسرة هي الوسط الرتبوي الذي يقوم بنقل الرتاث الثقايف واالجتماعي إىل الطفل كما أهنا املدرسة األوىل اليت حيتك هبا
الطفل واليت من مهامها تربيته على السلوكيات السوية  -على حسب أعراف اجملتمع  ،-ومن منطلق هذه النقطة يتجلى لنا حجم الصراع
الذي تواجهه األسرة يف عصران احلايل مع هذه برامج االلعاب االلكرتونية املختلفة املوجهة للطفل إذ أهنا يف بعض األحيان إن مل نقل يف
يعرضه إىل االحنراف خاصة مع املوجة املتزايدة ملظاهر
جلها حتتوي على مواضيع ال تتوافق مع عمره و تتناف مع التنشئة األسرية له  ،ما ى
العنف اليت تربز يف نفسية الطفل و أتثرياهتا احملتملة.
التوصيات املقرتحة
وعليه ويف ختام دراستنا نتقدم ببعض التوصيات كضرورة توجيه األطفال إىل نشاطات أخرى لقضاء أوقات الفراغ بدالً من مشاهدة
التلفزيون ،وضرورة مرافقة أولياء األمور ألطفاهلم يف ممارسات تلك االلعاب ايل تتوفر بشكل كبري وهائل على مستوى الوسائل التكنولوجية
احلديثة ،توعية األطفال أبمهية عدم االقتداء وتقليد الشخصي ات الكرتونية اليت تظهر يف الربامج ،ودعوة مؤسسات التنشئة االجتماعية إىل
احملافظة على مستقبل هذا اجملتمع.
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