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 مرشح للنشر في وسائل نشر أخرى في الوقت نفسه.
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 البحوث والدراسات األكاديمية.
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 فهرس العدد األول 
 

4  

، تصدر عن المركز الديمقراطي العربي1، المجلد2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو   

 

 

 الصفحة عنوان المقال الرقم
 األلعاب االلكترونية والطفل : تأمالت تحليلية في أبعاد التأثير  01

 مصطفى المريطد.  
06  _37 

 األلعاب اإللكترونية  وعالقتها بالتنمر  اإللكتروني لدى األطفال  02
 ط.د. مصطفى حاج قويدر  

38_68 

ة الطفل في ظل ِّ  03 تأثير األلعاب اإللكترونيَّة على جوانب صحَّ
الح برهومي،   19جائحة كوفيد   د. سميَّة محمَّد الصَّ

69  _88  

 ط.د. بشير  مخاطر األلعاب اإللكترونيَّة على األطفال و بدائلها 04
 قويدري

89 _115 

 
05 

لألطفال  "تكنولوجيات المعلومات و تأثيراتها على السالمة النفسية
التوحد  –في سن ما قبل التمدرس في ظل ِّ جائحة كورونا

 ط.د. وفاء بوراس"-أنموذجا

 
 116_135 

 إدمان اللعب اإللكتروني و اِّضطرابات النَّوم)مداخلة نظريَّة( 06

 د. رايس علي ِابتسام
136 _157 

مدى فعالية الحماية القانونيَّة للطفل من مخاطر األلعاب  07
د.دربال سهام / د. مجدوب ، اإللكترونيَّة في ظل جائحة كورونا 

 نوال

 
158_184 

اآلباء واألمهات شركاء المعلم الفلسطيني عبر الفضاء اإللكتروني  08
الباحث :  م. نضال محسن " 19في زمن الكورونا "فيروس كوفيد 

 الشرافي

 
185_210 

09 
 

 236_211 ط.د.  محمد لمين فتح هللا الطفل على اإللكترونيَّة األلعاب أثر

لوك العدواني لدى  10 العنف في األلعاب اإللكترونيَّة وعالقته بالسُّ
وك األطفال  ط.د. طارق برُّ

 

237_ 262 



 فهرس العدد األول 
 

5  

، تصدر عن المركز الديمقراطي العربي1، المجلد2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو   

 

 

 

مظاهر تأثيرات األلعاب اإللكترونيَّة على األطفال في زمن كورونا  11
Covid-19 ط.د.  موساوي عبد الحفيظ 

263 _286 

في ظل ِّ جائحة   تأثير األلعاب القتاليَّة اإللكترونيَّة على األطفال 12
 أ. رضا خضر كورونا "لعبة فري فاير ولعبة ببجي

287 _304  

التعلُّق بالوسيلة خطر  -تأثيرات األلعاب اإللكترونيَّة على األطفال 13
 د. ميلود مراد كبير ُيضاف لهاجس المضمون 

305_319  

 الطفل وألعاب الفيديو في ظل جائحة كورونا بين الترفيه واإلدمان 14
 حومالك محمَّد الباحث:  

 320_335  

المة  15 الرَّقميَّة عند الطفل أثر جائحة كورونا على تحقيق السَّ
 كآليَّة بديلة لممارسة األنشطة الر ِّياضيَّة والبدنيَّة بتوجيهه

ــي ناديـة    ــوم عمـاد     و د.منمان  ط.د  دلهـ

 336_378 

األلعاب اإللكترونيَّة وأثرها على سلوكيَّة الطفل خالل أزمة كورونا  16
     الدِ ين                                                رأ. مهداوي نص وأ. مصعب بلفار   19 كوفيد

 379_406 

 418_405  خضرة حديداند. ،  التأثير السلبي للعبة فري فاير على األطفال 17
18 Impact of Electronic Games on Children 

Attendance of Virtual Classes in Time of 
Coronavirus Dr. Meryem ROSTOM 

 419_440 

19 Asymptomatic Video Games Syndrome in Time 

of Coronavirus Covid-19 Pandemic on 

teenagers’ Character Traits Dr. SAAIDIA Bachir 

 

  
441_456 



 ط.د: مصطفى حاج قويدر  "األلعاب اإللكترونيَّة وعالقتها بالتنمُّر اإللكتروني لدى األطفال"

 

6 
 

، تصدر 1، المجلد2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

 أبعاد التأثيرتأمُّالت تحليليَّة في  :ة والطفليَّ األلعاب اإللكترون
Electronic games and children: 

Analytical reflections on impact dimensions 

كتور مصطفى املريط  الدُّ
ة وعلوم اإلعالم والتواصلمختبر الدراسات  ة واللسانيَّ  األدبيَّ

ة -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس     اململكة املغربيَّ

 : ملخص

يرصد هذا املقال املستند إلى مجموعة من التأمالت والشواهد 
واالستبيانات والدراسات العلمية أهم التأثيرات السلبية املعرفية والقيمية 

اإللكترونية في الطفل، بعد أن فرض الحجر الصحي املنزلي والسلوكية لأللعاب 
" على 19 بوصفه إجراء احترازيا من اإلصابة بفيروس كورونا املستجد "كوفيد

األسرة اللجوء إلى هذه األلعاب كوسائل فعالة لتسلية األطفال وإدارة فائض 
ال آنية الوقت وتزجيته. إال أن األكيد أن األلعاب اإللكترونية وإن كانت حلو 

وفعالة لألسرة أمام حركية األطفال وشغبهم وتبرمهم من امللل والفراغ، إال أن 
تأثيراتها املستقبلية ستكون وخيمة على صحتهم الفيسيولوجية والعقلية 

 والنفسية واالجتماعية والروحية.

 
 Abstract: 

   This article, based on a set of reflections, evidences, 
surveys and scientific studies, monitors the most important 

cognitive, value and behavioral negative impacts of 
electronic games in children, after the imposition of 

domestic quarantine as a precaution against infection with 
the new coronavirus (Coved19), the family should use these 
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games as effective means of entertaining children and 

managing and spending excess time. It is certain, however, 
that electronic games, while they are real-time and effective 

solutions for the family in the face of children's 
hyperactivity, rioting and boredom, but they will have huge 

future impacts on their physiological, mental, psychological, 
social and spiritual health. 

 

 مقدمة.
الحدود بين الدول، وتعليق تعيش البشرية اليوم حدثا كونيا فرض غلق 

الرحالت الجوية، والتباعد الجسدي والحجر الصحي المنزلي بوصفه إجراء 
"، في ضوء عدم وجود 19احترازيا من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد

لقاح أو عقار له إلى حدود كتابة هذا المقال. ورغم أن الجائحة عالمية 
على الدول وسياساتها وعالقاتها واقتصاداتها، وعلى بنياتها  جليةوتأثيراتها

االجتماعية واألخالقية؛ إال أن تأثيرها على األفراد داخل المجتمعات التي 
اعتبرت إلى حين مجتمعات التسارع والمعلوماتية واالتصال الالمحدود والشفافية 

فسية خاصة، لذلك وغيرها من توصيفات القرية الكونية؛ أشد ألن لكل فرد بنية ن
تراوحت ردود فعلهم على الوضعية المستجدة بين مشاعر متباينة من إحساس 
بالالمباالة والخوف والحزن إلى اإلحساس بالهلع، واالكتئاب، والخوف 

 المرضي، والقلق، واالنعزال، والوسواس القهري وغيرها.
القائمة على الحجر الصحي وتقييد الحركة، -واخترقت هذه األزمة 

دوائر انتماء  -والحرمان من بعض الحقوق اإلنسانية بكل تداعياتها وتأثيراتها
الفرد االجتماعية المختلفة، لتصل إلى حلقة األسرة التي وجدت نفسها أما 
وضعية مستجدة غير مألوفة أجبرتها على التكيف والتأقلم والتعايش مع وضع 
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التجوال في الشوارع جديد، خاصة مع مغادرة األطفال للمدارس، ومنعهم من 
واألزقة أو التواجد بالنوادي والمالهي والمقاهي والفضاءات العامة. فالتحاق 
األبناء بالمنازل والبيوت خوفا من انتقال عدوى المرض، وقسرا تحت طائلة 
التعرض للعقوبات الزجرية التي أقرتها حكومات الدولة لمواجهة الجائحة، أوجب 

لسد أوقات فراغ  أنجع ر واألوصياء البحث عن حلولأولياء األمو  الوالدين على
األطفال باللجوء إلى وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة التي اقتحمت بالفعل 
والقوة هذا الفضاء المشترك، والنظر إليها مخلصا من هذا المأزق، وبديال 

 ه.تعويضيا لمجموع الحرمان، وأدواتا فعالة للتسلية وإلدارة فائض الوقت وتزجيت

ومن هذه الوسائل التي لجأ إليها اآلباء وأولياء األمور ألعاب الفيديو أو  
األلعاب اإللكترونية بمختلف أشكالها، سواء كانت متصلة مباشرة بشبكة 
اإلنترنيت أو يتم تحميلها على األجهزة اإللكترونية واستخدامها دون الحاجة إلى 

ن كانت حلوال آنية وفعالة، إال أن  ذلك، إال أن األكيد أن هذه األلعاب وا 
ستكون وخيمة على صحتهم الفيسيولوجية والعقلية والنفسية  المستقبليةتأثيراتها 

واالجتماعية والروحية؛ وتأسيسا على ما سبق يمتح من هذين الواقعين الواقعي 
 واالفتراضي إشكالية رئيسة يحاول هذا المقال اإلجابة عنها: ما أبعاد وحدود

يرات السلبية المعرفية والقيمية والسلوكية لأللعاب اإللكترونية في التأث وتجليات
 الطفل؟ 

سنسعى إذن في ما سيأتي من تحليل نظري إلى تتبع أهم هذه التأثيرات 
السلبية انطالقا من شواهد واستبيانات ودراسات علمية سابقة، موقنين أن إيجاد 

بة" يمر بالضرورة عبر حلول لهذه الظاهرة أو تقنين استعمال الوسيلة "اللع
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التنبيه إلى هذه المخاطر، ومما ال شك فيه أن فهم اإلطار النظري والواقعي 
سيعزز فهمنا ووعينا ودعوتنا إلى ثورة جديدة في مجاالت التربية اإلعالمية 

تواكب التطور الهائل  ،والتعليم والتثقيف والتسلية والترفيه المستهدفة لألطفال
ويثير االنتباه إلى  ؛ذه األلعاب في الفضاء السيبرانيوالمغري الالمحدود له
لى التحديات المطروحة اآلن على الجميع آباء المجتمعمخاطرها على الفرد و  ، وا 

 وفاعلين اجتماعيين وأخصائيين.

وألجل ذلك استرشدت في رحلة الكشف والتأمل عن هذه التأثيرات 
والعربية ذات الصلة،  بمجموعة من النظريات والدراسات اإلعالمية الغربية

مستعينا في ذلك بأداة التضاد الثنائي للمنهج البنيوي، بالتمييز المبدئي بين 
إمكانية وجود تأثيرات إيجابية، وبتركيزنا في هذا المقال على دراسة التأثيرات 
السلبية التي ستطرح للتداول النظري، مستندا في ذلك إلى النظرية الوظيفية 

م طبيعة وأدوار وتأثيرات األلعاب اإللكترونية كوسائل التي ستساعد على فه
اتصالية وا عالمية في الطفل، انطالقا من مسلمة نظرية مفادها أن أساس وجود 
أي مؤسسة هو وظائفها في المجتمع. فوظائف وسائل اإلعالم واالتصال بما 

بيع، فيها األلعاب اإللكترونية تتضمن اإلعالم واإلخبار إضافة إلى الترفيه وال
وتتعدد هذه الوظائف من تنوير الرأي العام إلى المساهمة في النشاط 

لى التأثير في صناع القرار في المجتمعو  ، االقتصادي ؛ وهذين المنظورين ( 1)ا 
الثاوية النظرية العامة  المعيارية البنيوي والوظيفي هما اللذان يحكمان المقاربة

                                                                 

عبد الرحمن عزي، دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر إعالمي متميز، سلسلة كتب  (1)
م.ص: 2009، بيروت، 2ط، مركز دراسات الوحدة العربية، 28المستقبل العربي، عدد 

. وقد استفدنا منه كثيرا كأرضية لبسط بعض تأثيرات األلعاب اإللكترونية في هذا 116
 المقال.
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األلعاب ثالثي لتأثيرات  الموضوع، وهي المقاربة التي أحالتنا إلى تقسيم لهذا
تبعا لتعدد أبعاد الظاهرة اإلنسانية األساس: البعد اإللكترونية السلبية في الطفل 

 المعرفي والبعد القيمي والبعد السلوكي.
 

التأثيرات السلبية لأللعاب اإللكترونية في البعد  أوال:
 . المعرفي لدى الطفل

 إضعاف الطالقة اللغوية للطفل -

على استعمال  يعتمد التواصل اللغوي الرائج في األلعاب اإللكترونية،
لغة مبسطة، وربما  على استخدامو  مجموعة من األوامر واألفعال المحدودة،

كانت عامية فقيرة ضعيفة المستوى، كما أن نسبة مفردات اللغة وصيغها 
الجديدة التي يمكن أن يحصل عليها من يستخدم هذه األجهزة الحاملة في 

كما يتسرب  .الغالب، تكون أقل من النسبة المطلوبة لتكوين طالقة لغوية عالية
رات غريبة أو تراكيب لغوية غير سليمة عبر هذه األلعاب اإللكترونيةألفاظ وعبا

في نطقها أو غير صحيحة في تركيبها وصياغتها، وتختلط بمفردات اللغة 
األصل، ويلتقطها األطفال دون وعي منهم، وتشيع بينهم دون إدراك لعدم 

 ومن الدراسات التي أثبتت تأثير هذه األجهزة على.(1)صالحها أو سالمتها
في مرحلة النمو، دراسة الباحثة األمريكية ماري وين القدرات اللغوية لألطفال 

(Marie Winn ،التي توصلت إلى أن استقبال األطفال للكلمات بالتتابع ،)
                                                                 

، 212أحمد المعتوق، المعتوق أحمد، الحصيلة اللغوية، سلسلة عالم المعرفة، عدد  (1)
 .83-80م، بتصرف عن ص: 1996الكويت، 
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ومع قلة المجهود العقلي الذي يتطلب تشكيل أفكارهم ومشاعرهم الخاصة 
فراغها في كلمات، ومع استرخائهم سنة بعد سنة، يستقر لديهم نمط يؤكد  وا 

، ولذلك ستنصح اآلباء بعدم تعريض أطفالهم أقل من (1) ر اللفظيةالمعرفة غي
له عنصرا من عناصر التنشئة ب  ق  خمس سنوات نهائيا ألية وسيلة إعالمية، فت  

 ى الوسيلةلم السيطرة علاالجتماعية له ثمن باهض للغاية، فالمطلوب هو تع
 .(2)حتى ال تسيطر علينا

 غرس ثقافة الفسيفساء لدى الطفل: -

تعمل األلعاب اإللكترونية على تسطيح المعرفة وجمهرتها بتركيزها على 
مخاطبة مشاعر الالعب ورغباته أكثر من تركيزها على مخاطبة عقله ومنطقه، 

وثقافة وسائل اإلعالم عامة، وهو ما يقلل من إدراكه لواقعه ولحقائق محيطه. 
علومات عشوائية ومنها األلعاب اإللكترونية خاصة، هي في مجملها ثقافة م

ومتباينة تقدم للمتلقي بدون ترابط منطقي، وال تساهم في بناء معرفة حقيقية، 
ويكون مآلها النسيان السريع، وقد أطلق عليها الفرنسي أبراهام مولس 

(Abraham Moles( لقب ثقافة الفسيفساء )La culture en 

mosaïque)(3)( واألمريكي آلفين توفلر ،Alvin Toffler) ب ثقافة الصورة لق

                                                                 

: عبد الفتاح الصبحي، سلسلة عالم وين ماري، األطفال واإلدمان التليفزيوني، ترجمة (1)
م، ص: 1999، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، يوليو 247المعرفة، عدد

70 
ماكفيل توماس، اإلعالم العالمي، ترجمة: عبد الحكم أحمد الخزامى، دار الفجر للنشر  (2)

 .293 -292م، بتصرف عن ص: 2012، األردن،1والتوزيع، ط
)3( Abraham Moles, Socio-dynamique de la culture, Paris- Lahaye, 
Mouton et Cie, 1967, 

 p. 68.  
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. وينتج عن ثقافة الفسيفساء هذه مزيج أو خليط (1)(Blip cultureاالنعكاسية )
غير متجانس يعزز شعور الفرد بأن الحياة مجزأة ومشوشة وتفتقر إلى التماسك، 
وهي االستعارة المهيمنة لفهم الثقافة األمريكية المعاصرة التي تعزز إحساس ما 

 .(2)بعد الحداثة
 لمعلوماتية لدى األطفالالتخمة ا -

سيال جارفا من المعلومات يمكن أن يصيب  تقدم األلعاب اإللكترونية
م( عدد من 1990شخصه عام ) "تخمة المعلومات"األطفال بما يسمى مرض 

( الذي أطلق David Lewisالعلماء، منهم عالم النفس البريطاني ديفيد لويس )
بضغوط المعلومات على مجمل هذه األعراض المرضية المرتبطة 

(Information fatigue Syndrome)(3) وهي التخمة التي يمكن أن .
تصيب العبي األلعاب اإللكترونية من األطفال، وتمنعهم من اإلقبال على 
الدراسة أو المطالعة، وقد عبر عنها طه عبد الرحمان بقوله: "إن تعرض العين 

لتعاقب أشبه بالشحن لتتابع الصور بعضها في عقب بعض، حتى بات هذا ا
منه بالبث، يصيبها بما يشبه التخمة التي تجد نفس المتفرج معها الملل أو 
الضجر، فال يرتسم خياله بهذه الصور، ناهيك عن أن تقوي مخيلته على أن 

                                                                 

ألفن توفلر، حضارة الموجة الثالثة، ترجمة: عصام الشيخ قاسم، الدار الجماهيرية للنشر  (1)
 .180م، ص: 1990، ليبيا، 1طوالتوزيع واإلعالن، 

والمجتمع: وجهة نظر نقدية، ترجمة: صالح خليل أبو آسا بيرغر آرثر، وسائل اإلعالم  (2)
 .104م، بتصرف عن ص: 2012، مارس 386أصبع، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

القاهرة،  ،1ط رضا عبد الواجد أمين، اإلعالم والعولمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، (3)
 . 152م، ص: 2007
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تستأنف ما رأته عينه، فاتحة فيه إمكانات جديدة أو أن تنشئ، من عندها، 
 .(1)"بدائل له، أو حتى أن تنسج على منواله

وتراجع التفكير التجريدي لدى  للمتخيل اكتساح الصورة -
 األطفال

دمان  باحثونيؤكد  أن اإلفراط في استعمال وسائل اإلعالم واالتصال، وا 
األلعاب اإللكترونية خاصة، يؤثر سلبا على فكر المشاهد فتضعف لديه ملكة 

فكرة مبعدا العقل التخييل واالبتكار والقدرة على التجريد، ألنه يقدم الصورة وال
ومحاوال شحذ الفكر، فتتباطأ العملية التحليلية االنتقادية لديه، نظرا لضعف 

. فتبليد األفهام والعقول يتأتى من كون أن الصورة مدرك حسي ال (2)المضمون
يقتنص من األشياء إال جوانب ظاهرة وجزئية، بينما الفكرة مدرك عقلي يقتنص 

ة؛ ومعلوم أيضا أن الصورة تنـزل من الفكرة من األشياء جوانب باطنة وكلي
األلعاب اإللكترونية  . واعتماد(3)منـزلة المعطى الذي يخضع لعملها التجريدي

على الصورة يؤثر بشكل أساس على حاسة العين، لذلك فطبيعة االستقبال 
وحجمه ووتيرته تفرضها الوسيلة اإلعالمية ال العين، وذلك عكس القراءة مثال، 
إذ تتحكم العين في عملية القراءة وزمنها. ويترتب عن هذا الواقع استسالم العين 

مقتضياتها. كما أن شدة سكون العين، وارتباطها للوسيلة، وبقاؤها سجينة ل
                                                                 

طه عبد الرحمان، دين الحياء: من الفقه االئتماري إلى الفقه االئتماني، الجزء الثاني:  (1)
، بيروت، 1التحديات األخالقية لثورة اإلعالم واالتصال، المؤسسة العربية للفكر واإلبداع، ط

 40م. ص: 2017لبنان، 
الطيب عيساني،  العولمة اإلعالمية، وآثارها على مشاهدي الفضائيات األجنبية، رحيمة (2)

 .120م، ص: 2010عالم الكتب الحديث، األردن، ، 1ط
دين الحياء: من الفقه االئتماري إلى الفقه االئتماني، الجزء الثاني: التحديات األخالقية  (3)

 .38ص: مرجع سابق، لثورة اإلعالم واالتصال، طه عبد الرحمن، 
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بالصورة على الشاشة يضعف عملية التفكير، ويحول المشاهد إلى كائن ساكن 
سلبي في أدنى مستويات نشاطه الذهني، وذلك ما بينته دراسات نفسية وتربوية 
عدة وصلت بين إدمان مشاهدة األطفال للتلفاز واأللعاب اإللكترونية والعياء 

 اقتحام الشاشات ألوقات فراغكما أن  .(1) ني وضعف األداء المدرسيالذه
من الواقع، وما يصاحب هذا  جتثثهتو أحالم اليقظة، لطفل في اتغرقه ، الطفل

االستعمال المفرط من "قصف" عاطفي عشوائي لمشاعر وأحاسيس الطفل 
(bombardement émotionnel ومنه خلل في نمو شخصية الطفل ،)

بداعه،  ( Liliane Lurçat)ليليان لورسا  هاتهي التأثيرات التي  أثبتو وخياله وا 
فاألكيد أن زيادة ساعات  ،()عالمة نفس األطفال الفرنسية في كثير من دراساتها

تها واإلدمان على دواستقبال سيل ضخم من الصور اإلعالمية ومشاهالتعرض 
وتضخم الزمن اإلعالمي المرئي والمسموع على حساب  لكترونية،األلعاب اإل

الزمن القرائي والمدرسي واالجتماعي، سيؤدي إلى شعور األطفال بالتعب 
واإلنهاك، ما ينتج عنه تراجع الحس النقدي ومن ثم التأثير في عملية تكوين 

                                                                 

مرجع سابق، عبد الرحمن عزي، دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر إعالمي متميز،  (1)
 . 122 -121 :ص  بتصرف عن

():يمكن مراجعة الكتب التالية 
Liliane Lurçat : La Manipulation des enfants : Nos enfants face à la violence 

des images, Monaco, Ed du Rocher, coll. « Esprits libres », 2002.Des 

enfances volées par la télévision : le temps prisonnier, François-Xavier de 

Guibert, coll. « Pédagogie - Ecole », 2004. La manipulation des enfants : Par 

la télévision et par l'ordinateur, François-Xavier de Guibert, Paris, 

coll. « Pédagogie - Ecole », 2008. 
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دمان األلعاب اإللكترونية،. ومع مرور الوقت(1)الرأسمال البشري سيشكل  ، وا 
هؤالء األطفال عادات تنطوي على نبذ المطالعة، ومن ثم نبذ الدراسة والتعلم، 

 والنتيجة زيادة معدالت الرسوب والتسرب والهدر المدرسي.

التأثيرات السلبية لأللعاب اإللكترونية في البعد :ثانيا
 القيمي والوجداني لدى الطفل

  إضعاف مناعة األطفال الفكرية  -

( هي بنية فرضية Immunité intellectuelleالفكرية )المناعة 
وجوانية، معرفية وقيمة، ذاتية وجماعية، تحدد سلوكات الفرد في تعامله مع 

ق يمثيرات العالم الخارجي، وتجعله يستنفر المقاومة الذاتية المكتسبة عن طر 
ثير بما فيها وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة ذات التأ-التنشئة االجتماعية

في التعاطي مع المشكالت الطارئة، وتجنبه التماهي مع اآلخرين،  -الكبير
وتحميه من اإلصابة باالنزالقات األخالقية التي تهدد منظومته المعرفية 

واإلنسانية. فمن أجل اإلثارة وصناعة الرغبات تعمل األلعاب اإللكترونية 
وتتنافس في ذلك للترويج للعنف والجنس والمتعة تصريحا أو تضمينا؛ بل 

بوسائلها المتعددة، وتتزايد حدتها استطرادا، ما سيؤدي تدريجيا إلى إضعاف 
، ويصف طه "الممنوعات الثقافية"درجة االنفعال أو المقاومة والحساسية تجاه 

عبد الرحمان هذا التأثير قائال: "ترادف المناظر المؤثرة على بصره، إن ألما أو 
جنسا أو شذوذا أو خالعة، يجعل إحساسه بها  عنفا أو موتا أو مجاعة، إن

يأخذ في الضعف شيئا فشيئا )..(، وقد تتبارى وسائط اإلعالم بتقنياتها 
                                                                 

محمود شمال حسن، سايكولوجية خطاب الفضائيات: جاذبية الصورة والثقافة الوافدة، دار  (1)
 .179م، ص: 2014، بيروت، 1طالكتب العلمية، 
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ومنتجاتها المتجددة في تزويد المتفرج من الصور بما يثيره أكثر، مجاوزة بالغ 
 .العواطف واالنفعاالت التي تحدث في حياة الناس

ليها ، هي األخرى، فال يعود يتأثر ومع ذلك ال يلبث أن يتعود نظره ع
 إلى تبلد اإلحساس وتخشبه. دي.  فإدمان اللعب اإللكترونية يؤ (1)برؤيتها"

وأظهرت دراسات إعالمية واتصالية عدة هذه التأثيرات السلبية التي تبرز 
الغش كتعلم مهارات  ؛، أي: تقليد الصفات السلبيةالوجداني في أشكال التقمص

ثارة النـزعات العدوانية و تحفيز  وأال؛ مث والقتل السرقةو  . (2)في الفرد الكامنةا 
نوعية من لأصبحت تروج  حيث ومضمونها مع شكل القيموتعزز هذا األمر 

-Téléاأللعاب المحاكية للواقع قياسا على ما يسمى بتليفزيون النفايات )

poubelle( أو )RASH TV)، عناصر مترابطة هي وتتأسس على: 
(، والرقابة Exhibitionnisme(، واالستعرائية )Voyeurismeالتلصص )
نفسها التي العناصر وهي . ( 3)(Surveillance et soumissionوالخضوع )

إن اإلفراط في . المشهورة والمتداولة في جل األلعاب اإللكترونية حاليا تحضر
األلعاب اإللكترونية التي يستخدمها األطفال اإلثارة الجنسية في اإليحاءات و 

يمكن أن تكون له نتائج وخيمة على سلوكاتهم الجنسية مستقبال مع شركائهم، 
وعلى تصورهم للجمال ومقاييسه، وعلى تمثلهم للمرأة وأدوارها في حد ذاته، 

                                                                 

طه عبد الرحمن، دين الحياء: من الفقه االئتماري إلى الفقه االئتماني، الجزء الثاني:  (1)
 .40 -39ص: مرجع سابق، التحديات األخالقية لثورة اإلعالم واالتصال، 

مرجع سابق، عبد الرحمن عزي، دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر إعالمي متميز،  (2)
 .120ص: 

(3) Ignacio Ramonet, Big Brother, Le Monde diplomatique (manière de 
voir), n°63, Mai-juin, 2002, p. 31. 
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عبر  "الخطوط الحمراء القيمية المجتمعية"وتجاوز  "الممناعة الثقافية"فإضعاف 
يات وأبطال هذه األلعاب يعرض المفاهيم واألذواق الجمالية للتحول شخص

 يؤدي إلى المشاعر السلبية تجاه شركائهم في العالم الحقيقيسوالتشوه مما 

.وتالشي المناعة الفكرية الحضارية واإلنسانية يؤشر فعليا على بداية حضارة (1)
ففي ظل غياب قيم  .()(Practopiaالموجة الثالثة، أو حضارة البراكتوبيا )

االنتماء والهوية والمنظومات القيمية والمرجعيات األخالقية والدينية تتساوى 
جميع السلوكات، ويصبح من الصعب التمييز بين الجميل والقبيح، وبين الخير 

والشر، وبين العدل والظلم، في مقابل سيادة النسبية المطلقة.ومن أجل ذلك 
الالشعور وبرمجة العقل الباطنلالعب الذي يظهر تستهدف األلعاب اإللكترونية 

بشكل حاد عندما يتعرض في األلعاب اإللكترونية لمؤثرات تتعلق بالجنس 
 .(2)والموت

 صناعة الطفل المغترب -

ن اعتبر كظاهرة L’aliénationاالغتراب ) ( مفهوم حديث لفظا، وا 
اإللكترونية ساهم في عريقة ممتدة في التاريخ؛ إال أن عصر الصورة واأللعاب 

شاعته. واالغتراب هو ( تتكون من ثالث مراحل Processusعملية ) تعزيزه وا 
                                                                 

 .111ص: مرجع سابق، آرثر آسا بيرغر، وسائل اإلعالم والمجتمع: رؤية نقدية،  (1)
() ( حسب ألفين توفلرفالبراكتوبياPractopia هي الموجة الثالثة كبداية لضمور الحضارة )

(، والموجة الثانية مضادة اليوتبيا ) Utopiaوجة األولى موجة اليوتوبيا )اإلنسانية، بعد الم
Anti- Utopia وهي من جهة أخرى خيار ثوري إيجابي لبناء حضارة هي أفضل العوالم ،)

المحتملة وليست أسوأها، ليست معصومة عن األمراض والفساد السياسي واألخالقي، 
( أو مجمدة في اكتمال خيالي، وال هي نسخة سابقة تقولب نفسها في Staticوليست ساكنة )

مرجع مثالية سلفية. أنظر: ألفين توفلر، حضارة الموجة الثالثة، ترجمة: عصام الشيخ قاسم، 
 .396ص: سابق، 

ويلسون براين كي، خفايا االستغالل الجنسي في وسائل اإلعالم، ترجمة: محمد الواكد،  (2)
 .27م، ص: 2008، دمشق، سوريا، 2سات والنشر، طدار صفحات للدرا
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أساسية: مصادره في المجتمع والثقافة؛ واختباره كتجربة نفسية وفكرية لدى 
اإلنسان المغترب على صعيد الوعي؛ ونتائجه السلوكية البديلة في الحياة 

في األلعاب اإللكترونية بداية بتحييد القيم  وتبدأ صناعة االغتراب .(1)اليومية"
إبعادها كعوامل مؤثرة، ويتمثل ذلك في تغييب من حياة الفرد والجماعة، أي ب
، المجتمعية القيم بمنظومةال تتقيد التي أضحت القيم في المحتويات الترفيهية 

نما تنبني على مبدأ ما يمكن أن يسوق إلى الجمهور الواسعو  ذا أخذنا بعين  ؛ا  وا 
االعتبار أن رغبات الجمهور وأذواقه عادة ما تكون نتاج ما تعرضه وسائل 

تكون دائرية:  اإلعالمية االتصال، فإن عملية استثناء القيم في المحتويات
فوسائل االتصال تبث ما يرغب فيه الجمهور، والجمهور يرتبط بوسائل 

إلى انتشار محتويات العنف االتصال التي تحقق له رغباته. وقد أدى ذلك 
، (2)والجنس وغيرهما في األفالم والمسلسالت ذات الطبيعة التجارية خاصة

ويمكن اعتبار االغتراب كاستالب الثقافي )بعد االستالب السياسي 
. والشك أن صناعة األطفال المغتربين (3)واالقتصادي( عدوانا على أنظمة القيم

لذي يصف زيجمونت باومان مجتمع الحداثة السائلة اهم نتاج ل

                                                                 

حليم بركات، االغتراب في الثقافة العربية: متاهات اإلنسان بين الحلم والواقع، مركز  (1)
 . 36م، ص: 2006، بيروت، 1طدراسات الوحدة العربية، 

مرجع سابق، عبد الرحمن عزي، دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر إعالمي متميز،  (2)
 .116 ص:

، الدار 5المهدي المنجرة، اإلهانة في عصر الميغا إمبريالية، المركز الثقافي العربي، ط (3)
 .9م، ص: 2007البيضاء، 
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(zygmuntBauman )كما حلل ستيفن كونور . (1)"إنسان بال روابطـ"إنسانه ب
(Steven Connor أيضا موجة ألعاب وأفالم الخيال العلمي السيما تلك )

(، وعلى رأسها Aliensتهتم بالمخلوقات الغريبة القادمة من كواكب أخرى )التي 
(؛ وتوصل إلى أنها تحمل Godzilla, Star Trek, Star warsسلسلة )

معنى العزوف عن تقديم رؤية راهنة للمشكالت االجتماعية، واالغتراب عن 
 (Le fantastiqueوالعجائبية ) العالم واالنفصال عليه، والهروب إلى الغرائبية

( هذه المتعة Jean Baudrillardوالتلذذ بها، وقد وصف جان بودريار )
. وهو ()(The ecstasy of communication) اللحظية، بنشوة االتصال

التعبير الذي يحيل إلى المشاهدة كغاية في حد ذاتها، والمنتفية لكل هدف غير 
؛ إذ إنه ال يمكن للمشاهد أن والواقع تحقيق متعة المشاهدة، وحجب الحقيقة

 جليايمكن تلمسه هذا التأثير . (2)ك ون إدراكا لموضوع معين بعد فعل المشاهدةي  
حيث يتم في شخصيات األلعاب اإللكترونية والرسوم المتحركة لأللفية الثالثة 

 غريبة بدون جنس واضح، وال معنى. لكائناتالترويج 

 

                                                                 

م(، ترجمة: حجاج 2003الحب السائل: عن هشاشة الروابط اإلنسانية ): زيجمونت باومان( 1)
، بيروت، لبنان، 1لنشر، ط، الشبكة العربية لألبحاث وا5أبو جبر، سلسلة الفقه االستراتيجي 

 .27م، ص: 2016
() ( الترجمة اإلنجليزية لمفهومL’extase de la communication:الوارد في كتابه ) 

L'autre par lui-même : Habilitation, Jean Baudrillard, Collection 
Débats, Editions Galilée, 1987. 

(2) Steven Connor, Postmodernist culture: An introduction to Theory 
of the contemporary, Cambridge, MA: Basil Black well, Inc, 1995, pp. 

158-183 
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 تسليع القيم -

يحكمه إيقاع ثالثي: المصنع )حيث  عالما استهالكيا عولمصار العالم الم  
ي نتج اإلنسان(، والسوق )حيث يشتري ويبيع(، وأماكن الترفيه )حيث ي فرغ ما فيه 

من طاقة وع قد وأبعاد(، أي أنه إيقاع يستوعب كال من اإلنسان االقتصادي 
واإلنسان الجسماني ويشبع جميع رغباته البسيطة الطبيعية أ حادية البعد التي ال 

.وتسويق الموارد الثقافية، باعتباره مؤشرا على (1)لها بأي تركيب إنسانيعالقة 
دخول عصر الوصول: العصر الصناعي الذي يتميز بجعل العمل سلعة، 

الطقوس أو الشعائر المختلفة، والفنون  وجعل اللعب سلعة، بما في ذلك تسويق
وارتباطات  واالحتفاالت والحركات االجتماعية، والفعاليات الروحية والودية

المواطنين، وكل ذلك بهيئة تسلية شخصية مدفوعة الثمن. إن الصراع بين عالم 
الثقافة وعالم التجارة للسيطرة على الوصول إلى محتوى اللعب هو واحد من 

عوامل تحديد العصر القادم. إن شركات اإلعالم العابرة للحدود والمالكة 
ن الموارد الثقافية المحلية في كل لشبكات االتصال، التي تحيط بالعالم تنقب ع

األلعاب اإللكترونية تقوم ف .(2)أصقاع العالم، وتعيد تعليبها كسلع ثقافية أو تسلية
(، كرمز لإليديولوجيا Marketing de la libérationوهم التحرر ) بتسويق

األلعاب اإللكترونية تركيز . (3)(Idéologie Consuméristeاالستهالكية" )

                                                                 

عمرو شريفـ، ثمار رحلة عبد الوهاب المسيري الفكرية: قراءة في فكره وسيرته، فرست  (1)
 .147ص:  م،2014 ،، القاهرة3بوك للنشر والتوزيع، ط

جيريمي، عصر الوصول: الثقافة الجديدة للرأسمالية المفرطة، ترجمة: صباح  ريفكين (2)
 .33ص: ، م2009، بيروت، لبنان، 1صديق الدملوجي، المنظمة العربية للترجمة، ط

(3) Thomas C. Frank, Le marketing de la libération, Le Monde 
diplomatique (manière de voir), n°63, Mai-juin, 2002, p. 83. 
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خبرات وقيم أبعاد الحياة اإلنسانية المعقدة يفضي إلى تشكل عالم على تسليع 
قيم اقتصاد التجربة، أي ذلك العالم الذي تسود فيه قيم تسليع التجارب الثقافية 

، وحيث تصبح حياة كل "عصر الوصول" الليبرالية المتوحشة أو والروحية لعالم
مر اإلنسان سلعة يمكن فرد فيه في الواقع سوقا تجارية، وتصبح كل ثانية من ع

المتاجرة بها. وقد أصبح التعبير الجديد المستخدم في عالم األعمال هو القيمة 
( للزبون، وهي المقياس LTV(، أو اختصارا )Life time Valueالعمرية )

النظري لما تبلغه قيمة الكائن اإلنساني فيما لو اعتبرت كل لحظة من عمره 
. وعصر الوصول هذا، هو (1)يط التجاريكسلعة بطريقة أو بأخرى في المح

عصر سيادة قيم اقتصاد التسلية أو اقتصاد الخيال واللعب والتجارب المعيشية 
 .(2) واليومية والملذات

ثالثا؛ التأثيرات السلبية لأللعاب اإللكترونية في 
 البعد السلوكي واالنفعالي لدى الطفل

 تضييق دوائر االنتماء نحو العزلة االجتماعية: -

استعمال األلعاب اإللكترونية، هو تجربة شخصية، فإن ذلك بما أن 
يفقد سلوكيا طرق التعامل مع اآلخرين، المدمن يستتبع أن الطفل الالعب 

يسهم في ويضعف تواصله الفردي وحراكه االجتماعي في الواقع المعيش، و 
دخاله في حاالت من  تضييق مجاالت انتماء الفرد االجتماعية وكسرها، وا 

لعزلة، بحيث سيتقلص لديه الزمن االجتماعي المخصص لألسرة والمحيط ا
                                                                 

ص: مرجع سابق، جيريمي، عصر الوصول: الثقافة الجديدة للرأسمالية المفرطة،  ريفكين (1)
34. 

  .304ص:  بتصرف عن ،نفسه (2)
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االجتماعي، وهو ما سيضرب بعمق حميمية العالقات األسرية واإلنسانية. فقد 
أظهرت نظرية المحيط الواسع والمحيط الضيق أن وسائل اإلعالم تؤدي دورا 

عل االجتماعي، سلبيا في المجتمع الغني بالثقافات والعادات والتقاليد والتفا
عمل على عزل أفراد المجتمع بعضهم عن بعض، ومن ثم التشابه مع تعندما 

 الواقع . تسندالمجتمعات المتصفة باالنعزال االجتماعي وقلة الروابط الثقافية
( مجموعة كبيرة Dominique Wolton)الذي نبه إليه دومينيك ولتون الجديد

اإلعالموية الجديدة قانة )التكنولوجيا( التفمن الدراسات اإلعالمية عبر العالم، 
للفردانية االستهالكية، وعلى رأسها األلعاب اإللكترونية، ساهمت في صناعة 

 " أو عالم الالتواصلعالم إعالمي مجزأ، هو عالم: "العزالت التفاعلية
(L’incommunication)(1). 

من الواضح إذن أن جل البحوث والدراسات اإلعالمية تتفق على الربط 
السببي بين مظاهر التأثير السلبي إلدمان وسائل اإلعالم واالتصال وخلق 

النـزوع نحو االضطراب االجتماعي وعدم االستقرار في العالقات االجتماعية، ب
األلعاب مج فكثير من براالفردانية وقتل اإلحساس باالنتماء االجتماعي: 

تشجع على النـزعة الفردية، وقيم الربح السريع  والغش والعنف اإللكترونية 
والتحايل والمكر والكذب على حساب القيم األسرية وتماسك العائلة ومبدأ 

 القناعة والتضامن والتآزر في المجتمع، وهذا سيؤدي بكثير من المشاهدين إلى:
لغاء العقل في  فهم كثير من األشياء والعالقات الغلو في الالمنطقية وا 

                                                                 

(1) Dominique Wolton, Il faut sauver la communication, Flammarion, 
2005. 
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واألحداث، عبر ما تروج له هذه األلعاب من مخلوقات غريبة ووحوش وغزو 
الفضاء وصحون طائرة وغيرها، وتمجيد المغامرة الفردية والشعور بالعظمة 

الذاتية وقتل اإلحساس باالنتماء االجتماعي، واختزال النجاح في االرتقاء في 
تها فقط، لذلك تتغلب قيم النفعية والمصلحة سلم اللعبة ودرجات صعوب

الشخصية واألنانية والتنافس غير الشريف والعنصرية والعداء والعنف على قيم 
التسامح والسلم والتعايش، ويتغير التضامن و الثقافة و االجتهاد و العلم والمعرفة و 

 .(1)الوعي بعاملي الزمان والمكان

 تضخيم زمن اللعب اإللكتروني: -

عالمي هو الزمن الرمزي غير الواقعي المرتبط بوتيرة ومضمون الزمن اإل
، وهو طرف أساس في تطور أو تشكل الزمن وسائل اإلعالممحتويات 

تجريد المشاهد من قيمة  االجتماعي. ذلك أن األلعاب اإللكترونية تعمل على
الوقت وتحول الرغبة إلى سلوك تلقائي ال يمكن السيطرة عليه. ويصل األمر 

 أن يصبح هذا السلوك في كثير من األحيان أشبه بالفعل المنعكس الشرطيإلى 

"بشكل مفرط"  -ومنه زمن اللعب اإللكتروني-. إن استخدام الزمن اإلعالمي (2)
يكون على حساب الزمن القيمي سواء تعلق األمر بزمن العبادات أو المعامالت 

فالزمن الذي  .(3)تأو العمل الصالح بعامة ألن الفرد ال يشعر بمرور الوق
                                                                 

فضائيات األجنبية، رحيمة الطيب عيساني، العولمة اإلعالمية، وآثارها على مشاهدي ال (1)
 . 119-118بتصرف عن ص: 

مصطفى محرم، الدراما والتليفزيون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة الفنون،  (2)
 .107م، ص:2010القاهرة، مصر، 

عزي عبد الرحمن، الزمن اإلعالمي والزمن االجتماعي: قراءة في تفكك بنية التحول  (3)
، مركز دراسات الوحدة 321الثقافي بالمنطقة العربية، مجلة المستقبل العربي، العدد 

 .76م، ص: 2005، لبنان، 28العربية، السنة 
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يقضيه الفرد مع هذه الوسائل يكون بالنتيجة على حساب زمن التفاعل 
أن يألف الفرد هذا النمط من  والتعود االجتماعي المباشر. ويحدث بمبدأ العادة

االتصال، فيصبح انعزاليا، ويعفي نفسه من المسؤولية االجتماعية تجاه 
اآلخرين. فقد أوجدت الصحف زمن القراءة، ثم ظهر التليفزيون فأضاف زمن 
المشاهدة، فقلل بعض الشيء من الزمنين السابقين، ثم الحاسوب والشبكات 

ة فأضافوا زمن التصفح واللعب. ومنه سنكون المعلوماتية واأللعاب اإللكتروني
بنهاية المحادثة  (Franco Ferraroutti) قريبين مما سماه فرانكو فيراروتي

 .(1)واالتصال الشخصي المباشر

األلعاب اإللكترونية التماهي السلوكي لألطفال مع صور  -
 :وشخصياتها

نبهت دراسات إعالمية عدة إلى أخطار المحتويات اإلعالمية بما فيها 
من تطبيع مع السلوكات  العنيفة على األطفال والمراهقين األلعاب اإللكترونية

، وتقمص أدوار يالسلوكوالتقمص العنيفة والمنحرفة، ومساوئ التقليد والمحاكاة 
ة لصغار األطفال )دون فالصور العنيفة قد تبدو حقيقي الشخصيات اإلعالمية.

سن الثامنة( ألنهم ال يستطيعون بسهولة التمييز بين الحياة الواقعية والخيال، 
ومن هذه الدراسات السلوكية . (2)ويمكن أن يصدموا نتيجة مشاهدة هذه الصور

 Albert)باندورا  ألبير التي تعد مرجعا معتمدا في هذا الصدد رغم قدمهادراسة

                                                                 

مرجع سابق، ميز، عبد الرحمن عزي، دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر إعالمي مت (1)
 .118ص: 

 .181ص: مرجع سابق، وسائل اإلعالم والمجتمع: رؤية نقدية،  آرثر آسا بيرغر، (2)
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Banadura )التعلم واإلدراك االجتماعي، والمنبهة إلى أن  صاحب نظرية
(، وأثبته بتجربة Modelageتأثير وسائل اإلعالم يكمن في عملية التقمص )

بحيث يالحظ الطفل الالعب تجربة اآلخر  ؛()علمية سميت تجربة "الدمية بوبو"
ويشاركه فيها سلبية كانت أو إيجابية، ثم يتخذ ذلك، بعد ذلك، نموذجا يحتذي 

إلى إقامة به في سلوكاته الفردية واالجتماعية. ولذلك ينتهي األمر بالبعض 
يذاء الذات أو (1) عالقات شبه اجتماعية مع بعض الشخصيات المشاهدة ، وا 

نفسها  التأثيرات. ()طلب منهم ذلك في بعض األلعاب اإللكترونية االنتحار إذا
( الحقا عندما Leonard Berkowitzدراسة أخرى ليونارد بيركوفيتش )أكدتها 

التي تدعي أنه يمكن للميول  " أو "التطهير" أو "التنقية"التنفيس"انتقد نظرية 
على  وتوصل ،والسلوك العدواني أن يضعف بمشاهدة العنف العدواني الخيالي

إلى أن النتيجة المؤكدة المترتبة على مشاهدة مناظر العنف  العكس من ذلك
فوسائل اإلعالم،  ،والجريمة، هي التشجيع على المزيد من العنف والعدوان

على استثارة االنفعاالت النفسية التي ترفع  السمعية والبصرية خاصة، تعمل

                                                                 

() ( قام باندوراBanadura بمعية باحثين آخرين بتعريض أطفال تتراوح أعمارهم بين )
دى ثالث وست سنوات لمشاهد عنيفة يقوم بها بالغون تجاه دمية، ثم قاموا بمالحظة وقياس م

تأثر هؤالء األطفال بهذه المشاهد، وممارستهم للعنف على الدمية نفسها فيما بعد، ورغم ما 
( من انتقادات ذات بعد أخالقي، إال Bobo Doll Experimentأثارته تجربة الدمية بوبو )

أنها أسست لنظرية جديدة تعتبر مرجعا أساسيا يربط بين مشاهدة األطفال لوسائل اإلعالم 
 دوانيتهم.وتزايد ع

 .109ص: مرجع سابق، وسائل اإلعالم والمجتمع: رؤية نقدية، آرثر آسا بيرغر،  (1)
()   تداولت قصاصات إخبارية خالل السنوات األخيرة عبر العالم كله إقدام بعض األطفال

والمراهقين على قتل زمالئهم أو االنتحار بسبب إدمانهم على بعض األلعاب اإللكترونية التي 
تطلب منهم في مراحل متقدمة من اللعب ذلك، ومن األلعاب اإللكترونية المتهمة: لعبة الحوت 

البوكيمون غو، ولعبة مريم، ولعبة جنية النار، لعبة لعبة تحدي شارلي، وعبة لاألزرق، و
 ، وغيرها.بابجي
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مستويات التوتر العاطفي لدى الجمهور، مما يؤدي إلى احتمال حدوث 
 .(1)استجابات سلوكية عنيفة

تضعنا األمثلة السابقة والدراسات اإلعالمية المتراكمة أمام حقيقة انتهى 
امعة إذا صح أن السجن هو جأنه ( Steven Connorكونور ) إليها ستيفن

 -الذي تبدو تأثيراته أقل بالنسبة لأللعاب اإللكترونية -الجريمة، فإن التليفزيون
، بمعنى أن هذه الوسائل المستحدثة (2)هو المدرسة اإلعدادية النحراف األحداث

تستثير كثيرا من العمليات الشعورية والالشعورية في اإلنسان، فهي تثير فيه 
مع خياالته المستمدة مما يراه على الشاشات، الخيال أو الوهم، فيعيش اإلنسان 

كما يثير فيه روح التقمص أو التوحد مع من يرى من شخصيات أو آراء أو 
سلوكات يعجب بها، كما تجعله يسقط آماله وآالمه وعقده ومخاوفه النفسية على 

ما يشاهد من مناظر وشخصيات وأحداث، وفيها يهرب اإلنسان من الواقع 
باته المكبوتة التي يعجز عن تحقيقها في عالم الحقيقة، وفي المؤلم ليحقق رغ

 .(3)ذلك نوع من التصريف

 

                                                                 

(1) Leonard Berkowitz, Aggression: Its causes, consequences, and 

control, New York, McGraw-Hill, 1993, pp. 107- 108. 
، اإلمارات العربية 1طبة المسار، محمد عبد العزيز الباهلي، التليفزيون والمجتمع، مكت (2)

 .25م، ص: 1999المتحدة، 
عبد الرحمن عيسوي، اآلثار النفسية واالجتماعية للتليفزيون العربي، دار النهضة  (3)

 .25م، ص: 1984لبنان،  1العربية، ط
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 خطر إدمان األلعاب اإللكترونية:  -

اإلدمان بشقيه المادي والسلوكي هو حالة مرضية تؤدي بالفرد إلى 
اإلحساس بالرغبة الملحة للحصول على إشباع وممارسة السلوك الذي اعتاد 

وسيلة، وال شك أن تجاوز حدود االستعمال السليم والمعتدل عليه الفرد بأية 
يسقط اإلنسان في إدمان الوسيلة بالشعور بالسعادة واللذة عند االستخدام، 

عند االمتناع أو الحرمان منها. ويتضح أن والحزن والكآبة اإلحساس باإلحباط و 
ى حساب شدة ارتباط األفراد بالوسيلة اإلعالمية في العصر الحالي يكون عل

المسؤوليات االجتماعية األخرى. وقد برز هذا المشكل مع التليفزيون والفيديو، 
غزو تضخم حاليا مع ثم ازداد واتسعت دائرته مع ظهور الحاسوب واإلنترنيت و 

إال  ةيمنظمة الصحة العالم، وهو الواقع الذي لم تنتبه إليه األلعاب اإللكترونية
إلدمان على األلعاب اإللكترونية ضمن صنفت رسميا اعندما م 2018في سنة 
( تحت رمز Gaming disorder)  "االضطراب الناجم عن اللعب"ما سمته 

(ICD-11)نمط من سلوكيات اللعب )"اللعب باأللعاب الرقمية"  ، وعرفته بكونه
أو "اللعب بألعاب الفيديو"( التي تتميز بضعف التحكم في ممارسة اللعب، 

ت عطى للعب على حساب األنشطة األخرى إلى حد يجعله وزيادة األولوية التي 
يتصدر سائر االهتمامات واألنشطة اليومية، ومواصلة ممارسة اللعب أو زيادة 

هذه ل الممارسينألشخاص اونصحت  .ممارسته برغم ما يخّلفه من عواقب سلبية
األلعاب باالنتباه  إلى مقدار الوقت الذي يقضونه في ممارسة أنشطة اللعب، 
والسيما عندما يؤدي ذلك إلى استبعاد األنشطة اليومية األخرى، وأن ينتبهوا 
كذلك إلى أية تغّيرات تطرأ على صحتهم البدنية أو النفسية أو على أدائهم 
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أو  ،هو في طور التشكل واالنتشار-إال أن أخطر أنواع اإلدمان  .(1)االجتماعي
أو إدمان الرنين األذني  (Digital Drugsما أضحى يسمى باإلدمان الرقمي )

(B.B.A( أو اختصارا )i-Doser)،  ويتم تضمينه في كثير من األلعاب
اإللكترونية، وهو نوع خاص من نغمات موسيقية، مرفق عادة بمواد بصرية 

وأشكال هندسية تعمل على خداع عمل الدماغ الطبيعي وذبذباته، وتؤدي من 
رع، بهدف الوصول إلى ي والصثمة إلى حاالت من التشنج والصراخ الالإراد

واألكيد أن هذا النوع من المخدرات عند إدمان الطفل عليه  .إحساس ونشوة
سيكون له تأثير أخطر بالنظر إلى سهولة الوصول إليه وتداوله ومجانية تحميله 

 عبر وسائل اإلعالم واالتصال التفاعلية الجديدة.

  خاتمةال

إن الرصد السابق لمجموعة من التأثيرات السلبية لأللعاب اإللكترونية    
في الطفل، وتصنيفها تبعا ألبعادها الثالثة: المعرفية والقيمية الوجدانية 
والسلوكية االنفعالية، ال يمنع من القول بصعوبة األمر نظرا لتداخل هذه 

على الصحة العقلية األبعاد، كما ال يمكن الزعم بإحصاء جميع هذه التأثيرات 
من هذه التأثيرات المحتملة يمكن أن نجرد ما والنفسية والفيزيولوجية والروحية، و 

والنوم والسمنة وضمور  وضعف التحصيل الدراسي : اضطرابات التعلميلي
 العضالت وتصلب المفاصل والنمو غير المتوازن لشقي دماغ اإلنسان،

                                                                 

على  2020-05 – 27الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية )آخر زيارة للموقع:  (1)
 (: 00H22الساعة 

https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/ar/ 
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اقعه الواقعي وا غراقه في االفتراضي، اجتثاث الطفل من و و  واإلفراط في الحركة،
ضعاف الدور المعرفي لقادة الرأي والفكر واآلباء والمدرسين للتأثير في  وا 
األطفال، وتوسيع الفجوة الرقمية بين األطفال، وتشويه معارف الطفل وحقائقه 

شاعة نماذج سلبية غير تربوية ، و بقيم االستهالك وقلبها، وتنميط الذائقة ا 
ه اإلنساني، كنموذج اإلنسان المقهور، ونموذج إنسان السوق، للضياع والتي

ونموذج اإلنسان المنحرف، ونموذج اإلنسان المغترب، ونموذج اإلنسان 
االستعراضي. في مقابل ذلك تضعف نماذج السلوك اإليجابية في هذه األلعاب 

سان المتجلية في نموذج اإلنسان المتدين ونموذج اإلنسان األخالقي ونموذج اإلن
المواطن والنموذج اإلنساني ونموذج اإلنسان المنجز، ونموذج اإلنسان 
المتحضر وغيرها، باإلضافة إلى مخاطر التعرض للجرائم اإللكترونية عند 
اللعب المباشر عبر اإلنترنيت أو اللعب والمنافسة مع غرباء مثل التعرض 

وسرقة  للنصب، واالبتزاز، والتجسس، والقرصنة وانتهاك الخصوصيات، 
البيانات الشخصية المسجلة على الحاسوب، وانتحال الهويات، والتلصص، 

واإلباحية وغيرها في اإلنترنيت العادي أو  ، والتنمر اإللكترونيوالتحرش
أو استدراج األطفال عبر هذه األلعاب إلى يسمى باإلنترنيت المظلم ي، التقليد

(Dark Web كفضاء سيبراني مفتوح يشتغل بالموازا ) ة مع االنترنيت العادي
مكانية الرصد والتتبع، ويمكن أن يعرضهم  لجرائم  بعيدا عن الرقابة والمحاسبة وا 

 تتعدى كل الحدود األخالقية المتصورة.

من األمهات عاجال إن المسؤولية األخالقية والتربوية والقانونية تقتضي 
بعدها وعيا جذموريا ية األطفال في زمن الكورونا وما بواآلباء والمتكفلين بتر 

، وهي لمخاطر هذه الظاهرة وتداعياتها على المستقبل متعدد األوجه والمستويات
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نسانية ملقاة على عاتقنا  باإلضافة إلى ذلك مسؤولية تاريخية وحضارية وا 
وتستلزم منا وعيا فرديا  ،جميعا: أفرادا وجماعات ومؤسسات مادية ورمزية

القرية الكونية لتسوية اإلنسان باآللة،  وجمعيا بمخاطر التسارع الكوني في
تشخيصا لحال مجتمع اللهو تستوجب وتجريده من معناه الحقيقي اإلنساني، و 

انتباها إلى الضرورة التربوية والقيمية وتفرض والرقم واآللة واستشراف مآالته، 
البحث عن أي مناعة  تواكب اآلنية إلعداد مناعة معرفية وسلوكية للطفل

و عقار لهذه الجائحة، وتمكين الطفل تبعا لمراحل عمره ونموه من بيولوجية أ
فهم ثقافة هذا الفضاء السيبراني الذي أصبحنا جميعا نبحر فيه، متعالين 
ومحلقين يوما بعد يوم عن الفضاء الزماني والمكاني الواقعي الذي نحيا فيه، 

بحس نقدي وتفاكرا جمعيا وجهوريا يمكن إكساب الطفل والبالغ على السواء 
وعي معقول بطرق استخدام وسائل اإلعالم بمناعة فكرية إنسانية، و بانتقائي، و 

التحكم األلعاب اإللكترونية و ضبط وبعموما، واأللعاب اإللكترونية خاصة، 
فيها، وبالمشاركة الفعالة والمؤثرة في استعمالها وصناعتها أيضا، واستدماج 

اعل اإليجابي مع التراث الثقافي القيم والخصوصيات الحضارية فيها، بالتف
وهي آخر المحاوالت القيم الكونية المشتركة النبيلة، االنفتاح على بالخاص، و 

 قبل فقدان البوصلة الحضارية المشبع باإلنسانية المتاحة لرد االعتبار لإلنسان 
 ، والتردي في هوة ما بعد خط الالعودة القيمي.  لألبد

  توصيات
السياسات اإلعالمية واإلعالميين المهنيين وتحسيسهم توعية واضعي  -

 ؛بأهمية مواكبة البحوث اإلعالمية التحليلية والميدانية العلمية الرصينة
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إنتاج برامج توعوية تنبه إلى مخاطر األلعاب اإللكترونية على صحة  -
األطفال في أبعادها المختلفة: البيولوجية والنفسية واالجتماعية والمعرفية 

 ؛خالقية والروحية وغيرهاواأل
إنشاء هيئة مستقلة تابعة لوزارات اإلعالم واالتصال تتتبع بالدراسة  -

والتحليل والرصد التأثيرات اإلعالمية في أفراد المجتمع عامة، وتأثيراتها 
 في الطفل خاصة؛

دعوة أصحاب رؤوس األموال والمقاوالت اإلعالمية والثقافية المواطنة  -
يا الطفل من أجل إطالق قنوات إعالمية ثقافية المنشغلون بقضا

مواقع اإللكتروني،  التليفزيونمتخصصة )فضائيات، قنوات راديو، 
( باللغة العربية وباللغات المحلية واألجنبية لتلبية احتياجات إنترنيت،..

األطفال المختلفة، وباالنفتاح على بقية الثقافات، وتعريفها بالثقافة العربية 
المحلية، مع مراعاة استحضار الجوانب المشرقة والمضيئة والثقافات 

نتاجها إعالميا بشكل محترف وجذاب ومتميز؛   فيها، وا 
إذا كان النظام السياسي مسؤوال عن تهييئ سياقات الممارسة  -

ذا كانت منظومة اإلعالم واالتصال مدعوة بدورها  اإلعالمية السليمة، وا 
والرقابي كامال كسلطة رابعة للمراقبة؛  إلى تأدية دورها التربوي والتنموي

مسؤولة عن إعداد الطفل  -فإن منظومة التنشئة االجتماعية ومؤسساتها
وبنائه ثقافيا وا عالميا ورقميا، معرفيا وقيميا وسلوكيا، لثنائية الحق 

 والواجب، ولقيم التسامح والمحبة والمواطنة؛
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افة هذا الفضاء تمكين الطفل تبعا لمراحل عمره ونموه من فهم ثق -
كساب الطفل والبالغ على السواء بحس نقدي انتقائي،  السيبراني، وا 
ومناعة فكرية إنسانية، ووعي معقول بطرق استخدام وسائل اإلعالم 

 عامة، واأللعاب اإللكترونية خاصة، بالضبط والتوجيه والتحكم فيها؛
في  االهتمام بالتعليم عن بعد باعتباره مكمال للتعليم الحضوري -

الفصول الدراسية ينبغي إدماجه في زمن التعلم المدرسي، وال ينبغي 
 اعتباره بأي حال من األحوال بديال عنها؛

دعوة اآلباء واألمهات وأولياء أمور األطفال بتفعيل توصيات ونصائح  -
الخبراء والعلماء المهتمين بتأثير وسائل اإلعالم واالتصال المستجدة، 

شاشة رقمية، وتنبيه  ة  طفال دون سن السادسة ألي  ومنها: عدم تعريض األ
السن إلى عدم تجاوز ساعة واحدة من االستعمال  ااألطفال فوق هذ

لى ضرورة عدم استعمالها لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى  يوميا، وا 
ساعة قبل الذهاب إلى النوم، أو بعد إنجازهم للواجبات المدرسية، وترشيد 

 ية الفئات العمرية؛استعمالها بالنسبة لبق
اقتحام مجال صناعة األلعاب اإللكترونية التربوية والترفيهية، وتشجيع  -

المقاوالت والمبادرات ذات الصلة على تضمين القيم والخصوصيات الحضارية 
في مضامينها، بالتفاعل اإليجابي مع التراث الثقافي الخاص، واالنفتاح على 

وتقديم تحفيزات ها بصورة إبداعية مبتكرة، واستخدام القيم الكونية المشتركة،
 مادية للمبتكرين.

 :المصادر والمراجع
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توفلر ألفن، حضارة الموجة الثالثة، ترجمة: عصام الشيخ قاسم، الدار  -
 م.1990، ليبيا، 1الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، ط
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وهاب المسيري الفكرية: قراءة في فكره ، ثمار رحلة عبد العمرو شريف -
ه الموافق 1435، القاهرة، 3وسيرته، فرست بوك للنشر والتوزيع، ط

 م.2014

ماكفيل توماس، اإلعالم العالمي، ترجمة: عبد الحكم أحمد الخزامى، دار  -
 م.2012، األردن،1الفجر للنشر والتوزيع، ط

، 1طكتبة المسار، محمد عبد العزيز الباهلي، التليفزيون والمجتمع، م -
 م.1999اإلمارات العربية المتحدة، 

محمود شمال حسن، سايكولوجية خطاب الفضائيات: جاذبية الصورة  -
 م.2014، بيروت، 1طوالثقافة الوافدة، دار الكتب العلمية، 

مصطفى محرم، الدراما والتليفزيون، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -
 م.2010سلسلة الفنون، القاهرة، مصر، 

، 212المعتوق أحمد، الحصيلة اللغوية، سلسلة عالم المعرفة، عدد  -
 .م1996الكويت، 

المهدي المنجرة، اإلهانة في عصر الميغا إمبريالية، المركز الثقافي  -
 م.2007، الدار البيضاء، 5العربي، ط

ويلسون براين كي، خفايا االستغالل الجنسي في وسائل اإلعالم، ترجمة:  -
، دمشق، سوريا، 2ار صفحات للدراسات والنشر، طمحمد الواكد، د

 م.2008

األطفال واإلدمان التليفزيوني، ترجمة: عبد الفتاح الصبحي، ،ماري وين -
، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 247سلسلة عالم المعرفة، عدد

 م.1999الكويت، يوليو 

-  
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 ر اإللكتروني لدى األطفال"ة وعالقتها بالتنم  األلعاب اإللكتروني  " 
Electronic Games and their relationship to Ceberbullying in 

children 
 مصطفى حاج قويدر د. ط. 

 علوم الشريعة –طالب دكتوراه 
 الجزائر -1جامعة الجزائر

  

 : ملخص
دددد   د د د د ددد   ى    د د د د د ددد   د د د د د د دددد  ى     د د د د دددد   ى   اد د د د د ددد   ةد د د د د ددد    د د د د د د دددد  ى ترضةد د د د دددد إ ى بياد د د د د ددددلو قد د د د تهد

كسددكبع وددلوىن   دددلل ىوب دد ألل وبدد   ىو  دد   ىإل ك  و ةددد  (Cyberbullying)ىإل ك  وندد 
(ElectronicGames   خ صدد  ى   ة دد  ، هدد ل وقدد ى حدددا نددي ىلحادد  ى ب  ددا ىل  صددي  سددد )

ل وسعا ى بى لين  شغي أوا ت  ىوب  أل و ل ،كبثهم حا covid-19ى تش ي  ج ئر  ف  وس 
 ى   زأل خ ص  ،ع  غ ق ى لىيس وى  و  وأ، كن ى   فةه ى   ، .

 –و،قد تت ،ن أجي ق ى سع  ى ت حث  سح كي ،  ك   حا ى ب بع ،ن ديىس ت 
حا ني غة    ل،   لى حا ذ ك ول  ى  هج ى بص       ئج ق ته ى ليىس ت –حس  ىإل،ك   

صد  ولدد  وة د ت خ صدد  ،ددن ىوب د ألل وتبصددي ى ت حدث حددا    ئجدده ص  تجد ي  ،ةلى ةدد  ،  
  دد  أ   ق ددد ع و ادد  ب ديددد   دد    د،ددد   ،  يسدد  ىو  ددد    -ولدد  ىوادددي–ى  ظ يدد  ىوو ةددد  
 دد  ىو ك  وندد   ددلل ىوب دد ألل ك دد  أ  زيدد دح ، ددلتت ىت  ردد ي وىلادد ىئم ىإل ك  و ةد  وى   

 .ىإل ك  و ة   لل ىوب  أل ،ؤش  ،هم ول  ت ش ي ق ى ى سكبع ى  لوىن   ليهم

 



ة األلعاب"  ط.د: مصطفى حاج قويدر "األطفال لدى اإللكتروني بالتنم ر وعالقتها اإللكترونيَّ
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 Abstract: 
     This paper aims to illustrate the supposed relationship 

between cyberbullying as a child-aggressive behavior and, 
in light of the domestic quarantine caused by the spread of 

the COVID-19 pandemic, the special violent games. Parents 
sought to fill children's time when they were in the home, 

especially with the closure of schools, playgrounds and 
public entertainment.  

     The researcher sought to survey all the studies and 
articles written on the subject, as possible, drawing on the 
descriptive approach of the results of these studies in the 

absence of field experiments, which are summarized on 
special samples of children; The researcher found in his 

initial theoretical results - at least - that there is a 
progressive relationship between the addiction of playing 

electronic games and the electronic development in 
children, and the increase of suicide rates and cybercrime in 

children is an important indication of the spread of this 
aggressivebehavior 

 

 مقدمة.
ف اللوحينة  جو الهواتنجو األههن ا ال يكاد يخلو بيت من  جههن ا الكمبينوتر  

  كنتيهة للتطنور الريينب النذه تنهدتم المهتمعنات مني المعاانرا بمنا ميهنا الذكيَّة
 االتاننالالعربينة واإلالننالمية  منني مهنال التإلنيننة اإللكترونيننة  وجانبحت والننا ل 

الرقمي وااللكتروني ه ءا م  الحاهينات األالاالنية مني حيناا األمنراد  مالنت لة كنل 
ننمعية وال باننرية والمكتوبننة   بننل أ  التنمسر قنند مننفئ مختلننف الف ننات الهواننب الالَّ
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العمريننة حتننط األطفننال والمننرايإلي  وشيننر الراتننندي  منننهك  ولعننل مننردئ ذلنن  يرهننن  
لتنننومر ينننذز األههننن ا  والننننهولة االنننتخدامها  والنننرعة التوااننننل بهنننا  ويالنننر تنننندم  
المعلومنات الخننخمة والمتنوئ،عننة  و تننداولها علننط اننعيد واالنن  ومنني وقننت وهينن  

نواه،  جو عوا ن   هد ا  وجابح بالبب ذل  الفنرد منفتحنا علنط العناللك كلئنم  دو ل حل
 واار ه ءا جالااليا م  يذا الكو  الذه نعيش ميم.

ذا كانت األلعاب يي جنفاف الحياا بالنالنبة للطفنل  كمنا تإلنول كناتري   –وا 
نها   مإ  مسل يذز الوالا ل االلكترونية  والتطبيإلات البرمهية الترميهية م-تايلور

شيئننرت لننندى الننننشء هملننة مننن  المفننناييك الإليمينننة المهتمعيننة والسإلامينننة  مننن  ذلننن  
مفهوك األلعاب لدى األطفال حيث جخحت األلعاب اإللكترونية ه ء من  السإلامنة 

وحلئنت محننلئ  الرقميَّنة الحديسنة  والتنني تنلسر علنط الانن ار والكبنار بطةنر  مختلفننة
نعندمت التفاعلينة بني  األطفنال واأللعنناب التنعبية المتوارسنة  وااأللعناب التإلليدينة و 

التإلليديننة كالنندمط والكنننرا وشيريننا  وعةننندَّت التطبيإلننات الذكيننة يننني البننديل األالنننهل 
واألومنننننننر واألكسنننننننر متعننننننننة لقطفنننننننال  بنننننننل جخننننننننحت محاخننننننن  حإليإلينننننننة للتنتنننننننن ة 
االهتماعينننة  تتنننار  اابننناء والمننندارف والمهتمننن   مننني تربينننة األطفنننال والتالمينننذ 

بنننننننرا  منننننننوايبهك وملكنننننننناتهك   ومعايتنننننننتهك للتإلنيننننننننة  وتعلنننننننيمهك وتنمينننننننة مهنننننننناراتهك وا 
 التكنولوهية المتالارعة مي حياتهك.

لكننن  ون ننننرا  ون نننر ا للت اينننند الكبيننننر مننني عنننندد األطفنننال الننننذي  يالننننتخدمو  
الهواتنف الذكينة  واألههن ا الرقمينة األخنرى  والنهولة تحمينل األلعناب اإللكترونيننة 

كة األنترنينننت ويالنننر النننندخول ألنننط مواقنننن  علينننم وارتبننناط مسننننل ينننذز األههننن ا بتننننب
جلعابنننا مننن  جاننندقاء امتراخنننيي   ومتننناركتهك والمحادسنننات   التواانننل االهتمننناعي

كسيرا  ومي  ل عدك الوعي التإلني  وسإلامة التواال االمتراخي  وال ياب الكامل 
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لقالرا جو أيمالها وال مباالتها  وم  الحهر الاحي بالبب وبناء مينروف كوروننا 
شننننال    19كوميننند  المننندارف والحنننندا   والمالعننننب  ومحاولنننة الوالنننندي  لتنننن ل  وا 

وبتنكل ريينب الناعات تعناطي األطفنال  ا دادت جبنا هك ع  الخروج م  المنا ل
وممارالتهك لقلعاب اإللكترونية   وم  منا لهنذا الوخن  من  متناكل خطينرا علنط 

ات الطفننل   أ  علننط  المنندى الإلاننير جو علنننط منندى جطننول  مإلنند جسبتننت الدراالننن
والبحننوث المتخاانننة ج  قخنناء الننناعات طويلننة جمننناك الهواتننف الذكينننة وجلعننناب 

يالنننبب متننناكل  -جو بتواطنننل منهنننا -الفينننديو واإلنترننننت دو  مراقبنننة مننن  األالنننرا 
عخوية وا عاقات عخلية  و ي يد م  مخاطر االنطوا ية والعدوانية والع لة لندى 

عالقنة يننذز األلعنناب األطفنال  لكنن  األخطنر واألديننط ج  دراالننات حديسنة جسبتننت 
ويننو ماننطلح حننديث  Cyberbullying« بننالتنمر اإللكتروننني»منن  مننا يعننرف 

  لكنننم انتتننر بتندا كلننو  من  جلننوا  الالننلو  2006 هنر للمننرا األولنط منني عناك 
العننندواني  والننننذه قننند ياننننل بانننناحبم ألنننط االنتحننننار جسنننار مخنننناوف المختانننني  

 م  آسارز الالي ة .وااباء بل وجقتخط تدخل الملالالات والحكومات للحد 
 انطالقا م  يذا وذا  جسار الباحث اإلتكالية التالية:

 

 ما عالقة األلعاب اإللكترونية بالتنمر اإللكتروني لدى األطفال؟

 وقد تفرعت عنم هملة م  األال لة التالية:
 ماهو التنمر اإللكتروني؟؟ وما أشكاله؟؟ وما هي آثاره ؟ -
 سلوك الطفل؟.ثم أثر األلعاب اإللكترونية على  -

 وما هي النتائج السلبية المترتبة عن مثل هذه األلعاب ؟. 
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األلعاب اإللكترونية: تعريفها، ايجابياتها،  :المطلب األول
 وسلبياتها

 أوال: تعريف األلعاب اإللكترونية 
تةعرئف األلعاب اإللكترونية: بمنئها اإللكترونيات المتنئوعة التي تكوئ  جلعاب 

عننننننن  طرينننننن  االنننننننتخداك األههنننننن ا الخاانننننننة بهننننننا  جو باالنننننننتخداك  متفاعلننننننة  الننننننواء  
الحوااليب  جو األهه ا الخلوية المتطئورا  وتةعرَّف تإلنيا جنها: " األلعاب المبرمهة 
بواالنننطة الحاالنننوب  وتةلعنننب باالنننتخداك والنننيط ألكترونننني  وتعنننر  علنننط تاتنننة 

خداك التلفنا  جو الحاالننوب االني  جو جه تاتننة جخنرى  ويمكنن  النتحكك ميهننا باالننت
 .1كمبيوتر ا ير"

جو ينننني مهموعننننة منننن  اللعنننناب الحديسنننننة المالننننلية بننننداخل جقننننرا  مدمهنننننة 
بنننالكومبيوتر  جو بمواقنننن  األلعننناب عبننننر األنترنينننت  جو جلعنننناب النننباله التيتنننن   

(  حينننث cyberوجلعننناب الفينننديو  وتنننتك ممارالنننتها جيخنننا داخنننل ننننواده األلعننناب 
مهموعنة منن  قننواني  اللعننب   يكنو  الالعننب بمفننردز جو بمهموعنة  ولهننذز اللعنناب

ننا يهعلهننا تحمنننل اننفة التنامالنننية وتعتمنند منني جشلبهنننا علننط الخبنننرا  وقنند تكنننو   ممئ
 ماحوبة بنوع م  التوتر .

ويمك  تعريف األلعاب الكترونية م  منطل  اهتماعي الياليولوهي جنَّها: 
سإلامينة ترميهينة عالمينة تتمين  بتفاعليتهنا  وملالالنات شينر رالننمية -"  نايرا تكننو

تنتنن ة االهتماعينننة  و نننايرا اتانننالية اهتماعيننة تمارالنننها التنننرا ح الهماييرينننة  لل
 الواالننعة مننن  مختلنننف األعمنننار مننن  الهنالننني  مننن  شالبينننة جنحننناء العنننالك  ويمكننن 
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تاننننيف  جنواعهنننا المختلفنننة المتواهننندا منننني النننو  الانننناعات السإلامينننة الترميهيننننة 
 .2لفة"كإلطاع أنتاهي خم  قطاعات اإلنتاج الالمعي الباره المخت

المتنننومرا علنننط يي نننات أهرا يئنننا  بمنهنننا "هميننن  جننننواع  األلعننناب بينمنننا تةعنننرئف 
ألكترونية وتتنننننننننمل جلعنننننننننناب الحاالننننننننننب  وجلعنننننننننناب اإلنترنننننننننننت  وجلعنننننننننناب الفيننننننننننديو  

Playstation ة   المحمولنة وجلعناب الهواتنف النإلالننة  وجلعناب األههن ا الكفيئننpalm 

devices")3 . 
وتهدر بنا اإلتنارا ألنط ج  بعن  األتنخا  يعتإلندو  ج ئ جلعناب الفينديو  

يي ذاتها األلعناب اإللكترونيئنة  أالئ جنهنا مني الواقن  مختلفنة  مملعناب الفينديو هن ء  
من  األلعناب اإللكترونيئنة  بنل يني جتننهر ننوع ميهنا  وتتنمل األلعناب اإللكترونيننة 

وتيئة  ولعبة بابيف وماكينة الح ئ  جلعابا  مختلفة  كاأللعاب الائ  .الكرا  والدئ
 ثانيا: إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية 

تتعدئد موا د األلعاب اإللكترونية  وخاواا  لقطفال  مم  الدئراالات التي 
د ج  ينا  أيهابيئات واللبيئات  جهريت علط األطفال والمرايإلي  وآساريا عليهك وةه،

كبينننرا  مننن  األلعننناب اإللكترونينننة  وكنننذل  منننن   أللعننناب الفينننديو التننني تحتنننلئ هننن ءا  
 : 4حياتهك  وم  موا د األلعاب اإللكترونية ما يلي

تالايك مي رمن  مالنتويات اإلدرا  وحندئا االنتبناز ودقتنم  والنرعة البديهنة   -
دارا الموارد  والتحليل  والإلدرا علط التخطيط.  وا 

الذاكرا والتحكئك باألعي  تنمية الإلدرات العإللية والذينية  والحركية كتإلوية  -
 م  اليدي   والإلياك بمهاك متعددا مي وقت واحد

اكتالنناب طنننر  هدينندا علنننط حنننل المتنناكل  واتخننناذ الإلننرارات مننن  خنننالل  -
 االعتماد علط الذات.
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االننتخدامها كوالننيلةل تعليميئننة تفاعليننة الننهلة ومالننلية  ترمنن  منن  مهنننارات   -
 الطلبة وكفاءاتهك وتحايلهك المدرالي.

لعنناب اإللكترونينننة كننمداا للمحاكننناا منني تعلنننيك األمننور المعإلننندا االننتخداك األ -
ممسال  ينا  جلعاب تةحاكي الطينرا  وانيانة الالنيارات  ويني  5والاعبة 

 م  جتهر األلعاب اإللكترونية.

 سلبيات األلعاب اإللكترونية 
أذا كانت بع  األلعاب اإللكترونية تتخم  موا د كسيرا تعود علط الطفل 

ية ومدرالنننية واهتماعيننننة منننإ  كسينننرا منننن  الدراالنننات الميدانينننة منننني بايهابينننات نفالننن
مهنناالت متنوعننة قنند حننذرت منن  األخنننرار الخطيننرا الناتهننة عنن  الممارالننة شينننر 
الرتيدا والتي ال تخخ  لمراقبة جبوية  وجبر ت كسيرا م  الاللبيات التي يتعر  

 لها الطفل خاواا بل والكبار مي كسير م  األحيا .
ث الالنننعوده المخنننت  عبننندا الهننندل  المننندرف بكليننننة وقننند جهمنننل الباحننن 

التربية بهامعة المل  العود  انطالقا م  عديد الدراالات والبحوث مي الموخوع 
ممننا مكنننم منن  تاننننيف ااسننار الالننلبية لقلعنناب اإللكترونينننة ألننط خمننف م نننات: 

  اهتماعينننننةجخننننرار دينينننننة  جخنننننرار النننننلوكية وجمنيننننة  جخنننننرار انننننحية  جخنننننرار 
 يمية  نلخ  هملة منها ميما يلي: وجخرار جكاد

 األضرار الدينية
تنتنر بعنن  األلعنناب جمكننار وجلفننا  وعنادات تتعننار  منن  تعنناليك النندي   -

 وعادات وتإلاليد المهتم  وتهدد االنتماء للوط .

مننني تكنننوي  سإلامننة متنننوية  ومرهعينننة تربوينننة  األلعننابكمننا تالنننهك بعننن   -
 مالتوردا  وترالخ مبادئ العولمة وقيمها.
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األلعاب تندعو ألنط الرذيلنة واإلباحينة الرخيانة التني تفالند عإلنول بع   -
 األطفال والمرايإلي  علط حد الواء.

مخننامي  بعننن  األلعننناب اإللكترونينننة  تحتننوه علنننط النننلبيات وطإلنننوف  -
 معادية ومالي ة للديانات وبالذات الدي  اإلالالمي.

تعلننن  األطفنننال والمنننرايإلي  باأللعننناب اإللكترونينننة قننند يتننن لهك عننن  جداء   -
بع  الواهبات الترعية  كمداء الالوات الخمنف جو طاعنة الوالندي  و 

 الة األرحاك و يارا األقارب.

 األضرار الصحية
جدت األلعنناب اإللكترونينننة ل هنننور للكسينننر مننن  المتننناكل الانننحيئة بال نننة  -

ف ال هر  واعوهاج األطنراف  والتهناب  الخطورا كإاابات الرقبة  وتإلوئ
  العخنلي  والع نناك معنا    قنند تنتهنني المفاانل  واخننطرابات مني الههننا

شالبننا بإعاقننات دا منننة  يعننود النننببها الالننتخداك األههنن ا لفتنننرا طويلننة مننن  
الهلنوف بطريإلننة شيننر انحية  وعنندك الإلينناك بتمناري  شيننر رياخننية ولننو 

 خفيفة  جو نتيهة الحركة الالريعة المتكررا.

جخنننرار علنننط الههننننا  البانننره منننن  خنننعف مننني الإلنننندرا علنننط اإلباننننار  -
طبيعني ينو جول مخناعفات األلعناب اإللكترونينة لفتنرات طويلننة  بتنكل 

نتيهننننننة تعرخنننننننم لمهننننننناالت األتننننننعة الكهروم ناطيالنننننننية قانننننننيرا التنننننننردد 
المنبعسننة منن  تاتنننات التلفننا  جو الحاالنننب التنني يهلنننف جمامهننا الننناعات 
طويلة جسناء ممارالتم اللعب  كما ج  تركي  الطفل بتكل كبير مني ينذز 

أاننابة العاننب الباننره بالخلننل  وبالتننالي األلعنناب  ويننلده ذلنن  ألننط 
تخنننننعف قنننننندرات الطفننننننل علنننننط التركينننننن     يننننننادا علنننننط متنننننناكل جخننننننرى 
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كاإلاننننابة بهفننننناف العينننننو  واحمرارينننننا نتيهنننننة االههننننناد المفنننننرط   تمتننننند 
 .مخاطريا طوال مترا حياا الطفل

كمنا ج  مسننل ينذز األلعنناب تننلده ألنط اننداع تنديد  الاننداع الناننفي(   -
ههناد بندني ياناحبم  جحياننا التننعور بنالإلل  واالكت ناب  نتيهنة التركينن  وا 

التنننديد  وكنننذل  التعنننر  المالنننتمر لقتننننعة المنبعسنننة مننن  ينننذز األههنننن ا 
 المالتخدمة.

 ينادا النو   النننات  عن   يننادا الالنعرات الحرارينة المخ نننة داخنل الهالننك   -
علنننط يي نننة تننننحوك ودينننو   أل  الطفنننل ال يتننننار  جالنننرتم مننني وهبننننات 

ود األكنننل شينننر الانننحي مننني جوقنننات شينننر مناالنننبة ال نننذاء والعتننناء ميتعننن
 للهالك  أخامة لإللة النتاط البدني والحركي لدى الطفل خااة. 

 األضرار االجتماعية
األلعنننننناب اإللكترونينننننننة قننننننند تعنننننننر  الطفنننننننل ألنننننننط خلنننننننل مننننننني العالقنننننننات  -

نننرد  ذلنن  ج  الطفنننل النننذه  االهتماعيننة أ  ينننو جدمننن  علننط ممارالنننتها  ومل
األلعاب اإللكترونية قد يواهم انعوبة كبينرا مني يعتاد النمط الالري  مي 

االعتياد علط الحياا اليومية الطبيعية التي تكو  ميها درهة الالرعة جقل 
بكسيننر ممنننا يعنننر  الطفنننل ألنننط نمنننط الوحننندا والفنننرا  النفالننني النننواء مننني 

 المدرالة جو مي المن ل.
األلعننناب اإللكترونينننة تنتنننر طفنننال  شيننننر اهتمننناعي منطوينننا علنننط ذاتننننم   -

 ال عننننن  واقعنننننم  شيننننر قنننننادر علنننننط أقامننننة الانننننداقات والتعامنننننل مننننن  منعنننن
ااخنري   خهنوال ال يهيند الكنالك والتعبيننر عن  نفالنم  جناني نا ال يفكنر منني 

 تيء الوى أتباع حاهتم.
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أ  مسل يذز األلعاب بما تحملنم من  جخالقينات وجمكنار النلبية ألنط تنلده  -
ارتبناط الطفننل ألنط االنفانال األالننره والتنرابط اإلنالناني منن  ااخنري   و 

 بالإليك واألخالقيات ال ربية التي تفالم ع  مهتمعم وجاالتم.

 األضرار األكاديمية
أ  ممارالننة األلعننناب اإللكترونينننة ينننلسر الننلبا علنننط التحانننيل الدراالننني   -

ويننلده ألننط أيمنننال الواهبننات المدرالنننية  كمننا ج  الهنننروب منن  المدرالنننة 
 جسناء الدواك المدرالي ألهل اللعب ويلده ألط اخطرابات مي التعلك. 

أ  كسننرا ممارالنننة األلعننناب اإللكترونينننة منني الالننننوات األولنننط مننن  عمنننر   -
ألنط بعنن  االخننطرابات مني مإلنندرا الطفنل علننط التركينن   الطفنل  تننلده

منننني جعمنننننال جخنننننرى مسنننننل الدراالنننننة والتحانننننيل  كمنننننا ج  النننننهر األطفنننننال 
والمنرايإلي  طيلنة الليننل مني ممارالننة األلعناب اإللكترونينة يننلده بهنك ألننط 

 اإلريا  و اإلههاد والنوك داخل ماولهك الدراالية.

 األضرار السلوكية واألمنية 
ادا علط األبحاث التي جهريت مي ال رب وهود عالقنة جكد الباحث اعتم -

بي  الاللو  العنيف للطفل ومتايد العنف التي يرايا علط تاتة التلفا  
جو يمارالنننننها مننننني األلعننننناب اإللكترونينننننة  وجخننننناف ج  ينننننذز بعننننن  ينننننذز 

 األلعاب العنيفة التي تعتمد علط الإلتل واإلهراك مي محتوايا 
ارتكاب الهريمة ومنونها وحيلها  وتنمي  تعلك األطفال والمرايإلي  جالاليب -

مي عإلولهك قدرات ومهارات العنف والعدوا  التي تإلوديك مي النهاية ألط 
 أرتكاب الهرا ك.
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ج  ممارالنة ينذز األلعناب اإللكترونينة التني تعتمند علنط العننف يمكنن  ج   -
ت يننند مننن  األمكننننار والالنننلوكيات العدوانينننة لنننندى األطفنننال  ألنهنننا تتاننننف 

ينننة بينهننننا وبننني  الطفنننل وتتطلننننب مننن  الطفنننل ج  يننننتإلم  بانننفة التفاعل
 التخاية العدوانية ليلعبها ويمارالها.

أ  متننايد العنننف علننط تاتننة التلف يننو  جو األلعنناب اإللكترونيننة  ت يننند  -
مخناطر الالنلو  العندواني والخنوف لندى األطفنال الان ار  كمنا ج  مسننل 

 يا (.يذز المتايد يمك  ج  توا ه  أالاءا معاملة األطفال عاطف

أ  األلعاب اإللكترونية تان  طفال  عنيف ا  وذل  لما تحويم م  متايد  -
عنننف يننرتبط بهننا الطفننل  ويبإلننط جالننلوب تاننرمم منني مواههننة المتننناكل 
التي تاادمم ي لب عليم العننف  وربمنا تختن   تلن  المتنايد مني العإلنل 
الباط  لديم  وتخرج حينما تتنيح لهنا ال نروف الخارهينة ينذا من  خنالل 

 ر يته  العنف المخت   مي العإلل الباط  علط الخروج.مسي

التنمر اإللكتروني: تعريفه،  المطلب الثاني :
        وسائطه، آثاره، وأشكاله

 ووسائطه أوال: تعريف التنمر اإللكتروني
بعد ج   2006 هر ماطلح التنمر اإللكتروني للمرا األولط مي عاك 

قاك باحسو  بإعداد دراالة كتفت ع  تمسير الالخرية علط مالتخدمي اإلنترنت 
والذه قد يال ألط االنتحار  ويو ال يختلف مي حإليإلتم ع  تعريف التنمر 

ما االختالف العاك  التنمر المدرالي  التنمر الو يفي  التنمر ال وهي...ألخ(  أن
 الفعلي  يو مي واليلة التنمر. 



ة األلعاب"  ط.د: مصطفى حاج قويدر "األطفال لدى اإللكتروني بالتنم ر وعالقتها اإللكترونيَّ

 

49 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

وقد عرَّف موق  اليونياليف التنمر اإللكتروني بمنم: " تنمر باالتخداك 
التإلنيات الرقمية  ويمك  ج  يحدث علط والا ل التواال االهتماعي ومناات 

المرااللة ومناات األلعاب والهواتف المحمولة  ويو اللو  متكرر يهدف ألط  
 :االتف ا  المالتهدمي  بم جو تتويم المعتهك. وم  األمسلة عليمأخامة جو 

  نتر األكاذيب ع  تخل  ما جو نتر اور محرهة لم علط والا ل
 التواال االهتماعي

  المرااللة أرالال رالا ل جو تهديدات ملذية عبر مناات 
 . رالال رالا ل هارحة ألط ااخري  انتحال تخاية تخل  ما وا 

ا  لوهم  المةباتر(   لك  التنمر اإللكتروني شالبا  ما يحدث التنمر وهه
والهال يمك  االالتفادا منم ويإلدك األدلة للمالاعدا مي  -يتر  بامة رقمية 

 ..6أيإلاف اإلالاءا

انطالقا من هذا التعريف نستشف أهم عناصر التنمر اإللكتروني، والتي 
 تشمل: 
 : يهب ج  يكو  الاللو  مإلاود ا   يادف( وليف عرخي ا.التعمد
ر  وليف مهرد حادسة منفردا : يعكف التنمر نمط ا م  الاللو  المتكر التكرار
 .واحدا

 : يهب ج  يدر  الهدف ج  الخرر قد وق . الضرر
 ويذا « جهه ا الحاالوب  والهواتف المحمولة  واألهه ا اإللكترونية األخرى»و

ما يفرئ،  التنمر اإللكتروني ع  التنمر التإلليده(. ويتخم  التنمر 
بتكل عاك أرالال رالا ل مخايإلات جو تهديدات  عبر الرالا ل  لكترونياإل

 درا ية وتحإليرية حول تخ  ما أالناية جو البريد اإللكتروني(  ونتر تعليإلات 
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علط موق  ويب جو علط تبكات التواال االهتماعي  مسل ميالبو  جو تويتر( 
جو تهديدز جو األلعاب متعددا الالعبي  عبر اإلنترنت  جو أخامة تخ  ما 

 .هالدي ا
لك  ينب ي ينا ج  نتير ألط مالح ة مهمة هدا ويي جنم و " علط الرشك 
م  ج  اإلنترنت ت خر باالبت ا  بهمي  األتكال الواء التحايل الماده جو 

ال يطل  « الترييب جو التنمر اإللكتروني»التحرش الهنالي جو شيريا  مإ  لف  
الطرمي   جو جحديما علط األقل  طفال جو أال علط االبت ا  الذه يكو  ميم كال 

مرايإلا  بمعنط ج  االبت ا  جو التحرش بالنالبة للبال ي  يدخل مي نطا  الهريمة 
 - cyber اإللكترونية تبعا لتانيفها  ويالمط بالتحرش عبر اإلنترنت

harassment.   ون را لخطورا يذا النوع م  الهرا ك وانتتارز بدجت بع
 .7قواني  تعاقب م  يسبت تورطم مي مسل يذز األمعال" الدول بالفعل مي ال 

 وسائط التنمر اإللكتروني :
  والا ل التواال االهتماعي   ميالبو   تويتر  انالتهراك  الناب

 تات...ألخ(.

  الرالا ل الناية الإلايرSMS. 

  الرالا ل الفورية عبر اإليميل جو تطبيإلات الدردتة جو خيارات
 هتماعي.المرااللة مي والا ل التواال اال

  األلعاب اإللكترونية خااة التي تلعب عبر الوالا ط الالابإلة
 ومواق  األنترنيت 
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 ثانيا: آثار وأشكال التنمر اإللكتروني 
تعدئ  ايرا التنمر عموما متكلة خطيرا تواهم كسيرا م  المهتمعات مي 

ا ي يد مي خطورتها ج  شالبية م  ميها م  األطفال والتباب   وما العالك  وممئ
يمسالنم م  كونهما سروا المهتم  وعماد تإلدمم  ومما ي يد األمر جيمية ج  

  يذا ع  التنمر 8األطفال والتباب جكسر م ات المهتم  عرخة للتإلليد والمحاكاا
هريمة   -حالب تعبير جالامة ماللك-التإلليده جما التنمر االلكتروني مإنم 

بدو  دليل واخح   مسل  العار الإلاتلة  والتي باتت  تواف بمنها   ايرا
  9الهرا ك التي تواف بعاا الحرية ألنها تدخل خم  مرخية قانو  اإلسبات

كما تتير الدراالات الحديسة ألي ج  يذز األلعاب قد تكو  جكسر خطرا  م  جمالك 
بينها وبي  الطفل  كما تعتمد علط « التفاعلية»العنف التليف يونية لكونها تحإل  

طلب منم ج  يتإلم  التخاية العدوانية ليلعبها جوامر للطفل وت أعطاء
 .ويمارالها

المتنمر ال يتحرش بالخحية  أ  خطورا التنمر اإللكتروني تكم  جالاالا مي ج  
  ولك  بدو  هذب انتباز المعلمي  جو ااباءعبر التفاعل معم وهه ا لوهم   و 

يتنمر عليم عبر تاتة الحاالب جو الهاتف الذكي مما يإللل مالتوى الماللولية 
التنمر بعدد كبير م  األتخا   وذل  بمقل والمحاالبة  أخامة ألط أمكانية 

 .10مههود ومي جه مكا  و ما  خالل اليوك
بيد ج  م  مورف عليم التنمر اإللكتروني يك جكسر عرخة لالنتحار 

وكية واالنفعالية ويك جكسر انطوا ية وانع الية ويفتإلرو  ألط واالخطرابات الالل
خعف التواال والتفاعل م  ااخري   يادا علط اإلكت اب والإلل    وللمتكلة 
ل الخحية  المتنمر  جيخا وهم آخر قاتك   مإ  م  نتا   التنمر أما ج  تتحوئ
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ما ج  تابح بم( ألط ها ل  متنمر(  متتكرر دا را العنف وي داد المتنمرو    وا 
 .تخاية انه امية

جما ع  األسر الحاال عند حدوث التنمر اإللكتروني  قد تتعر كما لو 
ة للههوك مي كل مكا   حتط داخل من ل   قد يبدو األمر بال مفر.  جن  عةرخ 

 :11قد تالتمر التمسيرات لنمملد طويل كما تلسر علط التخ  بعدا طر 

 ال خب التعور بالخي  والحرج وحتط - عقلًيا

 التعور بالخهل جو مإلدا  االيتماك باألتياء التي تحبها - عاطفًيا

االر (  جو المةعاناا م  جعرا  مسل آالك المعدا  ) اإلنهاك جسدًيا
 والاداع

ذل  ألط امتناع األتخا  ع  التحدث جو محاولة التعامل م   قد يلده 
ات والتعر  للمتاكل المتكلة  كما جنها قد تلده ألط التعور بتدني احتراك الذ

 .الاحية والتمسيرات الاللبية علط التحا  الطالب بالمدارف والتحايل الدراالي

كما جنم يوهد للتنمر االلكتروني البعة جتكال مختلفة  وذل  علط النحو 
 :12التالي

ال خنب اإللكتروننني: ويتننير ألننط أرالنال رالننا ل الكترونيننة شاخننبة وخارهننة  -ج
ا  جو  اليننن ( جو ألنننط تنننخ  الخننننحية عننن  تنننخ  الخنننحية  ألنننط هماعنننة مننن

نفالم  عبر البريد اإللكتروني  جو الرالا ل النانية األخنرى  التني يمكن  أرالنالها 
 عبر والا ل االتاال الحديسة.

التحنرش اإللكترونني: ويتنير ألننط أرالنال رالنا ل مهينننة بتنكل متكنرر عبننر  -ب
 البريد اإللكتروني ألط تخ  جخر.
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حننرش  جو  الينن ( ويتخنننم  التهدينند بننناألذى  الحننوار اإللكتروننني: وينننو الت -ت
 واإلمراط مي اإليانة والإلذف م  خالل الحوار والمحادسات االمتراخية.

التحإلينر اإللكتروننني: ويننو أرالننال عبننارات مهينننة وملذيننة وشيننر حإليإليننة جو  -ث
 المننة عنن  تننخ  الخننحية ألننط ااخننري   جو عمننل منتننورات  بوالننتات( مننن  

 .مسل يذز المادا  جو  الي (

التنكنر: ويننو ت نناير المتنمننر بمنننم تنخ  آخننر  ويإلننوك بإرالننال رالننا ل جو  -ج
 منتورات  بوالتات( تهعل ااخر يبدو الي  ا.

الفخننح وانتهننا  الخاوانننية: وذلنن  منن  خنننالل أرالننال جو طبنن  منتنننورات  -ح
  بوالتات( تتتمل علط معلومات جو رالا ل جو اور خااة بالتخ .

المحنناوالت الممكننننة لطنننرد الخنننحية مننن   اإلقانناء: وينننو قيننناك المتنمنننر بكنننل -خ
هماعنة  األو  الين ( جو حذمنم من  مواقنن  التواانل االهتمناعي  وحنثئ ااخننري  
علننط ذلنن   دو  وهننود مبننرر لننذل   الننوى ممارالننة الإلننوا علننط الخننحية والتنكينند 

 عليم.

 لث: العالقة الطردية بين األلعابالمطلب الثا
 اإللكترونية والتنمر االلكتروني لدى األطفال 

 أوال: األلعاب اإللكترونية منصات للتنمر اإللكتروني
د  كسينر من  البناحسي  واألخانا يي  التربنويي  والنفالنيي  نناقوف الخطنر 
بعننند سبنننوت العالقنننة بنننني  األلعننناب اإللكترونينننة و  يننننادا التنمنننر اإللكترونننني لنننندى 

الخبنننراء منننن  خطننننورا مسنننل يننننذز األلعنننناب الاننن ار خاواننننا  وحنننذر كسيننننر منننن  
اإللكترونيننة التنني تحنن  علننط العنننف والإلتننل  وتالننعط لتخريننب عإلننول األطفننال 
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والتنننباب  وتنننندمير األالنننر  وتةالننننايك مننني نتننننر الكرايينننة والالننننلو  العننندواني بنننني  
األطفال  وا   هولة بالنيطة مني مواقن  األنترنينت  مني بحنث جولني يوقنف الإلنارئ 

دراالننات واألبحننناث التنني تإلننرر ينننذز الكارسننة الخطينننرا والباحننث علننط هملنننة منن  ال
متفوعة بهملة م  الوقا   واألحداث التي كا  خحيتها عدد م  األطفال النذه 
مارالوا هملة م  األلعاب اإللكترونية  وقعوا خحية للتنمر الممارف عليهك جدى 
بنالكسير مننهك ألننط االنتحنار  ومنني جحالن  األحننول يكتتنف الطفننل بعند ج  يننلده 

النم جو شينرز  بمعننط ج  يمنارف علينم التنمنر اإللكترونني  ويكنو  خنحيتم  جو نف
 يكو  يو طفال متنمرا يلده شيرز .

هاء مي موق  " افحة جولي" ويي احيفة ألكترونينة مني تحإلين  بعننوا  
 "PUBG"  جلعناب ألكترونينة تسينر النذعر داخنل األالنر المانرية..خبراء لعبنة

االتتنناره العالقننات » النندكتورا آمنال أبننراييك تعمنل علننط  يننادا التنمنر( " حننذرت 
" و التنني انتتنننرت مننني PUBGمننن  ا دينناد التنمنننر عننن  طرينن  لعبنننة " « األالننرية

ااوننة األخينرا  منبهنة ج  ينذز األلعناب تنلسر مني مالنتوى الطنالب المدرالني كمننا 
ألنط اإلدمننا   وحنذئرت جيخنا من  ج  "االننتعمال الالنالح مني يننذز يمكن  ج  تنلده 

االنتعمالم مني الحيناا الطبيعينة"  وتعتمند اللعبنم علننط ج  لفنرد علنط ا اللعبنة يتنه 
منن  واقعننم ليعننيش منني عننالك آخننر بعينندا  منن  الحإليإلننة  مننال يننندر   يهننرب الالعننب

الحإليإلي والعنالك االمتراخني النذه تعرخنم اللعبنة  ومن  منا  دا ما  الفر  بي  العالك
كبينرا علنط المراين   النفف أل  لهذز اللعبة خطورا االختااايو  مي علكترح 

الطريإلنة الوحيندا للندماع عن  الننفف  "وكنم   العنف ييألنها تويمم بم  جالاليب 
ل اء ااخر جمر طبيعي". وج  العنف يو الواليلة  للواول ألط الهدف المنتود وا 

PUBG"  ألنط العننف لحنل ن اعاتنم  كنم  االذينة  يتابهها "تهعل الفنرد يلهنم" وما
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عانننبية كمننننا ياننننبح منعنننن ال   وتانننبح بننننذل  ردود جمعالننننم  جانننبحت جمننننرا  عاديننننا  
  و تددت علط ج  مسل يذز مي عالك خيالي"اهتماعي ا ويتفاعل م  آلة ويعيش 

األلعاب تعتمد علط بع  األمور النفالية التي تهبر ااحبها علط علني اتخناذ 
م قنرارات ال أرادينة وقخناء مع نك وقتنم مني حالنم ع لنم لتالنيطر علني عإللنم وقدرتنن

 .13العالك الواقعي واالمتراخي" علي التمي  بي 
-وعلنط انعيد آخنر نإللنت انحيفة العنرب اإللكترونينة عن   مهنا الالننعيد 

ج  تالنننليط  -عخننوا بنننالمهلف الإلنننومي للطفولنننة واألمومنننة مننني مانننر  حكنننومي(
اإللكترونينننة وحاننديا ألرواح منننرايإلي  د  ” الحننوت األ ر “الخننوء علننط لعبنننة 

العربي وكا  أنذارا لآلباء كي يراقبوا جبناءيك  وجتارت ناقوف الخطر مي التارع 
  ”الحنننننننوت األ ر “ال يإلننننننل منننننني خطورتننننننم عنننننن  ” التنمننننننر اإللكتروننننننني“ألننننننط ج  

مالمتنمرو  يختب و  مي ال رف اإللكترونية  وجدواتهك تإلتار علط لوحة المفاتيح 
 .وعإلل تيطاني يدبر المكا د لإلخرار بااخري 

حإليإلية بي  المتنمر وخحيتم تعتبر حالة التنمر ورشك عدك وهود مواههة 
جكسننر قالنننوا  الالنننتمراريا متنننرا   منينننة طويلننة  منننا يخننن  األطفنننال الخنننحايا تحنننت 

 .14خ وط نفالية تديدا"

وتحننننت عنننننوا  مرعنننني  " الننننفراء المننننوت" نتننننرت مهلننننة االتحنننناد اننننحيفة 
ذات  االتحنناد اإلماراتيننة علننط موقعهننا اإللكتروننني عننددا منن  األلعنناب اإللكترونيننة

المحتوى العدواني الخطير والتي تالبئبت مي انتحار الم ات م  األتخا  عبر 
  ويننننني لعبننننة تالنننننتهدف «الحننننوت األ ر »العننننالك جشلننننبهك مننننن  األطفننننال  " لعبنننننة 

يومننا   ومنني  50األطفننال والمننرايإلي   وتتكننو  منن  مهموعننة منن  التحننديات تمتنند 
« منريك»عة. جمنا لعبنة التحنده النهنا ي يةطلنب من  الالعنب قتنل نفالنم بطريإلنة بتن
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التننننني انتتننننننرت باننننننورا كبينننننرا والننننننببئت الرعننننننب للعنننننا الت  وتحننننننر  األطفننننننال 
ذا لك يتك االالتهابة لها تهدديك بإيذاء جيلهنك  وجبنر   والمرايإلي  علط االنتحار  وا 
مننا يميئنن  ينننذز اللعبننة ينننو ال مننو  واإلسنننارا  والمننلسرات الانننوتية والمر يننة التننني 

 تاليطر علط طبيعة اللعبة.

التني تالننببت منني العديند منن  الحنوادث الإلاتلننة بالننبب « البوكيمننو »لعبنة و 
انتن ال الالعبني  بمطناردا والتإلناط تخانيات البوكيمنو  المختلفنة خنالل النيريك 

 مي التوارع.

حينث تتنه  ينذز اللعبنة األطفنال علنط اللعنب بالننار  « هنيئة النار»لعبة 
واقد الطبخ  وتدعويك ألط وتويمهك بتحولهك ألط مخلوقات نارية باالتخداك شا  م

التواهد منفردي  مي ال رمة حتط ال ي ول مفعنول كلمنات النحرية يرددونهنا  ومن  
 «.هنية نار»سك حر  جنفالهك بال ا   ليتحولوا ألط 

التي تالببئت مي حدوث عدا حاالت انتحار ألطفال « تحدئه تارلي»لعبة 
الل مهموعنننة وتننباب وحنناالت أشمنناء بيننننهك  وينني لعبننة تننعبية انتتنننرت منن  خنن

  والنايك مني انتتناريا االنتهدامها 2015ميديويات علط تبكة اإلنترنت مني عناك 
 ألطفال المدارف  حيث تعتمد مي لعبها علط اللوا ك المدرالية.

علط مالنتوى العنالك   2018م  جتهر األلعاب مي عاك « PUBG»لعبة 
حياتننم واللعبنة تنتمنني ألنط جلعنناب البإلنناء  حينث يحنناول الالعننب ج  يحنام  علننط 

داخل اللعبة حتط النهاية  وذل  م  خالل اتباعم االتراتيهية ناهحة مي تهمي  
 100األالنننلحة والننننذخا ر والنننندروع  والحفننننا  علنننط نفالننننم بمواههننننة الالعبنننني  الننننن 

 .15ااخري  وقتلهك هميعا "
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حالنننننننب موقننننننن  اله ينننننننن ا  –ومننننننن  األلعننننننناب اإللكترونينننننننة الخطيننننننننرا جيخنننننننا 
والتنني تننلسر ” مومننو“لعبنة   -اننوت جلمانيننا  اإللكترونني نإلننال عنن  موقن  أذاعننة 

علننط انننحة األطفنننال النفالنننية وتتنننكل خطنننرا علنننيهك  وقننند تنننلده ألنننط وانننولهك 
 لالنتحار. 

مرحبا جنا مومو.. جعرف كل تيء عن . يل تود تكملة اللعبة معي؟ أذا “
  يكنذا يبندج ”لك تلت ك بتعليماتي النمهعل  تختفني عن  الكوكنب دو  ج  تتنر  جسنرا  

م  متاا ذات عيو  منتفخة واالعة بنال هفنو  وتنعر جالنود  ” الفيرواليالتحده “
وينني مالنننتوحاا مننن  عمنننل مننننا  الننندمط اليابانينننة ميننندوره ياياتننني  وتعتمننند ينننذز 

 اللعبة علط مواق  التواال االهتماعي كالفيالبو   والواتالاب. 
البرا يليننة ج   Safernet” الننامرنت“وقنند جكنند رودري ننو نننيهك منن  من مننة 

يالننتخدمم مهرمنو  لالننرقة بياننات النناف علننط اإلنترننت وابتنن ا يك ” عنكطة “اللعبنة 
 بها.

جما ع  كيفية االتدراج خحايايا مإنم وبعد الموامإلة علط بندء اللعبنة عبنر 
كما يمكنم ج  ينت ر ألياك  ” مومو“واتالاب  يتلإلط الطفل علط الفور أهابة م  

 التي يفهمها.وتالتعمل الفتاا المرعبة اورتها وتةحدث الخحية بالل ة 

علنط مالنتخدميها عندك تكنرار اإلهابنة ” مومنو“ومن  التنروط التني تفرخنها 
ذاتهنننا جو اإلهابنننة عننن  النننلال طةننننرح مننن  قبنننل. جمنننا منننني حالنننة عننندك االلتننن اك بهننننذز 
التنننننروط  مينننننتك تهديننننندز بإخفا نننننم عننننن  كوكنننننب األر   وبمهنننننرد الخننننن ط علننننننط 

المنرايإلي   ويكنذا يواتف األطفال و ” مومو“اورتها وبدء الحديث معها  تختر  
تطل  علط كل الاور ومإلاط  الفيديو وجرقاك التواال التي تهمعها م  ملفاتهك 
الخاانة  وتننويمهك بمنهننا تعننرف كننل تننيء يخاننهك بالتفاننيل النندقي   وتبتنن يك 
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ال تةلإلنننني تعوينننننذا تننننريرا علننننيهك أذا لنننننك يلت مننننوا بتعليماتهننننا  كمنننننا  لتلبيننننة جوامريننننا وا 
 16”.دتخفيهك م  الوهو “تهدديك بم  

ف  جمنننا عننن  آخنننر األلعننناب األلكترونيننننة التننني تحنننر  علنننط العننننف وتكننننرئ
التنمر اإللكتروني مإلد جورد موق  بوابة األينراك ج   لعبنة " كالنارا الهمهمنة "  جو 

"skullbreaker يننننني آخننننننر األلعنننننناب اإللكترونيننننننة التننننني  هننننننرت مننننننلخرا منننننني  "
الندول العربينة  وتعتمند المدارف األوروبية والقت تهرا واالعة  ومنها ألط بعن  

اللعبنة علنط أقنناع انديإلي  لسالنث جنهمنا اليانورا  مإلطن  مينديو جسنناء الإلفن  معنا 
متهاوري   ويإلف  الطفال  مي البداية علط يمني  ويالنار الفتنط األوالنط  ومنا أ  
ينمتي دور األوالننط ليإلفن  منني الهننواء  ينركال  النناقيم ميفإلنند ات اننم ويالننإلط ليننرتطك 

يإلنن  للخلنننف  ويتالنننبب التحننده مننني حننندوث أانننابات هالننمم مننني األر  بإلنننوا و 
خطينننننرا  حيننننننث كتننننننب جحنننننند الوالنننننندي  منننننني واليننننننة "جري ونننننننا"  بالواليننننننات المتحنننننندا 
األمريكيننة  منني منتننور علننط موقنن  التوااننل االهتمنناعي "ميالننبو "  ج  طفلهمنننا 
جاننيب بالنننبب التحنننده  وج  مدرالننتم حنننذرت مننن  متنناركة بعننن  الطنننالب مننني 

" البريطانية  كما حذرت و ارا the sunت هريدا "التحده الخطير  وم  ما ذكر 
التربية والتعليك المارية  م  ممارالة مسل ينذز األلعناب مني المندارف وجاندرت 

 17كتابا دوريا لمديريات التعليك وجادر األ ير متوى بتحريمها ترعا.

عنندك وهننود عالقنننة مباتننرا بننني   أسبننناتيننذا وقنند حاولنننت بعنن  الدراالننات 
وجرهعنننوا الننبب االنتحنننار ألننط عوامنننل جخننرى قننند   واالنتحننار اإللكترونينننةاأللعنناب 

تكنو  جالنرية جو مهتمعيننة جو  نتيهنة جمنور هانبيننة تعنرئ  لهنا الطفننل  لكن  يننذا 
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تننننننرد ز الدراالننننننات الكسيننننننرا الحنننننناالت والوقننننننا   التنننننني حاننننننلت جو عرخننننننت علننننننط 
 األخاا يي  والنفالانيي  .  

 ي بسبب األلعاب اإللكترونية ثانيا:  أمثلة واقعية عن ضحايا التنمر االلكترون
قد تتعدد األالباب وتتنوع الطر  أال ج  المتهك واحد أنئها األلعاب 

اإللكترونية  مي يذا العنار نورد مهموعة م  النماذج واألمسلة م  واق  الناف 
المعيش وعبر دول العالك كانوا خحايا للتنمر اإللكتروني بالبب مباتر جو شير 

 ونية.مباتر لقلعاب اإللكتر 
م  ذل  االبت ا  ونتر الاور الفاخحة والمخلة بالحياء  مإلد ذكرت  

الدكتورا نهلة ناهي  جالتاذا الطب النفالي بكلية الطب هامعة عي  تمف جمسلة 
ع   ايرا التنمر اإللكتروني عاارتها بنفالها بحكك عملها  حيث جتارت ألط 

بف  ويإلوك بإرالالها نموذج طفل يحمل علط ياتفم اورا لم ويو مهرد م  المال
جوخح الالبب بمنم  -تخيف الدكتورا –ألتخا  خارج مار  وعند مناقتتم 

يريد ج  يلعب لوقت أخامي مي لعبة معيئنة  ولك  اللعبة تتترط عليم أرالال 
 .  18تل  الاور كنوع م  جنواع الدم  مإلابل االالتمرار مي اللعب
مانندر جمننني راننند  ومنني الالننيا  ذاتننم نتننر موقنن  الرلينننة اإلمنناراتي نإلننال

حاالت تحرش عبر األلعاب اإللكترونية طلنب المهنرك ميهنا من  الطفنل الخنحية 
  «واتالاب»أادار جاوات تحاكي جوخاعا  ال جخالقية  سك دعاز للتواال عبر 

مخنال  عنن  أشرا نم بتإلننديك المنال االمتراخنني مني اللعبننة اإللكترونينة مإلابننل أرالننال 
 اور مخلة  جو حتط لإلاءات تخاية.
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وردت للترطة  طلب المهرك   -يخيف ذات المإلال-ي قخايا جخرى  وم
م  الخحية تاوير جمراد جالرتم كممم جو جختم ويمنا نا متنا   جو دعوتنم للمنن ل 

 19عند شياب األيل  ومي حال رم  الخحية يتك تهديدز بالاور.
ننا عنن  جخطننر آسننار التنمنننر الممننارف علننط األطفننال بالننبب األلعننناب   و جمئ

مهننننو االنتحننننار وا  ينننا  األرواح  ويننننذا جمننننر تنننا   هنننندا خااننننة منننني اإللكترونينننة 
الالنننوات األخينننرا مإلنند ارتفعنننت نالنننبب االنتحننار مننني جوالنناط األطفنننال والمنننرايإلي  
 والتباب بتكل مذيل هعل بع  الدول تتخذ أهراءات ح ر بع  األلعاب .

مإلد ذكر موق  المالتإلبل لقبحاث والدراالنات المالنتإلبلية ج  لعبنة الحنوت  
حالة انتحار ألطفال ومرايإلي  مي رواليا مإلط مي  130 ر  وحديا جدت ألط األ

 كمننا امتننندت حنناالت االنتحنننار 2016ألنننط جبريننل  2015الفتننرا مننا بننني  نننوممبر 
لتانل ألنط بعن  النندول العربينة وعلنط رجالنها اله ا ننر ومانر والالنعودية  و قنند 

النتحنننار حاولننت بعننن  النندول منننن  "تحننده الحنننوت األ ر " بعنند ت ايننند حنناالت ا
المرتبطنة بننم. معلننط الننبيل المسننال  قناك البرلمننا  الروالنني بتإلننديك اقتننراح بمتننروع 
نننل المالننن ولية الهنا يننننة لكنننل مننن  ينتننننر جه مهموعنننات تتنننه  علننننط  قنننانو  يةحمئ،
االنتحار عبر مواق  التواال االهتماعي  وج  تال عإلوبتم ألط ما يانل ألنط 

 2017ميما حاولت المحكمة العليا مي الهند أادار قرار مي جكتوبر   النوات 4
بمن  "الحوت األ ر " عإلب تلإليها دعاوى قخا ية لحاالت وماا ارتبطت باللعبة  
حيث طلبت م  الحكومة تتكيل لهنة من  الخبنراء لمناقتنة األمنر  كمنا طالبتهنا 

عبة  ويو األمر بالحاول علط رد علط أمكانية مر  هدار حماية علط يذز الل
الذه ياعب تنفيذز حيث أنم يتك تداولها م  خالل الروابط علط مواق  التواال 
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 2018جبرينل  5االهتماعي  ميما قامت دار اإلمتاء المارية بإادار بيا  مي 
 . 20حلرئمت ميم المتاركة مي يذا التحده

  خاتمةال
ألط هملنة علط خوء ما ورد مي سنايا يذز الورقة البحسية يخل  الباحث 

 م  النتا   يي:
األلعاب اإللكترونية واق  مرختم السورا التإلنية الحاالة مي العالك  حتط  -

 جخحت تريكا مي التنت ة االهتماعية والتربوية للطفل والتاب.
رشننك أيهابينننات األلعننناب اإللكترونينننة المتعنننددا أال ج  الدراالنننات الحديسنننة  -

يننة وانحية علننط الطفننل تسبنت ج  لهننا انعكاالننات النلبية نفالننية واهتماع
 خااة عند اإلدما  عليها.

للتنمنننر اإللكترونننني جتننننكال متعنننددا تميننن ز عنننن  التنمنننر المدرالننني وشيننننرز   -
ر علط اابناء والمنربي  اكتتنامم مبكئنرا  وبالتنالي مواههتنم والحند من   تةعالئ،

 آسارز التي قد تال ألط االنتحار.

األتخا  نوعا الممارف علط بر بع  جاناف التنمر اإللكتروني تعت -
 م  جنواع الهريمة اإللكترونية التي تعاقب عليها الإلواني  الدولية.

جسبتنت عديند الدراالنات الميدانينة ج  لقلعناب اإللكترونينة خاانة العنيفنة  -
جسننرا خطينننرا علنننط النننلوكيات األطفنننال والمننرايإلي  قننند تانننن  مننن  الطفنننل 

 الفاحا ومهرما ألكترونيا بامتيا . 

اإللكترونية الواء باالنتحار جو االبت ا  جو الكآبة ارتفاع خحايا األلعاب  -
والإللننننن  وشيريننننننا ملتننننننرات خطيننننننرا وواخنننننحة علننننننط اخننننننطرابات نفالننننننية 

 واللوكية لدى الطفل تنبر ع  جعرا  التنمر لديم.
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ذا كا  للبحث م  توايات مإ  الباحث يتير ألط مايلي:   وا 

لنتنا   الرييبنة أننم وجمناك ينذا الالنيل العنرك من  الوقنا   األليمنة والعنيفنة وا -
والخطينننننرا علنننننط الننننننلوكيات األطفنننننال  ويننننننذا الكنننننك الها ننننننل مننننن  خننننننحايا 

كترونينة العنيفنة والعدوانينة  لنك يعند نتحار واالبت ا  بالنبب األلعناب اإلاال
مإلبننننوال بننننمه حنننننال منننن  األحننننوال  وتحنننننت جه مبننننرر  تهايننننل األخطنننننار 
الهالنننيمة التنننني باتننننت تحيننن  باألطفننننال الممارالنننني  لمسنننل يننننذز األلعنننناب 

 إللكترونية متحإلإلة الخرر.ا

ال بند منن  تكنناتف الههننود وت ننامر كننل األطننراف المتنناركة منني العمليننة   -
التربوية للطفل بدءا بااباء   األالرا(  و المنربي  بالمندارف و المهتمن  

 المدني وملالالات الحكومة للحد والإلخاء علط يذز ال ايرا الخطيرا.

  تفعيل الرقابة األبوية خاانة لآلباء واألبناء  م التوهيم والتوعية الواء   -
م  الحهر المن لي المفرو   واعتماد المناي  التربوية الرتيدا  وطرح 

 بدا ل أللعاب الكترونية تربوية تحل محل مسل يذز األلعاب الخطيرا.

التعامنننل منننن  األطفننننال المتنمننننري  جو النننذي  تعرخننننوا للتنمننننر اإللكتروننننني تعننننامال 
لدى يلالء األطفال  لك  كل ذل  لنك يكن   احيحا يالهك مي عالج يذا الاللو 

ليحانل منني وهننود األالننرا الالننعيدا الواعيننة الحاخنننة للطفننل والمهتمننة بحاهياتننم 
 .ومتطلبات حياتم
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 قائمة المصادر والمراجع
 أوَّاًل: باللُّغة العربيَّة:

 الكتب العلميَّة:
 تناكر عبند الحميند  عانر الانورا اإليهابينات والالنلبيات  اللالنلة عننالك (1

 ك .2005  1  الكويت  ط311المعرمة  العدد 
عبنننننند ا الهننننننندل   أيهابيننننننات والنننننننلبيات األلعنننننناب اإللكترونينننننننة ودوامننننننن   (2

ممارالنننننننننننننتها منننننننننننننن  وههننننننننننننننة ن ننننننننننننننر طننننننننننننننالب التعلننننننننننننننيك العنننننننننننننناك بمدينننننننننننننننة 
 ك.دراالة متاحة علط موق  األلوكة.2010الريا  

علننني حالننن   عالقننننة اإلدمنننا  باأللعننناب اإللكترونيننننة بنننالتكيف المدرالنننني  (3
 هتماعي  ملالطي .  د.ت(واال

مالننعد جبننو النننديار  الننيكولوهية التنمننر بننني  الن ريننة والعننالج  الكوينننت   (4
 ك.2012  2ط

 المجَّالت العلميَّة:
نالري  مو ه اللواتي   تإلرير: حول ملتإلط   حماية األطفنال من  التنمنر  (1

اإللكترونننننني(  مهلنننننة ل نننننة العاننننننر  التابعنننننة لمهلنننننة األينننننراك للكمبيننننننوتر 
 .217  عدد 2019واالتاال  يناير واالنترنيت 

يتناك عبند ا المكنناني  ونهناتي جحمنند ينونف و شالننب محمند الحينناره   (2
مإلننال:" التنمننر االلكترونننني لنندى عيننننة منن  الطلبنننة المخننطربي  النننلوكيا 
وانفعالينا منني مديننة ال رقنناء"  مهلنة الدراالننات التربوينة والنفالننية  هامعننة 

 ك.2017    يناير1  عدد12الاللطا  قابوف  مهلد 
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 األطروحات والمذّكرات العلميَّة:
عننادل النننلطاني  اللعنناب اإللكترونينننة وتمسيراتهننا مننني أعننادا تتنننكيل سإلامنننة  (1

التباب مي عار العولمة: دراالة ميدانينة علنط عيننة من  طلبنة هامعنة 
تبالننننننة  منننننننذكرا ماهالننننننتيرمي علنننننننك االهتمننننننناع  أتننننننراف الننننننندكتور: عمنننننننر 

له ا نننننر  موالننننننك هننننننامعي جوذاينينننننة  هامعننننننة محمنننننند خيخنننننر ن بالننننننكرا  ا
 ك.2011-2012

ماهند محمند ال ينوده  االنعكاالننات التربوينة الالنتخداك األطفنال لقلعنناب  (2
االلكترونينننة كمننننا يراينننا معلمننننوا وجوليننناء امننننور طلبنننة المنننندارف االبتدا يننننة 
بالمدينننة المنننورا  رالننالة ماهالننتير  قالننك جاننول التربيننة  هامعننة طيبننة  

 ك.2015

نات اإللك  ترونيَّة العلميَّة:المواقع والمدوَّ
أخال  تدود   مإلال: " األموال االمتراخية مي األلعاب اإللكترونية  (1

طعك الالت الل األطفال هناليا "   منتور علط موق  الرلية  
https://www.alroeya.com/   28/05/2020 يارا. 

المنننوت البطنننيء  –االلكترونننني  جالننامة مالنننلك  مإلنننال: " تحلينننل : التنمننر (2
وهريمنننة العانننر الإلاتلنننة"  التنننر  األوالنننط   متننناح علنننط موقننن  المركنننن  

 يارا  https://democraticac.de/?p=57731الديمإلراطي العربي 
 ك.27/05/2020

ترونية قاتلة جلعاب ألك 7أيما  مكره  مإلال: " بعد كالارا الهمهمة..  (3
تخطف المرايإلي .. واأل ير يحذر: حراك ترعا" منتور علط موق  بوابة 

 .28/05/2020 يارا يوك  /http://gate.ahram.org.egاأليراك  

https://www.alroeya.com/
https://democraticac.de/?p=57731
http://gate.ahram.org.eg/
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مننننريك بوخطننننامي   مإلنننننال: " األلعنننناب اإللكترونيننننة متعنننننة قاتلننننة"   موقننننن   (4
 يارا يوك   /https://www.alittihad.aeراتية  احيفة االتحاد اإلما

27/05/2020. 
نهنننننناد محمنننننننود  مإلننننننال: " الحنننننننوت األ ر : التننننننمسيرات النفالنننننننية أللعننننننناب  (5

االنتحار مي المهتمعات والدول"  منتور علط موق  المالتإلبل لقبحاث 
 ينننننننننننننننننننننارا   /https://futureuae.comوالدراالنننننننننننننننننننننات المالنننننننننننننننننننننتإلبلية  

27/05/2020. 
مإلال: "لعبة مومو تدمر احة الطفل النفالية وقد تإلودز لالنتحار"   (6

  dwموق  اله يرا نإلال ع  موق  
https://www.aljazeera.net/ 28/05/2020 يارا يوك . 

 ثانيًّا: باللُّغة األجنبيَّة:

1) David gibson and other, games and simulation in online 

learning: reasearsh and developùent frame works, published  
by information science, united states of America 2007,. 

Tanya Beran and Qing Li, The Relationship between Cyberbullying 

and School Bullying, Op. Cit, Journal of Student Wellbeing December 
2007, Vol. 1(2), 15-33 

 
 الهوامش

                                                                 

علي حال   عالقة اإلدما  باأللعاب اإللكترونينة بنالتكيف المدرالني واالهتمناعي  ملالنطي    -1
  08. 

تتننكيل سإلامنة التنباب مني عاننر عنادل النلطاني  اللعناب اإللكترونيننة وتمسيراتهنا مني أعنادا   -2
العولمنة: دراالنة ميدانيننة علنط عيننة منن  طلبنة هامعننة تبالنة  منذكرا ماهالننتيرمي علنك االهتمنناع  

https://www.alittihad.ae/
https://futureuae.com/
https://www.aljazeera.net/
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أتنننراف النننندكتور: عمننننر جوذاينيننننة  هامعنننة محمنننند خيخننننر ن بالنننكرا  اله ا ننننر  موالننننك هننننامعي 
 .25ك     2011-2012

فننال لقلعننناب االلكترونيننة كمنننا ماهنند محمننند ال يننوده  االنعكاالنننات التربويننة الالنننتخداك األط -3
يرايننا معلمننوا وجولينناء امنننور طلبننة المنندارف االبتدا يننة بالمديننننة المنننورا  رالننالة ماهالننتير  قالنننك 

 .21ك    2015جاول التربية  هامعة طيبة  
ين نننر: عبننند ا الهننندل   أيهابيننننات والنننلبيات األلعننناب اإللكترونيننننة ودوامننن  ممارالنننتها منننن   -4

ك.دراالننة متاحنة علننط موقن  األلوكننة. و 2010ك العناك بمدينننة الرينا  وههنة ن ننر طنالب التعلنني
  311تناكر عبند الحمينند  عانر الانورا اإليهابيننات والالنلبيات  اللالنلة عننالك المعرمنة  العنندد 

 408ك     2005  1الكويت  ط
5 .-  David gibson and other, games and simulation in online learning: 
reasearsh and developùent frame works, published  by information 

science, united states of America 2007, p .5. 
مإلال: " التنمر اإللكتروني: ما يو وكيف يمك  أيإلامم "   موق  اليونياليف بالعربي   -6

https://www.unicef.org/jordan/ar  28/05/2020 يارا بتاريخ. 
مإلال: التنمر اإللكتروني... خطر حإليإلي علط األطفال  هريدا التر  الوالط  الهمعة  -7

 ك عدد12/5/2017ين  1438تعبا   15
ك    2012  2مالعد جبو الديار  اليكولوهية التنمر بي  الن رية والعالج  الكويت  ط -8

19. 
الموت البطيء وهريمة العار  –ر االلكتروني جالامة ماللك  مإلال: " تحليل : التنم -9

الإلاتلة"  التر  األوالط   متاح علط موق  المرك  الديمإلراطي 
 ك.27/05/2020 يارا  https://democraticac.de/?p=57731العربي 

و شالب محمد الحياره  مإلال:" ين ر:  يتاك عبد ا المكاني  ونهاتي جحمد يونف  -10
التنمر االلكتروني لدى عينة م  الطلبة المخطربي  اللوكيا وانفعاليا مي مدينة ال رقاء"  

https://www.unicef.org/jordan/ar
https://democraticac.de/?p=57731
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  يناير  1  عدد12مهلة الدراالات التربوية والنفالية  هامعة الاللطا  قابوف  مهلد 
 .182-181ك.    2017

كيف يمك  أيإلامم"   متاح موق  كلير ماكفيير: مإلال " التنمر اإللكتروني: ما يو و  -11
 . 27/05/2020 يارا   https://www.unicef.org/jordan/arاليونياليف  األرد   

 ين ر:  -12
Tanya Beran and Qing Li, The Relationship betweenCyberbullying 

and SchoolBullying, Op. Cit Journal of StudentWellbeingDecember 

2007, Vol. 1(2), 15-33., p.p 17-18 

 
 جلعاب ألكترونية تسيرالذعر داخل األالر المارية..خبراء لعبةدعاء رحيل  مإلال:"  -13

" PUBG"  تعمل علط  يادا التنمر"  متاح علط موق  احيفة جولي
ww.sfha1.com/https://w  28/05/2020 يارا يوك. 

تري  الديداموني  مإلال: " التنمر اإللكتروني خطر يدايك األطفال والمرايإلي "   متاح  -14
 . 26/05/2020 يارا يوك   /https://alarab.co.ukعلط موق  احيفة العرب  

عاب اإللكترونية متعة قاتلة"   موق  احيفة االتحاد مريك بوخطامي   مإلال: " األل  -15
 .27/05/2020 يارا يوك   /https://www.alittihad.aeاإلماراتية  

مإلال: "لعبة مومو تدمر احة الطفل النفالية وقد تإلودز لالنتحار"  موق  اله يرا نإلال  -16
 . 28/05/2020 يارا يوك /dw  https://www.aljazeera.netع  موق  

جلعاب ألكترونية قاتلة تخطف  7أيما  مكره  مإلال: " بعد كالارا الهمهمة..  -17
المرايإلي .. واأل ير يحذر: حراك ترعا" منتور علط موق  بوابة األيراك  

http://gate.ahram.org.eg/  28/05/2020 يارا يوك. 
نالري  مو ه اللواتي   تإلرير: حول ملتإلط   حماية األطفال م  التنمر اإللكتروني(   -18

  عدد 2019مهلة ل ة العار  التابعة لمهلة األيراك للكمبيوتر واالنترنيت واالتاال  يناير 
217    15. 

https://www.unicef.org/jordan/ar
https://www.sfha1.com/
https://alarab.co.uk/
https://www.alittihad.ae/
https://www.aljazeera.net/
http://gate.ahram.org.eg/
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" ، منشور على األمواالالفتراضيةفياأللعاباإللكترونيةطعمالستغالالألطفالجنسيا  قال: " إخالص شدود ، م -19
 .28/05/2020زيارة   /https://www.alroeya.comموقع الرؤية، 

"، منشور على موقع التأثيراتالنفسيةأللعاباالنتحارفيالمجتمعاتوالدول:الحوتاألزرق، مقال: " نهادمحمود -20
 .27/05/2020زيارة   /https://futureuae.com، المستقبل لألبحاث والدراسات المستقبلية

 

https://www.alroeya.com/
https://futureuae.com/
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ة الطفل في ظل ِّ جائحة  ة على جوانب صحَّ تأثير األلعاب اإللكترونيَّ
 19كوفيد 

The impact of  E-Games on aspects of children's health 

during  

theCovid 19 pandemic 
الح  د الصَّ ة محمَّ  برهوميد. سميَّ

ة ص علوم التربيَّ  أستاذ)ة( محاضر)ة(، تخصُّ
 -تبسة –جامعة العربي التبس ي 

 الجزائر

 : ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير األلعاب اإللكترونية 

و االجتماعية و املعرفية على جوانب صحة الطفل التالية: الجسمية، النفسية 
و آنصب اهتمام الباحثة على مرحلة الطفولة ألنها تعتبر  من أكثر املراحل التي 

يحتاج فيها الطفل إلى اللعب و الحركة و االكتشاف، فهي بوابته إلى سنوات 
قادمة من التعلم والتعليم واإلنجازوالعطاء. إال أن التطور املطرد للوسائل 

يرات جاذبة كاأللوانو األشكالو املوسيقى و التكنولوجية بكل ما فيها من مث
الحركات جعل حركة الطفل تقل بكثير على ما كان يتمتع به أطفال األجيال 

التي تمر بها جميع دول العالم الوضع  19السابقة. و قد زادت جائحة كوفيد 
سوءا، إذ أغلقت املدارس أبوابها و بقي األطفال حبيس ي املنازل و ليس لهم ملجأ 

أللعاب اإللكترونية ، وبالتأكيد ال يخفى على أحد منا مضار هذه األلعاب إال ا
  على جميع جوانب الصحة . 
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 Summary 

 

     This study aims to highlight the impact of electronic 
games on the following aspects of the child's health: 
physical, psychological , cognitive and social . The 

researcher focused  attention on childhood because it is 
considered as one of the most stages in which the child 

needs to play, move and discover, it is his gateway to the 
coming years of learning, achievement and giving. 

However, the steady development of technological tools 
with all their attractive effects such as colors, shapes, music 

and movements has made the movement of children much 
less than the  

children of previous generations. The Covid 19 pandemic, 
whichall countriesare going through is making the situation 

worse, as schools have closed  and children have no shelter 
except electronic games,  certainly none of us know the 

harms of these games on all aspects of health.  
  

 

 مقدمة.
سجال كبير بين األباء و المعلمين و الباحثين المختصين في هناك  

مجاالتمتعددة حول تأثير األلعاب اإللكترونية على الصحة فهناك من يركز 
وهناك من ، يركز على تأثيراتها اإليجابيةعلى تأثيراتها السلبية و هناك من 

يتعامل بموضوعية أكبر مع األمر و يؤكد على أن لأللعاب االلكترونية جوانب 
(إلى أن األلعاب 2012-2011إيجابية وأخرى سلبية، وقد توصلت قويدر )
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اإللكترونية تمكن الطفل من تعلم كيفية التعاملمع وسائل التكنولوجيا الحديثة . 
 فيه االصرار على بلوغ النجاح و تحقيق الطموح.كما تزرع 

و يؤكد العديد من الباحثين على ضرورة ترشيد عملية استخدامها كي ال نصل 
إلى ما ال يحمد عقباه وهو إدمان هذه األلعاب ، إال أن عملية ترشيد االستخدام 
هي التي تمثل تحديا كبيرا أمام األسرة أو أي باحث يسعى القتراح توصيات 

لية و بدائل تحد من تعلق األطفال بهذه األلعاب. من هنا انبثق موضوع عم
تأثير األلعاب اإللكترونية على جوانب صحة الطفل في ظل " بحثنا الموسوم بـ: 

 ." 19جائحة كوفيد 
  اإلشكالية

 ت تعدحتى أصبح  اكتسحت األلعاب االلكترونية عالمنا و بيوتنا اكتساحا،
على  الشباب األطفال و المراهقين و الوسيلة األهم للتسلية لدى نسبة كبيرة من

و قد نشرت صحيفة الشعب اليومية تقريرا حول  .في العالم بأسره حد السواء
" الذي أصدره الملتقى 2013في الصين للعام  صناعة األلعاب االلكترونية

وق األلعاب الصينية قد أظهر أن "تجاوز المبيعات الحقيقية لسو   السنوي،
، والتزال ألعاب 2012مقارنة بالعام  %38مليار يوان، محققة زيادة بـ  83.17

مليار  53.66البرامج تمثل القوة الرئيسية لنمو السوق، حيث حققت مبيعاتها 
من السوق. وبلغت مبيعات ألعاب صفحات  %64.5يوان، مستحوذة على 

ت مبيعات األلعاب الخلوية، وألعاب مليار يوان. في حين بلغ 12.77اإلنترنت 
 5.41مليار يوان،  11.24مواقع التواصل اإلجتماعي وألعاب الكمبيوتر تباع 

 ر ستمَّ ا  مليون يوان. في ذات الوقت  89و  مليار يوان
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 % 20مليون مستخدم، بزيادة  490نطاق المستخدمين في التوسع، حيث بلغ 
لى أن األلعاب اإللكترونية أصبحت عن نفس الفترة من العام الماضي. مايدل ع

في الحقيقة فإن هذه األلعاب ا ال يتجزأ من حياة الصينيين". و شيئا فشيئا جزء
ال يتجزأ من حياة عدد كبير من األطفال و الشباب في العالم  اأصبحت جزء

 .و ليس فقط الصينبأسره 

يةأو و هو ما قد أثر في العديد من جوانب الصحة سواءا الجسمية أو النفس
. فلو نقارن بين األطفال في األجيال لدى األطفال العقلية/المعرفيةأو االجتماعية

السابقة و اليوم نالحظ أن األطفال سابقا كانوا أكثر ميال لممارسة الرياضة و 
لبناء عالقات صداقة مع أشخاص حقيقيين في عالم واقعي أما أطفال اليوم 

رتباطهم باألجهزة التكنولوجية أكثر من فكأني بهم يعيشون في عالم افتراضي و ا
ارتباطهم بأسرهم. و قد شهدت العائالت حول العالم و في الجزائر العديد من 

الم إثر إقدام أبنائهم على االنتحار بعد إقبالهم على لعبة الحوت األزرق و اآل
  التي تقوم على عدة تحديات آخرها الطلب من الالعب االنتحار.

م أخطار األلعاب االلكترونية هو إدمان األفراد عليها مما و لعل واحدا من أه
كاضطراب له أعراضه و  2018في نشرية   جعل منظمة الصحة تصنفها

  أساليب عالجية .
يجعلنا نقف امام العديد من األسئلة التي تحتاج من الباحثين أن إن كل ماتقدم 

 :في اآلتي التي بين أيدينا اسةر وتتحدد اشكالية الد  يعملوا على اإلجابة عليها،

 السؤال الرئيسي

  ما هي تأثيرات األلعاب اإللكترونية على صحة الطفل؟ .1
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 األسئلة الفرعية

  ماهي اآلثار اإليجابية لأللعاب اإللكترونية على صحة الطفل ؟ .2
  ما هي اآلثار السلبية لأللعاب االلكترونية على صحة الطفل؟ .3
إقبال األطفال على األلعاب ما هي البدائل المقترحة للحد من  .4

  اإللكترونية؟
 أهداف الدراسة

 تكمن أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية:
لأللعاب اإللكترونية على  و السلبية اآلثار اإليجابية تسليط الضوء على .1

   . صحة الطفل
و تضمن  دائل للحد من إقبال األطفال على األلعاب اإللكترونيةإيجاد ب .2

 لهم ذات المتعة التي توفرها األلعاب اإللكترونية.

 أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية هذه الدراسة في اآلتي:

التحسيس بسلبيات األلعاب اإللكترونية رغم أن لها بعض اإليجابيات  .1
 إال أن سلبياتها أكبر.

محاولة تقديم مجموعة من البدائل للتقليل من استخدام األلعاب  .2
 ة و بالتالي الحد من آثارها السلبية على صحة الطفل.اإللكتروني

 أوال :   مصطلحات الدراسة 
 األلعاب االلكترونية

  الحيطصالتعريف االا 
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( بأنها:نوع من األلعاب التي تعرض على 2008،30عرفتها ) الشحروري، 
شاشة التلفاز)ألعاب الفيديو( و على شاشة الحاسوب )ألعاب الحاسوب( و التي 

الفرد بالمتعة من خالل تحدي استخدام اليد مع العين )التآزر الحركي(أو تزود 
 تحدي اإلمكانيات العقلية.

( بأنها نشاط ذهني بالدرجة األولى 34، 2012-20011و عرفتها )قويدر، 
يشمل كل ألعاب الفيديو الخاصة، ألعاب الكمبيوتر، ألعاب الهواتف النقالة 

ة عامة يظن كل األلعاب ذات الصيغة ألعاب اللوحات اإللكترونية ، بصف
 اإللكترونية.

 التعريف اإلجرائي: 
و تعرف الباحثةاأللعاب اإللكترونية هي ألعاب تعتمد أساسا على الوسائل 
التكنولوجية يستخدمها األفراد بحثا عن المتعة و يعتمد صانعوا هذه األلعاب 

 ها السلبية.على مجموعة من وسائل الجذب مما جعل البعض يتخوف من نتائج
 الصحة:
  الحيطصالتعريف االا 

 ,Gidey, Taju, Hagos, 2005) (1948عرفت منظمة الصحة العالمية )

2) 
الصحة بأنها:حالة من الرفاه الجسدي و العقلي و االجتماعي التام، و ال تعني  

 لعجز.امجرد غياب للمرض أو 
الفيزيائية قياس للحالة (Gidey, Taju, Hagos, 2005, 2و اعتبرها

لألعضاء الجسمية و قدرة الجسم ككل متكامل على القيام بوظائفه و أحيانا إلى 
 التحرر من األمراض .
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 التعريف اإلجرائي: 

تعرف الباحثة الصحة بأنها القدرة على الحركة و قيام جميع أعضاء الجسم 
 و االستمتاع بالحياة دون أدنى حاجة ألي أدوية أو عقاقير مساعدةابوظائفه

 .على ذلك
 :تعريف الطفل

  الحي طصالتعريف االا 

التي أقرتها الجمعية العامة لألمم  اعتمدت االتفاقيَّة الدوليَّة لحقوق الطفل
عريَف الطفل  ت( 2018)محمود عبد الحي، 1989نوفمبر  20المتحدة في 

بأنَّه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك 
 .القانون المنطبق عليه"بموجب 

( تعريفا للطفل أورده )البكري، 1990،237قدم )مجموعة من المؤلفين، وي  
 ( بأنه كل انسان ال يزيد عمره على أربعة عشر عاما.2003،22

( تعريفا آخر ل)مجموعة من المؤلفين، 2003،22و أورد )البكري، 
 الرشد.(عرفوا الطفل بأنه ذلك الشخص الذي لم يبلغ سن 1990،237

تؤكد عالماٍت وميوالت نفسيَّة  لديه برزو منه نفهم أن اإلنسان يعد طفال ما لم ت
 .بلوغه و تنهي بذلك مرحلة الطفولة 

 التعريف اإلجرائي  

ظهور عالمات البلوغ سنوات إلى 3هو كل كائن بشري يتراوح سنه من 
 لديه .

 19كوفيد تعريف  
 يحالتعريف االاصطال  
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مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه   :العالمية بأنهتعرفه منظمة الصحة 
من ساللة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد 
ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 

ل كوفيد2019 اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان  19-. وقد تحو 
 العالم.

 التعريف اإلجرائي 

بأنه وباء  19بحسب نتائج األبحاث الطبية و علم األوبئة يمكن تعريف كوفيد 
إلى غيره عبر رذاذ العطاس أو السعال أو  بالفيروس معد ينتقل من المصاب

، لذا نصحت منظمة الصحة العالمية بالحجر الصحي و االبتعاد و عبر اللمس
 .اتخاذ بعض التدابير الوقائية

ثانيا : تأثيرات األلعاب اإللكترونية على جوانب صحة 
 الطفل

على إبراز سلبيات هذه األلعاب  ركزت العديد من الدراسات و لعشرات السنين
على صحة الفرد الجسمية و النفسية و العقلية و على عالقاته األسرية بشكل 
خاص و االجتماعية بشكل عام و على تحصيله الدراسي، و كان االهتمام 
األكبر لهذه الدراسات منصب على فئتي األطفال و المراهقين،  و قد يكون ذلك 

العمراني و التي من المفروض أن الفرد يتصف ألهمية هاتين المرحلتين 
بالنشاط و الحيوية و حب الحركة و بناء العديد من العالقات االجتماعية. و قد 
توصلت أغلب الدراسات إلى اآلثار السلبية لأللعاب اإللكترونية مثل: اإلدمان، 

الموضوع من زاوية أخرى ثارت أ Isabella Granicاإلكتئاب و العنف. إال أن
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أعتبرت لكي نفهم تأثير األلعاب اإللكترونية على نمو الطفل و المراهق يجب  و
الموازنة بين وجهات النظر، و عليه توجب علينا تفحص ما توصل إليه 

 الباحثين حول تأثيرات األلعاب اإللكترونية على صحة األطفال.
 أللعاب اإللكترونية على جوانب صحة الطفلاإليجابية ل تأثيراتال

(حول نتائج مفاجئة لدراسات حول األلعاب Jordan Shapiro,2014)تحدث 
حول األلعاب اإللكترونية و التوافق  Przybylskyاإللكترونية و ذكر أن دراسة 

 2436ذكر و  2436و التي أجريت على عينة تتكون من النفسي اإلجتماعي 
لى . وهدف الباحث من خالل الدراسة إ 15-10أنثى تتراوح أعمارهم بين  

معرفة كيف تؤثر مستويات اللعب المختلفة على النمو النفسي االجتماعي 
 SDQلألطفال و اعتمد لجمع البيانات على استبيان مواطن القوة و الصعوبة 

لقياس مشكالت الداخلية و الخارجية، السلوك اإليجابي والرضا عن الحياة. و 
فراغهم اليومية في خلص إلى أن األطفال الذين يستمرون أقل من ثلث أوقات 

اللعب قد أظهروا مستويات أعلى من السلوك اإليجابي و الرضا عن الحياة من 
األطفال الذين ال يستخدمون األلعاب اإللكترونية كما توصل إلى أن األطفال 
الذين يستخدمون األلعاب اإللكترونية يظهرون مستويات أقل من األطفال الذين 

نية، من حيث مشاكل السلوك و فرط النشاط و ال يستخدمون األلعاب اإللكترو 
 المشاكل مع األقران و المشاكل العاطفية.

و تعتبر الباحثة أن الوصول لمثل هذه النتائج أمر طبيعي،فإذا كان الطفل أو 
 المراهق يعيش في عالم افتراضي بعيد كل البعد عن الواقعية.

اغه أمام شاشة فكيف سيظهر الطفل إفراطا حركيا وهو يقضي ثلث وقت فر  
 الجهاز؟
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أو كيف سيكون له مشاكل مع أقرانه وهو يعيش في عالم افتراضي مع 
 أشخاص افتراضية و عالقات افتراضية؟

و من الطبيعي أن يكون اإلنسان الغير متصل بالحياة و ما يدور فيها و يعيش 
في عالمه الخاص مع ألعابه التي تضمن له التسلية راضيا على الحياة، خاصة 

 لم يوضح لنا أي عن أي حياة الطفل راض. Przybylskiن أ
إيجابيات األلعاب اإللكترونية في مجموعة  Aliya Khan 2019و لخصت 

 نقاط: 
 العمل الجماعي 

 تحسين مهارات اتخاذ القرارات 

  الحفاظ على الدقة أثناء اتخاذ القرارات السريعة 

 التآزر بين العينين و اليدين 

 .تحسين األداء العقلي 

بعض إيجابيات و سلبيات قد تحدثت عن Aliya Khanو في الحقيقة أن 
األلعاب اإللكترونية و لخصت اإليجابيات في ست نقاط و السلبيات في أربعة 

 نقاط فقط.
أنتعلم القراءة أو العزف على البيانو أو   C.Shawn Greenو يرى 

للدماغ كما أن  استكشاف شوارع لندن،اظهرتإحداث تغيير في البنية الفيزيائية
المزيج القوي بين التركيز و التعزيز يعمل النواقل العصبية مثل الدوبامين يقوي 
الدوائر العصبية التي يمكنها بناء الدماغ وبهذا فهو يشبه كثيرا تأثير الحركات 

 على بناء العضالت. 
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ن األلعاب االلكترونية تفيد في تطوير العديد أ Ronaldo Tumbokonاعتبر 
، و استند في تقريره هذا العديد من نتائج األبحاث هارات لدى الالعبممن ال

 و نذكر منها ما يلي:  العلمية،

   .حل المشاكلالتفكير المنطقي و القدرة على  -
 .التنسيق بين اليد والعين -

دارة الموارد -  .التخطيط وا 

دارة أهداف متعددة.المهام تتبع العديد من  -  وقت واحد  وا 

 التفكير السريعواتخاذ القرارات.و تحليل ال -

 دقَّة.ال -

 .الوعي باألوضاع -

 تطوير مهارات القراءة والرياضيات. -

 المثابرة. -

 .االستدالل االستقرائي واختبار الفرضيات -

 .الذاكرةتقوية  -

  .تركيزال زيادة القدرة على -
 سرعة ودقة على المعلومات البصريَّة.تحسين القدرة على التعرف ب -

 .المخاطرة -

 .االستجابة للتحدياتكيفية  -

 .كيفية االستجابة لإلحباط -

 .كيفية استكشاف األهداف وا عادة التفكير فيها -

  .العمل الجماعي والتعاون عندما يلعب مع اآلخرين -
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 لهذه اللغة.غير ناطقين باللغة اإلنجليزية الالالعبين  تعلم -

 إن ما أظهرته العديد من األبحاث يؤكد على إيجابيات استخدام األلعاب
اإللكترونية إال أن مشاهدة العشرات من الفيديوهات على اليوتيوب و مواقع 
التواصل االجتماعي  و ما قد تسببه هذه األلعاب من اضطرابات عصبية  
يجعل اإلنسان في حيرة من أمره وفيما يلي سأعرض مجموعة من سلبيات 

 استخدام األلعاب اإللكترونية.
 اإللكترونية على جوانب صحة الطفل:أللعاب السلبية ل تأثيراتال

  لطفل:الجسمية ل لعاب اإللكترونية على  صحةأل ل  السلبيالتأثيرات 
ندرج منها اآلتي نقاط األربعة مضار ألعاب الفيديو في  Aliye Khanحددت 

 ا:نه
 صحيةالمشكالت ال 

يمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت في ممارسة ألعاب الفيديو بداًل من 
االنغماس في األنشطة البدنية إلى اإلضرار بصحة الطفل بعدة طرق. قد يتأثر 

يمكن كما النمو المعرفي للطفل إذا لم يخرج ويختلط في العالم الحقيقي. 
مطول أن يزيد من للجلوس المستمر في مكان واحد ولعب ألعاب الفيديو بشكل 

ضعاف العضالت والمفاصل وجعل اليدين واألصابع   مخدرةفرص السمنة وا 
 ألعاب اإللكترونية  بسبب الجهد الزائد ، وتشير العديد من الدراسات إلى أن

 .ضعف البصرتيمكن أن 

في جامعة مونتلاير إلى أن استخدام ألعاب  2017تشير دراسة أجريت عام 
د يضر بالفعل بالدماغ. و أن معظم المشاركين ق Call of Dutyالفيديو مثل

  caudateالمذنبة نواةالفي الدراسة تستخدم أساسا منطقة من الدماغ تسمى 
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حتاج هؤالء الالعبين التنقل من خالل التضاريس اللعبة باستخدام أدوات ي
المالحة في النظام أو على الشاشة لتحديد المواقع، واالعتماد على المالحة 

  "العادة" بدال من التعلم النشط.
في حين  لديهم،المذنبة أن هذا يسبب زيادة في كمية المادة الرمادية في النواة  

في هذا تشويه للدماغ و يوجد مجموعة من أنه يقلل في قرن آمون. و 
االضطرابات النفسية سنأتي على ذكرها عند حديثنا عن التأثيرات النفسية 

 .لأللعاب اإللكترونية

 حةاآلثار السلبية لأللعاب اإللكترونية على الص ا -

 النفسيةالتأثيرات السلبية لأللعاب اإللكترونية على الصحة  -

و في ابرازه للتأثيرات السلبية لأللعاب اإللكترونية باالعتماد على نتائج  
قاط التالية و الن Ronaldo Tumbokonمجموعة من األبحاث ، ذكر 

 خالل الجوانب موضوع الدراسة:ستريدها الباحثة من 

لى أن هناك "عالقة ثابتة" إ  (APAوخلصت الجمعية األمريكية لعلم النفس )
بين استخدام األلعاب العنيفة والعدوان، ولكنها ال تجد أدلة كافية لربط تشغيل 

وقد الحظ العديد من الخبراء بما في ذلك    الفيديو العنيف بالعنف اإلجرامي...
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن هناك انخفاضا في معدل  هنري جينكينز

جرائم األحداث الذي يتزامن مع شعبية األلعاب مثل سباق الموت، مورتال 
كومبات، الموت وسرقة السيارات الكبرى. ويخلص إلى أن الالعبين في سن 

في  بةالمراهقة قادرون على ترك اآلثار العاطفية للعبة وراءها عندما تنتهي اللع
الواقع هناك حاالت من المراهقين الذين يرتكبون جرائم العنف الذين يقضون 
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أيضا قدرا كبيرا من الوقت في لعب ألعاب الفيديو مثل تلك المتورطة في قضايا 
  كولومبين ونيوبورت.

ومنه يمكننا أن نفهم أن هناك من ستخدم ألعاب الفيديو العنيفة و لديه سلوكات 
آخرون ال يظهرون سلوكات عنيفة رغم استخدامهم لهذه  عنيفة بالمقابل و

و عليه يمكننا ان نتحدث عن امكانيات وجود متغيرات اخرى وراء   األلعاب،
  هذه السلوكات العنيفة.

شاب من العديد  17000دراسة شملت عينتها  24، تحليل  2018تم في عام 
واليابان ونشرت في من الدول بما في ذلك الواليات المتحدة وكندا وألمانيا 

مصادر األكاديمية الوطنية للعلوم أن أولئك الذين لعبوا ألعاًبا عنيفة مثل 
"Grand Theft Auto" " وCall of Duty"  و "Manhunt"  نوا أكثر كا

أو ضرب أحد أفراد العائلة و وفقا   عرضة لعرض سلوك مثل إرسالهم للقتال
"إذا كان أطفالك يلعبون هذه   مؤلف الرئيسي للدراسة،ال ،  Jay Hullل

األلعاب، أما هذه األلعاب لها تأثير مشوه على الصواب والخطأ أو لديهم شعور 
مشوه من الصواب أو الخطأ وهذا هو السبب في أنها تنجذب إلى هذه األلعاب. 
وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون قلقة حول هذا الموضوع". تشير أبحاث هال 

بين قد يمارسون أيًضا سلوكيات أكثر خطورة مثل القيادة السابقة إلى أن الالع
 المتهورة والشرب الشراهة والتدخين والجنس غير اآلمن.

إلى أن لأللعاب االلكترونية صلة باألفكار والسلوك   أشارت دراسات أخرى
 Gentile, lynchو  Anderson &Dill ،(2000العدوانية مثل التي قام بها )

 &walsh ،(2004 
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رنا سابقا أن بعض األلعاب تشوه الدماغ و تتسبب في زيادة كمية المادة و ذك
لديهم، و تقللها في قرن آمون. وقد تم ربطت  caudateالرمادية في النواة 

في قرن آمون   نتائج العديد من الدراسات سابقا ارتباط انخفاض المادة الرمادية
انفصام  ،االكتئاببما في ذلك  ،سابقا إلى ارتفاع مخاطر أمراض الدماغ

 ومرض الزهايمر. ،اضطراب ما بعد الصدمة ،الشخصية

 التأثيرات السلبية لأللعاب اإللكترونية على الصحة االجتماعية -

كما أنه قد   اجتماعًيا.لعب ألعاب الفيديو يجعل الطفل معزوال  الكثير من   
والقراءة يقضي وقتًا أقل في أنشطة أخرى مثل القيام بالواجبات المنزلية 

والرياضة والتفاعل مع العائلة واألصدقاء. من ناحية أخرى، تشير دراسة أجراها 
باحثون في جامعة والية كارولينا الشمالية ونيويورك ومعهد التكنولوجيا بجامعة 

أونتاريو إلى أن الالعبين عادة ال يستبدلون حياتهم االجتماعية دون اتصال 
. في الواقع ، بين الالعبين ، أن تكون وحيًدا باللعب عبر اإلنترنت، بل يوسعها

 ليس هو القاعدة.

ويكافأ السلوك العنيف   بعض ألعاب الفيديو تعليم األطفال القيم الخاطئة.
 التفاوض والحلول الالعنفية األخرى غالبًا ما ال تكون والعدوان. أماواالنتقام 

أة على أنها شخصيات وغالبا ما تصور المر   .المقترحة في اللعبة خياراتضمنال
يمكن أن تخلط األلعاب كما   أضعف ال حول لها وال قوة أو استفزازية جنسيا.

 بين الواقع والخيال.
ونجد الكثير من األشخاص الذين يقولون أن هذه األلعاب تزيد من الذكاء 
االجتماعي إال أنني اعتبرها واحدة من المغالطات الكثيرة حول موضوع األلعاب 

ية ، و إن استطاع الالعب بناء عالقات كثيرة و مع أشخاص من اإللكترون
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جميع بقاع العالم فإن هذا يظل  ضمن العالم االفتراضي . و في واقع األمر 
هي تبعد الطفل عن الواقع حيث األشخاص  الحقيقيين الذين من المفروض أن 

 يتصل بهم الطفل و يتفاعل معهم.

  طفال على األلعاب اإللكترونيةالبدائل المقترحة للحد من إقبال األ
تقوم بي أن أشير إلى أن أي بدائل مقترحة ال يمكن أن في البداية يجدر     

بها أي جهة كائنية من تكون بمعزل عن األسرة و إنما يجب أن تتكاتف جهود 
مجموعة من الجهات و األطراف و تشمل كل من األسرة و المدرسة و مديرية 

و مديرية الشباب و الرياضة و وسائل اإلعالم. وتتمثل الصحة و مديرية البيئة 
 هذه االقتراحات في اآلتي:

الخلية االجتماعية األولى و األهم و التي إذا صلحت صلح كل  األسرةتعتبر
المجتمع و هي الحاضنة األولى للطفل و توكل إليها مهمة تربيته و  

ضرر يمكن أن يصيبه، تنشئتهتنشئة سليمة و رعايته و حمايته و واليته من أي 
 و لهذا سيكون التركيز في اقتراح البدائل عليها :

  اتباع نظام الرفقة بأنواعها الثالث: الرفقة الودية، الرفقة العملية و الرفقة
اإلرشادية،مع األبناء إلبعادهم قدر المستطاع على األلعاب 

 اإللكترونية.

  ضرورة وضع ترشيد استخدام األنترنيت في البيت و هنا نؤكد على
 قانون يكون الوالدان أول من يحترمه و يطبقه .

  اختيار يوم من أيام األسبوع على األقل تقضيه األسرة بدون أنترنيت و
أي وسائل تكنولوجية واستغالله في التحدث و اللعب و ترتيب البيت و 

 القيام بمشاريع مع األطفال.
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  هنا تؤكد الباحثة على تسجيل األبناء في والرياضية أو فنية أو ثقافية و
ضرورة تكفل مديرية الشباب و الرياضة بتوفير النوادي و جعل أسعار 

 المشاركة فيها رمزيات حتى يتمكن جميع األطفال من المشاركة فيها.

  تنظيم خرجات مع األبناء للعب و التنزه و فسح المجال لهم للتخلص
على ضرورة  من الطاقة الزائدة و التنفيس عن أنفسهم ، و هنا نؤكد

عمل مديرية البيئة في كل مدينة من توفير المساحات الخضراءو 
 الحدائق، حيث يمكن للعائلة أن تخرج النزهة و االستمتاع.

في مساعدة األسرة على تطبيق هذه البدائل  المدرسةبعد األسرة نركز على دور 
 ، و يكون ذلك من خالل اآلتي:

  اإللكترونية.توعية األطفال بمخاطر األلعاب 

  تشجيع األطفال على المشاركة في النوادي و تنظيم مسابقات في
 المدرسة الواحدة و بين المدارس.

و بعد األسرة و المدرسة يأتي دور وسائل اإلعالم في ترسيخ ثقافة 
الحد أو ترشيد استخدام األلعاب االلكترونية، و يكون ذلك من خالل 

 اآلتي:
 األلعاب اإللكترونية بحضور مجموعة من  تقديم برامج توعوية بمخاطر

 المختصين في عدة مجاالت.

  اإلكثار من الومضات اإلشهارية الجذابة و المؤثرة، من حيث الصورة
 و الكلمة و الحركات...، التي تبين مضار األلعاب اإللكترونية.

 



ة الطفل في ظل   جائحة كوفيد  ة على جوانب صحَّ  19تأثير األلعاب اإللكترونيَّ

  د.  سمية محمد الصالح 
 برهومي 

 

86 
 

، تصدر 1، المجلد2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

 الخاتمة 
التي تناولت من الدراسات ،إن المطلع على اإلرث النظري و نتائج العديد 

األلعاب اإللكترونية و عالقتها أو تأثيرها في واحد من المتغيرات التي موضوع 
لها عالقة بواحد من جوانب سواء الجسمية أو المعرفية أو النفسية أو العالقات 
األسرية و إجتماعية، يتبين أن لها بعض اإليجابيات إال أن الباحثة تعتبر أن 

ما أستوعب اقتراح عدد من البدائل لترشيد سلبياتها أكثر بكثير ، وهو 
استخدامها و منع وقوع األطفال و المراهقين في براثن اإلدمان. و قد قدمت 
الباحثة مجموعة من اإلقتراحات و البدائل،التي ترجو تفعيلها من طرف الجهات 
المسؤولة على تنشئة الطفل،كي توفر له احتياجاته من للعب و التسلية و 

 النفس واالستمتاع بدون أي أضرار. الترويح على
 قائمة المراجع

 باللغة العربية

  الكتب
األلعاب اإللكترونية في عصر العولمة ما .(2008الشحروري مها حسني ). 1

 ة.المسير دار   ،لها و ما عليها

ة و أثره في االهتمام بالطفول.(2018محمد علي محمود عبد الحي ). 2
 .دار الفكر و القانون  ،التنميةمنع االنحراف وتحقيق 

 األطروحات و المذكرات العلمية

مجالت األطفال و دورهافي بناء الشخصية . ( 2003طارق البكري ). 1
  جامعة اإلمام األوزاعي.  ، شهادة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،اإلسالمية 



ة األلعاب تأثير ة جوانب على اإللكترونيَّ  "19 كوفيد جائحة ظل    في الطفل صحَّ

د.  سمية محمد الصالح   
 برهومي 

 

87 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

أثر األلعاب اإللكترونية على . (2012-2011قويدر مريم ). 2
مذكرة مكملة لشهادة الماجستيرفي االعالم و   ،الطفلالسلوكيات لدى 

 3 -جامعة الجزائر-سية و اإلعالم االتصال كلية العلوم السيا

 لكترونيةو المدونات العلمية اإل مواقع ال

قرابة . (2013:12:30.15:07صحيفة الشعب اليومية االلكترونية )
مليون مستخدم لأللعاب اإللكترونية في  500

 http://arabic.people.com.cn/31659/8499465.html،الصين
 

Impact of Video Games on .)August 30, 2019Aliya Khan (
The Good and the  –Children 

-impact-games-https://parenting.firstcry.com/articles/video Bad,

bad/-the-and-good-the-children-on 
Ronaldo tumbokon( June 28 2020).25 video dames that could 

-years-10-to-https://www.raisesmartkid.com/6make you smarter

brain-the-for-good-are-games-video-what-articles/57-old/5 

Jordan Shapiro (August  27, 2014, 07:24 am). A Surprising New 

Study On How Video GamesImpact 

s/jordanshapiro/2014/08/27 https://www.forbes.com/site,Children

/a-surprising-new-study-on-how-video-games- impact-children/ 
 باللغة األجنبية:

 
GebrezgiGidey, M.D , M.Sc. SadikTaju, M.D.AtoSeifuHagos 

B.Sc. Introduction to Public Health,  USAID 

 

http://arabic.people.com.cn/31659/8499465.html
https://parenting.firstcry.com/articles/video-games-impact-on-children-the-good-and-the-bad/
https://parenting.firstcry.com/articles/video-games-impact-on-children-the-good-and-the-bad/
https://www.raisesmartkid.com/6-to-10-years-old/5-articles/57-what-video-games-are-good-for-the-brain
https://www.raisesmartkid.com/6-to-10-years-old/5-articles/57-what-video-games-are-good-for-the-brain
https://www.forbes.com/site
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 و بدائلهاعلى األطفال  ةمخاطر األلعاب اإللكتروني   
The risks of electronic games to children and their 

alternatives 

 بشير قويدري 
 طالب دكتوراه سنة رابعة علم النفس االجتماعي

 الجزائر -جامعة غرداية 

 : ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير األلعاب اإللكترونية 

و االجتماعية و املعرفية على جوانب صحة الطفل التالية: الجسمية، النفسية 
و آنصب اهتمام الباحثة على مرحلة الطفولة ألنها تعتبر  من أكثر املراحل التي 

يحتاج فيها الطفل إلى اللعب و الحركة و االكتشاف، فهي بوابته إلى سنوات 
قادمة من التعلم والتعليم واإلنجازوالعطاء. إال أن التطور املطرد للوسائل 

يرات جاذبة كاأللوانو األشكالو املوسيقى و التكنولوجية بكل ما فيها من مث
الحركات جعل حركة الطفل تقل بكثير على ما كان يتمتع به أطفال األجيال 

التي تمر بها جميع دول العالم الوضع  19السابقة. و قد زادت جائحة كوفيد 
سوءا، إذ أغلقت املدارس أبوابها و بقي األطفال حبيس ي املنازل و ليس لهم ملجأ 

أللعاب اإللكترونية ، وبالتأكيد ال يخفى على أحد منا مضار هذه األلعاب إال ا
  على جميع جوانب الصحة . 
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 Summary 

 
     This study aims to highlight the impact of electronic 

games on the following aspects of the child's health: 
physical, psychological , cognitive and social . The 

researcher focused  attention on childhood because it is 
considered as one of the most stages in which the child 
needs to play, move and discover, it is his gateway to the 

coming years of learning, achievement and giving. 
However, the steady development of technological tools 

with all their attractive effects such as colors, shapes, music 
and movements has made the movement of children much 

less than the  
children of previous generations. The Covid 19 pandemic, 

whichall countriesare going through is making the situation 
worse, as schools have closed  and children have no shelter 

except electronic games,  certainly none of us know the 
harms of these games on all aspects of health.  

  
 

 مقدمة.
الجميع بااللتزام ببعض القواعد الصحية و ذلك من  19-كوفيدألزمت جائحة    

أجل الوقاية و محاولة الحد من انتشار هذه الجائحة بأكبر قدر ممكن ، و من 
بين هذه اإلجراءات المتخذة هي الحجر الصحي الذي يهدف إلى محاصرة 
الجائحة ، و كما هو معروف يمكن أن تؤثر هذه اإلجراءات على الجميع في 

فسية و االجتماعية و االقتصادية . في بحثنا هذا نحاول أن نتطرق الجوانب الن
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إلى بعض آثار الحجر الصحي حيث قد يتصور  البعض أن حلول مشاهدة 
ة قد يساعده في إيجاد مخرج لبعض المشكالت لكترونيالتلفاز أو األلعاب اإل

و التي قد تحدث جراء الحجر الصحي ، لكن في القابل يتغافلون عن مخاطرها 
 أثارها السلبية .

ة العديد من المخاطر و المشكالت على األطفال في لكترونيتشكل األلعاب اإل
العديد من الجوانب و سوف نحاول في دراستنا أن نتعرف على الحجر الصحي 

، مع عرض بعض 19-كوفيدو دوافعه مع التطرق إلى الفيروس المستجد 
 .خصوصا في ظل الجائحة  ةلكترونياإلمخاطر إدمان األطفال على األلعاب 

 كشاليةةاإل -1
 :يلي المتمثل فيماالسؤال الرئيسي  حاولت الدراسة أن تجيب على 

لكترونية ما هي البدائل المقترحة للتقليل من اإلدمان على األلعاب اإل -
 ؟في ظل الجائحة عند األطفال

 فرضةة ايدراسة  -2
اإلدمان على األلعاب  هناك العديد من البدائل التي نقترحها للتقليل من -
 .ة عند األطفال في ظل الجائحلكترونياإل

 منهج ايدراسة  -3
تم استخدام المنهج الوصفي في دراستنا ألنه منهج ارتبط منذ نشأته بدراسة 
المشكالت المتعلقة بالمجاالت و اإلنسانية  النفسية و االجتماعية و التربوية و 

ا في هذه الدراسات و ذلك نتيجة ما زال هذا األسلوب هو األكثر استخدام
مطحنة )لصعوبات و ضوابط  استخدام األسلوب التجريبي في هذه المجاالت 

. يتناول البحث الوصفي الظواهر أو المفردات أو (259،ص.2013،وآخرون
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)معوض كالهما معا في ترابط تناسبي وفقا لهدف البحث و الغرض منه
 . (51،ص.1992وايخضةري،

من  هو المنهج الذي يقوم بوصف الظاهرة وصفا دقيقا إن المنهج الوصفي
ك من خالل ذلخالل التعبير عنها نوعيا، ودراسة العالقات والتأثير بينها و 

بل يتعداه إلى تحليل  هو ال يقف عند الوصف فقطالتعبير عنها كميا ، و 
 .تفسيرهاالبيانات و 

 ايدراسلت ايسلبقة -4
( و الموسومة بـ : تأثير 2017) دراسة أملني عبد ايتواب حسن -

ة على الذكاء اللغوي و االجتماعي لدى لكترونيممارسة األلعاب اإل
تلميذا في منطقة  233األطفال  حيث تكونت عينة الدراسة من 

الرياض و المدينة المنورة و الخرج و أثبتت نتائج الدراسة عدم وجود 
بينما وجود فروق بين فروق بين أفراد العينة على مقياس الذكاء اللغوي 

 أفراد العينة في مقياس الذكاء االجتماعي 
IUG Journal of Educational and Psychology Sciences 

(Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 
ة لكترونيو الموسومة بـ: عالقة األلعاب اإل (2016دراسة ايصوايحة ) -

عي لدى أطفال الروضة العنيفة بالسلوك العدواني و السلوك االجتما
من وجهة نظر أولياء األمور في العاصمة عمان شملت الدراسة عينة 

ولي تمليذ ,أثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية  100قوامها 
ة العنيفة لصالح السلوك العدواني لكترونيلعالقة األلعاب اإل

 (16،ص.2016)ايصوايحة،
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ة المنزلية لكتروني( بعنوان )دور األلعاب اإل دراسة ايةعقوبي ،األدبةس -
في تنمية العنف لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدائية في دولة 

(طفلة في 212(طفال و )225الكويت تم تطبيق أداة الدراسة على )
المرحلة االبتدائية في الصفوف )الثالث،الرابع،الخامس( ودلت نتائج 

ة و العنف لدى لكترونيعاب اإلالدراسة على وجود عالقة بين األل
العنف تعزى لعاملي و ة لكترونياألطفال و وجود عالقة بين األلعاب اإل

و وجود عالقة بين درجة العنف   المنطقة السكنية و الصف الدراسي
 ةلكترونيالمدة الزمنية التي يقضيها األطفال في اللعب باأللعاب اإلو 

 .(24،ص.2009)ايةعقوبي،
  مفلهةم ايدراسة

  هي كل العاب التي يمارسها األشخاص بواسطة  ةياترونةاأليعلب اإل :
 ة .إلكترونيوسائل 

  هي المشاكل )المخرجات السلبية( التي  ة :ياترونةمخلطر األيعلب اإل
 يمكن أن يقع فيها اإلفراد من جراء اإلفراط في اللعب 

  هي بعض الحلول العملية التي من شأنها  ة :ياترونةبدائل األيعلب اإل
 ة لكترونيأن تقلل من إدمان األلعاب اإل

 تعرةف ايحجر ايصحي  
هو العزل الصحي للبضائع أو الحيوانات أو البشر في البلد الذي  يوجد فيه 

خطر اإلصابة بأمراض 
معدية.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quarantai

ne 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quarantaine/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quarantaine/
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ُيعد العزل والحجر الصحي من االستراتيجيات الشائعة للصحة العامة 
العدوى. وُيبقي العزل المستخدمة للمساعدة في منع انتشار األمراض شديدة 

والحجر الصحي األشخاص المرضى أو من تعرضوا إلى مرض شديد منعزلين 
 .عن األشخاص غير المصابين

وتقيد حركة األشخاص الذين تعرضوا لمرض معدي   الحجر الصحي هو فصل
. لمعرفة ما إذا كانوا مرضى

https://www.cdc.gov/quarantine/index.html 

 ما الفرق بين العزل والحجر الصحي؟ 
: عبارة عن إستراتيجية نلجأ إليها لعزل المصابين بمرض ُمعد عن ايعزل

األشخاص األصحاء. آما يقيد العزل من حرية المرضى للمساعدة في عدم 
ازلهم أو انتشار مرض معين. ويمكن رعاية األشخاص المعزولين في من

المستشفى أو منشآت الرعاية الصحية المخصصة. ويتم اللجوء إلى الحجر 
الصحي لعزل وتقييد حرية األشخاص الذين ُيحتمل تعرضهم لمرض ُمعد ولكن 

وقد يكون هؤالء  .ال تظهر عليهم األعراض لنرى هل أصيبوا بالمرض أم ال
 .األشخاص معدين وقد ال يكونون كذلك

 ر الصحي؟ متى نلجأ إلى الحج
 :يمكن اللجوء إلى الحجر الصحي عندما

  يتعرض شخص أو مجموعة أفراد معروفة إلى مرض شديد الخطورة
 وشديد العدوى

 

تتوفر موارد الرعاية لألشخاص المحجور عليهم؛ 

https://www.cdc.gov/quarantine/index.html
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 تتوفر الموارد لتنفيذ والمحافظة على الحجر الصحي وتلقي الخدمات
 الضرورية

 ما هي اإلجراءات التي قد ُتستخدم لحجر شخص ما؟ 
هناك العديد من إستراتيجيات المكافحة التي يمكن استخدامها. وتشتمل هذه 

   : االستراتيجيات على
 .الحجر قصير المدى، وهو الحبس في المنزل طواعية

المنع من السفر بالنسبة لألشخاص الذين قد يحتمل إصابتهم. 

اخل وخارج المنطقةالمنع من التحرك د. 

   :وقد تشتمل اإلجراءات األخرى لمكافحة انتشار المرض على
 المنع من التواجد في أماكن التجمعات )مثل األحداث المدرسية(؛ 

  إلغاء األحداث العامة؛ 

 تعليق التجمعات العامة وغلق األماكن العامة )مثل المسارح(؛ 

دات أكبر في السفر بالجو أو السكك إغالق أنظمة النقل الكبيرة أو عمل تقيي
 .الحديدية أو البحر

ما هي اإلجراءات األخرى التي يمكن أن تتخذها إدارة الصحة العامة لمنع 
انتشار األمراض شديدة العدوى؟ هناك أدوات أخرى باإلضافة إلى العزل 
والحجر الصحي يمكن إلدارات الصحة العامة أن تلجأ إليها لمنع انتشار 

 :شديدة العدوىوتشتملاألمراض 
 ض.حسين رصد األمراض ومتابعة األعرات -
 .التشخيص والعالج السريع لمن أصيبوا بالمرض -
العالج الوقائي لألشخاص المحجور عليهم مثل اللقاحات أو األدوية  -

 اعتماًدا على نوع المرض؛
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 19-اوفةدتعرةف فةروس اورونل  
فيروسات الحمض النووي هي عائلة كبيرة من   (CoV)فيروسات كورونا

التي تسبب أمراًضا تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى   RNAالريبي
 CoV) -(MERSاألمراض األكثر حدة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية

وعلى الرغم من  CoV).-(SARSومتالزمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة
 COVID)-الصين، إال أنأنه تم تسجيل معظم الحاالت مبدئيا في جمهورية 

 امتد إلى عدد من الدول حول (19
public-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-.العالم

ar/-information-ar/general 
الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراًضا فيروسات كورونا هي مجموعة من 

مثل الزكام وااللتهاب التنفسي الحاد الوخيم )السارز( ومتالزمة الشرق األوسط 
التنفسية )ميرز(. تم اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا بعد أن تم التعرف 

 .2019عليه كمسبب النتشار أحد األمراض التي بدأت في الصين في 
 2اآلن باسم فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا ُيعرف الفيروس  

 2019(. ويسمى المرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا 2)سارز كوف 
، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها 2020( في مارس/آذار 19)كوفيد 

 ( كجائحة.19)كوفيد  2019صنفت مرض فيروس كورونا 

 19أعراض اوفةد  -6

يوًما من التعرض  14بعد يومين إلى  19-عالمات وأعراض كوفيدقد تظهر 
له. وتسمى الفترة التالية للتعرض والسابقة لظهور األعراض "فترَة الحضانة". 
يمكن أن تتضمن العالمات واألعراض الشائعة ما يلي: )الحمى ، السعال، 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-ar/
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التعب،ضيق التنفس و صعوبته،آالم العضالت،التهاب الحلق،فقدان حاسة 
 .التذوق أو الشم، الصداع،ألم الصدر(

هذه األعراض ليست شاملة. وقد تم اإلبالغ عن أعراض أخرى أقل شيوعا، مثل 
الغثيان و القيء و اإلسهال. ُيصاب األطفال عادًة بأعراض مشابهة للبالغين، 

 وتكون حدة مرضهم عموًما خفيفة.
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-

conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc- 

أصدرت  منظمة الصحة العلمية مجموعة من النصائح  لفائدة القائمين على 
 هي :( و Covid-19رعاية األطفال اثر جائحة كورونا المستجد )

مساعدة األطفال على إيجاد طرق ايجابية للتعبير عن المشاعر مثل  -
 الخوف و الحزن كإشراكهم في النشاطات اإلبداعية؛ 

 التقرب من األطفال أكثر؛ -

المحافظة قدر المستطاع على استمرار األنشطة الروتينية المعتادة في  -
 الحياة اليومية؛

 جتماعي مع اآلخرين؛تشجيعهم على مواصلة اللعب و  االندماج اال -

يزداد تعلق األطفال بوالديهم أثناء األزمات فيجب التحدث معهم شكل  -
صادق مالئم لسنهم حول المرض ، ألنهم يقلدون تصرفات ذويهم في 

 كيفية التعامل مع المرض

  

 
 تعرةف ايلعب  -7

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
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لقد قدم علماء النفس و التربية العديد من التعريفات للعب و ذلك باختالف 
نظرهم حول طبيعة اللعب و خصائصه و وظائفه . عرف حامد عبد وجهة 

السر مزهران اللعب بأنه " سلوك يقوم به الفرد بدون غاية عملية مسبقة ، وهو 
يعد أحد األسباب الهامة التي يعبر بها الطفل عن نفسه، ويفهم بها العالم من 

 حوله.
على المهارات ( أن اللعب " هو تدريب Karl Grossو يعرف كارل جروس )

الالزمة لحياة البالغين " أما ستانلي هول فيرى أن الطفل يقوم عن طريق اللعب 
بإعادة تبني الميول و االهتمامات بنفس التتابع الذي حدثت به عند إنسان ما 
قبل التاريخ و اإلنسان البدائي" . و يلتقي كل من سبينسر و فرويد أن األطفال 

 طاقة لديهم.يلعبون للتنفيس عن مخزون ال
شباعا  كما عرف أدلر اللعب بأنه ما يمارسه الطفل من نشاط تعبيرا عن ذاته وا 

 لحاجاته مما يعمل على نمو شخصيته و إعداده للحياة.
يعرف بياجيه اللعب بأنه يتكون ما استجابات يؤديها المرء من أجل  أما    

علومات الواردة االستمتاع الوظيفي وأنه عملية تمثل أو تعلم على تحويل الم
 لتالؤم حاجات الفرد.

 ة ياترونةتعرةف األيعلب اإل  -8
 ." ةإلكترونيعبارةعناأللعابالمتوفرةعلىهيئة " تُعرفبأنها

نشاط منظم يتم اختياره و توظيفه لتحقيق أهداف محمددة أهمها التغلب على 
الصعوبة ، يستمتع الطفل أثناء اللعب و يتفاعل بايجابية مع الكومبيوتر 

ويمارس التفكير ويتخذ القرار السريع بنفسه و يتعلم الصبر و المثابرة أو العنف 
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سالينوزيمرمان،( أنها عبارة و القتال ، و التوصل إلى نتائج معززة و يعرفها )
 ة إلكترونيعن األلعاب المتوفرة على هيئة 

 سملت ايلعب -9
 اللعب نشاط حركي أو عقلي مصدره طاقات الفرد؛  -1

 تعد المتعة غاية اللعب و هدفه األول؛ -2

 نشاط تلقائي غير خاضع للقسر ة اإلكراه؛ -3

 يمارسه الالعب بحرية تامة في إطار القواعد المتفق عليها؛ -4

مجال فيه للربح و الخسارة المالية من أي نوع ، وال ينبغي أن يكون  ال -5
 الربح المادي هو لهدف؛

 يمارس اللعب بصورة فردية أو بصورة جماعية؛ -6

 يرتبط بالدوافع الداخلية للفرد ، ولذا فهو غير نتعب؛ -7

يؤدي إلى النمو و التطور والتعلم ، ولكن هذه كلها نتائج جانبية  -8
 بالنسبة للعب؛

 ة ياترونةايسملت االةجلبةة ايتي ةتصف بهل أطفلل األيعلب اإل  -10
ة يمكن أن لكتروني(أن هذه التأثيرات لألتعاب اإلGros.2003أوضح جروس )

 تظهر من خالل ثماني سمات يتصف بها أطفال الديجيتال و هي كما يلي :
 (The Speedسرعة الفهم و التعلم و سرعة انجاز المهام ) -1

زنة في مقابل المعالجة الخطية أي انجاز العديد من المعالجة المتوا -2
 المهام في آن واحد 

 التواصلية و االنفتاح  -3

 النشاط و الحيوية في مقابل السلبية  -4

 التوجه نحو حل المشكالت  -5
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 الرغبة في المكافأة الفورية  -6

 تنمية الخيال  -7

تكوين النظرة االيجابية نحو التكنولوجيا  -8
https://pdfs.semanticscholar.org/cf 

 نظرةلت ايلعب   -11
 نظرةة ايطلقة ايزائدة: -أ

هذه النظرية ووضع أساسها )شيلر( الشاعر ظهرت في أواخر القرن الماضي 
 األلماني ثم الفيلسوف هربرت سبنسر وخالصتها:

أن اللعب مهمته التخلص من الطاقة الزائدة. فالحيوان، مثاًل، إذا توافرت لديه 
ذا طبقنا  طاقة تزيد عما يحتاجه للعمل فانه يصرف هذه الطاقة في اللعب. وا 

حاطون بعناية أوليائهم ورعايتهم فيقدمون ذلك على األطفال نرى أن األطفال ي
لهم الغذاء ويعنون بنظافتهم وصحتهم دون أن يقوم األطفال بعمل ما فتتولد 
لديهم طاقة زائدة يصرفونها في اللعب. إن هذا معقول إلى حد ما لكنه ال يفسر 
حقائق اللعب كلها فالقول به تسليم بأن اللعب مقتصر على الطفولة وهذا ال 

 لى الواقع.ينطبق ع
 نظرةة اإلعداد يلحةلة ايمستقبلةة: -ب

( أن اللعب للكائن الحي هو karlgroosيرى واضع هذه النظرية كارل غروس )
عبارة عن وظيفة بيولوجية هامة. فاللعب يمرن األعضاء، وبذلك يستطيع الطفل 

 أن يسيطر سيطرة تامة عليها، ولن يستعملها استعمااًل حرا في المستقبل.
فاللعب، إذًا إعداد للكائن الحي كي يعمل في المستقبل األعمال الجادة المفيدة،. 
وصغار الطير تضرب بأجنحتها بما يشبه حركات الطيران ، والطفلة في عامها 

https://pdfs.semanticscholar.org/cf75/12eb413ea724b8c1707001d9f2f3d084cf5a.pdf?_ga=2.209469713.2021156824.1590521237-111568843.1590521237
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الثالث تستعد بشكل ال شعوري لتقوم بدور األم حين تضع لعبتها وتهدهدها كي 
اآلليات البيولوجية ولقد أكد تنام. وهكذا فإن مصدر اللعب هو الغرائز، أي 

وجهة النظر البيولوجية هذه كثير من العلماء مع إجراء تعديالت طفيفة عليها. 
صحة هذه النظرية، من األدلة، أن اللعب يأخذ شكاًل خاصًا عند ومما يثبت 

 كل نوع من أنواع الحيوانات.
ح وهكذا نرى أن نظرية )جروس( هذه يصح تطبيقها على اإلنسان، كما يص

على الحيوان، مع احتفاظنا بالفارق بين حياتي اإلنسان والحيوان. فحياة تطبيقها 
اإلنسان غنية بعناصرها وتفاعالتها وحاجاتها المختلفة إذا ما قورنت بحياة 

 الحيوان البسيطة والمحدودة.
 اينظرةة ايتخلةصةة: -جـ

 صاحب هذه النظرية هو ستانلي هول وخالصتها:
لضروب النشاطات المختلفة التي مر بها الجنس البشري إن اللعب هو تلخيص 

عبر القرون واألجيال، وليس إعدادا للتدرب على نشاط مقبل ومواجهة صعاب 
 الحياة.

فالعاب القفز والتسلق والصيد وجمع األشياء المختلفة هي العاب فردية أو 
جماعية غير منظمة ولعل هذا يشير إلى حياة اإلنسان األول عندما كان 
يصطاد الحيوانات ويسخرها لمصلحته، فالطفل حينما يجمع حوله جماعات 

حياة الرفاق ليلعب معهم، إنما يمثل في عمله نشأة الجماعات األولى في 
اإلنسان، كما أنه إذا قدمنا له عددًا من المكعبات فانه يشرع في بناء منزل أو 
ما أشبه، وهذه تمثل مرحلة من مراحل التقدم في الحياة إذن فاإلنسان يلخص 
في لعبه أدوار المدنية التي مرت عليه، كما يلخص الممثل على المسرح تمامًا 
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د واجهت هذه النظرية اعتراضات تاريخ أمة من األمم في ساعات قليلة. وق
 كثيرة منها:

أن هذه النظرية بنيت على افتراض أن المهارات التي تعلمها جيل من األجيال 
والخبرات التي حصل عليها يمكن أن يرثها الجيل الذي يليه، غير أن هذه 
النظرية القائلة بتوريث الصفات المكتسبة والتي يعد )المارك( مؤسسًا لها لم 

ى ما يؤيدها في دراسة الوراثة، كما يرفض معظم علماء الوراثة في يعثر عل
الغرب الرأي القائل بإمكان توريث الصفات المكتسبة وهذا كله أدى إلى إلغاء 
هذه النظرية إضافة إلى أن الصغار ليسوا صورًا مصغرة عن الكبار فركوب 

نما هو من الدراجات واستعمال الهواتف مثاًل ليس تكرارًا لتجارب قديمة،  وا 
 معطيات الجيل الذي يستخدمها نفسه.

 اينظرةة ايتنفةسةة: -د

هي نظرية مدرسة التحليل النفسي الفرويدية وتركز على العاب األطفال 
بخاصة، إذ ترى أن اللعب يساعد الطفل على التخفيف مما يعانيه من القلق 

الطرق  الذي يحاول كل إنسان التخلص منه بأية طريقة. واللعب إحدى هذه
وتشبه هذه النظرية إلى حد ما نظرية الطاقة الزائدة. واللعب عند مدرسة التحليل 
النفسي تعبير رمزي عن رغبات محبطة أو متاعب ال شعورية، وهو تعبير 

 يساعد على خفض مستوى التوتر والقلق عند الطفل.
وال شك أن الطفل يتغلب على مخاوفه عن طريق اللعب، فالطفل الذي يخاف 

طباء األسنان يكثر من األلعاب التي يمثل فيها دور طبيب األسنان، إذ أن أ
تكرار الموقف الذي يسبب الخوف من شأنه أن يجعل الفرد يألفه. والمألوف ال 
يخيفنا ألننا نتصرف حياله التصرف المناسب، ولدينا متسع من الوقت لهذا 
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األطباء يعطون التصرف بخالف غير المألوف. واألطفال الذين يخافون من 
لعبة تمثل المريض وسماعات ليفحصوا بها وليمثلوا دور الطبيب بأنفسهم وبذلك 

 يستطيعون التغلب على مخاوفهم من األطباء بواسطة ألعابهم.
ولنذكر على سبيل المثال: حالة تظهر كيف يكون اللعب مسرحًا يمثل عليه 

من عمره كانت أمه الطفل متاعبه النفسية رمزيًا: طفل في منتصف الثانية 
تتركه وحده فترات طويلة، فكانت لعبته المحببة هي أن يمسك ببكرة يوجد عليها 
خيط فيرمي بها تحت السرير حتى تختفي هناك، وهنا يصيح منزعجًا ثم يجذبها 
فيفرح بعودتها مرحبًا بظهورها، فالطفل في لعبته المذكورة يمثل رمزيًا المأساة 

ا ويصور بسلوكه خبرة مؤلمة يكابدها، هي مأساة واألحزان التي يعاني منه
 اختفاء أمه وعودتها. وبذلك كان يخفف من القلق الذي ينتابه.

وترجع نظرية مدرسة التحليل النفسي إلى عهد الفيلسوف اليوناني المشهور 
ارسطو الذي كان يرى أن وظيفة التمثيليات المحزنة هي مساعدة المشاهدين 

خالل مشاهدة ما فيها من أحداث على تفريغ أحزانهم من 
 (26األحمد،ايمنصور،ب س،ص.)ووقائع.

 نظرةة اينمو ايجسمي: -ــ ه
( الذي تنسب إليه هذه النظرية أن اللعب يساعد على نمو cartيرى العالم كار )

األعضاء وال سيما المخ والجهاز العصبي، فالطفل، عندما يولد، ال يكون مخه 
استعداد تام للعمل ألن معظم أليافه العصبية ال تكون في حالة متكاملة، أو 

مكسوة بالغشاء الدهني الذي يفصل ألياف المخ العصبية بعضها عن بعض 
وبما أن اللعب يشتمل على حركات تسيطرعلى تنفيذها كثير من المراكز المخية 
 فمن شأن هذا أن يثير تلك المراكز إثارة يتكون بفضلها تدريجيًا ما تحتاج إليه

 األلياف العصبية من هذه األغشية الدهنية.
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 نظرةة االستجملم : -و
خالصة هذه النظرية أن اإلنسان يلعب كي يريح عضالته المتعبة وأعصابه 

المرهقة التي أنهكها التعب، ذلك ألن اإلنسان عندما يستخدم عضالته وأعصابه 
ي بذلك بصورة غير الصورة التي كان يستخدمها في أثناء العمل فانه يعط

لعضالته المجهدة وأعصابه المتعبة فرصة كي تستريح، وقد وجهت لهذه 
 العتراضات التالية:النظرية ا

. لو كانت الغاية من اللعب هي راحة األعصاب المجهدة والعضالت المتعبة 1
فإن احسن طريقة لذلك هي االستلقاء في الفراش واالسترخاء في الجلوس من 

 قة تجلب الراحة في وقت قصير.غير عمل ما ألن هذه الطري
. لو كان الهدف من اللعب الراحة فقط لكان من األفضل للكبار أن يلعبوا 2

أكثر مما يلعب الصغار ألن عمل الكبار وجهدهم المبذول ادعى للتعب من 
 لعب الصغار ومع ذلك فإننا نرى أن الصغار أكثر لعبًا من الكبار.

ات عضلية وجهد عصبي غير التي . ال يكون لعب اإلنسان دائمًا بطاق3
يستعملها في أثناء العمل بل أن اإلنسان يلعب بالعضالت التي يعمل بها 

 واألعصاب التي يفكر بها.
. تبين لعلماء النفس أن الجهد المبذول ال يتعب العضلة وحدها بل يتعب 4

الجسم ذلك ألن أي عمل من األعمال يستلزم استعداد عضالت الجسم كلها 
 للعمل. وتأهبها

 نظرةة جلن بةلجةه في ايلعب: -زـ
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إن نظرية جان بياجيه في اللعب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتفسيره لنمو الذكاء. 
ويعتقد بياجيه أن وجود عمليتي التمثيل والمطابقة ضروريتان لنمو كل كائن 
عضوي. وابسط مثل للتمثل هو األكل فالطعام بعد ابتالعه يصبح جزءًا من 

ي بينما تعين المطابقة توافق الكائن الحي مع العالم الخارجي كتغيير الكائن الح
خط السير مثاًل ويبدأ اللعب في المرحلة الحسية الحركية، إذ يرى )بياجيه( أن 
الطفل حديث الوالدة ال يدرك العالم في حدود األشياء الموجودة في الزمان 

عند الطفل فإن الزجاجة  والمكان. فإذا بنينا حكمنا على اختالف ردود األفعال
الغائبة عن نظره هي زجاجة مفقودة إلى األبد. وحين يأخذ الطفل في 
االمتصاص ال يستجيب لتنبيه فمه وحسب بل يقوم بعملية المص وقت خلوه 

 من الطعام.
وتضفي نظرية )بياجيه( على اللعب وظيفة بيولوجية واضحة بوصفه تكرارًا 

الخبرات الجديدة تمثاًل عقليًا وتقدم الوصف نشطًا وتدريبًا يتمثل المواقف و 
 المالئم لنمو المناشط المتتابعة.

 لذلك نجد أن نظرية )بياجيه( في اللعب تقوم على ثالثة افتراضات رئيسية هي:
. إن النمو العقلي يسير في تسلسل محدد من الممكن تسريعه أو تأخيره ولكن 1

 التجربة وحدها ال يمكن أن تغيره وحدها.
إن هذا التسلسل ال يكون مستمرًا بل يتألف من مراحل يجب أن تتم كل . 2

 مرحلة منها قبل أن تبدأ المرحلة المعرفية التالية.
. إن هذا التسلسل في النمو العقلي يمكن تفسيره اعتمادًا على نوع العمليات 3

 المنطقية التي يشتمل عليها
.https://annabaa.org/nba48/chiledren.htm 

 

https://annabaa.org/nba48/chiledren.htm
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 :ةياترونةأعراض إدملن األيعلب اإل  -12

 ةلكترونيالتعلق باألجهزة اإل.  

 عدم رغبة الطفل في اللعب مع األطفال اآلخرين. 

 عدم رغبة الطفل في الخروج لألماكن المفتوحة. 

  الطفل بالبقاء في أماكن ألعاب الفيديو جيمتمسك. 

 تغير طباع الطفل بالعناد والتشنجات والتوتر. 

 فقدان التركيز لدى المراهقين.  

 اإلهمال الدراسي الواضح. 

 خلق حجج وأعذار طوال الوقت. 

 البحث عن مصدر أموال للعب في أندية الفيديو جيم. 

 م واألبالتحايل والكذب أحياًنا للتخلص من تساؤالت األ. 

 فقدان الشهية ونقصان الوزن. 

 العصبية واإلفراط في تبرير المواقف 
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-https://www.hopeeg.com/blog/show/electronic

treatment-addiction-games 

 ة إلى:لكترونينقسم أضرار األلعاب اإل ة :ياترونةمخلطر  األيعلب اإل  -13
الى قائمة ة لكترونيلقد صنف منظمة الصحة العالمية اإلدمان على األلعاب اإل

(ICD( األمراض العقلية وأطلقت عليه مصطلح)Gaming Disorder) 
 ة و أن مجاالت لكترونيتسريع حركة العينين أثناء ممارسة األلعاب اإل

لمنبعثة من الشاشات تسبب احمرار العين و األشعة الكهرومغناطيسية ا
جفافها مما يؤدى إلى اإلحساس بالصداع و اإلجهاد البدني و الشعور 

 بالقلق و االكتئاب . 

(ض النشاط البدني مما يوفر بيئة 05الخمول و الكسل و انحناء الكتفين )
 وصف الدكتور عبد(ألم الرقبة و العظام و العضالت 06مثالية لزيادة الوزن)

 Text» هللا قاسم استشاري جراحة المخ واألعصاب بالهيئة رقبة الموبايل

neck»  ،لوصف الضرر الناجم عن استخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة جدًا
والذي يتمثل بآالم في منطقة الرقبة بشكل خاص أو حتى انقراص الفقرات في 

وقال: إن الوزن المقدر على الرقبة أثناء انحناء الرأس للنظر  .الرقبة والظهر
إلى شاشة الجهاز بنحو خمسة كيلوغرامات، وفي حال إمالة الرأس بشكل أكبر 

كيلو غرامًا ما يسبب مرض )رقبة  27قد يصل إلى 
https://www.albayan.ae/health/features/2019-01-(الموبايل

01.346439-20 

  التأثير على خاليا المخ فقد بينت الدراسات أن األلعاب السريعة
(Games Action تسهم فعليا في تدمير بعض خاليا المخ خالل )

ثالثة أشهر من االستعمال و التأثير مباشرة على قدرات 

https://www.hopeeg.com/blog/show/electronic-games-addiction-treatment
https://www.hopeeg.com/blog/show/electronic-games-addiction-treatment
https://www.albayan.ae/health/features/2019-01-20-1.3464390
https://www.albayan.ae/health/features/2019-01-20-1.3464390
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ة لمدة لكترونيإذا لعب الطفل اللعبة اإل)االنتباه،التركيز،التذكر( حيث 
دقيقة يوميا فهي تتعامل مع ذبذبات المخ حيث لألخير ما بين  20
ذبذبة  28ذبذبة في الثانية لكن عندما تصل ذبذبات المخ إلى  28و14

في الثانية يكون المخ في أعلى مستوى له و هنا يبدأ يضعف لتعرضه 
 لإلرهاق .

 حيث أثبتت الدراسات أن ألعاب مثل  ضمور مناطق معينة من الدماغ
.  Call of Duty ,person shooter Counter Strike-first «

» Battlefield   تسبب هذا المرض و أن تأثر منطقة
(Hippocampe و هي مسؤولة عن نحدد المكان والذاكرة مما يؤدي )

الى اضطرابات الفصام و القلق و  االكتئاب ، عند ممارسو لعبة حربا 
( و التي تسمح Striatumمثال فاننا نستخدم منطقة في الدماغ تسمى )

و بالتكرار  لنا بالحصول على ردود فعل جيدة )مهارات حركية تلقائية(
 ( أقل تحفيزا من السابق و هنا يحد الضمور.Hippocampe)يكون 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fich

-cerveau-nefastes-effets-video-e.aspx?doc=jeux

hippocampe 

  السطوع الُمصَطَنع أو غير الطبيعي للشاشة )اضطرابات النوم حيث: 

s of the screen): unnatural brightnes  ر هرمون تمنع َتحرُّ
( الذي يتحرر في الظالم فقط، وُيمكن   (Melatoninالميالتونين

تلخيص تأثير السطوع بأنَّ الضوء يتوجه إلى الدماغ مباشرًة مما يتسبب 
في تقليل الرَّغبة في النوم وتعطيل الساعة البيولوجية للجسم، وينتج عن 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=jeux-video-effets-nefastes-cerveau-hippocampe
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=jeux-video-effets-nefastes-cerveau-hippocampe
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=jeux-video-effets-nefastes-cerveau-hippocampe
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التركيز، والمشاكل الهرمونية لدى اإلنسان. ذلك سوء المزاج، وقلة 
 :إضافة إلى اإلشعاع الكهرومغناطيسي )باإلنجليزية

electromagnetic radiation EMR): منع اإلشعاع ي
فإنَّه الكهرومغناطيسي أيضًا عملية إفراز هرمون الميالتونين، وبالتالي 

اإلشعاع  ُيقلل من كميات النوم واالستراحة، ومن الجدير بالذِّكر أن
ة والالسلكية كأجهزة لكترونيالكهرومغناطيسي ينُتج عن كل األجهزة اإل

المراقبة، واإلنترنت، واأللعاب المحمولة وغيرها من 
 .https://mawdoo3.comاتلكترونياإل

  التحريض على العنف؛ 

   العدوان على اآلخرين و العدوان على الذات؛ 

  التخلي عن أداء الواجبات و المهام و التكاسل عنها؛ 

  الذاتي؛االنطوائية و االنعزال و التمركز 

 قلة التفاعل االجتماعي؛ 

 صعوبة تكوين و  ربط عالقات اجتماعية 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences 

(Islamic University of Gaza) / CC  
  االنفصال عن الحياة الواقعية و التعود على التعامل مع شخصيات

 افتراضية؛

 و المكر؛ تعلم الطفل بعض طرق التحايل و الخداع 

 ة على بعض القيم التي ال تتوافق مع لكترونيتحتوي بعض األلعاب اإل
 قيمنا؛

 تؤدي إلى فرط في النشاط الحركي؛ 

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9


 مخاطر األلعاب اإللكترونية على األطفال وبدائلها  
 ط.د. بشير قويدري 

 

11

0 

 
، تصدر 1، المجلد2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 المركز الديمقراطي العربيعن 

 

 ضعف التحصيل الدراسي لألطفال؛ 

 يبعض مكشاالت األطفلل (APA)حلول  -01.13
( بعض االقتراحات لفائدة األطفال APAاقترحت جمعية علم النفس األمريكية )

 األزمة الحالية و هي كالتالي :في ضل 
 فتح نقاش مع األطفال حول الموضوع -

 بناء خطة مع طبيب األطفال إذا اقتضت الضرورة  -

 الحد من التغطية اإلعالمية خصوصا في حضور األطفال -

 عرض وسائل إعالمية مقبولة السمعة و البعيدة عن التهويل  -

 خلق بعض األلعاب  -

 خلق روتين يمنح األمان لألطفال  -

 خلق لحظات سعيدة داخل األسرة -

طلب المساعدة من المختص النفسي إذا تطلب األمر.  -
www.apa.org 

 عرض نتلئج فرضةة ايدراسة -14
أن هناك العديد من البدائل التي نقترحها للتقليل من اإلدمان على األلعاب القائلة

 .ة عند األطفال في ظل الجائحةلكترونياإل
و التي تتمثل في بعض الحلول المقترحة يمكن أن نقترح بعض البدائل 

ة و لقد تمت مراعاة توفر هذه البدائل و تكلفتها و لكترونيلتعويض األلعاب اإل
مستواها حيث تتالءم مع كل أعمار األطفال و كونها بدائل متاحة لكافة األسر 

 الجزائرية  و هي كما يلي :
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قص بعض الحكايات الشعبية و القصص المأثورة و بعض األمثال  -19
 الشعبية 

الرياضية و ذلك بممارسة بعض الحركات  داخل فضاء البيت  األنشطة -20
و ذلك للخروج من الجو المشحون داخل األسرة، و من أجل التخلص 

 من الشحنات الزائدة .

تحسيس األبناء أن الوباء قضاء من هللا عز وجل مع ذكر أمثلة عن  -21
وباء الطاعون في زمن الرسول صلى هللا عليه و سلم , حيث أن الوباء 

 .األوزون(عكس ايجابيا على كوكب األرض )ثقبنا

 .تعطيل االنترنيت داخل المنزل إذا لم تكن هناك حاجة الستعمالها -22

 اقتراحلت -15
 الوسطية في استعمال أسلوبي التنشئة االجتماعية )التشاوري، -

 التسلطي(.و 

 يجابي لألطفال لتقليده .إعطاء نموذج إ -

من اجل تقليل استخدام استعمال التربية بالرصيد كما يطلق عليها  -
 ة.األلعاب اإللكتروني

 تنظيم أوقات لعب األطفال و تحديدها. -

 مصاحبة األطفال وفتح نقاش معهم في كل المجالت لتقليص الفجوة. -
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"تكنولوجيات املعلومات و تأثيراتها على السالمة النفسية لألطفال في 
 "-التوحد أنموذجا –جائحة كورونا سن ما قبل التمدرس في ظل   

Information technologies and their effects on the 
psychological well-being of pre-school children in the 

light of the Corona pandemic - autism as a model - 
 وفاء بوراس

 أدب معاصر،طالب)ة( دكتوراه 
 الجزائر. ،قاملة 1945ماي  8جامعة: 

كتور ميلود قيدوم   أدب حديث ومعاصر ،أستاذ محاضر أ ،إشراف: الدُّ
 .قاملة/الجزائر 1945ماي 8جامعة 

ة ة و األدبيَّ نتساب:  مخبر الدراسات اللغويَّ  مخبر  اال 
 : ملخص

عرفت األمم على مر العصور أشكال مختلفة من الفيروسات الفتاكة التي 

قضت على عدد كبير من الناس في زمن قصير، وفي ظل صعوبة البحث عن 

مضادات لهذه الفيروسات و تأخر الحصول على عالج فعال له نجده قد حصد 

بار أن أرواح كثيرة .األمر الذي جعل اآلباء يخافون على حياة أبنائهم على اعت

سنهم ال يسمح لهم بإدراك الخطر. وقد شهدت األلفية الثالثة انتشار وباء قاتل 

وصفته منظمة الصحة العاملية بأنه األخطر و األشرس على اإلطالق ذلك أنه 

متطور جدا على الفيروسات التي انتشرت مسبقا ،وقد أطلق عليه اسم 

ل الجميع يلتزم بقوانين املستجد" .األمر الذي جع 19-"فيروس كورونا كوفيد 

السالمة العامة من خالل فرض قانون حظر التجوال ،مما أدى إلى التأثير على 
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نفسية الناس كبار و صغار خاصة  أن الصغار يمتلكون طاقة كبيرة للعب و 

التعرف على العالم و األشياء من حولهم. فما كان عليهم إال البحث عن عوالم 

لعالم  املوبوء فكانت األنترنت هي الحل لكن جديدة  إفتراضية تعوض هذا ا

اإلدمان على استعمالها بدون قانون أدى إلى خلق اضطرابات في النمو العقلي 

والنفس ي لألطفال وإصابتهم باضطراب التوحد خاصة من يحمل في جيناته 

 الوراثية استعداد لفصابة بهذا املرض. 

Abstract : 

   Throughout the ages, nations have known various forms 
of deadly viruses that have killed a large number of people 

in a short time, and in light of the difficulty of searching for 
anti-viruses and the delay in obtaining effective treatment 

for it, we have claimed many lives. This made parents fear 
for the lives of their children. Given that their age does not 

allow them to perceive the danger. 
    The third millennium witnessed the spread of a fatal 
epidemic, which the World Health Organization described 

as the most dangerous and fierce ever since it was very 
advanced on viruses that had previously spread, and it was 

called the "Corona Covid 19 Virus", which made everyone 
abide by public safety laws through The curfew was 

imposed, which had an effect on the psyche of people, old 
and young, especially since young people possess great 

energy to play and learn about the world and the things 
around them. They only had to search for new virtual 

worlds that compensated for this infested world, so the 
Internet was the solution, but addiction to its use without a 
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law led to the creation of disorders in the mental and 
psychological development of children and their autistic 

disorder, especially those who carry in their genetic genes a 
willingness to contract this disease     

 

 مقدمة.
شهدت األلفية الثالثة تطور متسارع للوسائل التكنولوجية و العلمية بشكل       

مذهل ،ولما كانت هذه الوسائل تقدم خدمات جد فعالة لإلنسان أخذ هذا األخير 
يستعملها بكثرة لتصبح جزء مهم من حياته ومكون جد ضروري لوجوده حتى 

انع ،ونظرا لضيق وقت باتت اآللة تنافس الوجود اإلنساني في العمل والمص
اإلنسان المعاصر و كثرة انشعاالته وخروج المرأة للعمل األمر الذي جعل األباء 
يوظفون الوسائل التكنولوجيا في تلهية األطفال أو تعليمهم من خالل البرامج 
المتاحة في األنترنت و الفيديوهات التعليمية لما لها من قوة جذب و تأثير من 

وات الموجودة فيها، ولكن ومع األحداث األخيرة التي طرأت خالل األلوان  األص
المستجد و انتشاره على   - 19COVIDعلى العالم و ظهور فيروس كورونا  

نطاق واسع من العالم وحصده لعدد مهول من األرواح عبر كامل دول العالم 
مما جعل منظمة الصحة العالمية تفرض الحجر الصحي وحظر التجوال  

باء على حياة أبنائهم تطلب األمر منع خروج األبناء من المنزل فلم ولتخوف األ
يكون من حل سوء استعمال األلواح اإللكترونية  وألعاب الفيديو خاصة لألطفال 
في سن ما قبل التمدرس كتعويض لحرمانهم من اللعب الجماعي مع أقرانهم 

لذي أدى إلى .ولكن استمرار هذا الوباء جعل مدة الحجر تطول أكثر األمر ا



 جائحة ظل في التمدرس ماقبل سن في النفسية السالمة على وتأثيراتها المعلومات تكنولوجيا
 ط.د. وفاء بوراس  _  أنموذجا التوحد_  كورونا

 

119 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

انتشار بعض التأزمات و األمراض النفسية لألطفال في ما قبل التمدرس 
صابتهم بمرض التوحد الذي استفحل مؤخرا وظهرت أعراضه بسبب اإلدمان  وا 
 على الوسائل التكنولوجيا لمن لديهم استعداد وراثي مسبق لإلصابة بهذا المرض 

اخلة كانت الضرورة حتمية وفي خضم هذه األحداث المتسارعة و المتد     
لعقد مثل هذه المؤتمرات العلمية لدراسة الوضع و البحث عن حلول ناجعة للحد 
من هذا الوباء و انقاذ أطفالنا شباب الغد من الخطر المحدق بهم للتخلص من 
وباء كورونا أوال وحماية أبناءنا من مرض التوحد الذي يهدد طفولتهم بسبب 

لواح اإللكترونية ثانيا ،وللتعمق في هذا الموضوع البد االفراط في استعمال األ
 من الوقوف عند العديد من االشكاليات الكبرى نذكر منها:

لى أي مدى تؤثر على نفسية األطفال في سن  ما هي تكنولوجيا المعلومات وا 
 ما قبل التمدرس؟ 

 وهل يمكننا الجزم فعال بأن هذه األجهزة تؤدي إلى إصابة األطفال بأمراض
 نفسية كالتوحد الذي خصصناه ليكون موضوع بحثنا؟

 ومن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع نجد:

مقال للباحث خلود عاصم بعنوان دور تكنولوجيا المعلومات و  -
اإلتصاالت في تحسين جودة المعلومات وانعكساته على التنمية 

 اإلقتصادية .

 ن عبد هللا الرويشد.التوحد عند األطفال ،تر: عبد العزيز ب -
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مقال بعنوان الطفل و األنترنت المنزلي مجاالت االستخدام و  -
 االشباعات المتحققة للباحث بايوسف مسعودة.

 وأيضا دراسات أخرى عديدة موجودة على متصفح البحث.

وقد وقع اختياري لهذا الموضوع ألسباب ودوافع ذاتية و أخرى موضوعية       
رغبتي في البحث في مثل هذه الموضوعات خاصة أن هذا ،فمن الدوافع الذاتية 

الفيروس هو موضوع الساعة و للتعرف أكثر على مرض التوحد على اعتبار 
أن في محيطي أطفال مصابين به من جراء اإلفراط في استعمال الوسائل 
االلكترونية علني أصل إلى حل يفيدهم . ومن الدوافع الموضوعية قلة الدراسات 

 موضوع لجدته وحداثته.في هذا ال
وقد استندت تبعا لذلك على المنهج الوصفي التحليلي على اعتبار أنه أنسب 
منهج للبحث عن هذا الموضوع ألنه يقوم على رصد هذه الظاهرة وتتبعها 

 للبحث عن حلول فعالة و ناجعة.
 .تكنولوجيا المعلومات:1

نسبيا و التي يعد مصطلح تكنولوجيا المعلومات من المصطلحات الحديثة 
طرأت على العالم و أخذت في التطور بشكل مذهل خالل اآلونة األخيرة، حيث 

التعب وتشمل ليلة لإلنسان ووفرت عليه الوقت والجهد و قدمت خدمات ج
الوسائل التكنولوجيا كل من :التلفيزيون و الهاتف و األلواح اإللكترونية 

بالتكنولوجيا  ،وقد أطلق عليهاوالحواسيب وغيرها ...من األجهزة المتطورة جدا 
 Technoاها اللغوي إلى اإلغريق وهي مركبة من شقين :والتي تعود في معن
، معناها الدراسة أو العلم  logy،و كلمة هارة في أداء عمل ماوتعني الفن أو الم



 جائحة ظل في التمدرس ماقبل سن في النفسية السالمة على وتأثيراتها المعلومات تكنولوجيا
 ط.د. وفاء بوراس  _  أنموذجا التوحد_  كورونا
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)محمد وبذلك فكلمة  تكنولوجيا تعنى المعالجة العلمية في أداء المهارات الفنية."
.نقال عن:عبد الرزاق تومي 2003،القاهرةن: تطور تكنولوجيا التعليم،عطية وآخرو 

 (2005، مات وردورها في التنمية الوطنية:تكنولوجيا المعلو 
على أنها مكونة من جزئين أحدهما Technology"ويمكن أيضا تعريف      

Techno  والذي يعني التطبيق أو األسلوب العملي و الثانيLogy  .أي العلم
وعند دمج الجزئين معا يكون مفهوم التكنولوجيا هو العلم التطبيقي أو الطريقة 
الفنية لتحقيق غرض  عملي .كما عرفت التكنولوجيا بأنها تشير إلى امكانية 
التطبيق العملي للوسائل العملية غالبا ماتتعلق بالتطورات الجديدة في العمليات 

دم العلمي المؤثر في مختلف األنشطة التي يمكن أو اإلنتاج باالضافة إلى التق
نادية عبدالجبار محمد الشريدة: مطبات تطبيق تقنيات المعلومات ) استخدامها فيها."

 2010واإلتصاالت ودورها في تعزيز نظامي المعلومات المحاسبي و الرقابة الداخلية، بغداد،
الت في تحسين جودة المعلومات .نقال عن :خلود عاصم :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصا

والواضح من خالل هذا المفهوم أن  ( 2013وانعكاساته على التنمية االقتصادية،
المقصود بالتكنولوجيا عامة أو تكنولوجيا المعلومات بعامة هو التطبيق العملي 
للعلم من خالل توظيف العلم في خدمة اإلنسان وابتكار األجهزة التقنية الدقيقة 

 شأنه أن يساهم في خدمة اإلنسان وتحقيق رفاهيته. وكل ما من
جميع التقنّيات التي ُتستخدم في االتصاالت، فتكنولوجيا المعلومات هي"      

ووسائط البث، وأنظمة إدارة المباني الذكّية، وأنظمة المعالجة واإلرسال، 
السمعّية البصرية وغيرها، كما استخدمت مؤخرًا للتعبير عن توظيف خطوط 
االتصال، لنقل أنواع وصيغ متنوعة من البيانات، حيث يتم دمج الشبكات 

رّية وشبكات الحاسوب من خالل نظام مشترك للكابالت؛ مثل السمعّية والبص
توفير خدمات اإلنترنت، والهاتف، والتلفاز للمنازل والشركات من خالل كابل 



تكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها على السالمة النفسية في سن ماقبل التمدرس في ظل جائحة كورونا 
 _  _ التوحد أنموذجا

  وفاء بوراسط.د. 
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بصري واحد، مما يساهم في تقليل التكاليف بشكل 
فقد ساهمت  https://mawdoo3.comتعريف_تكنولوجيا_المعلومات_واالتصاالتكبير."

هذه الوسائط في تسهيل عمليةاإلتصال و التواصل حيث حققت البرامج 
اإللكترونية خدمات جليلة لإلنسان فطرحت الكثير من البرامج و ألعاب الفيديو 

لحصول على المعلومات الصوتية ،والمصورة والرقمية ل"لية و التعليم .وأيضاللتس
،وتجهيزها واختزالها ،وبثها وذلك باستخدام توليفة من المعدات المكرو و 

 ".الكترونية الحاسبة و االتصاالت عن بعد
)الشامي أحمد سيد ،حسب هللا :المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات و المعلومات الرياض 

–.نقال عن : عبد الرزاق تومي ،تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية لونية 573،ص1988،
 .(51.ص2005/2006دراسة ميدانية ،بوالية أم البواقي ،ماجسيتر ، 

ومع التطور الذي وصلنا إليه اليوم في عصر العولمة لم تعد هذه الوسائل      
التكنولوجيا تحقق الضروريات األساسية لإلنسان فحسب بل أصبحت تستعمل 
في التسلية و الترفيه و أصبح األباء يوظفون األلواح اإللكترونية و الهواتف 

عليه من خدمات وقوة  الذكية في تعليم أبنائهم وتسليتهم خاصة لما تحتوي
 جذب بسبب األلوان وسرعة األداء المتوفرة فيها.

 المستجد:  19-التعريف بفيروس كورونا كوفيد -2
رفت البشرية خالل تاريخها الطويل أشكال مختلفة من األوبئة و الفيروسات ع

الفتاكة التي تهدد حياة اإلنسان وعلى اختالف أشكال الفيروسات  وشدة 
شراستها وأسباب ظهورها وتأخر العلماء و الباحثين في التعرف عليها و البحث 

لعالم بشكل على مضادات لها نجد أنها في كل مرة تطور نفسها لتخرج ل
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file:///C:/Users/YB/Downloads/تعريف_تكنولوجيا_المعلومات_والاتصالات%20%20%20https:/mawdoo3.com%20فقد%20ساهمت%20هذه%20الوسائط%20في%20تسهيل%20عملية%20الإتصال%20و%20التواصل%20حيث%20حققت%20البرامج%20الإلكترونية%20خدمات%20جليلة%20للإنسان%20فطرحت%20الكثير%20من%20البرامج%20و%20ألعاب%20الفيديو%20للتسلية%20و%20التعليم%20.وأيضا%20%22للحصول%20على%20المعلومات%20الصوتية%20،والمصورة%20والرقمية%20،وتجهيزها%20واختزالها%20،وبثها%20وذلك%20باستخدام%20توليفة%20من%20المعدات%20المكرو%20و%20الكترونية%20الحاسبة%20و%20الاتصالات%20عن%20بعد.%22%20(الشامي%20أحمد%20سيد%20،حسب%20الله%20:المعجم%20الموسوعي%20لمصطلحات%20المكتبات%20و%20المعلومات%20الرياض%20،1988،ص573.نقلا%20عن%20:%20عبد%20الرزاق%20تومي%20،تكنولوجيا%20المعلومات%20ودورها%20في%20التنمية%20لونية%20–دراسة%20ميدانية%20،بولاية%20أم%20البواقي%20،ماجسيتر%20،%202005/2006.ص51.)


 جائحة ظل في التمدرس ماقبل سن في النفسية السالمة على وتأثيراتها المعلومات تكنولوجيا
 ط.د. وفاء بوراس  _  أنموذجا التوحد_  كورونا

 

123 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

متطور. وما نعانيه هذه الفترة هو وباء قاتل جد خطير يهدد استقرار ووجود كل 
الكائنات الحية و على رأسها اإلنسان وقد أطلق عليه اسم فيروس كورونا 

المستجد، و هو عبارة عن "مرض تتسبب به ساللة جديدة من  19-كوفيد
" coلمرض مشتق كالتالي: "الفيروسات التاجية ) كورونا ( االسم اإلنجليزي ل

"هما أول حرفين من من كلمة vi( .و"coronaهما أول حرفين من كلمة)
(virus( و)D( هو أول حرف من كلمة مرض)disease). و أطلق على هذا

"إن ncov2019-أو " coronavirus2019 novelالمرض سابقا اسم 
ات نفسها التي هو فيروس جديد يرتبط بعائلة الفيروس 19-فيروس يرتبط كوفيد 

ينتمي إليها الفيروس الذي يتسبب بمرض المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 
رسائل و أنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد  )سارز( أو بعض أنواع الزكام العادي."

 unicef.org://wwwhttpunicef. 2020مارس  –و السيطرة عليه في المدارس آذار  9-
مارس  11وقد أعلن عن هذا الوباء  "من قبل منظمة الصحة العالمية في      

 31ساللة جديدة من الفيروسات التاجية تم اإلبالغ عنه ألول مرة في  2020
. ومن الممكن أن يسبب هذا الفيروس أمراض الجهاز التنفسي 2019ديسمبر 

لى أمراض أكثر شدة قد تؤدي إلى الوفاة التي تتراوح من نزالت البرد الشائعة إ
ألف حالة  200دولة ،والذي أسفر عن مايزيد   عن  157.تم اإلبالغ عنه في 

فيروس كورونا : "حالة وفاة. 8000إصابة مؤكدة و أكثر من 

http://www.unfpa.org19 -covid-arabic   فقد ارتفعت في تلك الفترة أما اآلن
حاالت اإلصابة بهذا الوباء إلى أرقام خيالية في حين وصلت حاالت الشفاء 
إلى نسب قليلة جدا فقد فتك هذا الوباء بمن هم أكبر سنا وأصحاب األمراض 
المزمنة ولم يرحم حتى الصغار ،إال أنهم أكثر حظا في الشفاء من هذا الوباء 

http://www.unicef.org/
http://www.unfpa.org/
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تحليالت الوبائية التي أجرتها منظمة ويعود ذلك لسرعة انتشاره فقد " أظهرت ال
الصحة العالمية ومراكز مكافحة األمراض أن األشخاص األكثر عرضة للموت 

( ينتمون إلى المجموعات 19-بسبب فيروس كورونا المستجد )كوفيد
المستضعفة متضمنة كبار السن وذوي األمراض المزمنة ومن يعانون من 

التنفسي و يجب أن يكون هؤالء في  أمراض القلب و السكري و أمراض الجهاز
( من منظور النوع االجتماعي 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد بؤرة جهود المواجهة ."

المقر  2020حماية الصحة و الحقوق النسية و اإلنجابية و تعزيز المساواة بين الجنسين. مارس 
 https://www.unfpa.orgنيويورك  –الرئيسي لصندوق األمم المتحدة للسكان 

وقد صنفت فيروسات كورونا بأنها "ساللة واسعة من الفيروسات التي قد       
تسبب المرض للحيوان و اإلنسان .ومن المعروف أن عددا من فيروسات 
كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة 

زمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( إلى األمراض األشد وخامة مثل متال
والمتالمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فيروس كورونا المكتشف 

(:سؤل 19-منظمة الصحة العالمية : مرض فيروس كورونا )كوفيد ."19-مؤخرا مرض كوفيد
 https://www.who.iniو جواب 
ة انتشارها على نطاق وبهذا اعتبر هذا الوباء من األمراض المعدية نتيج     

واسع جدا وقد "تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا .ولم يكن هناك أي علم 
بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية 

اآلن إلى جائحة تؤثر  19-وقد تحول كوفيد  2019في كانون األول/ديسمبر  
 موقع نفسه.العلى العديد من بلدان العالم ."
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ومن خالل ما تقدم يمكننا القول أن "فيروس كورونا المسبب لمتالزمة      
،وتشير البيانات المتاحة حتى اآلن نفسية هو فيروس حيوانيالشرق األوسط الت

إلى العدوى بين البشر في معظمه في أماكن الرعاية الصحية ،كما تحدث في 
ام األول داخل األسر المعيشية نطاق أضيق بكثير داخل المجتمعات ،وفي المق

،والتوجد بينات واضحة تدل على تواصل انتقال الفيروس بين البشر وتلزم 
المخاطب عن انتقال الفيروس وهناك طرق مختلفة محتملة النتقاله مثل الرذاذ 
و المالمسة .ويلزم فضل عوامل خطر انتقال الفيروس من الحيوان إلى البشر 

افحتها أثناء الرعاية الصحية لحاالت اإلصابة و الوقاية من العدوى ومك
المحتملة أو المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط 

لذا ( .1،ص 2015يونيو   –حزيران  4)منظمة الصحة العالمية :إرشادات مبدئية ، التنفسية ."
كذا االلتزام فإن األمر يتطلب منا التقيد بجميع اإلجراءات الوقائية الالزمة و 

بالحجر الصحي ألن العالم لم يكن مستعد لهذا الوبا واليملك العتاد الالزم 
 لمواجهته.

 :.أعراضه1.2
تظهر على المريض العديد من األعراض المصاحبة لهذا المرض تبدأ من 

يوم من التقاط المريض للفيروس حتى  14أعراض  بسيطة وتستمر خالل 
ي تتراوح  شدتها من شخص آلخر حسب مناعة تظهر عليه األعراض القوية الت

وقوة تحمل كل شخص وحسب شراسة الوباء ومن األعراض الشائعة المشتركة 
عند الجميع نذكر :الحمى ،السعال،طفح جلدي ،عدم القدرة على الكالم و 
الحركة،العور باإلعياء التام والتعب في كامل الجسم ،الرشح...وغيرها من 

يمكن للمرض أن يتسبب بالتهاب ، لحاالت الشديدةفي ااألعراض األخرى .و 
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الرئة أو صعوبة التنفس .كما يمكن أن يتسبب باالتهاب الرئة أو صعوبة 
التنفس ،كما  يمكن  أن يؤدي إلى الوفاة ...كما تتشابه أعراض هذا الفيروس 
مع أعراض اإلنفلونزا أو الزكام العادي، وهما أكثر انتشارا بكثير من مرض 

وبهذا يلزم إجراء فحوصات للتأكد ما إذا كان لشخص مصابا  19-"كوفيد 
و السيطرة عليه  19-رسائل و أنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد " .19- بمرض كوفيد

فيتقترب في أعراضها  من  2020https://www.unicef.orgمارس –في المدارس ،آذار 
 األشرس على اإلطالق.أنواع الزكام و االنفلونزا إلى أنها األخطر و 

 .التوحد مفهومه و أعراضه 3
انتشر في الفترة األخيرة مرض استعصى على األطباء و الباحثين التعرف    

عليه وعلى أسبابه وعلى الرغم من الدراسات التي أقيمت حوله لم يعرف له 
عالج فعال إال أن األبحاث والدراسات حوله تتواصل بشكل كبير فلم يعرف 

 الخلل الموجود الذي أدى األطفال إلى اإلصابة به خاصة و أنه كان أسبابه وال
غير موجود في ما مضى أو أننا لم نتعرف عليه ربما ألن حاالت اإلصابة به 
كانت محدودة جدا لكن اليوم نالحظ إرتفاع عدد األطفال المصابين به 

بعد ،والمالحظ عليهم أنهم صغار من دون سن التمدرس فأعراضه تتضح أكثر 
عمر السنتين ألن الطفل يتأخر على النطق والكالم وال يستجيب لحركات  
مطالب من حوله فال ينتبه لمنادات اسمه أو يتواصل مع المحيط به وكأنه 
يعيش في عالمه الخاص معزوال عن اآلخرين . و قد لوحظ أن األطفال 

ع أقرانهم وال المصابين بالتوحد  أنهم إما يعيشون مع أباءهم فقط وال يحتكون م
يتفاعلون معهم ويبالغ أباءهم في منحهم األجهزة الذكية ويفرطون في محبتهم 
لهم لكن هذا ليس سببا كافيا لإلصابة بهذا المرض ألن هؤالء األطفال لديهم 
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استعداد وراثي لإلصابة بهذا المرض أو ربما يعانون من اضطرابات نفسية أو 
بعد. و من السمات الغالبة عليهم الشعور  عقلية لم يحددها األطباء و العلماء

بالعزلة و قد أطلق عليه اسم التوحد أو الذاتوية واألصل أن هذه الكلمة "يونانية 
وتعني العزلة أو اإلنعزال ،وبالعربية أسموه الذاتوية وهو اسم غير متداول 
،والتوحد ليس اإلنطوائية ،وهو كحالة مرضية ليس عزلة فقط ولكن رفض 

التوحد مع اآلخرين مع سلوكيات ومشاكل متباينة من شخص آلخر."للتعامل 
 http://pdffactory.comالتشخيص و العالج في ضوء النظريات 

ويعتبر هذا المرض مشكل أساسي في التواصل االجتماعي وذلك من خالل   
ر بصفة كبيرة عند األطفال من عدم القدرة على التعامل مع اآلخرين وقد ينتش

د على النمو الطبيعي للمخ ى غاية السبع سنوات "ويؤثر التوحالشهور األولى إل
،حيث COMMUNICATIONفي مجال الحياة االجتماعية ومهارات التواصل 

عادة ما يواجه األطفال و األشخاص المصابون  بالتوحد صعوبات في األنشطة 
 المرجع نفسه.رتباط بالعالم الخارجي."الترفيهية مع اآلخرين وفي اإل

أو االجترار أو الذاتية هي مصطلحات تستخدم  autismوقد وصف التوحد"    
في وصف حالة اعاقة من اعاقات النمو الشاملة و التوحد نوع من االعاقات 
التطورية سببها خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي )المخ ( يتميز بتوقف 
أو قصور في نمو اإلدراك الحسي و اللغوي وبالتالي القدرة على  التواصل و 

و التعلم االجتماعي ويصاحب هذه األعراض نزعة انطوائية تعزل التخاطب 
الطفل الذي يعاني منها عن وسطه المحيط بحيث يعيش منغلقا على نفسه ال 
يكاد يحس بما حوله وما يحيط به من أفراد أو أحداث  أو ظواهر يصاحبه 
أيضا اندماج في حركات نمطية أوثورات غضب كرد فعل ألي تغيير في 

http://pdffactory.com/
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)مجموعة مؤلفين: اضراب التوحد دليل المعلم و األسرة في تشخيص و التدخل ."الروتين 
 .(9،ص2015،

  .سماته و أعراضه1.3
يتميز األطفال المصابين بهذا المرض بالعديد من السمات المشتركة على غرار 

 بقية األطفال ومن بين هذه األسباب نذكر مايلي:

 الشعور بالوحدة و اإلنطوائية. -

 طق و الكالم.تأخر في الن -

 تكرار نفس التصرفات و عدم الرغبة في التجديد. -

 عدم إبداء أي شعور حتى اتجاه األولياء و المقربين . -

 اإلفراط في الحركة. -

ترتيب األشياء واأللعاب على شكل مستقيم وعدم اللعب بهم بشكل  -
 طبيعي.

 الرفرفة بالذراعين . -

 معين . وضع اليدين على األذنين كتعبير عن رفض سماع صوت -

وتختلف األعراض من طفل إلى أخر كما أن أسبابه مازالت مجهولة حتى اليوم 
باالضافة إلى أن نسبة الشفاء منه تبقى نسيبا وماتزال الدراسات مستمرة إلى 

 يومنا هذا.
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.تأثير تكنولوجيا المعلومات على السالمة النفسية لألطفال التوحد 4
 أنموذجا:

من الواضح عند الجميع أن تكنولوجيا المعلومات جد ضرورية لحياة     
اإلنسان المعاصر ونظرا للخدمات التي تقدمها هذه الوسائط عمل اإلنسان على 
استغاللها بشكل مفرط إلى درجة أنها سلبت عقولنا وعقول أبائنا ذلك أن اآلباء 

غيرها من األغراض و يفرطون في منحها لألطفال لتلهيتهم أو لتعليمهم أو ل
المآرب األخرى .خاصة في اآلونة األخيرة أين انتشر وباء قاتل أطلق عليه 

المستجد الذي يتسم بأنه من ساللة األوبئة  19-العلماء  الخبراء باسم كوفيد 
الفتاكة و المعدية. إال أن هذا الحل لم يكن ناحجا بما يكفي فقد سلبت األنترنت 

صغار في سن ما قبل التمدرس وأثرت بشكل سلبي   عقل أطفالنا خاصة من هم
خاصة  على من يمتلكون استعداد وراثي لإلصابة ببعض األمراض النفسية أو 
العقلية ألن مجرد توفر ظروف سيئة أو مشاكل تواجه هذا الطفل في حياته أو 
بمجرد بلوغ سن معين سوف تبدو عليه أمراض عديدة أهمها مرض التوحد الذي 

-خرا ، وعلى اختالف أسباب اإلصابة بهذا المرض )التوحد استفحل مؤ 
الذاتوية( بين االضطرابات النفسية و العقلية مع أن الطب لم يحسم أسبابه 
بصفة واضحة حتى اليوم إال أن الواضح أن األلعاب اإللكترونية جعلت 
األطفال يعيشون حالة من العزلة و اإلنتطواء واالبتعاد شبه التام عن العالم 
الخارجي و العيش في عالم افتراضي خاص بهم  ويزيد سوءا من حالة الطفل 

عن األضرار التي  "الذاتوي الذي يعيش في انفصال شبه تام مع العالم وأما  
،يقول أستاذ طب األطفال ،د عماد ك األلعاب اإللكترونية على الطفلتسببها تل

الموبيل لدى الفئة يديو و ألعاب الف سالمة ،هناك ارتفاع كبير في نسبة استخدام
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هم عرضة بحظر الحرمان من النوم العمرية من األطفال و الشباب ،وهذا يجعل
ضطرابات التي ترتبط بالسمنة و أمراض القلب مشيرا إلى أن بعض األفراد واإل

تزاد لديهم فكرة .إدمان تلك األلعاب ،وهو ماقد يؤدي إلى قلة التفاعالت 
)مجموعة مؤلفين: اضراب إلصابة بالتوحد و اإلنطواية."االجتماعي،و إرتفاع لنسبة ا

 .(9،ص2015التوحد دليل المعلم و األسرة في تشخيص و التدخل ،
مما جعل الكثير من المنظمات خاصة األكاديمية األميريكية لطب األطفال 
ذا تحتم  تحذر" من قضاء األطفال األقل من عامين أي وقت أمام الشاشات ،وا 

دقيقة .أما فيما يخص األطفال  20أو 15 يزيد الوقت عن األمر فال بد أال
األكثر من عامين ،فتصبح بعدم الجلوس ألكثر من ساعة أو ساعتين في 

 )الموقع نفسه.( اليوم."

فقد "أظهرت دراسة أجريت حديثا على األطفال تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس 
ميا أمام شاشات سنوات ،أن األطفال يقضون سبع ساعات و نصف الساعة يو 

األجهزة اإللكترونية ،أي بزيادة ساعة و سبع عشرة دقيقة أكثر مما كان يفعل 
األطفال في العمر نفسه قبل خمس سنوات .ومن المستغرب أكثر أن الدراسة 
نفسها أظهرت أن بعض األطفال ،ممن ال تزيد أعمارهم على السنتين ،يقضون 

خطر األجهزة وني و تؤدي إلى أمراض."نحو ساعتين يوميا أمام شاشة جهاز إلكتر 
  http://www.islamweb.netو األلعاب اإللكرتونية على األطفال إسالم ويب 

ولهذا "يقول الدكتور "كليفورد هيل " المشرف العلمي في اللجنة البرلمانية 
ا" لقد اغتصبت براءة األلعاب اإللكترونية في بريطاني البريطانية لتقضي مشكلة

أطفالنا أمام أعيننا و بمساعدتنا بل و بأموالنا أيضا ...وحتى لو صدرت جميع 

http://www.islam/
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هذه األشرطة فإن األمر سيكون متأخرا للغاية في منع نمو جيل يمارس أشد 
ف منها  أنواع العنف تطرفا في التاريخ المعاصر. وفي دراسة في كندا لثالثين أل

األلعاب اإللكترونية تم رصد اثنين وعشرين ألف منها تعتمد اعتمادا مباشرا على 
خماطر األلعاب اإللكرتونية على فكرة الجريمة مخاطر األلعاب اإللكترونية على األطفال." 

 http:///www.alwatan.com 07/05/2006األطفال ،دنيا الوطن،

ا تغييرا ثة الهواتف النقالة و اآليباد وغيرهومن هنا فقد "أحدثت التكنولوجيا الحدي
،واألمر ساعد على األنطوائية و العزلة و التسبب جذريا على حياة األطفال

ببعض األمراض النفسية نتيجة إدمان األطفال عليها بعيدا عن متابعة ومراقبة 
األهل لهم،فعلى الرغم أن هذه التكنولوجيا الحديثة حولت الحياة نحو األسهل 

خالل قضاء األمور و الحاجيات بشكل أسرع إال أنها أحدثت فجوة كبيرة من 
بين الناس على أرض الواقع،وهذا ما يالح في البيت الواحد ،فنرى كل فرد من 

عماد عبد )أفراد العائلة ممسكا هاتفه الشخصي وصائعا لنفسه عالمه الخاص."
البيان –راض النفسية ـــــــــأللعاب اإللكرتونية  مفتاح األمالبيان ،إدمان األطفال على ا–احلميد و مرفت عبد احلميد 

 (.2017أفريل  2،الصحي 

  اقتراحات وتوصيات -5
ومهما يكن من أمر فإن هذا الفيروس مازال جديد كل الجدة و الدراسات و     

البحوث حوله مازالت مستمرة للحصول على مضادات حيوية . وعلى كل حال 
إن هذا الوباء مازال يترص بحياتنا بشكل يومي ومازلنا نحطاط على أنفسنا و 

من أخذ الحيط و الحذر على أبنائنا خوفا عليهم من انتقال العدوة إليهم والبد 
لتفادي انتشار العدوى أو اإلصابة بهذا الوباء الفيروسي ،لذا يجب  أن نأخذ 
مسافة مما يحدث ألن أي دراسة ستكون ناقصة تماما فالعلماء اليزالون في 
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مرحلة البحث عن عالج فعال أو لقاح مناسب للمرض ثم إن الكثير من 
جتهاد و الباب مفتوح أما الدراسين المعلومات عنه مازالت قيد الدراسة واإل

 للبحث فهو موضوع جد حساس ألنه يهدد حياتنا ووجودنا ووجود أطفالنا.

والبد لنا أن نحمي أطفالنا من مخاطر األنترنت و األلعاب اإللكترونية وأن     
ال نعالج الداء بالداء ويبقى هذا الموضوع خصب للبحوث و الدراسات مفتوح 

يض وباختصار إن هذا الموضوع مازال فتي يحتاج البحث و لمن أراد أن يستف
 الدعم والدراسة ألنه يحمل مستقبل األجيال.   

 الخاتمة-6
تلعب تكنولوجيا المعلومات دور جد مهم في حياتنا اليوم ،ونظرا ألهميتها     

وللخدمات التي تقدمها الوسائط التكنولوجيا إال أن لها تأثيرات سلبية عديدة 
خاصة لمن يسئ إستعمالها ،وهذا ما نالحظه عن األطفال الصغار الذين 

ترونية بشكل مفرط، ومن يدمنون على استعمال الهواتف الذكية و األلواح اإللك
دون قانون يحدده األولياء ألبنائهم ،خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا 

المستجد الذي انتشر بشكل مخيف في كل العالم بسرعة كبيرة وجعل  19-كوفيد
الجميع يلتزم بقواعد الحجر الصحي وامتناع األطفال على اللعب و الخروج 

األطفال لمن يحملون باألساس إستعداد وأثر على نفسيتهم ودفع بالكثير من 
وراثي وأمراض أخرى إلى تأزمة نفسيتهم و إصابتهم بأمراض عديدة أهمها 
مرض التوحد أو الذاتيوي الذي استفحل بشكل  بين الصغار مادون سن 

 .التمدرس  األمر الذي فرض تدخل سريع للبحث عن حلول ناحعة له
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 املصادر واملراجع

 القواميس:الموسوعات والمعاجم و 
الشامي أحمد سيد ،حسب هللا :المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات و  (1

.نقال عن : عبد الرزاق تومي 573،ص1988المعلومات الرياض ،دار المريخ،
دراسة ميدانية ،بوالية أم البواقي –،تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية لونية 

 2005/2006،جامعة قسنطينة، ،ماجسيتر ،قسم علم المكتبات و المعلومات 

  ةالكتب العلمي  
محمد عطية وآخرون :تطور تكنولوجيا التعليم ،القاهرة ،دار قباء للطباعة و النشر  (1

.نقال عن : عبد الرزاق تومي:تكنولوجيا المعلومات 229،ص2003و التوزيع ،
،قسم علم دراسة ميدانية ،بوالية أم البواقي ،ماجسيتر –ودورها في التنمية الوطنية 

 .2005/2006المكتبات و المعلومات ،جامعة قسنطينة، 
مجموعة مؤلفين: اضراب التوحد دليل المعلم و األسرة في تشخيص و التدخل  (2

،2015. 

 المج الت العلمي ة:
البيان ،إدمان األطفال على األلعاب –عماد عبد الحميد و مرفت عبد الحميد  (1

 .2017أفريل  2البيان الصحي ،–النفسية  اإللكترونية  مفتاح األمـــــــــراض
 .2015يونيو ،  –حزيران  4منظمة الصحة العالمية :إرشادات مبدئية ، (2

 األطروحات والمذّكرات العلمي ة:
نادية عبد الجبار محمد الشريدة:مطابات تطبيق تقنيات المعلومات واإلتصاالت  (1

ودورها في تعزيز نظامي المعلومات المحاسبي والرقابة الداخلية ،رسالة مقدمة إلى 
.نقال عن:خلود 13،ص2010مجلس كلية اإلدارة و اإلقتصاد ،جامعة بغداد ،
بمؤتمر الجامعة،دور تكنولوجيا عاصم ،كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية ،عدد خاص 
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المعلومات و اإلتصاالت في تحسين جودة المعلومات و انعكاساته على التنمية 
 .2013اإلقتصادية ،

نات اإللكتروني ة العلمي ة:  المواقع والمدو 
 07/05/2006مخاطر األلعاب اإللكترونية على األطفال ،دنيا الوطن،

http:///www.alwatan.com 

 http://www.islamمخاطر األجهزة و األلعاب اإللكترونية على األطفال إسالم ويب  

web.net  

  http://www.unfpa.org19-covid-arabicفيروس كورونا : 

( من منظور النوع االجتماعي حماية الصحة و الحقوق 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد
المقر الرئيسي لصندوق  2020النسية و اإلنجابية و تعزيز المساواة بين الجنسين. مارس 

 https://www.unfpa.orgنيويورك  –األمم المتحدة للسكان 
–و السيطرة عليه في المدارس آذار  9-أنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد  رسائل و

 www.unicef.orghttpunicef//: 2020مارس 

 http://pdffactory.comالتوحد التشخيص و العالج في ضوء النظريات 

(:سؤل و جواب 19-حة العالمية : مرض فيروس كورونا )كوفيدمنظمة الص 
https://www.who.ini 

 –و السيطرة عليه في المدارس ،آذار  19-رسائل و أنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد 
 2020https://www.unicef.orgمارس 

 https://mawdoo3.com تعريف_تكنولوجيا_المعلومات_واالتصاالت   
 

 

http://www.alwatan.com
http://www.islam/
http://www.unfpa.org/
https://www.unfpa.org/
http://www.unicef.org/
http://pdffactory.com/
https://www.who.ini/
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   ومضطرابات الن  ن ا   لتروني اللعب اإل إدمان

Electronic gameplay addictionand sleep disturbances)a 
theoretical intervention( 

بتسام  رايس علي ا 
صال -أ–أستاذ محاضر   

ت   ، إعالم نا 
 ، الجزائر 1نهرانجامعة 

 
   ملخص

تتنانل الدراسة الحالية ظاهرة اإلدمان على اللعب اإللتروني  ،نأثره على      
النوم الصحي للمراهق. إذ يصبح تعلق الفرد بها لدرجة عزنفه عن األكل 

نالشرب نالدراسة نأحيانا حتى النوم نهذا ما أدلت به عدة دراسات حديثة 
اشباعاته ،فتصبح اللعبة املحور األساس ي لحياة املراهق نطريقة  لسد 

ناغرواب اجتماعي نأسري ،النفسية ما يسبب ايغماسه في عالم الخيال 
نتائج الدراسة  إليهنحتى ذات  للمراهق املدمن. من أهم ما توصلت ،

على اللعب اإللتروني  على الخط أن خارج الخط قد تروتب عنه  أناإلدمان
باب  خاصة نالش األطفالاضطرابات النوم التي بات  أهمهانتائج سلبية من 

من املراهقين يعانون من نتائجها على املستوى النفس ي، بظهور حاالت 
تروتب على  أنااليعكاسات التي يمتنها  إلىمرضية عضوية  ننفسية ضف 

تردي النتائج املدرسية بالتالي ن ،ناالنتباه  ،املستوى العقلي من نقص الروكيز
مها هو درج الروبية أهم التوصيات التي يمتن تقدي أما. في بعض االحيان

ضمن املنهاج الدراس ي للتحسيس بخطورة التعرض  اإلعالمية ناإللتروننية
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 إللتروني الذكية عموما نالستخدام تطبيقات اللعب  لألجهزةاملفرط 
 املتاحة على الشبتة نغيوها.

    Abstract : 

The current study addresses the phenomenon of 
addiction to electronic play, and its effect on the healthy 

sleep of a teenager. 
 As the individual becomes attached to it to the point of 

his reluctance to eat, drink, study and sometimes even sleep 
and this is what several recent studies have indicated, the 

game becomes the primary axis of a teenager's life and a 
way to bridge his psychological satisfaction, which causes 

his immersion in the world of imagination and social, family 
and even self-esteem of the addicted teenager. One of the 

most important findings of the study results is that addiction 
to electronic play on the line or outside the line may result 

in negative results, the most important of which are sleep 
disorders that children and young people, especially 
adolescents, suffer from psychological consequences, with 

the emergence of pathological and organic conditions and 
add to the reflections that can It results in the mental level of 

lack of focus and attention and the deterioration of school 
results in general. And therefore one of the most important 

recommendations that can be presented is the media 
education staircase within the curriculum to sensitize the 

risk of excessive exposure to smart devices in general and to 
use electronic playing applications available on the network 

and others. 
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 مقدمة.
توسع و إتاحة استخدام االنترنت من طرف األفراد  بفضل التطور  فرض

الذي عرفته تكنولوجيا االتصال، قيام  أنظمة اقتصادية و اجتماعية و اتصالية 
. إذ تحول السؤال من ماذا تفعل سابقا مغايرة تماما على تلك المعهودة

أيضا يعتبر ضمن  التكنولوجيا بالفرد إلى ماذا يفعل الفرد بالتكنولوجيا؟.و اللعب
 األشكالالمنظومة االجتماعية التي مسها تغيير في طريقة ممارسته غير 

 السابقة .  األجيالالتقليدية التي عهدتها 

 الدراسة إشكاليةأوال:
يقول ستيفين دبليولوكلي و راسل جيف وستر ،في الماضي كنا ننام أكثر،اذ 

ينامون أقل من  %5ل ليلة،ساعات يوميا فقط ك 7أصبح البالغون ينامون قرابة 
ما يفسر وجود نوع من ،1ساعات  9ينامون أكثر من  %6ساعات و 5

االختالالت في الساعة البايولوجية متعلقة بالسياق الذي أصبحنا نعيش فيه منذ 
الثورة الصناعية وظهور موجة االختراعات التي حولت من شكل وهندسة 

بالتطور الهائل الذي تشهده  األولىالمجتمعات الحديثة وقد يرتبط بالدرجة 
كون الشاشات باتت تحيط بنا من كل جهة باختالف ،وسائل االتصال عموما

ذ ترتب على هذا االستعمال المكثف للعالم إ والخدمات التي تقدمها، األشكال
عدة ،االفتراضي عبر الشاشات الذكية من هواتف وتلفزيونات وحواسيب وغيرها

ة أو على الصحة العقلية سواء على الصحة النفسيانعكاسات سلبية غالبا،
 . والجسدية
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من طرف فئة االتصال والتواصل الكثيفين على شبكة االنترنت  إن
االستعمال المرضي لبعض تتمثلفي يطرح عدة إشكاالت المراهقين خاصة بات 

التي  دمان،ذلك بظهور ظاهرة اإللكترونيكاللعب اإل وتطبيقاتها خدماتها
أصبحت نوع من العلل التي يتم التعرف عليها كأي مرض من خالل فحوصات 

بيقها في الطب النفسي اإلكلينيكي ليتم عالجها بالطرق نفسها تلك التي يتم تط
 . لعالج أي نوع من اإلدمان )المخدرات المسكرات ...(

وعة ة إلى اإلجابة على مجمالحالي   (ةالنظري  )و بالتالي تسعى الدراسة 
 :ةاآلتي  من التساؤالت 

 لدى لكترونيعلى شبكة االنترنت وعلى اللعب اإل دمانماطبيعة اإل
 وما هي أعراضه المختلفة؟ ،خاصةالمراهقين 

على اللعب  دمانما طبيعة النوم وماهي اضطراباته؟ وكيف يمكن لإل
عند  على الشاشات الذكية أن يؤثر على نوعية النوم لكترونياإل

 ؟ المراهق
 ما هي االنعكاسات  التي تطرح على المستوى االجتماعي، والصحة

 ة؟لكترونياإل األلعابعلى  للمراهق المدمنالنفسية  

 :ثانيا: دراسة في مفاهيم الدراسة
تتناول الدراسة الحالية مجموعة من الفاهيم لكن سنركز على 

 :أهمها، كالتالي

على اللعب  دمان: إن تعريف اإل لكترونياللعب اإل  إدمان (1
يمكن تحديده على انه شكل من أشكال التعلق الشديد  لكترونياإل
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ة الكالسيكية أو تلك المتاحة على االنترنت لكترونيباللعبة اإل
وتطبيقات الهاتف الذكي. إذ يصبح تعلق الفرد بها لدرجة عزوفه عن 
األكل والشرب والعمل والدراسة وأحيانا حتى النوم . فتصبح اللعبة 

ر األساسي لحياة الفرد و طريقة  لسد اشباعاته النفسية المحو 
لخيال و اغتراب اجتماعي و المرضية ما يسبب انغماسه في عالم ا

 حتى ذاتي للشخص المدمن .  أسري و 
الذي  دمانفي الدراسة الحالية ، اإل لكترونيعلى اللعب اإل  دمانباإلونعني 

عبر اللوحات الذكية أو يشمل اللعب على الخط أو خارج الخط و الذي يتم 
الذي يلعب  الهاتف الذكي وأالحاسوب الشخصي  أو التلفزيون الذكي 

  بواسطته المراهق.  
: ان تعريف النوم يمكن وصفه على أساس حالة من السكون النوم( 2

والسبات في مظهره الخارجي  اال أن له من الخصائص العصبية الداخلية في 
الدراسة الحالية ستركز  2.السكون و السبات الدماغ ما ال يتوفر في حاالت

على النوم عند المراهقين ، أي ذلك السبات الليلي المفروض أن يكون من 
 . 3ساعات يوميا  10الى  8
: وهي مجموع االختالالت المتعلقة بالنوم الطبيعي والتي  اضطرابات النوم(3

النفسي والسياق :الجانب العضوي ، ب تعيقها عدة أسباب منها ما هومتعلق
فالوصف االكلينيكي الضطرابات النوم متنوع نميز منه: .الذي يقع فيه النوم

والسلوكات الباثولوجية التي تظهر ،وغيرها  كاألرقالسلوكات المرتبطة بالنوم
 .  4كالقلق الليلي ، التجوال الليلي وغيرها :أثناء النوم 
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لمتعلقة بالسلوكات سنركز في الدراسة الحالية على اضطرابات النوم ا
بالجانب النفسي والسياق الذي يحدث فيه النوم، ودلك بتناول  المرتبطة
 لكترونياالستخدام المكثف للشاشات الذكية من أجل اللعب اإل ظاهرة 

 باضطراب النوم.  هتوعالق
 ثالثا : الدراسات السابقة 

 5األولى:الدراسة  -

 ،ة على عمليات التذكرلكترونياإلهدفت هذه الدراسة الى استقصاء أثر االلعاب 
المتمدرسين في الصف  األطفالواتخاذ القرارات لدى عينة من ،وحل المشكالت 

 75بعينة بحث تشمل  األردنفي  سنة (11إلى    10الخامس ابتدائي )من 
وبعد عمليات االختبار التي قام بها الباحثان ،. وتوصلت الدراسة  طالبا وطالبة

الكبير على الطفل في عمليات  ةاألثرلكترونياإللأللعاب  الى تأكيد فرضية أن
وهذا مع المجموعة ،ة لكترونيوقراراته وحل مشكالته المتعلقة باللعبة اإل ،تذكره

وخاصة الذكور منها ، مقارنة مع المجموعة  )العشوائية (غير الموجهة
االنعكاسات و بالتالي اثباث . )األلعاب اإللكترونية التعليمية(الضابطة والموجهة

االيجابية على العمليات المعرفية و االنفعالية لأللعاب اإللكترونية وعلى أفراد 
 العينة  .

 6الدراسة الثانية :

 الدراسة حول عالقة  تواجد الشاشات الذكية في غرفة الطفل إشكاليةتدور  
باضطرابات النوم المختلفة ، و أهم ما خلصت  سنة( 12سنوات إلى  6)

 نتائج الدراسة ) االيجابية ( : إليه
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المتمدرسينال تنهض خالل الفترة الليلية يعني عدم  األطفالالعينة من  -
 وجود اضطرابات ملموسة فيما يتعلق بالنوم 

بخصوص خطورة اللوحات  األمهاتهناك وعي من طرف اآلباء و  -
يحرص الوالدين  إجراءاتالذكية على نوم أطفالهم و بالتالي هناك 

 يقها من اجل نوم صحي ألطفالهم وهذا ما يؤكد النتيجة أعالهعلى تطب

استعمال شبه منعدم من طرف العينة للوحات  إلىتوصل الدراسة  -
 الذكية بمعدل ساعة أسبوعيا تقريبا 

 7: الدراسة الثالثة -

حاولت الدراسة أن تقيس أثر النشاطات التي تسبق فترة النوم على 
مراهق ومراهقة  126زمن النوم ونوعيته لدى العينة المتكونة من 

يقطنون بمدينة جنيف السويسرية .شملت الدراسة الميدانية المراهقين 
سنة، من خالل النتائج توصلت  15و 12الدين يتراوح سنهم مابين 

عة من االستنتاجات أهمها: أن هناك عالقة  دالة الدراسة الى مجمو 
بين نقص زمن النوم وظهور حاالت االكتئاب والتعب ونقص التركيز 
واالنتباه ،وهناك عالقة دالة بين ساعات النوم غير المنتظمة وظهور 
المشاكل الصحية لدى العينة مثل التوتر والسمنة . كما خلصت 

يقوم بها أفراد العينة األثر على  الدراسة إلى أن هناك للنشاطات التي
زمن النوم ونوعيته : فمثال القراءة تسهل عملية النوم ولها األثر 
االيجابي على نوعيته ،أما اللعب اإللكتروني و مشاهدة التلفزيون قبل 

 30اللجوء إلى النوم يعسر عملية النوم وينقص من زمن النوم بحوالي 
 دقيقة . 45إلى 
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 سات السابقة:التعقيب على الدرا -

نالحظ اختالف النتائج بين  من خالل الدراسات التي تم االعتماد على نتائجها
سنة  11إلى  10( والتي كانت تشمل عينة أطفال من (Lédéالدراسة الثانية
سنة في مدى  15الى  12التي شملت مراهقين من (Arnoux)والدراسة الثالثة

التعرض للشاشات الذكية الموصولة تأثر زمن النوم باللعب اإللكتروني و 
باالنترنت . مايعني استخالص أن هناك عالقة دالة بين اللعب اإللكتروني 
واضطرابات النوم، ففي حال حرص من طرف األولياء على تنظيم وقت النوم 
ووقت تعرضهم لألجهزة الذكية ثبتت النتائج العكس  بمعنى قد ال يتأثر زمن 

ذكية اذا تم تنظيم نوع النشاطات التي يقوم بها النوم بالتعرض لألجهزة ال
المراهق أو الطفل على تلك األجهزة وتنظيم وقت النوم . في حين تذهب 

إلى تأكيد فرضية  )مها الشحروري و محمد عودة الريماوي(الدراسة األولى
ايجابيات اللعب اإللكتروني سواء في مجال التعليم أو مجاالت أخرى على 

ى إدراكه المعرفي ما يستبعد الصورة السلبية لمجموع األلعاب ذاكرة الطفل وعل
اإللكترونية الموجهة سواء التعليمية أو أخرى اذ قد يكون لها ايجابيات على 
العملية اإلدراكية بما فيه التحصيل الدراسي والجانب االنفعالي للطفل، لكن 

الدراسة بتحصين من طرف األولياء للتحكم في الوقت المخصص لذلك . أما 
الحالية فستذهب الى تناول أثر اللعب اإللكتروني على اضطرابات النوم الناتجة 
عن تأثر زمن النوم باإلدمان على اللعب اإللكتروني،بما فيه نتائج هذه األخيرة 

 على الصحة العقلية والنفسية للمراهق.
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 منهج الدراسة و أدوات البحث رابعا: -

 :المنهج(1 -

كشف الذي يقوم على  الوصفيتعتمد الدراسة الحالية على المنهج  -
،ذلك 8وعالقتها بظواهر أخرى الظاهرة، ويحدد لنا جوانبها، وعناصرها،

بتناول ظاهرة اللعب اإللكتروني ودراسة عالقته باضطرابات النوم، 
المعطيات والمعلومات حول  تحليل وتفسيربالتالي تم االعتماد على 

تم جمعها اعتمادا على البحث المكتبي واستنتاج ما تم الموضوعالتي 
استخالصه من الدراسات الميدانية والنظرية،والخروج بمجموعة من 
النتائج حول موضوع:النوم واللعب اإللكتروني وأثره علىالصحة النفسية 

 والعقلية للمراهق خاصة .

 أدوات البحث : (2 -

والتحليل  األولىكتبية بالدرجة نظرا لطبيعة المنهج الذي يعتمد القراءة الم
البحث المكتبي على مستوى مكتبة الكلية  األولىفارتأينا توظيف بالدرجة 

،و بعض المواقع اإللكترونية 2: كلية العلوم االجتماعية بجامعة وهران 
المتخصصة وشملت المصادر مجموعة  كتب و مقاالت و أطروحات  

بدون مشاركة الستطالع أثر .كما قمنا بتوظيف المالحظة بالمشاركة و 
 .   ظاهرة اللعب اإللكتروني على فئة المراهقين

 النظري  خامسا:اإلطار
 نترنت األ  إدمان -01
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  Kimberly Youngتعتبر عالمة النفس األمريكية  " كيمبرلي يونغ "
وتعرفه على ،1995على االنترنت سنة  دمانأول من استعملت مصطلح اإل

ذلك االستخدام الذي يشمل االنترنت بمدة تعرض تتجاوز  ثمانية وثالثون  :أنه
. فالولوج في الحياة الثانية على االنترنت أصبح من بين 9(  ساعة أسبوعيا38)

التحديات التي ظلت تواجه إنسانية الفرد مند ميالده لتعلق حياته باألجهزة 
الحالي(،حتى أنه تم  ئالذكية في سن مبكرة)هذا ما يتم مالحظته عند النش

بدرج  أجهزة تحتوي على تطبيقات ي طرح التكنولوجيا المخصصة للطفلالتفكير ف
.لقد أصبحت بذلك لديه مند شهور قليلة بعد الوالدةتساهم في تحفيز الذكاء 

التكنولوجيا عنصرا مرافقا لحياة األفراد ليس فقط كدخيل ومتغير يتم التعامل 
نما ك  تابع حتمييجب التعايش.معه بطريقة مستقلة وا 

 The center for onlineاون الين "  دمانيحدد مركز "اإل  إذ

addiction10، كالتالي : لكترونياإل دمان،  بعض أشكال اإل 
الجنس االفتراضي من خالل حجرات المناقشة بمشاهدة المواد  إدمان -1

 اإلباحية باستمرار واالحتفاظ بها .
على العالقات االفتراضية من خالل نسج حيز للصداقات عبر  دماناإل -2

 الواقعية.االنترنت يصبح أهم من العالقات 
اإلرهاق المعلوماتي ) للفرد( نتيجة الكم المعلوماتي التي توفره المواقع  -3

 وقواعد البيانات ..الخ.،ة لكترونياإل
، الشبكةاالستعمال واالستهالك المكثفين أللعاب الفيديو المتاحة على  -4

 الالعبين.تلك المتعددة  خاصة

 ة وأعراضهلكترونيعلى األلعاب اإل  دماناإل -02
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يمكن تحديده على انه شكل  لكترونيعلى اللعب اإل دمانإن تعريف اإل
ة الكالسيكية أو تلك المتاحة على لكترونيمن أشكال التعلق الشديد باللعبة اإل

علق الفرد بها لدرجة عزوفه عن االنترنت وتطبيقات الهاتف الذكي. إذ يصبح ت
األكل والشرب والعمل والدراسة وأحيانا حتى النوم . فتصبح اللعبة المحور 
األساسي لحياة الفرد وطريقة  لسد اشباعاته النفسية المرضية ما يسبب انغماسه 

 في عالم الخيال واغتراب اجتماعي وأسري وحتى ذاتي للشخص المدمن .  
 Danودان فاليا Michel Hautfeuilleاوتفوييرى كل منميشال اذ 

Véléa  11ة  : لكترونيوضععلى األقل خمسة أنواع من الفئات لأللعاب اإل 
 ة كالسيكية إلكترونيألعاب 
 ألعاب على شبكة االنترنت 
 ألعاب على الهواتف الذكية 
 ة متعددة الالعبين إلكترونيألعاب 
 لية مغلقة ة قتالية للعب داخل شبكة داخإلكترونيألعاب 

 أعراضه : - 
وهي  -فمن بين األعراض التي يتم وفقا لمؤشراتها اعتبار الفرد مدمن 

 12يمكن تحديدها  كالتالي : –عموما تتلخص في أعراض سلوكية 
 عدم إعطاء أهمية للوقت بالبقاء في مكان اللعب لفترة طويلة ،لعدم

مقدرة التحكم في الوقت المخصص للعب،قد ينتج عنه الضرر 
 .وغيرها،والرقبة،وآالم في الرأس،والعمود الفقري،بالعين
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ة لكترونيعدم النوم الكافي لبقاء دهن المدمن متعلق بصور اللعبة اإل
 لساعات. 

ونتائج الدراسة  لقلة التركيز .. ،انعكاسات على مردودية العمل 
 تناول أكل غير صحي ) مشروبات غازية ، أكل خفيف ...(  مما

 التدهور الصحي للفرد .ينتج عنه 
واإلرهاق النفسي للمدمن لبقائه أمام الشاشة ، ظهور أعراض التعب

لساعات طوال في اليوم ،إلى جانب بعض األمراض النفسية نظرا 
الغتراب االجتماعي واالبتعاد عن العالقات اإلنسانية كالتوتر 

 واالكتئاب و العنف.

 طبيعة النوم  -3
 خلفية تاريخية  موجزة عن النوم:  -أ

 األطباءعام ،على يد مجموعة من  2500بدأ االهتمام بموضوع النوم منذ 
الذي  األخير. هذا  13وأرسطو،: الكاميون ، أبقراط  اإلغريقو الفالسفة 

ق .م من خالل كتابه المعنون ب : النوم و  350تعرض لموضوعه عام 
س على يد هنري بيرون من خالل أما علم النوم الحديث أس 14اليقظة .
الموسوم ب :  1913النوم عام  فسيولوجيةلعمله االول حول  إصداره

مقدمة نظهر من خاللها  إال.كل هذا الكالم هو  الفسيولوجيةمشكلة النوم 
و التي باتت  اإلنسانلدى  األهميةأهمية هذه الظاهرة التي قلما أعطيت لها 

 على صحته عموما.تظهر نتائج اضطراباتها )النوم ( 
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 تعريف النوم : -ب
النوم على أساس أنه : غياب  لوكريتيوسيعرف الشاعر و الفيلسوف      

سائدة حتى  اإلراديةاليقظة. وظلت فكرة أن النوم هو تعليق كل الوظائف 
 15م. 19القرن 

أعاله ، فحسب الدليل  الفيلسوففي الحقيقة النوم هو عكس ما عرفه 
والمراهقين يتم تعريفه من  األطفالالعلمي للجمعية العالمية لطب نفسي 

المعيار السلوكي  .الفسيولوجيوالمعيار ، خالل معيارين :المعيار السلوكي
أما المعيار اليقظة.الحركة واالستجابة ومستوى الجسم،بتحديد وضعية 

وتقاس  EEGو EMGالثاني فهو يتعلق بكهربية المخ و العضالت
، فهذا الجانب  ELECTROMYOGRAPHالشدةعنطريق مقياس 

في حالة النوم  وبالتالي ليس  واإلنسانالثاني هو الذي يؤكد نشاط الدماغ  
 16بغياب أو سكون عن الحركة كليا.

فأهم ما جاءت به التكنولوجيا في علم النوم هو القدرة على قياس نشاط 
و وضع تخطيط كهربائي للدماغ والذي قام به و الدماغ البشري أثناء النوم أ

، تاله عدة أبحاث في هذا  1928ألول مرة الباحث هانز بيرجر سنة 
 1939المجال وكانت البحوث التي قدمها الباحث ناثانيال كاليتمان سنة 

 17. اآلنكمصدرللمعلومات التي تلخص معرفتنا عن النوم 
ين مختلفين للنوم: نوم حركة يلخص التخطيط الكهربائي للدماغ عن نوع إذ

العين غير السريعة )النوم التقليدي ، الهادئ (، ونوم حركة العين السريعة 
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 ،دقيقة 100 إلى 90) النوم المتناقض ( فيتناوبان ليشكالن دورة كل 
دورات في الليلة ، ما يطلق على هذه الدورة ب  5 إلى 4وهناك حوالي من 

 18: هيبنوجرام .
 الذكية و اضطرابات النومالشاشة  -4
 اضطرابات النوم  -أ

تشير التجارب والبحوث إلى أن النوم ليس بعملية ركود أو خمول كما كانت 
ما أثبته قياس نشاط الدماغ خالل عملية  القديمة، وهذاتدعيه الدراسات 

هومرحلة من مراحل الحياة اليومية لإلنسان من خاللها  األخيرالنوم.هذا 
انة واستعادة ما فقده الجسم من عناصر حيوية خالل يتم استعادة و صي

اليوم، فبعد ليلة من نوم كافي وجيد قد يحصل اإلنسان ما يلزمه من مواد 
 يحتاجها في الفترة التالية من اليقظة والنشاط والعكس صحيح . 

إذ تم وضع عدة تصنيفات الضطرابات النوم ، لكن عموما قد تتلخص 
 19: كاآلتي 

 insomnieاألرق  -

 hypersomniesالنوم المفرط  -

 lesالنوم:اضطراب برنامج النوم واليقظة أو ما يدعى نوبات  -

troubles du rythme circadien /syndrome d’avance et 
de retard  

االضطرابات المخلة بالنوم : الكوابيس الليلية ، الفزع أثناء النوم  -
...les parasomnies 
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تصاحبها أعراض سلوكية :التشنجات ، المشي اضطرابات النوم التي  -
 les troubles moteurs liés aux sommeil، الكالم ..

 les troubles duالنوم:أخرى متعلقة بالسياق الذي يحدث فيه  -

sommeils liées à l environnement, bruit, literie.. 

 نوم،الفاضطراب النوم قد يكون نتيجة اختالل في دورة النوم أو في زمن 
 20ذلك:فمن العوامل المؤثرة في 

 .. الشخصية:النوع،الخصائص  -
 ,للفرد:الحزن,الحالة النفسية  -
 المرض .. الجسمية:الخصائص  -
 التطبع و حكم العادة و الخلفية االجتماعية  -

 أدائهطبيعة العمل و النمط الزمني المتبع في  -

نقص و حرمان من النوم ) كليا أو  إلىوأي اختالل في زمن النوم قد يؤدي 
حدوث آثار جانبية كالشعور  إلىجزئيا (  الذي قد يؤدي طول مدته 

بالتعب و فقدان القدرة على التركيز، اضطراب المزاج واضطراب في 
انخفاض درجة حرارة الجسم، هبوط إلىضف  ،21األرقضربات القلب ، 

الكهربية الدماغية من  درجة االستجابة لالستثارات العصبية وتحول الحركة
ذبذبات موجات بيتا التي يقل  إلىذبذبة موجات ألفا الطبيعية أثناء اليقظة 

ظهور نوبات النعاس  إلىوجودها في حاالت اليقظة الطبيعية ما يؤدي 
 22خالل اليوم .
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 أسباب اضطرابات النوم المتعلقة باستخدام الشاشات الذكية -ب
ات النوم، منها النفسية باضطرابهناك عدة أسباب قد نربطها     

قد تتعلق بالمحيط الذي يحدث فيه النوم .  أخرى واضطرابات،والعضوية
فكالمنا عن عالقة اضطراب النوم بالشاشات الذكية والتي قد نعني بها 

المتصلة باالنترنت من هاتف ذكي ،لوحات ،حاسوب ..قد أرجع له  األجهزة
الذي يشع من الشاشات  األزرق الضوء إلىالسبب من خالل عدة دراسات 

أن طبيعة هذا الضوء قد تحدث  إذ،  LEDضوءما يطلق عليه ب: أو
هي الهرمون الذي يفرزه المخ ما األخيرةهذه  ،اضطرابا في مادة الميالتونين

سا صباحا والمسؤول عن تنظيم درجة حرارة الجسم وتنظيم 5سا و  2بين 
 23لنوم.و دورة ا اإلنسانوقت اليقظة والنوم عند 

 :رط للشاشات الذكية على المراهقيننتائج االستخدام المف -ت

باتت تعرف ارتفاعا كبيرا في  على األجهزة الذكية دمانإن ظاهرة اإل     
السنوات األخيرة وهذا نظرا لتعدد الخدمات التي أصبحت متاحة عليها من 
خالل االتصال بشبكة االنترنت.حتى أن هناك بعض التطبيقات باتت 
تسهل عملية التلقين والتعليم خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة 

 ا من الخدمات. ( كالتعليم عن بعد وغيره19كورونا )كوفيد 

إن اإلفراط في استخدام بعض التطبيقات كتلك المخصصة للعب قد يؤدي 
بنتائج سلبية على صحة المراهق النفسية و العقلية .وهذا ما تؤكده العديد 

المفرط للشاشات المتصلة  االستخدامالحديثة حول أثر من الدراسات 
 24: ، نلخصهاكالتالي باالنترنت بما فيها الهواتف الذكية
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ساعات  4التعرض ل :  أن: هناك دراسة تقول  أو عسر النوم األرق -
بعد المدرسة أو ساعة قبل النوم لجهاز متصل باالنترنت قد يؤخر 

كلما طال انبعاثه واستقباله من طرف  األزرقعملية النوم، فالضوء 
في  األخيرويؤثر هذا ،شبكية العين كلما زاد تحفيز المخ للبقاء يقظا 

 . األخرىسنة أكثر من الفئات  34مخ المراهق حتى سن 
: نظرا لالضطرابات السلوكية التي قد نقص الزمن المخصص للنوم -

تدخل ضمن روتين المراهق بتفقد جهازه في الليل أو تعرضه ألصوات 
 وغيرها .. والبريد اإللكترونياستقبال الرسائل 

 النوم ..: و هذا نظرا الختالل في دورة فرط في النوم -

: وهو الشعوربالتعب وبالنعاس المفاجئ خالل اليوم نظرا نوبات النوم -
 .زم للراحة لتجديد وصيانة الطاقةلعدم تلقي الجسم القسط الال

 .أمراض القلب -
 اختالل في الضغط الدموي  -

 اختالل في الشهية  -

 .اختالل السكر في الجسم -
 خالصة : -

عدة أفكار أساسية و مهمة تفتح  إلىمن خالل الدراسة الحالية توصلنا  -
الذكية  األجهزةالنظر والتفكير حول ظاهرة استخدام  إلعادةالمجال 
ولمختلف النشاطات عليها وعالقته باضطرابات النوم  لكترونيللعب اإل

التي بات الشباب وخاصة من المراهقين يعانون من نتائجها على 
سية ونف،المستوى النفسي، بظهور حاالت مرضية عضوية 
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تترتب على المستوى العقلي من  أنالتي يمكنها  إضافةلالنعكاسات
نقص التركيز واالنتباه وتردي النتائج المدرسية عموما .وبالتالي من 

و التربية  اإلعالميةأهم التوصيات التي يمكن تقديمها هو درج التربية 
ضمن المنهاج الدراسي للتحسيس بخطورة التعرض المفرط  اإللكترونية

الصحة العمومية .ا< بات اضطراب النوم يهدد الذكية عموما  جهزةلأل
 .للمجتمع و ليس فقط فئة المراهقين

 قائمة المصادر والمراجع:

 :المعاجم و القواميس
كورتيز ، ايفانكو ، راميكتا و انغريمان : اضطرابات النوم عند االطفال و  

المراهقين ، الدليل العلمي، المرجع اإللكتروني للصحة النفسية لألطفال و 
، الجمعية الدولية لطب نفسي الطفل و المراهق و المهن  المراهقين
 .2014المرتبطة،

 العربي ة:بأو اًل: 

 الكتب 
ديبلولوكلي و راسل جيف وستر ترجمة نهى بهمن ، النوم : ستيفين  -1

 .2015مقدمة قصيرة جدا ، هنداوي ، مصر ، 
علي كمال ، باب النوم و التنويم ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر  -2

 .1994، بيروت ،  3، ط
جمعة سيد يوسف ، االضطرابات السلوكية و عالجها ، دار غريب  -3

 .2000،  1للطباعة و النشر  ، ط
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دار  منصوري مصطفى ، مشكالت االطفال النفسية و السلوكية ، -4
 .2008، وهران ، 1الغرب للنشر و التوزيع ، ط

 المج الت العلمي ة:
مها الشحروري و محمد عودة الريماوي ، أثر االلعاب اإللكترونية على  -1

عملية التذكر و حل المشكالت و اتخاذ القرار لدى أطفال مرحلة 
،  38المتوسطة في االردن ، دراسات ، العلوم التربوية، المجلد الطفولة 
 .2011،  2ملحق 

استخدامات األنترنت و التفاعل االجتماعي لدى نائلة ابراهيم عمارة ،  -2
، وقائع مؤتمر صحافة األنترنت  في العالم العربي ،  الشباب الجامعي

  2005نوفمبر  23-22الشارقة  ) اإلمارات العربية المتحدة ( ، 

نات اإللكترونية العلمي ة:  المواقع والمدو 
1- https://www.hindawi.org/books/86397307/ 
2- http://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/viewFile/2658/2382 

3- https://www.manaraa.com/post/3519/%D8%A7%D9%84%D8
%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D
8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D

9%86%D9%8A%D8%A9 
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 الكتب العلمي ة:
1- Michel Hautfeuille et Dan Véléa ,Les addictions à 

internet , payot , Paris , 2010 

 المجالت العلمية:

https://www.hindawi.org/books/86397307/
http://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/viewFile/2658/2382
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ة في ب اإللكتروني  العة للطفل من مخاطر األمدى فعالية الحماية القانوني   

 ظل جائحة كورونا

The effectiveness of the legal protection of the child from 

the risks of electronic toys in light of the Corona 

pandemic 

 سهام  د.دربال

 د. مجدوب نوال 

 أستاذة محاضرة قسم ب

 معهد الحقوق و العلوم السياسية

 الجزائر-الجزائراملركز الجامعي مغنية-املركز الجامعي مغنية
   ملخص

الشك أنه واكب تغير نمط األلعاب من ألعاب تقليدية إلى ألعاب إلكترونية 

تعتري الطفل و تهدد بأمنه و سالمته، و ألن الدراسة جملة من املخاطر التي 

انصبت على الجانب القانوني فإنه تم تسليط الضوء على كل النصوص 

القانونية املرتبطة بالدراسة ليتم الخروج بنتيجة مفادها أن املنظومة القانونية 

الجزائرية خالية من أي نص قانوني يحمي الطفل من مخاطر األلعاب 

،و السيما في ظل غموض مفهوم الطفل في حد ذاته، و عدم تبني اإللكترونية

 املشرع الجزائري ملفهوم  املخاطر املعلوماتية.
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و بالنتيجة لذلك فإن نفس اإلشكاالت تطرح بالنسبة للمخاطر املرتبطة بجائحة 

كورونا إذ و في ظل الحجر الصحي تزايدت املخاطر و صار الطفل عرضة أكثر 

ر و السيما في ظل اإلهمال األسري و غياب الرقابة ، مما يتوج فأكثر لهذه املخاط

معه بالضرورة إعادة النظر في املنظومة القانونية املنوط به حماية الطفل من 

 .مخاطر اللعب اإللكترونية، ألن هذه املخاطر تولد ال محلة العنف و اإلجرام
    Abstract : 

    There is no doubt that it accompanied the changing of the 

style of games from traditional games to electronic games, a 

set of dangers that threaten the child and threaten his 

security and safety, and because the study focused on the 

legal side, all the legal texts related to the study were 

highlighted so that the outcome of the conclusion is that the 

Algerian legal system is empty. From any legal text that 

protects the child from the dangers of electronic games, 

especially in light of the ambiguity of the concept of the 

child itself, and the failure of the Algerian legislator to 

adopt the concept of information risks. 

     As a result of this, the same problems arise with regard 

to the risks associated with the Corona pandemic, since 

under quarantine the risks increased and the child became more and 
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more exposed to these risks, especially in light of family neglect and 

the absence of supervision, which culminates with him necessarily 

reviewing the legal system entrusted to protect The child is one of the 

dangers of electronic toys, because these risks generate no locality of 

violence and crime. 

 

 مقدمة.
موضوع الحماية القانونية للطفل يعد مطلبا هاما بأي مجتمع من     

المجتمعات، لذا أولته كل التشريعات نصيبا من الحماية القانونية،و قبل ذلك 
أوجبت على الطفل،و بضرورة الوقوف على مصلحة نادت االتفاقيات الدولية 

الهيئات التشريعية وكذا المحاكم و السلطات اإلدارية،و مؤسسات الرعاية 
 .1االجتماعية أن تعطي االعتبار األول لمصلحة الطفل 

ومن ضمن المخاطر الماسة بأمن وسالمة الطفل نجد اللعبة اإللكترونية، إذ   
لعبة من لعبة تقليدية رافق ثورة الرقمنة التي اجتاحت العالم ككل تغير نمط ال

بسيطة إلى لعبة إلكترونية كنتيجة حتمية للطفرة التكنولوجية،ومن قبيل ذلك 
ألعاب الفيديو، والباليستيشن إذ وجد األطفال فيها ضالتهم باعتبارها وسيلة 

 .  2للترفيه، وامتصاص غضبهم
فل، و بالتالي فإنه ينجم عن اللعب اإللكترونية جملة من االنعكاسات على الط

و السيما في ظل الفترة الراهنة أي فترة انتشار فيروس كورنا المستجد الذي 
في مدينة "ووهان"الصينية ، و الذي أخذ  2019ظهر مؤخرا في أواخر عام 

، هذا لجزائر تبني إجراء الحجر المنزليبعدا دوليا مما حتم على الدول و منها ا
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لتي تمس للعب اإللكترونية ااألخير يعد عامال من عوامل إدمان الطفل على ا
 . بأمنه و سالمته وأخالقه

وتتجلى أهمية الدراسة في كونها تنصب على موضوع حساس يدور حول 
السيما في ظل الفترة الراهنة أي لعب اإللكترونية على األطفال، و مخاطر ال

انتشار جائحة كورونا، أين واكب إجراء الحجر المنزلي تزايد حجم إقبال الطفل 
 للعب اإللكترونية، مما واكبه زيادة المخاطر.على ا

 و على ذلك تهدف الدراسة إلى ما يلي :
 الوقوف على مفهوم األلعاب اإللكترونية. -
تبيان اإلشكاالت القانونية لحماية الطفل من مخاطر األلعاب اإللكترونية في  -

 ظل فترة جائحة كورونا.
اإللكترونية،وانعكاساتها على أمن تحديد أهم اآلثار المنجرة عن األلعاب  -

 وسالمةوأخالقونشأةالطفل.
 على ما سبق فإنه اإلشكالية التي تثيرها الدراسة تدور حول: وبناء  

ونية في إلى أي مدى يصل نطاق الحماية القانونية للطفل من األلعاب اإللكتر 
ى ما هي أثار و انعكاسات األلعاب اإللكترونية علفترة جائحة كورونا ؟ ، و 

 الطفل ؟
و من أجل اإلجابة عن سالف اإلشكال سيتم االعتماد على المنهج التحليلي 

الذي نسعى من خالله لوضع النصوص القانونية التي كرسها المشرع الجزائري 
 لحماية الطفل من مخاطر األلعاب تحت مجهر النقد التحليل .

مدىفعالية الحماية و من أجل اإلجابة عن سالف اإلشكال سيتم الوقوف على 
القانونية للطفل من مخاطر األلعاب اإللكترونية في ظل جائحة كورنا 
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)المحوراألول(، مع رصد اآلثار و المخاطر المنجرة على األلعاب اإللكترونية و 
 انعكاساتها على الطفل في ظل جائحة كورونا) المحور الثاني(.

لطفل مدى فعالية الحماية القانونية ل : المحور األول
 :جائحة كورونا من مخاطر اللعب اإللكترونية في ظل   

إن الوقوف على موقف المشرع الجزائري من الحماية القانونية للطفل من 
مخاطر اللعب اإللكترونية في ظل جائحة كورونا يتطلب بالضرورة تقييم 

المتعلق بحماية الطفل )الفرع  12-15رقمالحماية في ظل القانون 
عن الحماية القانونية التي تتضمنها التنظيمات الخاصة) الفرع ،ناهيك األول(

)الفرع  15-04الثاني(،باإلضافة إلى الحماية المقررة في ظل القانون رقم 
)الفرع  04-09الثالث (، باإلضافة إلى تقييم الحماية في ظل القانون رقم 

 )الفرع الخامس( . 01-14الرابع( ، و كذلك القانون رقم 

يم فعالية الحماية القانونية للطفل من األلعاب االلكترونية في ظل تقيأوال:  
 :12-15القانون 

اعتبر المشرع الجزائري أن المخاطر الناجمة عن الّلعب االلكتروني في ظل 
الحالة العادية عبارة عن خطر ،و هو ما يفهم منالفقرة الثانية  من نص المادة 

 .3ة الطفلالمتعلق بحماي 12-15الثانيةمن القانون 
و الطفل في خطر هو الطفل الذي تكون أخالقهأو تربيته أوأمنه في خطر أو 

عرضة له أو يكون في بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية 
 للخطر.
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 وقد اعتبر المشرع الجزائري أن الحاالت التي تعرض الطفل للخطر هي إما:
مشرع الجزائري نص على تعرض الطفل لإلهمال، إذ و باعتبار أن ال -

اإلهمال عموما دون تبيان صوره، يمكن إسقاط اإلهمال في الحالة 
 .لعائلي للطفل في ظل جائحة كوروناالعادية على اإلهمال ا

عجز األبوينأو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته التي  -
 من شأنها أن تؤثر على سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية إذ

ويمكن رد المخاطر الماسة بالطفل والمرتبطةباأللعاب االلكترونية إلى 
التقصير البين من الوالدين،وينطبق ذات الحكم في ظل جائحة كورونا 

 خاصة في ظل الحجر المنزلي.
االستغالل الجنسي إذ نجد من صور االستغالل الجنسي الذي يتعرض  -

و استعمال مصممي له األطفال الذين يلعبون ألعابا الكترونية، ه
األلعاب االلكترونية لمواد إباحية، واألخطر من ذلك هو أن تكون 
األلعاب االلكترونية في حد ذاتها وسيلة لالستغالل الجنسي للطفل 
بمختلف الصور، ومن قبيل ذلك تصميم لعب الكترونية تبدو في 
ظاهرها لعب عادية خاصة باألطفال إالأن محتواها يتضمن مواد 

عروض جنسية، ناهيك عن تلك اإلعالنات الجنسية التي  إباحيةأو
 تباغت الطفل أثناء ممارسة اللعب االلكتروني.

وبالتالي فالمخاطر المرتبطة بالمواد اإلباحية والعروض الجنسية إذا كانت 
محدودة في ظل الظروفالعادية، فإنها وفي ظل جانحة كورونا فقد تفاقمت نظرا 

وعدم وجود نشاطات ترفيهية أخرى تمارس خارج لعدم مزاولة الطفلللدراسة 
 4المنزل نظرا لفرض اإلجراءات الحجر المنزلي.
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كما أقر المشرع حماية خاصة للطفل داخل المراكز المتخصصة لحماية 
الطفولة، إذ يمارس مدير هذه المراكز الرقابة الدائمة على الطفل في تكوينه 

 45ها مع عائلته مما ال يجاوز داخل المركز، وله أن يمنح الطفل عطلة يقضي
يوما، مع اإلشارة أنه وفي ظل هذه الفترة التي يقضيها مع عائلة قد يكون 

عرضة للمخاطر الناجمة عن اللعبة االلكترونية، كونه بعيد عن الرقابة التي 
 يمارسها المركز.

سالف الذكر يالحظ أنه  12-15و من خالل استقراء نصوص القانون رقم 
ن أي حكم يفيد حماية الطفل عبر البيئة الرقمية،أين كان لزاما جاء خاليا م

الرجوع إلى القواعد العامة في الظروف العادية، ماعدا ما يتعلق بنص المادةرقم 
سابق اإلشارة إليه و الذي جرم كل استغالل للطفل 12-15من القانون  141

العامة و  عبر وسائل االتصال مهما كان شكلهافي المسائل الماسة باآلداب
النظام العام، و بالتالي فعبارة مهما كان شكلها وسعت من نطاق الحماية بحيث 

 5تشمل البيئة التقليدية والبيئة الرقمية.
كسند قانوني لحماية الطفل من  141وبذلك يمكن االستعانة بنص المادة 

األلعاب االلكترونية الماسة بأخالقهم وبالنظام العام ككل، مع إمكانية 
 االستعانة بذات المادة في الظروف االستثنائية أي في ظل جائحة كورونا.

 
تقييم المفاهيم المرتبطة بالحماية القانونية للطفل من اللعب ثانيا:  

 :اإللكترونية في التنظيمات الخاصة
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إن الحديث عن الحماية القانونيةللطفل من مخاطر األلعاب اإللكترونيةفي 
ا بالضرورة للوقوف على المفاهيم التي تبناها المشرع فترةجائحة كورنا، تقودن

من أجل تحديد موقف المشرع الجزائري في تحديدمفهوم اللعبة 
اإللكترونية،باعتبار أنها محل الضررناهيك عن مفهوم الطفل باعتباره ضحية 

األلعاب اإللكترونية )أوال( ، باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة باللعب 
تي تتحول إلى ضرر يمس بأمن و سالمة و أخالق الطفل ) اإللكترونية و ال

 ثانيا( ، مع الوقوف على الوسيلة و البيئة التي تشكل مسرح للمخاطر ) ثالثا(.
 المفهوم القانوني للعبة اإللكترونية: . 1

إن اللعب اإللكترونية عبارة عن نشاط يلعب فيه الذهن دورا كبيرا، غلى خالف 
ة التي يلعب فيها النشاط المادي و الفيزيائي دورا اللعب العادية التقليدي

كبيرا،فهو مفهوم يشمل في طياته كل من األلعاب التي تحتويها الهواتف النقالة 
المرتبطة بالشبكة، و ألعاب الكمبيوتر ناهيك عن األلعاب  6و الهواتف الذكية

على ذلك فاللعب اإللكترونية هي كل لعبة تحتويها اللوحات اإللكترونية، و  التي
 .7يلعبها الطفل بآلية إلكترونية 

وعرفها المشرع الجزائري على أنها " كل منتوج مصمم أو موجه صراحة لغرض 
 .8سنة " 14لعب األطفال في سن أقل من 

و يأخذ على تعريف المشرع الجزائري للعبة أنه حصر مفهوم اللعبة في تلك  
سنة ، لكن بالرجوع إلى قانون  14المنتوجات الموجهة للطفل الذي بلغ أقل من 

 18حماية الطفل يالحظ أنه عرف الطفل على أنه "كل شخص لم يبلغ سن 
 سنة كاملة " أي بما يتماشى و سن األهلية الجنائية .
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،و كذلك م الطفل في ظل قانون حماية الطفلك يطرحالتعارض بين مفهو و بذل
المرسوم التنفيذي المتعلق بالوقاية من األخطار الناجمة عن اللعب ينعكس سلبا 

على الحماية القانونية للطفل من المخاطر المرتبطة باللعب ، من منطلق أن 
 سنة . 14عن الطفل محل الحماية بموجب المرسوم يتوجب أن ال يزيد سنه 

وهو ما يتطلب معه إعادة النظر من طرف المشرع الجزائري في هذه الثغرة التي 
تعرقل من فعالية الحماية القانونية هذا من جهة،ومن جهة أخرى ومن خالل 
استقراء المفهوم القانوني للعبة يالحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف اللعبة 

د العامة الستنباط المفهوم مع إضافة البيئة اإللكترونية، مما يحتم الرجوع للقواع
 الرقمية في المفهوم.

باإلضافة إلى ما سبق فإن اإلشكال يثور حول الجرائم المرتبطة بالعب      
اإللكترونية، أو حتى المخاطر المنجرة عنها، إذ و من المعلوم أنه في ظل 

نه ال يمكن غياب الحماية الجنائية للطفل من مخاطر اللعب اإللكترونية فإ
تي يتم لعبها على المخاطر المرتبطة باللعب العادية أي اللعب ال 9القياس

 هي بذلك ثغرة تشريعي تحسب على المشرع الجزائري .بطريقة تقليدية ، و 
و نفس اإلشكال يطرح حول المخاطر و من ثم الجرائم الماسة بالطفل و 

إذ أن الثغرة التشريعية  الناجمة عن اللعب اإللكترونية في ظل جائحة كورونا ،
التي تشوب التأطير القانوني لمخاطر اللعب اإللكترونية في ظل الظروف 

 العادية هي ذاتها تطرح في ظل الفترة الراهنة أي فترة انتشار جائحة كورونا .
إذ يالحظ أنه حتى في ظل تعداد أنواع اللعب بموجب الملحق الذي تضمنه 

اإلشارة إليه، استبعد المشرع الجزائري اللعب سابق  497-97المرسوم التنفيذي 
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ذات الطبيعة اإللكترونية ، و لعل ذلك راجع  لصدور المرسوم التنفيذي في فترة 
لم تكن فيها المعلوماتية مطلبا ملحا لدى كل أفراد المجتمع و السيما بالنسبة 

يتطلب  للطفل، أين كان يركز اهتمامه في تلك الفترة على اللعب التقليدية ، مما
معه بالضرورة أن تتم عصرنة المفهوم القانوني للعبة بما يتماشى مع 

المستجدات العملية ، و ذلك من خالل إدراج اللعب اإللكترونية كنوع من اللعب 
التي يمارسها الطفل ،مما يسهل معه إعمال النص على المخاطر الناجمة عن 

 انتشارجائحة كورونا .اللعب اإللكترونية في ظل الفترة الراهنة أي فترة 
على أن يكون المفهوم المقترح على النحو التالي " اللعبة هي منتوج مصمم أو 

سنة  18موجه صراحة لغرض لعب األطفال ،بأي وسيلة كانت في سن 
."...... 

 :المفهوم القانوني للمخاطر .2
رر، و "األخطار المتسببة في ض :هاعرف المشرع الجزائري المخاطر على أن  

خطار بتصميم اللعبة ، و يمكن أن تربط هذه األدرجة معينة من خطورة الضرر
 .10"أو ترتبط باستعمالها، أو تكوينها، أو تركيبتها

و حدد المشرع الجزائري األخطار الخاصة و المرتبطة باللعب، معتبرا أنها     
ا أخطار إما أخطار لها عالقة بالجوانب الفيزيائية أو الميكانيكيةللعبة ، أو أنه

ناجمة عن سرعة االلتهاب الناجم عن استعمال اللعبة ، أو لها عالقة 
بخصائص كيميائية أو كهربائية ، أو أنها مخاطر ناجمة عن انعدام النظافة،أو 

 . 11لكون أنه ينجم عن استعمالها مادة إشعاعية
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و بناءا على ما سبق يتضح أن المشرع الجزائري لم يدرج ضمن أنواع المخاطر 
مرتبطة باللعبة الخطر المعلوماتي، مما يفهم معه أن المشرع الجزائري استبعد ال

 صراحة الخطر الناجم عن اللعب اإللكترونية.
و على ذلك فمردودية الحماية القانونية للطفل من مخاطر اللعب اإللكترونية 

،و هو نفس اإلشكال يطرح فيما يتعلق جد محدودة في ظل الفترة العادية هي
جائحة كورونا ، إذ هناك فراغ تشريعي فيما يتعلق بتأطير األخطار بفترة 

 اإللكترونية الماسة بالطفل في فترة جائحة كورونا .
 البيئة التي تشكل مسرح المخاطر .3

ة العادية هو إذا كان الفضاء الذي يقوم فيه الطفل باللعب إلكترونيا في ظل الفتر 
األخيرة التي تعد مؤسسة للتسلية و  نترنيت هذهمؤسسات التسلية ، ومقاهي األ

،و الخاضعة للقيد في 12الترفيه على النحو الذي عبر عنه المشرع الجزائري
السجل التجاري ، من منطلق أنها مؤسسات ربحية تستقطب الجمهور و تقدم 

، ناهيك عن  13خدمات في وسط معين و ضمن تجهيزات مخصصة لذلك
 أفراد األسرة . الهواتف الذكية المتاحة للطفل من طرف

لكن و في ظل فترة انتشار جائحة كورونا ، فإن الوسيلة التي بموجبها يمارس 
الطفل اللعبة اإللكترونية هي الهواتف الذكية و اللوحات اإللكترونية و 

الحواسيب ،دون فضاء أو مقهى االنترنيت ، و السيما في ظل قرار غلق هذه 
 لحجر الصحي الوقائي .الفضاءات كإجراء وقائي تزامن و فترة ا

و بذلك فمسرح المخاطر الماسة بالطفل في ظل فترة جائحة كورونا و المرتبطة 
 باأللعاب اإللكترونية هو منزل الطفل ، و وسط أفراد األسرة .
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همال الرقابة على الطفل من      و بناءا على ذلك إذا كان من المنطقي تفسيرا 
ربحية ذات طابع تجاري ، فإنه من  قبل مسيري مقهى االنترنيت كونها مؤسسة

غير المنطقي تفسير غياب الرقابة األسرية على الطفل في ظل فترة الحجر 
 الصحي الوقائي ، و عاد سلبا على أمن و سالمة الطفل .

تقييم الحماية القانونية للطفل من مخاطر اللعب اإللكترونية في ظل  ثالثا: 
 :في فترة جائحة كورونا 15-04القانون 

على المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، 1415-04يرتكز القانون رقم 
و اعتبرها جرائم تم إدراجها القسم السابع من قانون العقوبات،و ذلك من خالل 

 . 07مكرر  394مكرر إلى  394المواد من 
حول دخول و بذلك فإن الجرائم التي نص عليها المشرع في هذا القانون تدور  

االعتداءالعمدي، و غيرها من الجرائم الماسة باألنظمة لمعلوماتية، و األنظمة ا
 المعلوماتية أو الماسة بالدفاع الوطني .
جاء خاليا من أي حكم يحمي  15-04و من هنا يمكن القول أن القانون رقم 

الطفل في البيئة الرقمية من مخاطر األلعاب اإللكترونية في الحالة العادية ، و 
 هو ما يجعل الرجوع إليه في ظل جائحة كورونا بدون جدوى. 

ية في ظل تقييم الحماية القانونية للطفل من مخاطر اللعب اإللكترونرابعا: 
 :في فترة جائحة كورونا 04-09القانون رقم

-04لقد ركز هذا القانون على تعزيز القواعد التي جاء بها القانون رقم رقم
، المتعلق بحماية األنظمة المعلوماتية، و يالحظ من خالل استقراء 1515

نصوص هذا القانون أنها جاءت خالية من أي حكم خاص باللعب اإللكترونية، 



مدى فعالية الحماية القانونية للطفل من مخاطر االلعاب اإللكترونية في 
   ظل جائحة كورونا 

مجدوب نوال، دربال .د. 
  سهام  

 

170 
 

، تصدر 1، المجلد2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

م فإن نصوص هذا القانون ال تحمي الطفل من مخاطر اللعب و منة ث
 اإللكترونية ال في الفترة العادية و ال في ظل انتشار جائحة كورونا .

تقييم الحماية القانونية للطفل من مخاطر اللعب اإللكترونية في ظل خامسا: 
 :في فترة جائحة كورونا 01-14القانون رقم

ر في ظل الرقمنةوكخطوة جريئة تحتسب للمشرع نظرا لتزايد االعتداء على القص
يمن ت، وال16المعدل للقانون العقوبات 01-14الجزائري صدرالقانون 

ستحدث المشرع العقابي القسم السادس المعنون ب " انتهاك اآلداب " و إخاللها
التي بموجبها جرم المشرع الجزائري  01مكرر  333تم استحداث نص المادة 

، بصورة حقيقية بأي وسيلة كانتنها ممارسة أنشطة جنسية األفعال التي من شأ
أو غير حقيقية، أو إنتاج أو تصدير أو حيازة مواد إباحية تتعلق بالقصر اللذين 

 .  17سنة 18يقل عمرهم عن 
كانت تفتح المجال إلدراج التحرش واالستغالل  بأي وسيلةوبالتالي فعبارة 

الجنسي اإللكتروني للطفل وبالنتيجة تطبيق العقوبة الواردة في نص المادة 
 سابق اإلشارة إليها. 01مكرر 333

مكرر يتضح أنها تنصب على  333غير أنه وبالتمعن في نص المادة 
االستغالل الجنسي للقصر، وهي ال تنصب على المخاطر الماسة 

بالطفلوالمرتبطة باللعبة اإللكترونية في الحالة العادية وكذلك في الحالة 
 االستثنائية أي فترة جائحة كورونا.

 01مكرر  333و انطالقا مما سبق فإنه ال يمكن االعتماد على نص المادة 
إال متى تعلق األمر باللعب اإللكترونية التي يكون الهدف منها التحرش جنسيا 



 اإللكترونية االلعاب مخاطر من للطفل القانونية الحماية فعالية مدى
    كورونا جائحة ظل في

نوال، دربال  د. مجدوب.
    سهام

 

171 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

له، و حتى تلك اللعب التي يصبو مصممها لنشر الثقافة بالطفل و استغال
 الجنسية بهدف تكوين طفل له شذوذ جنسي .

 

العنف المولد لإلجرام لدى الطفل كأثر :المحور الثاني 
 :لأللعاب اإللكترونية) في ظل جائحة كورونا(

نتج عن الفراغ التشريعي الذي يشوب المنظمة القانونية المنوط بها تنظيم و     
تأطير اللعب اإللكترونية على النحو المشار إليه آنفا، جملة من اآلثار السلبية 

التي انعكست على أمن الطفل و أخالقه و سلوكه، و تتجلى أهم هذه اآلثار في 
لوكه و نشأته ) الفرع األول( ، أو توليد العنف لدى الطفل و التأثير على س

تحويله إلى مشروع مجرم مستقبال عن طريق توليد السلوك اإلجرامي لدية و 
تنميته حتى يتغلغل في ذاته و يكون جاهز للدخول بعالم اإلجرام ) الفرع 

 الثاني(
 :تأثير اللعب االلكترونية على السلوك النفسي للطفلأوال :  

األلعاب االلكترونية تؤثر في كل مراحل التطور الجسدي و النفسي  أخذت   
للطفل، فهي تقدم بيئة مجردة و محددة سلفا، تعتمد على األثر الذي تحدثه 

معايير اجتماعية و يحتاج الطفل الى مشاعر حقيقية و  اللعبة ، ففي سن معين
كترونية نجد أخالقية محددة ضمن العادات و التقاليد، و بوجود األلعاب االل

التفكير الموضوعي و انتهاء النشاط الذهني الواعي نتيجة الغموض  إلىانحسارا 
، و تنطبع المشاهد المصورة الكترونيا في تلك األلعاب على سطح العقل 
 18الباطن ، و تكون بذرة لما هو آت من ممارسة تلك الصورة بشتى أشكالها.
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السلوكيات العنيفة تأثرا بهذه ممارسة العديد من  إلىوهذا ما يدفع الطفل 
تغير في السلوك  إلىيؤدي و الذي  األلعاب خاصة تلك التي تتضمن العنف

 النفسي للطفل.

وبالتالي تولد نوع من عدم التوازن في سلوك الطفل العادي، وخصوصا في 
مرحلة جائحة كورونا اين يلجأ اغلب األطفال للعب بلعب الكترونية لتمضية 

ضونها حاليا في المنزل في ظل فرض إجراءات الحجر األوقات التي يق
 الصحي.

تأثير هذه األلعاب على السلوك  إلىو هذا ما يدفعنا الى ضرورة اإلشارة 
ن لها عالقة مباشرة ببعض الجرائم التي ارتكبها أالنفسي لألطفال، باعتبار 

 ن لها تأثير سلبي كذلك في ظلأاألطفال في الظروف العادية و من المؤكد 
 جائحة كورونا.

العديد من الدراسات عن وجود عالقة قوية بين السلوك العنيف  أثبتتفقد 
ب لألطفال و اللعب االلكترونية، و نالحظ انتشار رهيب للعديد من هذه اللع

،و ما يزيد األمر صعوبة هو تفاعل بعض التي تضر بالجانب النفسي للطفل
بالخصوص في الوقت الراهن  و عدم وعيهم بخطورتها على أطفالهم األولياء

ألطفالهم االلتجاء لهذه اللعب كنوع من التسلية و تمضية  األولياءحيث يسمح 
.حيث تحتوي هذه 19الوقت الذي يقضونه في المنازل في ظل الحجر الصحي

 المتفجرات.من األسلحة و الرصاص و األلغام و اللعب على عدة أنواع 
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ة لهذه اللعب يؤثر سلبا علي الطفل التعرض لفترات طويل أنالجدير بالذكر و 
من خالل السلوك االدماني، الحركة الزائدة ، تغيرات و اضطرابات نفسية و 

 20غيرها.بات في التعليم ، ممارسة العنف و حركية ، اضطرا

هذه اللعب تعلم األطفال طرق وأساليب ارتكاب الجرائم،  إنكارأنفال يمكننا 
 إليهالمخيفة مشاهد عادية بالنسبة  نها تجعل من المشاهدألى إباإلضافة 

 وبالتالي تزيد من السلوك العدواني لدى األطفال.

اإلجرام لدى الطفل كأثر لأللعاب اإللكترونية في ظل فترة جائحة  ثانيا:
 كورونا:

في ظل التقنية الحديثة و ظهور شبكة االنترنيت كثرت اللعب اإللكترونية    
و الخطيرة كما سبقت اإلشارة، و هو األمر الذي انعكس سلبا على  21المشبوهة

حضير لطفل اليوم ليكون الطفل باعتبار أن اللعبة اإللكترونية صارت أداة لت
، و ذلك من خالل استعمال هذه اللعب كوسيلة من طرف المجرمون مجرم الغد

 من أجل استدراج الطفل لعالم اإلجرام، بهدف  إفساد أخالقه.
إذ تصمم اللعبة اإللكترونية بإيقاعات موسيقية صاخبة وسط هتافات      

حماسية تشجع الالعب على إحراز الفوز الثمين من خالل لتخلص من منافسه، 
إما بقتله أو دهسه أو إلقائه من أعلى الجبل، وفي أحيان أخرى يجد الالعب 

ابات نفسه وسط أجواء رعب غامضة يطارد أشباحا  في منتصف الليل في غ
 يلفها الضباب وتمرح فيها الذئاب والضباع ، و غيرها....
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كما تقدم ألعاب أخرى في  أجواء أسطورية يحارب فيها الالعب التنين     
المجنح والديناصور المنقرض وعليه االنتصار على الوحش ورميه بسهم أو 

 رمح واحد يصيب العمالق بين عينيه.

ن ذكاء الالعب فتحثه على ابتكار أفضل بينما تقدح ألعاب أخرى جانب الشر م
السبل للسطو على البنوك، أو سرقة مجوهرات نادرة، و غيرها من ألعاب 

ثبات الذات عن  الفيديو اإللكترونية المبتكرة التي تدفع العبيها إلى التحقق وا 
طريق إيذاء اآلخرين، بينما تبقى أكثرها قسوة وغرابة هي تلك التي تدفعهم إلى 

 أو للقتل .االنتحار 
و بذلك إذا كانت لعبة الحوت األزرق و مريم وغيرهما من أحدث أشكال    

األلعاب اإللكترونية الخبيثة التي دفعت مراهقين إلى االنتحار،  فإن ألعاب 
القتال والحروب والمغامرة عبر تقنية الواقع االفتراضي أكثر خطورة فهي تولد 

، أو يصبح 23ى  مخترق أي الهاكرز، إذ يتحول إما إل 22اإلجرام لدى الطفل
، أو يتحول إلى شخص منحترف في  24لديه الرغبة في إظهار جنون العظمة

 .26و لديه المهارة المطلوبة في مجال المعلوماتية 25النصب
و بذلك يمكن القول  أن اللعب اإللكترونية أصبحت وسيلة تدفع األطفال        

لعالم اإلجرام و تعلمهم تقنيات إرتكاب الجريمة و طرق طمس األدلة اإلجرامية 
، كما توصلت  العديد من الدراسات إلى نتيجة مفادها أن األلعاب  27الجنائية

رام و السيما جرائم االغتصاب اإللكترونية صارت عامال في ارتفاع معدل اإلج
 و القتل.
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نخلص إلى فكرة مفادها أن هناك عالقة وطيدة بين السلوك اإلجرامي و و 
مضمون اللعبة اإللكترونية، مما يفهم معه أن اللعبة اإللكترونية تعد عامال من 

عوامل اإلجرام ، و إن كانت كذلك في الحالة العادية فإنها تزايدت في ظل 
من منطلق أن إجراء الحجر المنزلي يحول دون تردد الطفل على جائحة كورونا 

المدرسة أو حتى الخروج للشارع ، مما جعل اإلقبال كثيف على هذا النوع من 
 األلعاب الذي يولد اإلجرام لدى الطفل.

 الخاتمة
موضوع الحماية القانونية للطفل من مخاطر األلعاب اإللكترونية بالفترة  إن      
هو  بالفترة االستثنائية أي فترة تفشي جائحة كورونا خصوصاوما، و ة عمالعادي

البحث،فقد دفعت لمعالجته جملة من الثغرات موضوع مستجد جدير بالدراسة و 
التشريعية التي كانت منطلقا للخوضفيه ، على نحو أصبح لهذه الحماية بعدا 

 ضيقا .
 التي خرجت بها الدراسة في ما يلي: أهم النتائجو بذلك تتجلى 

إن النهوض بأي مجتمع يقتضي االهتمام بالظواهر السلبية التي تهز  -
باستقراره، ومن هذه الظواهر تعد ظاهرة األلعاب اإللكترونية الخطيرة انتهاك 
صارخ لحقوق الطفل، هذا األخير الذي يعد طرف ضعيف أعزل بحاجة إلى 

 القانونية من أجل بناء غد أفضل.الحماية والرعاية 
ضعف مردودية و محدودية الحماية القانونية للطفل من مخاطر اللعب  -

 اإللكترونية، في الفترة العادية و في فترة جائحة كورونا .
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وجود جملة من اإلشكاالت التي تحد و تعرقل الحماية القانونية للطفل من  - 
ة و العديمة الجدوى التي تبناها المشرع مخاطر اللعب ترتبط بالمفاهيم التقليدي

الجزائري، و التي تقف محدودة أمام التحديات العملية، و السيما في ما يتعلق 
بمفهوم كل من الطفل و اللعبة و المخاطر ،و ما ينتج عنه آثار سلبية مردها 
عدم فعالية الحماية القانونية للطفل من مخاطر األلعاب اإللكترونية في ظل 

 كورونا .جائحة 
 قلة الوعي و الثقافة لدى الطفل و األولياء بمخاطر اللعب اإللكترونية . -
نف و التأثير للعب اإللكترونية تأثير كبير على الطفل فهي وسيلة لتوليد الع -

االجتماعي ككل ، ناهيك عن كونها عامل من عوامل على سلوكه النفسي و 
 توليد اإلجرام لدى الطفل .

 التالية: التوصياتئج السابقة يمكنا طرح على النتاوبناء  
من الضروري عصرنة المنظومة القانونية المنوط بها حماية الطفل من -1

مخاطر اللعب اإللكترونية حتى تكون أهال لمواجهة التحديات التي يطرحها 
الواقع، و التي تعد جائحة كورنا واحدة منها، و ذلك من خالل تحديث المفاهيم 

كل من اللعبة و الطفل، مع تبيان سن الطفل الذي يكون  و من ذلك مفهوم
محل خطر ، ناهيك عن الخطر ، من منطلق أنه صار الحديث عن اللعبة 

 اإللكترونية و الخطر المعلوماتي.

من الضروري أن تتحمل األسرة جزء من المسؤولية من جراء المخاطر  -2
 الماسة بالطفل والمرتبطة باللعبة اإللكترونية.
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ن الضروري تكثيف التوعية من طرف المصالح المختصة،  التي تصبو م -3
 إلرشاد األولياء و األطفال من مخاطر اللعب اإللكترونية.

 قائمة المراجع:
 الكتب: –( 1

بشير العالق، قاموس دار العلم التكنولوجي للمعلومات واالتصال،ا  -
 لطبعة األولى ، دار العلم ، بيروت.

، 01نهال عبد القادر المومني ، الجرائم المعلوماتية ، الطبعة . -    -
. 2010دار الثقافة ، عمان ،   

 :مذكرات -(2
مريم قويدر ، أثر األلعاب اإللكترونية على  السلوكيات لدى األطفال ،  -

مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية العلوم السياسية و اإلعالم ، 
 .32،33ـ ص.2012، 03جامعة الجزائر .

 :المقاالت -(3
الشكري عادل يوسف عبد النبي ، الجريمة المعلوماتية و أزمة  -       

 الشرعية الجزائية ، مقال منشور بمجلة مركز 
 .2010، العراق ،  07دراسات الكوفة ، العدد . -

ايكوفان شفيق، سيكولوجية الترفيه و الصحة النفسية للطفل، مجلة  -
، جامعة مولود معمري، تيزي 13اإلنسانية، العدد البحوث و الدراسات 

 .2016وزو، الجزائر، 
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مها الشحروري ، محمد عودة الريماوي ، أثر األلعاب اإللكترونية على  -
عمليات التذكر و حل المشكالت و اتخاذ القرار لدى األطفال، مقال 

 .2011، الجامعة األردنية، 38منشور بمجلة دراسات، المجلد 
، محمود بوقطف ، حماية األطفال من االستغالل  نجاة بن مكي -

الجنسي عبر اإلنترنيت ، مقال منشور بمجلة الدراسات و البحوث 
 . 05القانونية ، العدد .

عبد الحكيم موالي إبراهيم ، الجرائم اإللكترونية ، مقال منشور بمجلة  -       
 الحقوق و العلوم اإلنسانية ، جامعة زيان 

 . 2015، الجلفة ، 23عدد . عاشور ،ال      
محمد ساسي ، الغش المعلوماتي ، مقال منشور بمجلة األمن و الحياة  -     

 .2005، الصادرة عن أكاديمية نايف للعلوم    األمنية،العدد .
 مواقع اإلنترنيت:  -(4

و أرواح  عبير حسين ، لعبة الموت وحوش إلكترونية تفترس عقول -        
:منشور على الرابط التاليالصغار ، مقال   

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d7c0e856-e459-4c4d-

b74b-e60000b4bd89 

 . 28/05/2020تم اإلطالع عليه بتاريخ  -

محمد مصطفى العضايلية ،اإلرهاب اإللكتروني تأثير األلعاب    -
اإللكترونية على الطفل ، مقال تم اإلطالع عليه ،بتاريخ 

 ، منشور على الرابط التالي : 20/05/2020
https://www.ammonnews.net/article/361450 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d7c0e856-e459-4c4d-b74b-e60000b4bd89
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d7c0e856-e459-4c4d-b74b-e60000b4bd89
https://www.ammonnews.net/article/361450
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 :نصوص القانونيةال -(   5
 :القوانين

، المعدل و 2004نوفمبر  10، المؤرخ في  15-04القانون رقم  -
، المتعلق بقانون العقوبات ، الجريدة الرسمية  66/156المتمم لألمر 

 .71للجمهورية الجزائرية ، العدد.

، المتضمن القواعد 2009أوت  16، المؤرخ في   04-09القانون رقم  -
الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال و الخاصة بالوقاية من 

 .47مكافحتها ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد.
، المؤرخ  66/156المعدل و المتمم لألمر رقم  01-14القانون رقم  -

، المتضمن قانونالعقوبات ، الجريدة الرسمية  1966جوان  08في 
 .2014فبراير  16الصادرة في ، 07للجمهورية الجزائرية ، العدد 

المتعلق بحماية الطفل  2015جوان  15المؤرخ في  12-15القانون  -
،  39، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد ، 2015القانون 

. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 2015يوليو  19الصادرة في 
 .85العدد.

 :المراسيم
، 1992ديسمبر  19، المؤرخ في 461-92المرسوم التنفيذي رقم  -

المتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق 
، الجريدة ها الجمعية العامة لألمم المتحدةالطفل التي وافقت علي

 . 91الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد.
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، المتعلق 1997ديسمبر  21، المؤرخ في  497المرسوم التنفيذي رقم  -
 وقاية من األخطار الناجمة عن استعمال اللعب.بال

،  2005يونيو  04ـ المؤرخ في 207-05المرسوم التنفيذي رقم  -
المحدد لشروط و كيفيات فتح و استغالل مؤسسات التسلية ، الجريدة 

يونيو  05، الصادرة في  39الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد.
2005. 

 :األوامر

، المتضمن  1966جوان  08، المؤرخ في  156-66األمر رقم  -
 قانون العقوبات المعدل و المتمم 

المتعلق بحماية الطفولة  1972فبراير 10المؤرخ في  03-72األمر  -
 .15والمراهقة الجريدة الرسمية، العدد 

والمتضمن إحداث  1975سبتمبر  26المؤرخ في  64- 75األمر  -
 ولة والمراهقة.فة بحماية الطفالمؤسسات والمصالح المكل

 
 

 الهوامش
                                                                 

ديسمبر  19،المؤرخ في 461-92من المرسوم التنفيذي رقم  03و هو ما نصت عليه المادة 1
،المتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها 1992

 . 91للجمهورية الجزائرية ، العدد.الجمعية العامة لألمم المتحدة ، الجريدة الرسمية 
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 اختاذمها الشحروري ، حممد عودة الرمياوي ، أثر األلعاب اإللكرتونية على عمليات التذكر و حل املشكالت و 2
 .637، ص.2011 األردنية،اجلامعة  ،38اجمللد  دراسات،مقال منشور مبجلة  األطفال،القرار لدى 

ن املواضيع اهلامة اليت تسعى اغلب الدول إىل حتقيقه .و هذا على غرار يعترب موضوع محاية الطفل قانونا م -3
املؤرخ يف  03-72اجلزائر حيث قام املشرع اجلزائري بإصدار أول قانون خاص حبماية الطفل مبقتضي األمر

 64- 75مث بعد ذلك صدر األمر  ،15اجلريدة الرمسية العدد  املتعلق حبماية الطفولة و املراهقة 1972فرباير 10
و املتضمن إحداث املؤسسات و املصاحل املكلفة حبماية الطفولة و املراهقة، مع  1975سبتمرب  26املؤرخ يف 

اإلشارة أنه و  بعد مصادقة اجلزائر على االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية الطفل ألغى املشرع اجلزائري هذين 
، اجلريدة  2015القانون املتعلق حبماية الطفل  2015جوان  15املؤرخ يف  12-15األمرين و أصدر القانون 

 ..2015يوليو  19، الصادرة يف  39العدد ،  اجلزائرية،الرمسية للجمهورية 
حمل رعاية من طرف املشرع اجلزائري، إذ افرده ا بقواعد خاصة سواء تعلق األمر بالتحقيق و  الطفل دوماكان   - 4

حضور أخصائي نفساين هبذه املراحل مىت تعلق األمر باجلرائم و  إذ ميكنو حىت يف ظل السماع، التحري،
سالف الذكر؛  12-15من القانون  46املادة  باللعبة، راجعااللكرتونية املرتبطة  العادية، أواالعتداءات اجلنسية 

من نفس القانون كل من يبث تسجيالت مسعية و بصرية لسماع الطفل  136و قد جرم املشرع مبوجب املادة 
 ضحية االعتداءات اجلنسية أو نسخة عنه .

اإلخالل بالعقوبات األشد، يعاقب  ندو »على السالف الذكر  12-15من القانون  141تنص املادة  -5
دج كل من يستغل الطفل عرب 300000دح إىل 150000باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة من 

 آلداب العامة والنظام العام ".وسائل االتصال مهما كان شكلها يف مسائل منافية ل
تقدمي تركيبها من أجل  ومت، والشاشةعلى الصوت  وترتكزتعرف اهلواتف الذكية على أهنا أجهزة حتمل باليد  -6

فهي تتميز جبودة رقمية  اإلنرتنيت،خدمات هاتفية متكاملة، فهي بذلك آلية رقمية شخصية مىت مت ربطها بشبكة 
التواصل  للكامريا،ومواقعالدردشة،ومواقعيف االستخدام ناهيك عن احتوائها وسهولةعالية 

 واليوتيوبواأللعاباإللكرتونية.االجتماعي
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و على ذلك فاألرحيية اليت قدمتها اهلواتف الذكية و اللوحات اإللكرتونية سامهت بدرجة كبرية يف تفشي املخاطر 
ملزيد  الطفل،إذ وجدت األسر يف الوسائل اإللكرتونية وسيلة إلشغال  اإللكرتونية،املرتبطة باللعب  بالطفل واملاسة 

بشري العالق، قاموس دار العلم التكنولوجي للمعلومات أنظر، ؛ من التفاصيل حول مفهوم اهلواتف الذكية
 .287، دار العلم ، بريوت ص .الطبعة االوىل واالتصال،

كيات لدى األطفال ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، كلية مرمي قويدر ، أثر األلعاب اإللكرتونية على  السلو 7
 .32،33ـ ص.2012، 03العلوم السياسية و اإلعالم ، جامعة اجلزائر .

، املتعلق 1997ديسمرب  21، املؤرخ يف  497من املرسوم التنفيذي رقم / 02و هو ما نصت عليه املادة  8
 .85اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد.بالوقاية من األخطار النامجة عن استعمال اللعب ، 

،  156-66و ذلك اعتمادا على مبدأ الشرعية اجلنائية اليت نصت عليها املادة األوىل من األمر رقم  -9
، املتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم ، و اليت تنص على أنه " ال جرمية و ال  1966جوان  08املؤرخفي 

 عقوبة و ال تدبري أمن بغري قانون ." 
 ، سابق اإلشارة إليه . 497-97من املرسوم التنفيذي رقم  02و هو ما نصت عليه املادة  -10
، املتعلق بالوقاية من األخطار النامجة عن  497-94م التنفيذي رقم من املرسو  02تضمن امللحق رقم  -11

 اإلشارة إليه.سابق  للعب،استعماال
، احملدد  2005يونيو  04ـ املؤرخ يف 207-05من املرسوم التنفيذي رقم  01و ذلك مبوجب نص املادة  -12

، الصادرة  39ورية اجلزائرية ، العدد.لشروط و كيفيات فتح و استغالل مؤسسات التسلية ، اجلريدة الرمسية للجمه
 .2005يونيو  05يف 
،احملدد لشروط و كيفيات فتح و استغالل 207-05من املرسوم التنفيذي رقم  02وهو  ما تنص عليه املادة 13

 ،مؤسسات التسلية ، سابق اإلشارة إليه .
، املتعلق بقانون  156-66، املعدل و املتمم لألمر 2004نوفمرب  10، املؤرخ يف  15-04القانون رقم 14

 .71العقوبات ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد.
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، املتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم املتصلة 2009أوت  16، املؤرخ يف  04-09القانون رقم 15
 .47، العدد.و مكافحتها ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  االتصالبتكنولوجيا اإلعالم و 

، املتضمن قانون  1966جوان  08، املؤرخ يف  156-66املعدل و املتمم لألمر رقم  01-14القانون رقم 16
 .2014فرباير  16، الصادرة يف 07العقوبات ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 

دج  1.000.000دج على  500.000من  والغرامةسنوات، 10إىل 05العقوبة يف احلبس من  وتتجلى17
 إليه.سابق اإلشارة  01مكرر  333على النحو املنصوص عليه مبوجب نص املادة 

، 13اإلنسانية، العدد  والدراساتالنفسية للطفل، جملة البحوث  والصحةايكوفان شفيق، سيكولوجية الرتفيه 18
 .95، ص.2016جامعة مولود معمري، تيزيوزو، اجلزائر، 

أجهزة اللعب االلكرتونية جيعل من األطفال منعزلني  أمامجلوس الطفل ملدة طويلة  أنعديد من الباحثون يرى ال19
على هذه اللعاب كما يشتكي العديد من مدمين هذه األلعاب من ضعف التواصل  إدماهنماجتماعيا بسبب 

يف حتدي معها و  أهنميت يشعرون العامة ال االجتماعاتيتجنبون  أهنمو اجملتمع ككل كما  األسرةاالجتماعي يف 
هبذا فهم ال يستطيعون اخلوض او الدخول فيها مما يدخلهم يف إعاقة اجتماعية كما تؤدي هذه األلعاب يف بعض 

عنصر مهم يف التأثري االجتماعي وهو التفكك  إىلتنامي روح العزلة لدى األطفال باإلضافة  إىلاأللعاب 
 .148.املرجع السابق فيما بينهم؛مرمي قويدر،  اإلخوةبني األطفال و اآلباء و حىت بني  األسرياالجتماعي 

 ايكوفان شفيق، املرجع السابق .20
جناة بن مكي ،حممود بوقطف ، محاية األطفال من االستغالل اجلنسي عرباإلنرتنيت ، مقال منشور 21

 .36، ص. 05مبجلةالدراسات و البحوث القانونية ، العدد .
ال منشور عبير حسين ، لعبة الموت وحوش إلكترونية تفترس عقول و أرواح الصغار ، مق -

 22على الرابط التالي:
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d7c0e856-e459-4c4d-b74b-e60000b4bd89 

. 28/05/2020تم اإلطالع عليه بتاريخ   

انية ، جامعة زيان عبد احلكيم موالي إبراهيم ، اجلرائم اإللكرتونية ، مقال منشور مبجلة احلقوق و العلوم اإلنس - 
23 

. 33، ص.2015، اجللفة ، 23عاشور ،العدد .   

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d7c0e856-e459-4c4d-b74b-e60000b4bd89
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للعلوم  حممد ساسي ، الغش املعلومايت ، مقال منشور مبجلة األمن و احلياة ، الصادرة عن أكادميية نايف - 
 24األمنية،

.280، ص.2005العدد .  

25- الشكري عادل يوسف عبد النيب ، اجلرمية املعلوماتية و أزمة الشرعية اجلزائية ، مقال منشور مبجلة مركز 
 

.115، ص .2010، العراق ،  07دراسات الكوفة ، العدد .  

26 - هنال عبد القادر املومين ، اجلرائم املعلوماتية ، الطبعة .01، دار الثقافة ، عمان ، 2010 ، ص.36.
 

 - حممد مصطفى العضايلية ،اإلرهاب اإللكرتوين تأثري األلعاب اإللكرتونية على الطفل ، مقال مت اإلطالع 
27عليه

 

الرابط التايل : ، منشور على 20/05/2020بتاريخ   

https://www.ammonnews.net/article/361450 

 

https://www.ammonnews.net/article/361450
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اآلباء واألمهات شركاء املعلم الفلسطيني عبر الفضاء اإللكتروني في زمن  
 الكورونا

 "19"فيروس كوفيد 
Fathers and Mothers Partner the Palestinian Teacher 

via Cyberspace in the time of Corona"Covid-19 Virus" 

 م. نضال محسن الشرافي
ة  ماجستير الدبلوماسية والعالقات الدوليَّ

  فلسطين -جامعة األقص ى 
   ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور اآلباء واألمهات وشراكتهم للمعلم في العمل       
املنهج مع أبنائهم في الفضاء اإللكتروني. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام 

الوصفي التحليلي، حيث استخدمت الدراسة املالحظة املشاركة، واملالحظة 
وأظهرت نتائج الدراسة أن الفضاء ، الطبيعية، واملقابلة كأدوات للدراسة

اإللكتروني أثبت قوته كبديل للمحاضرات الوجاهية في املدارس والجامعات 
زمات، كما ساهم في الفلسطينية، وأنه يمكن البناء عليه في العمل وقت األ 

إزاحة امللل لدى األطفال والطلبة، بعد أن لعب دور املدرسة في حياة الطفل وأن 
التعليم اإللكتروني تعليم فعال وشيق ويتميز بتنوع مصادر التعلم لدى 

واملنصات  ،األطفال، كذلك يسهم في إبراز األطفال ملواهبهم األخرى الدفينة
تها مناطق وكالة الغوث الدولية التعليمية في التعليمية املتخصصة التي أطلق

فلسطين أثبتت نجاحها في جذب الطلبة إليها والعمل في الفضاء اإللكتروني ألول 
مرة دون تجارب سابقة، وكان لقرار الترفيع املسبق للطلبة للمراحل التالية األثر 

ت السلبي على العملية التعلمية في الفضاء اإللكتروني، وقلص من مشاركا



    األباء واألمهات شركاء المعلم الفلسطيني عبر الفضاء اإللكتروني 
    نضال محسن الشرافي م.
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 .الطلبة في التعلم اإللكتروني
وفي ضوء النتائج، أوصت الدراسة بنشر ثقافة التعليم اإللكتروني في      

فلسطين وبيان أهميته وتأثيره على الطفل وسلوكه، وعمل ندوات ودورات 
للمعلمين حول كيفية العمل بمساعدة الفضاء اإللكتروني، وأن على أصحاب 

ؤسسة التعليمية في القرار في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية التعاون مع امل
وكالة الغوث الدولية، وضع رؤية استراتيجية وخطة استراتيجية واضحة 

 .للنهوض بالفضاء اإللكتروني التعليمي في فلسطين
    Abstract : 

       This study aims to highlight the role of parents and their 
partnership with the teacher in working with their children 

in cyberspace. To achieve the aim of the study, the 
descriptive analytical method was used, whereby the study 

used the participatory observation, the natural observation 
and the interview as tools of the study. 

   The results of the study showed that the electronic space 
has proven its strength as an alternative to face-to-face 
lectures in Palestinian schools and universities, and that it 

can be built upon at work in times of crisis, as it contributed 
to displacing boredom among children and students, after 

playing the role of school in the child’s life and that 
electronic education is an effective and interesting education 

that is characterized by diversity Children's learning 
resources,It also contributes to the children's visibility of 

their other hidden talents, and the specialized educational 
platforms launched by the UNRWA educational areas in 

Palestine have proven successful in attracting students that 
they are working in the cyberspace for the first time without 
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previous experiences, and the decision to advance students 
in the stages had a negative impact on the learning process 

in Electronic space, and the number of students' 
participation in e-learning was reduced. 

      In light of the results, the study recommended spreading 
the culture of e-learning in Palestine and showing its 

importance and impact on the child and his behavior, and 
making tools, tools and courses for teachers on how to work 

with the help of cyberspace, and the decision-makers in the 
Palestinian Ministry of Education and cooperation with the 

educational institution in the International Relief Agency, 
setting a vision A clear strategy and strategic plan for 
advancing the educational online space in Palestine. 

 

 مقدمة.
فكان هنالك  ،تنوعت األوبئة التي حلت على البشر عبر العصور المختلفة     

وأخرى غزت العالم ككل في وباء عالمي يطلق عليه  ،أوبئة محصورة جغرافيا
ولعل أشهر األوبئة التي مرت على الخليقة الطاعون الذي فتك  ،"الجائحة"

وطاعون  ،م541مثل طاعون ُجستيان عام  ،بالبشر في حقب زمنية مختلفة
والطاعون األشهر هو الطاعون أو الموت األسود "  ،م640عمواس عام 

 . 1665وطاعون لندن  ،"1331-1351
مرورًا باإلنفلونزا  ،والجدري ،ومن الطاعون إلى الكوليرا التي قتلت الكثير    

في السودان  1976واإليبوال التي ظهرت أول مرة عام  ،م1918اإلسبانية عام 
فريقيا أيضًا ووصلت عبر إم في 2014وزئير "الكونغو" حالياً قبل أن تعود عام 
وصواًل إلى األلفية الثالثة التي امتازت  ،مسافر إلى الواليات المتحدة األمريكية

وانفلونزا الطيور التي تلتها بأعوام قليلة انفلونزا الخنازير  2002بالسارس عام 
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لعالم اليوم وما يشهده من خطر مميت سُمي جائحة كورونا إلى ا ،2009عام 
"COVID-19." 

وليس له القدرة على النمو  ،ُيعرف الفيروس بأنه كائن دقيق ُمسبب للمرض   
والفيروس في العموم أصغر من  ،إال داخل الخاليا الحية للعائل المناسب

 .1البكتيريا
 ،المصانع ،لقت المؤسساتفُأغ ،جعل من العالم مدينة أشباح 19-كوفيد    

الجامعات وكل نشاط على هذه األرض. األمر  ،المدارس ،الطائرات ،القطارات
الذي جعل من تصاعد دور وأهمية الفضاء اإللكتروني في زمن الجائحة؛ فقد 

وبرزت  ،أصبح للتكنولوجيا الدور األكبر في تسيير الكثير من أمور الحياة
وكان أهم هذه المجاالت التعليم؛  ،مكانة هذا الفضاء في العديد من المجاالت

حيث أصبحت غرف الفضاء اإللكتروني قاعات للمحاضرات الجامعية بداًل من 
ونشطت المدارس  ،من أجل استكمال الفصل الدراسي ،القاعات الحقيقية

التواصل االجتماعي والصفوف االفتراضية عبر المنصات اإللكترونية ووسائل 
 مثل الفيسبوك والواتس آب والماسينجر.

واستخدام الفضاء اإللكتروني  ،جائحة كورونا أبرزت أهمية التعليم اإللكتروني
التي تنمي من قدرات الطالب من خالل التعلم الذاتي  ،في عملية التعليم والتعلم

مع الكتاب والفيديوهات التعليمية ناهيك عن دمجها للمحتوى اإللكتروني 
 المدرسي وحل تمارين الكتاب. 

                                                                 

برنت،)2019(، رحلة اإلنسان مع الفريوس، فصول من املعرفة، ترمجة، عبد الغفار، سعد الدين، وكالة الصحافة 1
مجهورية مصر العربية. ،اجليزة ،العربية  
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واالعتماد عليها بشكل دائم في العملية  ،ظاهرة تستوجب البحث والتطوير     
ولعل  ،كوسيلة فاعلة وقادرة على صناعة جيل إلكتروني التعلم ،التعليمية

التي تشهد اعتداءات وعدوان  ،أهميتها يبرز في المناطق الجنوبية لفلسطين
مع جنود االحتالل اإلسرائيلي؛ والتي تسبب اغالق للمدارس وحروب دائمة 

فيكون وقتها من الممكن تطبيق نشاطات صفية ومحاضرات عبر  ،والجامعات
وتكون طريقة التعلم اإللكتروني نافعة أيضًا عندما تغلق  ،الفضاء اإللكتروني

 المؤسسات التعليمية بسبب سوء األحوال الجوية .   
 مشكلة الدراسة

نتيجة فايروس كورونا شهدت أساليب الحياة تغييرات مفاجئة  في بداية      
وشل النشاطات  ،م، وأثر بقوة في صحة البشر واقتصاديات الدول2020عام 

الرياضية والرحالت الجوية وأغلقت المدارس والحدود بين الدول، حيث فرض 
العالمية  على العالم التأقلم مع هذه المستجدات، واتجهت الدول والمنظمات

للتأقلم مع الواقع وفق الظروف الجديدة، وتكمن صعوبة هذا التأقلم بالنسبة 
لألطفال الصغار الذين اعتادوا على ممارسة حياتهم اليومية وفق الحركة واللعب 

من هنا برزت مشكلة الدراسة بسؤال  ،والمدرسة والمتنزهات وشواطئ البحار
 رئيس:

الفضاء اإللكتروني في زمن كيف يستخدم أبناء وطلبة فلسطين 
 " ؟ 19-الكورونا "كوفيد

 والذي تنبثق منه التساؤالت األتية:
هل هنالك دور لآلباء واألمهات في توجيه نشاطات أبنائهم داخل  -

 الفضاء اإللكتروني ؟
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ماذا ينقص البيئة الفلسطينية لالعتماد على الفضاء اإللكتروني  كداعم  -
 للعملية التعليمية بشكل دائم؟

 أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة إلى بيان:     
أهمية الفضاء اإللكتروني في إدارة األزمات المشابهة ألزمة فيروس  -

 " العالمية.19-الكورونا " كوفيد

مدى مساهمة الفضاء اإللكتروني في استمرارية العمل في ظل اإلغالق  -
 العالمي للمؤسسات التعليمية والجامعات والمدارس.

اآلباء تجاه األبناء في عملية التوجيه والمتابعة والرقابة في إبراز دور  -
 الفضاء اإللكتروني.

وضع نموذج مقترح آللية االستخدام الجيد للفضاء اإللكتروني من قبل  -
 األبناء بمساعدة اآلباء واألمهات.

 أهمية الدراسة
برزت أهمية الدراسة لبيان كيفية استخدام أبناء وطلبة فلسطين للفضاء 

خاصة بعد االنغالق الذي شهده العالم في الربع األول من عام  ،لكترونياإل
". وفي ظل عدم اكتشاف Covid-19م؛ بسبب انتشار فيروس كورونا "2020

ومع تنامي دور الفضاء اإللكتروني وأهميته في جميع  ،العالج حتى اللحظة
 مناحي الحياة؛ جاءت هذه الدراسة من أجل تحقيق:

والمجتمع  ،المجتمعات العالمية بشكل عام دراسة حديثة تخدم -
 الفلسطيني بشكل خاص.
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واحتل مكانة كبيرة في جميع  ،الفضاء اإللكتروني فرض نفسه بقوة -
مجاالت الحياة؛ لذلك ستكون هذه الدراسة إثراء للمكتبة العربية بشكل 

 عام والفلسطينية بشكل خاص. 

المناطق الجنوبية و  ،تخدم هذه الدراسة الساحة الفلسطينية بشكل عام -
حيث تشهد المؤسسات التعليمية والمدارس في  ،لفلسطين بشكل خاص

المناطق الجنوبية لفلسطين إغالقات مستمرة؛ إما بسبب العدوان 
أو التصعيد المستمر من قبل االحتالل  ،اإلسرائيلي على غزة

 اإلسرائيلي. 
 حدود الدراسة 

تقتصر هذه الدراسة على كيفية استخدام أبناء وطلبة فلسطين  :الحد الموضوعي
 "Covid-19للفضاء اإللكتروني في ظل جائحة كورونا "

يبقي اإلطار الجغرافي لهذه الدراسة مفتوحًا داخل فلسطين؛ ألننا الحد المكاني:
نتحدث عن فضاء إلكتروني عابر للحدود والمسافات وبضغطة زر تكون أينما 

 من تريد. وتخاطب ،تريد
يرتبط الحد الزمني للدراسة مع بدايات ظهور فيروس الكورونا في الحد الزمني:

 م . 2020وحتى كتابة هذه السطور في نهاية مايو  ،م2019ديسمبر 
 مصطلحات الدراسة

 "19-فيروس كورونا" كوفيد
فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض 

ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى  ،واإلنسانللحيوان 
البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض 
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األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( والمتالزمة 
التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. و فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا هو 

" و هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة 19-كوفيد"
ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد  ،فيروسات كورونا

ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 
" اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد 19-وقد تحّول الفيروس" كوفيد ،2019
 .1لدان العالممن ب

 الفضاء اإللكتروني "السيبراني"
ُيعتبر الفضاء اإللكتروني أو السيبرانى أنه: البيئة االفتراضية التي يحدث      

فيها االتصال عبر تطور إلكتروني من خالل أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة 
والتي  "،"Cyberوربطها باإلنترنت، ولفظ كلمة السيبرانية يعود إلى الالتينية 

تعني افتراضيًا أو تخيليًا ليبدأ الوضوح في الفضاء اإللكتروني " السيبرانى"، 
الذي عرفه قاموس اكسفورد بـ "مصطلح الفضاء السيبراني وهو: البيئة 

 .2االفتراضية التي يتم عبرها إتمام عملية االتصال عبر شبكات الكمبيوتر"
 منهج وأداة الدراسة:

                                                                 

منظمة الصحة العاملية عرب 1
coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-الرابط:

coronaviruses-a-ic/qpubl-for-2019/advice 

)السيربنطقيا)السربانية( علم القدرة على التواصل والتحكم والسيطرة، حممود بري،2019، مكتبة ودار 2
(50-45ص ،)املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،خمطوطات العتبة العباسية املقدسة . 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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الوصفي التحليلي لدارسة الظاهرة واقعيا ووصفها استخدمت الدراسة المنهج 
بدقة، وتوصيف المفاهيم المتعلقة، وتحليل الظواهر المرتبطة بالفضاء 
اإللكتروني ومشتقاته، وكيفية تأثير هذا الفضاء على العملية التعليمية لألطفال 
في فلسطين. واستخدمت الدراسة المالحظة المباشرة وغير المباشرة وكذلك 

 لة كأدوات هامة للدراسة.المقاب
 اإلطار النظري للدراسة 
 "COVID-19أواًل: فيروس كورونا "

 يروس وأعراضهالف 

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض      
للحيوان واإلنسان. ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى 
البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد 

متالزمة التنفسية الحادة وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( وال
 .19-الوخيمة )سارس(. ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا مرض كوفيد

هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من  19-مرض كوفيد     
ساللة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد 

ة في كانون األول/ ديسمبر ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصيني
اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان  19-. وقد تحّول كوفيد2019
 العالم
تُعد الُحّمى والسعال والتعب أهم العالمات واألعراض الشائعة للمصابين      

 ،القشعريرة ،آالم العضالت ،وهنالك أعراض أخرى مثل: ضيق الَنَفس ،بالمرض
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ألم الصدر. وهنالك أعراض أخرى  ،الصداع ،فقدان حاسة التذوق ،التهاب الحلق
 .1واإلسهال ،القيء ،أقل شيوعا، مثل الغثيان

وتشير آخر إحصائيات الجائحة حسب منظمة الصحة العالمية الصادرة      
إصابة  5.201.549الساعة الواحدة مساًء؛ أن هنالك  24/5/2020في 

وذلك حسب  ،لة وفاة حول العالم حا 337.405منهم  ،19-بفيروس كوفيد
 .:covid19.who.int"/"https/وزارة الصحة العالمية عبر موقعها اإللكتروني 

 (1شكل رقم )

 
 24/5/2020حول العالم حتى تاريخ  19-عدد اإلصابات والوفيات بسبب فيروس كوفيد

 المصدر: وزارة الصحة العالمية

                                                                 

 ، مرجع سابقالصحة العاملية منظمة1
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 اآلثار المترتبة عن فيروس كورونا 

وكان له كبير األثر  ،فرض واقعًا جديدًا على البشر 19-فيروس كوفيد     
خسائر اقتصادية فادحة  ،اتهامات وتغيرات سياسية ،على جميع مناحي الحياة

خلت المالعب من  ،توقفت الفنون واألنشطة الثقافية ،لغالبية الدول العالمية
ازدادت  ،ت وظائفهاالكثير من البشر خسر  ،العبيها والمدرجات من مشجعيها

وأصبح األمن الغذائي  ،نسبة الفقر ومعدالت البطالة في ظل االغالق العالمي
خسائر طالت المؤسسات والجامعات  ،خسائر اجتماعية كبيرة ،مهدد أيضاً 

 التعليمية غي العالم ككل.
وكانت من الدول  ،فلسطين كغيرها وضعت آليات لتخفيف أعداد اإلصابة    

وذجًا يحتذى به في كيفية التعامل مع الفيروس قبل ظهور أي التي تعتبر نم
أُغلقت الجامعات والمدارس والمساجد وصاالت األفراح  ،حالة على أراضيها

اجراءات  ،والكافيهات وأماكن التجمع من أجل تقليل االحتكاك بين المواطنين
 احترازية  اُتخذت وكأن الفيروس وصل أراضيها بالفعل وأتت ثمارها الحقًا.           

الحكومة الفلسطينية ليست وحدها من تعاملت مع الفيروس وكأنه موجود؛      
في حواره مع أخبار األمم  ،ماتياس شمالي مدير عمليات األونروا في قطاع غزة

إننا ال نحتاج انتظار وصول الفيروس قول: "ي 2020ابريل  -16المتحدة في 
إلى غزة، يجب أن نبدأ من اآلن بالعمل وكأنه وصل بالفعل. الخطوة األولى 

 200التي تم اتخاذها قبل حوالي شهر، هي إغالق كل مدارسنا، فبقي أكثر من 
آالف شخص من الطاقم  9مدرسة حيث يعمل بها حوالي  167ألف طالب في 
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لهم ألكثر من شهر. ونحن نحاول أن نقدم الدعم من أجل التدريسي، في مناز 
 .1تعليمهم عبر اإلنترنت والهاتف"

لعله  ،استمر اإلغالق ولجأت وكالة الغوث الدولية للفضاء اإللكتروني     
يكون الحل األمثل في استكمال المسيرة التعليمية لطلبة المرحلة االبتدائية 

ولكن العمل في الفضاء  ،تاسعوالوسطى من الصف األول وحتى الصف ال
فال يمكن أن يترك األبناء في فضاء سلس  ،اإللكتروني يحتاج إلى مقومات

 االستخدام دون رقابة وتوجيه من األسرة.

 ثانيًا: الفضاء اإللكتروني" السيبراني"
 الفضاء اإللكتروني وأهميته في زمن الكورونا 

ُيعرف الفضاء اإللكتروني بأنه ذلك المجال الذي يتميز باستخدام      
اإللكترونيات والمجال الكهرومغناطيسي لتخزين البيانات وتعديلها أو 
تغييرها عن طريق الُنظم المتصلة والمرتبطة بالبنية التحتية الطبيعية. 

ل في وللفضاء اإللكتروني مكونات ثالثة تكون مكملة لبعضها البعض تتمث
2 : 
المكون الطبيعي)المادي(: يتمثل في األسالك والمحوالت والبنية التحتية  -

 كالكابالت. ،المعلوماتية

 المحتوى المعلوماتي المخزون فيه. -

                                                                 

 https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053362املوقع اإللكرتوين:1

 مرجع سابق.)السيربنطقيا )السربانية( علم القدرة على التواصل والتحكم والسيطرة، 2

 

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053362
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عملية التوصيل بين المعلومات والبشر ويرتبط بتصورات الناس  -
 وثقافاتهم.

ومع األزمة  ،تعاظم وتنامى دور الفضاء اإللكتروني في حياة اإلنسان     
والتي كانت بدايتها  ،2019العالمية الصحية التي ضربت العالم في ديسمبر 

لتنتشر بسرعة حول العالم وتصيب الماليين من  ،في مدينة ووهان الصينية
هو جائحة وأطُلق  19-لتعلن منظمة الصحة العالمية بعد ذلك أن كوفيد ،البشر

 ،دول أخذ الحيطة والحذرعليه "جائحة كورونا". األمر الذي جعل من ال
وتسابقت الدول في وضع اجراءات احترازية لعلها تحميها من المرض وسرعة 

 وشهد العالم اغالقات عديدة في كافة المجاالت. ،انتشاره
وبرزت  ،ما كان باألمس افتراضيًا أصبح اليوم أكثر واقعية من الواقع نفسه    

وتسابق فنانو الغناء لعرض  ،أهمية العالم االفتراضي والفضاء اإللكتروني
وتصاعد دور الشبكة  ،حفالتهم عبر البث المباشر عبر الفضاء اإللكتروني

ولعل أكثر المجاالت استفادة من الفضاء  ،العنكبوتية في جميع المجاالت
حيث لجأت الجامعات إلى استكمال الفصل  ،اإللكتروني هو مجال التعليم

جرت اختباراتها عبر هذا الفضاء. المدارس وأ ،الدراسي عبر الفضاء اإللكتروني
أيضًا لجأت إلى الفضاء اإللكتروني من أجل ضمان السالمة لطالبها الذين 

 ُأجبروا على الجلوس في بيوتهم.
  التعليم عبر الفضاء اإللكتروني )انموذج منطقة الشمال التعليمية–

 وكالة الغوث الدولية(

ومدارس  ،المدارس الحكومية والخاصة ،المؤسسات التعليمية كالجامعات     
وكالة الغوث الدولية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين؛ جميعها التزمت بالمرسوم 

م عن رئيس 2020الرئاسي الفلسطيني الصادر في أول أسبوع من مارس 
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بإعالن حالة الطوارئ في البالد بسبب  ،السلطة الفلسطينية "محمود عباس"
كإجراءات احترازية  ،لمؤسسات والجامعات والمساجدواغالق ا ،جائحة كورونا

 في مواجهة جائحة كورونا. 
وكان البد من  ،م ُجددت حالة الطوارئ2020في األول من أبريل      

التي لجأت إلى الصفوف  ،استكمال الفصل الدراسي في الجامعات الفلسطينية
كل جامعة وفق  ،ونيةوكذلك االمتحانات اإللكتر  ،االفتراضية والتعليم اإللكتروني

 نظامها.
فغابت الرؤية االستراتيجية  ،أما في المدارس كان الحال غير الحال     

وكانت البدايات مع االنقسام  ،والخطة الواضحة الستكمال الفصل الدراسي
وانقسمت الرواية  ،الفلسطيني الذي يعتبر طعنة في ظهر القضية الفلسطينية

و التعليم في غزة "حركة حماس" ووزارة التربية  روايتين ما بين وزارة التربية
وانتهي الجدل باعتماد نتائج الفصل األول  ،والتعليم في رام هللا "حركة فتح"

 والشهر األول من الفصل الدراسي الثاني.
 ،هذا الحل لم تأخذ به وكالة الغوث الدولية ولجأت إلى التعليم اإللكتروني      

الذي يخدم المنهاج الفلسطيني بجميع  ،الجيد وأنشأت المحتوى اإللكتروني
كل منطقة تعليمية لها ادارتها وكل صف في مدرسة أصبح له  ،دروسه

من أجل مشاركة نشاط الطلبة مع معلميهم  ،مجموعة عبر الواتس آب
 ومعلماتهم من خالل المجموعة.
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 في الحقيقة المنصات اإللكترونية عبر بوابة جوجل أخذت المسميات من     
منصات سهلة االستخدام  ،1ومثالنا هنا منطقة الشمال التعليمية ،أسماء المناطق

وتناسب الطلبة حيث يدخل الطالب إلي المنصة ويختار الصف الذي يناسبه 
وكل مادة مقسمة ألسابيع دراسية وفق الشهر المطلوب  ،ويختار المادة المطلوبة

 :ولكل درس في المادة ،انجازه في الخطة المدرسية
بطاقات تعلم ذاتي سلسة وبسيطة تصنع من الطالب الصغير االعتماد   (1

 على النفس.  

فيديو توضيحي أو أكثر للدرس إليضاح الفكرة في ألوان مناسبة   (2
 لألطفال وبطريقة الرسوم المتحركة واأللعاب اإللكترونية المحفزة.

مع  ،تقييم ذاتي للدرس أسئلة االختيار من متعدد والصواب والخطأ (3
مكانية إعادة حل التقييم  ،قديم تغذية راجعة للطالب فيما أخطأت وا 

 وتسليمه مرة أخرى.

تجربة جعلت من اآلباء واألمهات االهتمام باألبناء عبر التواصل من      
أصبح  ،وبداًل من قضاء وقت سلبي على اإلنترنت ،خالل الفضاء اإللكتروني

اد يذاكر دروسه فتجده يكتب الطفل من خالل البتوب أو هاتف خلوي  أو أي ب
البطاقات على كراساته من أجل حلها ويتابع الفيديوهات التعليمية مع المعلم 
االلكتروني وفي نفس الوقت يقوم بواجبات منزلية على الكتاب وحل تدريبات 

 الكتاب المنزلي .
نجد مجموعة لغرفة صفية  1عبر مجموعة على الواتس آب باسم الثالث      

مجموعة يديرها معلمات الفصل  ،ذكور جباليا االبتدائية المشتركة ج من مدرسة
                                                                 

 https://sites.google.com/view/unnortharea منطقة الشمال التعليمية عرب الرابط 1

https://sites.google.com/view/unnortharea
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لمتابعة نشاطات الطلبة عبر منصة منطقة الشمال التعليمية  ،(1الثالث)
وفي مقابلة مع مربية الفصل األستاذة/  ،الخاصة بمدارس كالة الغوث الدولية

ني في دليل عيسى وسؤالها عن نسبة مشاركة طلبتها في الفضاء اإللكترو 
أوضحت أن نسبة المشاركة  ،المنصة التعليمية ومجموعة الواتس آب وغيرها

( في مدرسة جباليا 1لطلبة وطالبات الصف الثالث ) %50وصلت إلى 
وأوضحت المعلمة دليل إلى أنه ال يمكن تعميم النسبة  ،االبتدائية المشتركة)ج(

مدى اهتمام اآلباء وهنالك تفاوت في النسبة ترجع ل ،على باقي فصول المدرسة
وتتفاوت النسبة أيضًا في مدى اهتمام  ،واألمهات بتوجيه أبنائهم عبر المنصة

 معلمات كل فصل في التواصل مع الطلبة وأهاليهم عبر الفضاء اإللكتروني.
وأشادت المعلمة دليل بفيديوهات التعلم اإللكتروني وبطاقات التعليم الذاتي      

وأكدت أنها كان لها األثر في  ،نصاته المختلفةعبر الفضاء اإللكتروني بم
وأدت إلى التنافس بين الطلبة المشاركين عبر المنصة كما أكدت أن  ،طلبتها

التي يدمن عليها  ،مثل هذه النشاطات تعد أفضل بكثير من األلعاب اإللكترونية
الطفل وتؤدي إلى تغير في نفسيته ويصبح أكثر عزلة وعدوانية بسبب هذه 

ب. وعن أهم المشاكل والمعيقات التي قد تؤثر على مثل هذه النشاطات األلعا
 اإللكترونية كانت كالتالي:

دم سبب هام في ع ،وانقطاع التيار الكهربائي ،ضعف اإلنترنت .1
 .التواصل بنفس الوقت مع الطلبة

عدم توفر الهواتف الذكية عند بعض أولياء األمور وبالتالي صعوبة  .2
 المنصات التعليمية.تواصل أبنائهم مع 
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عدم االهتمام من بعض أولياء األمور بسبب معرفتهم المسبقة بترفيع  .3
 جميع الطلبة للمرحلة التالية دون اختبارات.

جهل البعض من أولياء األمور بكيفية التعامل مع المنصة اإللكترونية  .4
 وتوجيه أبنائهم داخل المنصة.

وتشجيعهم وتحفيزهم عدم انتماء بعض المعلمين لمتابعة الطالب  .5
 للدخول والمشاركة عبر المنصة التعليمية.

كما أكدت المعلمة دليل على أهمية تحفيز الطلبة ومفاجئتهم داخل بيوتهم      
وارسالها لهم في بيوتهم سيكون  ،وكذلك الهدايا الرمزية ،بكلمات الشكر والثناء

ني في ما هو مفيد عامل محفز للتنافس بين الطلبة واستغالل الفضاء اإللكترو 
 .1ونافع
يجابيات الفضاء اإللكتروني في العملية التعليمية لدى  - سلبيات وا 

 :األطفال

مما ال شك فيه أن الفضاء اإللكتروني له كبير األثر على األطفال      
تصقل مهارات الطفل  ،وقد تكون آثار هذا الفضاء إما آثارًا إيجابية ،وسلوكياتهم

واألثر السلبي أو  ،ًا سلبية تؤثر على سلوكيات الطفلأو آثار  ،وتنمي قدراته
وكذلك  ،اإليجابي يكمن في الكيفية والطريقة التي اسُتخدمت داخل هذا الفضاء

والرقابة األسرية وتوجيهات  ،والمحتوى ،الوقت الذي يتم قضاُئه داخل الفضاء

                                                                 

مدرسة جباليا االبتدائية املشرتكة  ،1مربية الصف الثالث  ،معلمة اللغة العربية (،2020)دليل عيسىمع مقابلة 1
 ، مشال غزة، فلسطنيج
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وتكمن  ،العائلة لطفلها داخل الفضاء اإللكتروني الذي يعتبر سالح ذو حدين
 أهم اآلثار من وجهة نظر الباحث في:

 سلبيات الفضاء اإللكتروني التعليمية: -

 الفضاء اإللكتروني بحاجة إلى رقابة دائمة للمحتوى من قبل األسرة . -1

 األطفال بحاجة دائمة إلى توجيهات في انتقاء المحتوى التعليمي الجيد. -2

دون إحساس إهدار وقت كبير من األطفال داخل الفضاء اإللكتروني  -3
 الطفل بذلك.

األلعاب اإللكترونية تسبب إدمان للفضاء اإللكتروني؛ لذلك يحتاج إلى  -4
 تحديد الوقت للطفل وقت اللعب عبر الفضاء اإللكتروني.

اإلفراط في استخدام  الطفل لأللعاب اإللكترونية يؤدي إلى العزلة  -5
 والعدوانية.

ليمية؛ إال إذا ال يمكن استخدامه كمصدر أساسي في العملية التع -6
 توفرت االمكانيات لجميع الطلبة.

يسهم في ابتعاد الطلبة عن كراساتهم ان لم يتم الدمج بين التعلم  -7
 اإللكتروني والطبيعي.

األسرة التي لديها ثالث طلبة فأكثر تعاني من نقص األجهزة لمتابعة  -8
 تعلمهم عبر الفضاء اإللكتروني.

 التعليمية:إيجابيات الفضاء اإللكتروني  -

 تطور العملية التعليمية التعلمية لتحقق الفاعلية في التعليم.  -1

تعتبر وسائل االتصال عبر الفضاء اإللكتروني وسيلة هامة في العملية  -2
 التعليمية.
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التواصل الدائم مع الطلبة وعائالتهم مما يقدم نصائح باستمرار بشأن  -3
 الطالب .

روني مصدرًا هامًا من تعتبر وسائل االتصال عبر الفضاء اإللكت -4
 مصادر التعليم الممتع.

 تخطي الحواجز المكانية والزمنية في إرسال واستقبال المواد التعليمية . -5

االنضمام للمجموعات التعليمية المختصة بكل مرحلة وتبادل الخبرات  -6
 في كيفية التعامل مع المعيقات التي تواجه الطلبة.

ة في وقت األزمات مثل: زمن الفضاء اإللكتروني ساحة تعليمية فاعل -7
 وزمن الكوارث والحروب. 19-كوفيد

الفضاء اإللكتروني ساهم في تنوع وأساليب مصادر التعلم مثل: التعلم  -8
 التعلم بالبطاقات . ،التعلم باألناشيد ،التعلم باأللعاب ،بالفيديو

ويشجعهم  ،التعلم عبر الفضاء اإللكتروني يبرز مهارات جديدة للطلبة -9
 مواهبهم. في إبراز

 دور اآلباء واألمهات تجاه أبنائهم في الفضاء اإللكتروني: 

الفضاء اإللكتروني كغيره من المجاالت له مميزاته بالنسبة للطفل وله      
تتمحور المميزات واألضرار في عوامل متشابهة منها: زمن استخدام  ،أضراره

توجيهات ومتابعة  ،وكذلك المحتوى الذي يتابعه ،الطفل للفضاء اإللكتروني
الطفل ال يحتاج إلي اللعب  ،اآلباء واألمهات لطفلهم داخل الفضاء اإللكتروني

بل يحتاج إلى تنوع النشاطات وخاصة في زمن ُأجبر  ،أو التعلم باستمرار
األطفال على الجلوس مع عائالتهم في البيوت بسبب جائحة كورونا وهنا يبرز 

األبناء في التأقلم مع الوضع الجديد فالمدارس دور العائلة تجاه أبنائهم وتوجيه 
 والمساجد والرحالت أُقفلت؛ والمتنزهات وشواطئ البحار كذلك. 
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والعائلة الناجحة هي  ،هذه العوامل مجتمعة تجعل من الطفل وكأنه سجين     
ويجب أن يكون الفضاء  ،من تسعى لتأقلم أطفالها مع الوضع الجديد

المدارس يمكن أن تكون أكثر  ،الة في حياتنا اليوماإللكتروني أداة جيدة وفع
ويمكن للطفل قضاء الوقت الذي يقضيه  ،فاعلية عبر الفضاء اإللكتروني

بالمدرسة داخل غرفة تخصص بالمنزل للتعليم أمام شاشة الكمبيوتر أو األيباد 
 أو الهاتف المحمول.

يتلقاها عبر  هنا يقضي الطفل ما بين ساعتين أو ثالثة بين دروسه التي   
ثالث ساعات لم  ،الفيديوهات واأللعاب التعليمية وحل نشاطات كتابه المدرسي

تكن جميعها أمام الشاشة حيث النشاطات يجب أن تكون وفق متابعة العائلة 
فالطفل يتابع شرح ما ُيطلب منه نشاط على الكتاب ثم يعود إلى الشاشة ينفذ 

 تقييم ذاتي أو فيديو مساعد للدرس.
ولضمان عدم الملل ال يمكن أن تكون الساعات جميعها في مادة واحدة بل    

 يجب أن تُقسم على سبيل المثال إلي:
حل نشاطات الدرس في  -الساعة األولى : درس لغة عربية عبر الفيديو

 تقييم ذاتي إلكتروني أو كتابي. -الكتاب المدرسي
الدرس في الكتاب حل نشاط  -الساعة الثانية: درس رياضيات عبر الفيديو

 تقييم ذاتي إلكتروني بنظام اللعب. -المدرسي
الساعة الثالثة : تكون كل يوم لمادة من باقي المواد وفق الجدول المدرسي 

 .الحقيقي للطالب بنفس الطريقة
 ،بذلك يكتسب الطفل ما فاته من المدرسة من خالل الفضاء اإللكتروني     

وليقم طفلك بدور اإلمام  ،مامه مع العائلةوكذلك ما يفعله في المسجد يمكن ات
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 ،وتناول طعامه وشرابه ،بذلك يكتسب مهارات قيادية ،والعائلة هم المصلين
ولتحدد ساعة أخرى للفضاء اإللكتروني من خالل التلفاز ومشاهدته لما يحب 
من ما يقدم على الشاشات الصغيرة وأيضًا هنا يحتاج لمتابعة وتوجيه وتحفيزه 

 ألن ما يشاهده يكسبه ثقافة وفكر. لما يشاهد
خوته  ،واللعب أيضًا له دوره في حياة الطفل      فليفعل ذلك مع أفراد عائلته وا 
وتنفيذ  ،قبل أن يقوم باسترجاع ما تعلمه صباحًا في مدرسته اإللكترونية ،وأبويه

ن لم تطلب منه دور العائلة يبرز هنا  ،الواجبات التي طُلبت منه إلكترونياً  في وا 
ويمكن ربط األلعاب بالمحتوى  ،ذلك بتنفيذ نشاطات مدرسية متعلقة بما تعلمه

فيمكن على سبيل المثال استخراج األشكال الهندسية في مادة  ،الدراسي
أو من أدوات المطبخ بأن يحضر شيء على شكل  ،الرياضيات من المنزل

 دائرة أو مستطيل.
وقبل أن يحل الظالم ال مانع أن يمارس طفلك ما يحبه األطفال من      

والتي تحتاج أيضًا لمتابعة وتوجيه من العائلة فمثل تلك  ،ألعاب إلكترونية
وعليه التمييز بين ما هو حقيقي  ،األلعاب لها دورها في تشكيل سلوكيات الطفل

لطيران مثل "سبايدر فال يمكن لطفل أن يعتقد بأن بإمكانه ا ،وما هو خيال
عندما تجده يقف على شرفة  ،ألن مثل هذا المعتقد قد يؤدي بحياة طفلك ،مان"

 المنزل محاواًل الطيران فيحدث ما ال نتمناه.        

 ثالثًا: النتائج والتوصيات
 :النتائج -

يرى الباحث أن الفضاء اإللكتروني لعب الدور األهم في زمن الكورونا      
وساعد العملية التعليمية في استكمال الفصل الدراسي على  ،"19-"كوفيد

وأن الفضاء اإللكتروني في التعليم كان أكثر  ،الصعيدين الجامعي والمدرسي
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على الرغم من  ،فاعلية في الجامعات الفلسطينية عند مقارنتها بالمدارس
التجارب الفردية الرائعة لبعض المدارس الحكومية في العمل عبر الفضاء 

ومنصات وكالة الغوث الدولية التعليمية.  وجاءت أهم النتائج كما  ،إللكترونيا
 يلي:

نجحت الجامعات الفلسطينية في إنهاء العمل التعليمي في الفصل  -1
الدراسي الثاني؛ وذلك من خالل الفضاء اإللكتروني في ظل قرار 

 ".19-اإلغالق للمؤسسات التعليمية بسبب فيروس "كوفيد

روني أثبت قوته كبديل للمحاضرات الوجاهية في الفضاء اإللكت -2
وأنه يمكن البناء عليه في العمل وقت  ،المدارس والجامعات الفلسطينية

 األزمات.

بعد أن  ،ساهم الفضاء اإللكتروني في إزاحة الملل لدى األطفال والطلبة -3
 لعب دور المدرسة في حياة الطفل.

بتنوع مصادر التعلم لدى التعليم اإللكتروني تعليم فعال وشيق ويتميز  -4
 كذلك يسهم في إبراز األطفال لمواهبهم األخرى الدفينة . ،األطفال

المنصات التعليمية المتخصصة التي أطلقتها مناطق وكالة الغوث  -5
الدولية التعليمية في فلسطين أثبتت نجاحها في جذب الطلبة إليها 

 .والعمل في الفضاء اإللكتروني ألول مرة دون تجارب سابقة

مجموعات الواتس آب التي أطلقها مربي ومربيات الفصول في مدارس  -6
وتعزيز المدرسين لطلبتهم عبر هذه المجموعات  ،وكالة الغوث الدولية

من الطلبة عبر الفضاء  %50ساهم في مشاركات تصل إلى 
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مع العلم أنه ألول مرة يتم التواصل عبر الفضاء بين  ،اإللكتروني
 المعلم والطالب وأسرته.

قرار الترفيع المسبق للطلبة للمراحل التالية؛ أثر على العملية التعلمية  -7
وقلص من مشاركات الطلبة في التعلم  ،في الفضاء اإللكتروني

 اإللكتروني. 

هنالك قصور وعدم اهتمام من بعض المدرسين في العمل داخل  -8
 الفضاء اإللكتروني.

يحتوي على عدد  وقلة عدد األجهزة في البيت الذي ،ضعف اإلمكانيات -9
 من الطلبة أثر على التعلم اإللكتروني.

 التوصيات: -
من خالل وسائل االتصال الحديثة  ،الفضاء اإللكتروني أبرز جدارته وقوته

وعندما أُعدمت الحياة  ،وسهلة االستخدام التي أفرزها تطور تكنولوجيا االتصال
الستمرارية العمل  في دول العالم؛ لجأ اإلنسان للفضاء اإللكتروني في محاولة

 في شتى المجاالت. 
والتي تختص  ،منطقة الشمال التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية     

كانت نموذج ُيحتذي به في االعتماد على  ،بمدارس األونروا في شمال غزة
على الرغم من أنها تتعامل ألول  ،الفضاء اإللكتروني في إتمام العملية التعليمية

ويرى الباحث أن األسرة التي اهتمت  ،طلبة عبر الفضاء اإللكترونيمرة مع ال
ووجهت أبنائها وراقبتهم في  ،وعملت كشريك مع المدرسة ،بالفضاء اإللكتروني
 كان له األثر اإليجابي على الطفل. ،الفضاء اإللكتروني

شهدت األراضي الفلسطينية إغالقات  ،في الِعقد األخير أو أكثر بقليل    
والمنطقة الجنوبية لفلسطين "  ،للمدارس والجامعات الفلسطينية بشكل عام عديدة
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إغالقات لحظية ليوم أو يومين بسبب األحوال  ،ُقطاع غزة" بشكل خاص
أو إغالقات تصل لمدة األسبوع بسبب تدهور األحداث على الساحة  ،الجوية

وفي المناطق  ،الفلسطينية "أوقات التصعيد اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين"
كما حدث في  ،الجنوبية لفلسطين العدوان اإلسرائيلي الممنهج على غزة

والتي يطلق عليها البعض حروب  2014-2012-2008اعتداءات إسرائيل 
وهي ال ترتقي ألن تكون حربًا بل اعتداء لعدم تكافؤ القوة بين أطراف  ،غزة

 الصراع. 
وجب  ،إلغالقات المتعددة للمدارسومع تجربة منطقة الشمال التعليمية وا     

وتهيئة بيئة إلكترونية  ،علينا االهتمام بالفضاء اإللكتروني في المسيرة التعليمية
التجربة جعلت األب واألم هم من يراقبون  ،فاعلة في األسرة الفلسطينية

لذلك  ،ويتابعون حل النشاطات والتدريبات مع طفلهم ،نشاطات أبنائهم التعليمية
 ا:يجب علين

نشر ثقافة التعليم اإللكتروني في فلسطين وبيان أهميته وتأثيره على  -1
 الطفل وسلوكه .

عمل ندوات ودورات للمعلمين حول كيفية العمل بمساعدة الفضاء  -2
 اإللكتروني.

وتحفيزهم  ،توعية األهالي بأهمية متابعة أبنائهم في الفضاء اإللكتروني -3
على استخدام الفضاء في أشياء مفيدة كالتعليم والبعد عن األلعاب 
االلكترونية التي تسبب اإلدمان للطفل وتكسبه سلوكيات عدوانية وعزلة 

 مجتمعية.
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وتدريبات  ،أن يكون هنالك نشاطات إلكترونية لجميع المواد الدراسية -4
ويلهو ويكتسب  فالطالب يلعب ،إلكترونية بنظام اللعبة اإللكترونية

 تعليمه من النشاطات وتقديم تغذية راجعة فورية للطفل.

على أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية التعاون مع  -5
وضع رؤية استراتيجية  ،المؤسسة التعليمية في وكالة الغوث الدولية

وخطة استراتيجية واضحة للنهوض بالفضاء اإللكتروني التعليمي في 
 ين.فلسط

تحديد المعيقات والحواجز ونقاط الضعف التي تقف أمام النهوض  -6
 بالفضاء اإللكتروني التعليمي وتجاوزها وتعزيز نقاط القوة.

 المصادر والمراجع

 :العلميَّة الكتب
 ،فصول من المعرفة ،رحلة اإلنسان مع الفيروس ،(2019)،برنت (1

 ،الجيزة ،وكالة الصحافة العربية ،سعد الدين ،عبد الغفار ،ترجمة
 جمهورية مصر العربية. 

)السيبرنطقيا )السبرانية( علم القدرة على  ،(2019بري، محمود ) (2
التواصل والتحكم والسيطرة، بيروت: مكتبة ودار مخطوطات العتبة 

 المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية. ،العباسية المقدسة

نات اإللكتر   :العلميَّة ونيَّةالمواقع والمدوَّ
مقابلة مع مدير وكالة الغوث وتشغيل الالجئين  (1

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053362 

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053362
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مربية الصف  ،معلمة اللغة العربية ،(2020مقابلة مع دليل عيسى) (2
 .فلسطين ،شمال غزة ،مدرسة جباليا االبتدائية المشتركة ج ،1الثالث 

منطقة الشمال التعليمية عبر الرابط  (3
https://sites.google.com/view/unnortharea 

منظمة الصحة العالمية عبر  (4
الرابط

-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

-a-public/q-for-2019/advice-coronavirus

coronaviruses 
 

 
 

https://sites.google.com/view/unnortharea
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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ة األلعاب أثر  الطفل على اإللكترونيَّ
The effect of electronic games on the child 

 محمد ملين فتح هللا
 طالب دكتوراه

 أنثروبولوجيا الجريمة :صتخص  
 جامعة باجي مختارـ عنابة ـ الجزائر

 الدكتورة نوال بوطرفةإشراف: 
  

 : ملخص
يمر بها العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة  يظروف الحالية التالفي     

أصبح الترفيه ضرورة ملحة وسلعة نادرة نتيجة تفش ي وباء كورونا املستجد، 

حيث نشهد اقبال منقطع النظير على كل ما هو ترفيهي من األلعاب اإللكترونية 

التى أصبحت تستقطب بالخصوص االطفال ملا فيها من استكشاف واثارة 

افة الى تنوع ألعابها واستحداثاتها املتواصلة و املثيرة التى تستهويهم ومتعة باإلض

و رد الفعل أنها تعتمد على خاصية التفاعل أوتؤثر عليهم الى حد كبير خاصة و 

من قبل الطفل والتى يزداد التأثير السلبي  لأللعاب مع تعلقه الشديد بها 

مان ومن ثم يفقد الكثير من وبتشجيع من االباء الى غاية الوصول الى مرحلة االد

الصفات والخصائص اإلجتماعية الالزم إلكتمال صحته العقلية والنفسية 

والبدنية السليمة من الرواسب السلبية والتي قد تنعكس سلبا عليه وعلى 

 .تنشئته اإلجتماعية



 أثر األلعاب اإللكترونية على الطفل 
  ط.د. محمد لمين فتح هللا
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 Summary 

 
        In the current conditions that the world is going 

through in general, and Algeria in particular, entertainment 

has become an urgent necessity and a rare commodity as a 

result of the outbreak of the new Corona epidemic, where 

we are witnessing unprecedented demand for all of the 

electronic games that have become particularly attractive to 

children because of their exploration, excitement and fun in 

addition to The diversity of its games and its continuous and 

exciting developments that interest them and affect them to 

a large extent, especially as it depends on the characteristic 

of interaction or reaction by the child, which increases the 

negative impact of the games with its strong attachment to them and 

with encouragement from parents until the goal of reaching an 

addictive stage and then loses many of the characteristics 

and characteristics The social necessary for the completion 

of his healthy mental, psychological and physical health are 

negative sediments that may reflect negatively on him and 

his social upbringing.    

 

 مقدمة.
شغلت ا التى تكنولوجيفيه التطور الهائل لل الذي نعيش أهم مميزات عصرنا  

ستغناء عنها في صعب اإلحتى اصبح من الحيزا كبيرا في حياتنا اليومية 
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عصر التكنولوجيا والتقنية كما يعتبر مختلف ميادين الحياة العلمية والعملية،
لكترونية الحديثة في جميع مجاالت الحياة كالتعليم دوات والوسائل اإلبفضل األ

تواصل التى جعلت من تقنيات ووسائل والعمل وحتى العالقات االجتماعية 
للتكنولوجيا  كاندوات التقليدية القديمة،وبهذا المجتمع يستغنى عن الكثير من األ

صغيرها قبل كبر في حياة أي فرد، بمختلف فئاتهم العمرية، وتعلق بها ثر األاأل
سلوب حياتنا، فهي تسهل الكثير من الوظائف أصبحت جزءا من أكبيرها، و 

شياء التى وقات فراغنا بوسائل الترفيه والتسلية. ومن بين األأعمال وتمأل واأل
الفيديو   ألعابو ألكترونية األلعاب اإلهي وفرتها التكنولوجيا في وسائل الترفيه،

وب من الضغوطات التى تنشأ عن تعقيدات الحياة ليها البالغين للهر إوالتى يلجأ 
ما بالنسبة أداة مثالية للتنفيس عن هذه الضغوطات أاليومية، فاللعب يمثل 

لى إداة لعب وترفيه، فالطفل بفطرته يميل أكثر تأثرا بها فهي لألطفال وهم األ
تجاهاته وميوله إاللعب وبفضله تتكون شخصيته وتظهر 

اعي وينمي ذكائه وحس البديهة لديه، و بالتالي يشكل اإلجتمو لعاطفي،واالفكري،
ن كان في السابق أاللعب مخزونا معرفيا يرتبط بفهم الطفل وتفكيره، بعد 
ثر الشرائح أكطفال هم يقتصر مفهومه على النشاط البدني فقط، وبما أن األ

عليهم كبر أاإللكترونية يكون بشكل  لعابجتماعية حساسية فتأثير هذه األاإل
لكترونية التى يتعامل اإل لعابيجابيات وذلك حسب نوع األو إ لها سلبيات اكم

 معها الطفل.

 اإلشكالية
نشهده من هتمام بالطفل والطفولة على نحو لم اإل تزايد في السنوات األخيرة

كدت على معرفة أالبحوث العلمية والتربوية التى ب هتمامإلهذا بفضل ا،و قبل
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نغالق الذي مراحل عمره المختلفة،ففي ظل اإلخصائص الطفل العقلية في 
يشهده العالم في الحياة اليومية لألفراد وتبعا لفرض الحكومات للحجر الصحي 

ومع اإلنتشار الكبير لأللعاب اإللكترونية كبديل للترفيه نتيجة تفشي وباء كورونا،
لى إولياء سعى األوالمختلف عن كل     ما سبق من األلعاب الترفيهيةاألخري،

جل أولفترات طويلة في المنزل من أبنائهم بقاءإلإقتناء هذه التقنيات كوسيلة 
يسارعون في الحصول على صبحنا نراهم أ،ففيروسصابة بهذا الحمايتهم من اإل
جل الحفاظ أكس بوكس من ا  بالي ستيشن و  ثلالفيديو م ألعابتقنيات مشغلي 

ومع ذا المرض المستجد،من التعرض لإلصابة بهوقايتهم طفالهم و أعلى سالمة 
مام شاشة الكمبيوتر أنجلوس طفلهم أمهات باء واألصراره يظناألا  رغبات الطفل و 

منها ما يعمل بالكهرباء ومنها ما يعمل األخري والتى جهزة الضوئية و األأ
ال إمان أ لى انه محمي ويلعب فيإطمئنان و إ و الذبذبات،فيه هدوء وأبالليزر 

لى إطة والالعقالني واللعب لساعات طويلة قد تصل ستهالك المفر نه مع اإلأ
ساعات دون توقف تحدث العشرات من المشاعر السلبية التى تتولد في سبع 

مور مخاطر ولياء األأ،والتى اليدرك معظم لعابنفس الطفل جراء هذه األ
ستخدامها من قبل إخصوصا  عندما يصاحب ذلك سوء  لعابوتبعات هذه األ

ثار ألها  ألعابلى وجود يإدأالرقابة على المحالت البيع ن غيابأالطفل،كما 
وذلك لما عدائي  تصنع طفال والتىصحية وسلوكية سيئة على المستخدم،

نانيا ال يفكر أنها تصنع طفال أتحتويه من مشاهد عنيفة يرتبط بها الطفل،كما 
كثيرا ما تؤدي الى مشاحنات بين ورغباته،والتى شباع حاجاته إفي شيء سوى 

الشعبية التى  لعابوال،على عكس األمن يلعبأالخوة وتتم بضرب والجرح حول ا
نها قد تعلم أصدقائه للعب معه،كما أتتسم بعالقات حقيقية يدعو فيها الطفل 
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حتيال،فالطفل قد يحتال على والديه ليقتص منهما ما طفال طرق النصب واإلاأل
أنها تعمل على غرس قيم ، كما موال لإلنفاق على هذه اللعبةأليه من إيحتاج 

مخالفة لديننا الحنيف،فكلنا شاهد واطلع على مايحدث من تالعب بعقول 
ونفوس أطفالنا وأبنائنا من مناظر سلبية ومشاهدة غير أخالقية باإلضافة إلى 

إكسابهم عادات وسلوكات إنحرافية التى تصنعها تلك المشاهدالتى تهدم 
نطوائي علىنفس وفي  ه متغرب مليئا بالكأبة والفشل.شخصيته وتجعله منغلق وا 

لكترونية خاصة ومع اإل لعابخير وتحت ظل تطور التكنولوجيا عامة واألاأل
إستدعى وقوفنا على هذا  القيود التى فرضتها الدول من جراء تفشي وباء كورونا

الخطر المعنوي الغير ملموس والمحدق بأطفالنا ومحاولة إستظاهر مخاطره 
طرح التساؤل الرئيسى  نايمكنها. ومن خالل ما تم عرضهومفاسده وطرق تجنب

على السلبية التى تحدثها األلعاب اإللكترونية  ماهي التأثيرات :  اآلتي
 ؟الطفل

ول ولإلجابة على هذا التساؤل قسمنا هذه الدراسة الى ثالث محاور يتمثل األ
الشرح، والمحور نواعها مع ألكترونية وطبيعة اإل لعابفي عرضسريع لماهية األ

لكترونية على سلوك الطفل والذي تم فيه اإل لعابالثاني بعنوان تأثير األ
ستعراض كل من تأثير األلعاباإللكترونية على النمو النفسي واإلنفعالي للطفل إ

جتماعي والتأثير العلمي والتعليمي والتأثير الصحي لأللعاب و التأثير اإل
لكترونية. وفي المحور ر الدينية لأللعاب اإلضرالى األة باإلضافة إلكترونياإل

لكترونية على الطفل وكيفية تجنبها اإل لعابلى مخاطر األإالثالث تطرقنا 
 فضل وأبحاث في هذا المجال لفهم التشجيع على الدراسات واأل وكذلك

 لكترونية على الطفل.اإل لعابحلول ناجعة تحد من سلبيات األ استحداث
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 لكترونية.اإل  لعاباأل ول: ماهية المحور األ 
طفال وجب علينا على األاإللكترونية لعاب لكي نتمكن من فهم وتفسير تأثير األ
اإللكترونية وطبيعتها وقد لعاب األ ماهيةمحاولة تشكيل صورة واضحة حول 

 ول لهذا الغرض.المحور األ حددت
 لكترونية:اإل  لعاب/ ــ تعريف األ 1

نها نشاط ينخرط فيها الالعبون في نزاع مفتعل،محكوم بقواعد أتعرف اللعبة 
نها ألى نتائج قابلة للقياس الكمي،ويطلق على لعبة ما بإمعينة بشكل يؤدي 

جهزة ألكترونية في حال توفرها على هيئة رقمية،ويتم تشغيلها عادة على إ
ية)المحمولة جهزة الكفالحاسوب والتلفاز والفيديو والهواتف النقالة الحديثة،واأل

 .(1)بالكف(
الفيديو واللعبة تعنى نشاط  ألعابيضا أ"يطلق عليها  اإللكترونية: لعاب/ ــ األ 2

ن أما كلمة فيديو فتعنى أستمتاع،تفاعلي حركي غير جدي لغرض التسلية واإل
ن كانت هذه الوسيلة إلكترونية سواء إن يتم بواسطة وسيلة أهذا النشاط البد 

باشر شخص اخر يلعب على الجهاز ير مو طرفغأطرف مباشر وهو الجهاز 
 مبرمجة بواسطة الحاسوب وتلعب عن طريق ألعابو عن طريق الشبكة، وهي أ
 و الهاتفوأو على الحاسوب أجهزة محمولة أ وأجهزة خاصة موصلة بالتلفاز أ
االلكترونية هي  لعاببرمجي لأللهاتف النقال او الحاسوب الكفي، والمفهوم الا

صوات وعروض من مزيج خاص أو وسائط متعددة تتضمن غالبا صور و أملف 
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عداء حساس باألماكن والعقبات واألمن الرسومات واللقطات تعطي للمستخدم اإل
ستجابة ألوامر معينة من المستخدم مما لى القدرة على اإلإخره، باإلضافة ألى إ

 .(2)والتحدي"يجعله يشعر بالمتعة 
 لكترونية:اإل  لعاب/ــ أنواع األ 

راء ومفاهيم العديد من الباحثين ألكترونية باختالف اإل لعابيختلف تصنيف األ
فكار وسلوكيات أوهيئات المراقبة، ويكون تقييمها بحسب تأثير محتواها على 

 المستخدمين لها، لهذا اختلفوا في تقسيمها وتصنيفها فمنهم من قسمها على
جهزة المستخدمة ساساألأنواعها، ومنهم من قسمنا على أو لعابون األضمساس مأ

ساس عدد الالعبين بها، ولكن هذا أفي اللعب، ومنهم من جعل تقسيمها على 
 لعابالتنوع في التقسيمات ال يمنع من تحديد وتصنيف ثالث عائالت لأل

ينة لدي مكانيات ذهنية معإااللكترونية تتميز كل منها بخصائص وتتطلب 
ما أحداهما إو توفر أهدافها الموحدة أ الالعب وتتميز غالبا بتشابه قواعدها و 

ألعاب الحركة، ألعابنواع هي: هداف وهذه األو توحد األأالتشابه في القواعد 
 التدريب. ألعابلذكاء و ا

 الحركة: ألعاب/1ــ3
لىمهارة حركية من قبل الالعب،وعادة ما تزيد إنها بحاجة أب لعابتتميز هذه األ

دارة إكثر صعوبة في أسرعة حركتها في المستويات المتقدمة من اللعبة لتصبح 
مام الصعوبات أفعال سريعة في التجاوب أ نتباها وردودإحداثها مما يتطلب أ
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اخرى  ألعابكبر عدد من النقاط ويتطلب هذا الصنف أالتى تظهر وتجميع 
تتميز بأهداف خاصة تتعلق بالمغامرات والقتال والقنص، وبعضها يحتوي على 

 .(3)و روايات مغامرةأفالم كل عناصر األ
ن تكون سهلة جدا، أوبفضل التقدير الدقيق لمستويات الصعوبة التى ال يجب 

 .(4)الحركة ألعابكثر الالعبين نفورا من أينجح المصممون في تشويق 
دوارا تعليمية في تنشئة الطفل أالتى تلعب  لعابهي األتعليمية:  ألعاب/2ـ3

 ألعابكثرها فائدة وشمولية، فيتم تصميم أساليب التعلم و أفضل أفاللعب هو 
مكانيات عتبار اإلاإل عينخذا بأتعليمية بما يناسب مراحل حياة الطفل المختلفة 

تفادة من التليفزيون، االسو التعليمية للعب وخصائصها المستترة الكامنة فيها،
 .(5)وتطور النضوج االجتماعي لديه

كيد ألى تإالتى يهدف الطفل من خاللها  لعاب: وهي األالعنيفة لعاب/ األ 3ـ3
لى معارك منظمة بين إذا ما زاد عن حده انقلب إن هذا اللعب أذاته غير 

 .(6)طفالاأل
 نواعفرعية وهي:أربعة أوتنقسم الى  الذكاء: ألعاب/4ـ3
ــ   المغامرات والتفكير. ألعابــ
ــ   قتصادي.إذات طابع استراتيجي  ألعابــ
ــ   ستراتيجي عسكري.إذات طابع  ألعابــ
ــ   تقليدية. ألعابــ



 ط.د. محمد لمين فتح هللا  " الطفل على اإللكترونية األلعاب أثر

 

219 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

نها أالتدريب حيث  ألعابتشبه قتصادي: إ ستراتيجيإ ذات طابع ألعاب/ 5ــ3
ستثمار الوسائل الموجودة تحت إتستدعي التفكير وقدرة التسيير بالعمل على 

ختيار مكان المدينة إ ذوجبإن الخطوات معروفة،أتصرف الالعب، حيث 
لى غير ذلك، والهدف هو إوتسيير وسائلها الطبيعية من سكان تجارة صناعة ..

ن المال أمثل لكل هذه الوسائل المكونة لها حيث لى التسيير األإالوصول 
زدهار إذا كانت في حالة توازن تساهم في إجتماعية والصناعة مع التقلباتاإل

ختيار ردود قتصادية تعطي كذلك الفرصة إلستراتيجيات اإلاإل ألعابالمدينة .ف
ساسي هو الحفاظ على ن الهدف األأذ إفعال النمو غير العقالني للصناعات،أ

و تغيير قواعد اللعبة أختيار مراحل النمو إن الالعب حر في أهذه المدينة، كما 
 .(7)إجراء مختلف التعديالت المسموحةو بأ

ترتكز على نفس المبدأ  ألعابوهي  ستراتيجي عسكري:إذات طابع  ألعاب/6ـــ3
تجعل من الالعب وريثا لقائد  لعابلكن موجهة نحو موضوع مختلف، فهذه األ

راضيه أستغالل موارد مقاطعاته و إجل النجاح يجب عليه أعسكري حقيقي، فمن 
راضي المنافس، ولذا على الالعب أوبناء مباني عسكرية وتشكيل فيالق لغزو 

ستراتيجية حقيقية للهجوم والدفاع إختاره ووضع أن يعرف قدرات الجيش الذي أ
على  لعابوالرد على تحركات الخصوم، وتتطلب هذه األأجلحسن التوقع أ من

بعد من أتحليل والتقييم وسرعة قتصادية، قدرات للستراتيجية اإلاإل لعابغرار األ
 .(8)تخاذ قرارت فوريةإقتصادية أي من النادر اإل لعابتلك الموجودة في األ
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عالمية نظمة اإلطار األإنجدها غالبا تدخل في  التقليدية: لعاب/األ 7ـــ 3
وراق، لعبة مثل األ يجهزة لألعالم األلأالمبرمجة في عدة 

حيث Windows( البعض منها نجده في نظام الويندوز demineurالمحرف)
 .(9)غلب المستعملينأ لى إيصل صداها 

صل لنشاطاتواقعية هي صورة طبق األ التدريب)المحاكاة(: ألعاب/ 8ــ 3
كرة  ألعابخصوصا الرياضية منها، وقواعدها ممثلة بدقة ومستمدةمنالواقع ك

القدم، التنس، السلة، سباق السيارات، ففي لعبة التدريب على قيادة الطائرات 
شهر أنتاج شركة ميكروسوفت ومن إ"مثال، هي لعبة من flysimulationلعبة"

ن الطيار يأخذ مكانه في واجهة الطائرة كما هو الحال في أها، حيث ألعابقدم أو 
عادة برمجة تتطلب ا  لى مراقبة، و إكلها مامه عدة للتحكم والقيادة تحتاج أالحقيقة،

ساس نظرية لتحديد دور كل منهما في لوح المراقبة من خزان أمعرفة خاصة 
خ، وجب التحكم فيها عن طريق ..إتجاه....سرعة الرياح، اإل،الوقود، العلو
 عادة للتأقلم عن طريق التركيز الذهني.المحاولة واإل

حد ألكترونية( على إ"على العموم تدل )عبارة لعبة غير مصنفة:  ألعاب/9ــ3
أنواع الثالثة السابقة، ومع ذلك توجد برامج متعددة الوسائط وبرامج لعب ال 

 ألعابو أستراتيجية والتفكير اإل ألعابو أالحركة  ألعابيمكن تصنيفه ضمن 
 .(10)المحاكاة
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لكترونية على سلوك اإل  لعابالمحور الثاني:تأثير األ 
 الطفل.

 لكترونية على النمو النفسي واألنفعالي للطفل:اإل  لعاب/ ــ تأثير األ 1
األلكترونية تؤثر في كل مراحل التطور والنمو الجسدي والنفسي  لعابإن األ

ثر الذي تحدثه لدى الطفل،فهي تقدم بيئة مجردة ومحددة سلفا،تعتمد على األ
لىمشاعر إربعة عشر سنة، يحتاج الطفل لى األإاللعبة، ففي سن السبع سنوات 

خالقية محددة ضمن العادات والتقاليد، وبوجود أجتماعية إحقيقية ومعايير 
نحسار إلى دائرة العنف الجسدي ونجد إلكترونية، نجده مدفوعا اإل لعاباأل

نتهاء النشاط الذهني الواعي نتيجة الغوص عميقا في ا  التفكير الموضوعي،و 
 .لعابعالم تلك األ

،على سطح العقل لعابلكترونيا في تلك األإوتنطبع مشاهد العنف المصورة 
و تقبع في تلك المنطقة الواقعة بين الشعور والالشعور.وتكون بذرة لما أالباطن 

طفال شكاله،يحدث هذا في حاالت األأت،من ممارسة العنف بشتى أهو 
ن أبهم،السيما و ندفاعات من بيئتهم المحيطة ستقبال تلك اإلكثر إلأالمهيئين 

الصغار ال يمكنهم فهم الفارق الكبير بين العنف المصور في اللعبة ووحشية ما 
يؤثر سلبا على  لعابن التعرض لفترات طويلة لهذه األإيحدث في الحياة،

ضطرابات نفسية إ دماني،الحركة الزائدة،تغيرات والطفل،من خالل السلوك اإل
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عن التقدم العمري بشكل عشوائي  ضطربات في التعليم،تقدم ذهنيإ حركية،
 .(11)غير مفيد

لى خلل في إلكترونية قد تعرض الطفل اإل لعابن األإجتماعي:/ ــ التأثير الا 2
ن الطفل أدمن على ممارستها، وسبب ذلك هو أن هو إجتماعية العالقات اإل

 .(12)و في المنزلأالمدرسة  يلى نمط الوحدة والفراغ النفسي سواء فيميل إ
لف أشارت دراسة الطبيب النفساني ديفيد غينفيلد شملت ثمانية عشر أ"كما 

نفصال عن لكترونية يشعرون بالعزلة واإلاإل لعابن مدمني األألى إشخص 
البيئة المحيطة بهم، وال يعود الواحد منهم واعيا بالزمان والمكان، حيث يصبح 

ودة على نه يجسد شخصية خارقة غير موجأجزءا من عالم اللعبة بل ويشعر 
 .(13)"رض الواقع وهذا مؤشر خطيرأ

لكترونية اإل لعابخيرة شكلت األفي السنوات األ/ ـــ التأثير العلمي والتعليمي:3
طفال،وتسببت نترنت بيئة هامة في حياة األلى الحاسبات المنزلية واألإباإلضافة

الطرائق في تغيرات رئيسية في طبيعة التعلم هذه التغيرات خلقت فجوة ما بين 
جيال الجديدة مع جداد وتلك التى تعاملت بها األباء واألالتى تعلم بها األ

ن الوسائل التعليمية الجديدة ما زالت قليلة في المواقف "إ المعلومات والمعارف،
فتراضي فكرة مركزية في المجتمعات ن بيئة التعلم اإلأالتربوية الرسمية،أي 

دوات التعلم والتعليم والتى من بينها أالحديثة،ويقصد بهذه البيئة مجموعة 
نترنت،والتى تعلي من خبرات التالميذ التعليمية وتهيء تفاعل الحاسوب واأل
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ن بيئات التعلم االفتراضي تقدم الكثير من الفوائد إ"(14)المتعلم مع التكنولوجيا
ن ثمة مجاال أ" grosنتشار والتكيفية،ويعتقد الباحث "جروسمنها:المرونة،واإل

ندماج التام غني بإمكانياته الكامنة في مجال التعليم والدافعية واإلخر أ
لكترونية التى تشكل معظم الوسائل اإللعابللمتعلمين،هذا المجال هو عالم األ

طفال في دخول عالم الثقافة كثر تفاعال في ثقافتنا الحالية، لقد نجح األاأل
فة الرقمية خالل اللعب غير كتسبوا الثقاإالرقمية لقد  لعابالرقمية من خالل األ

ولت هذا أخرى قد الرسمي، وعليه فال المدارس وال المؤسسات التربوية األ
 همية التى يستحقها.المجال الهام األ

طفال والمراهقين مثال جيد لكترونية من طرف األاإل لعابستخدام األإإن 
 الحاسوب يمثل بدايات ألعابلى عالم التكنولوجيا،فالتعامل مع إللدخول 

ستراتيجيات تصالهم بالحاسوب فاألطفال من خالل لعبهم هذا يتعلمون اإلإ
ضافة لذلك إفتراضي،العالم اإلإلى ساسية والمهارات التى ستساعدهم للولوج األ
من خاللها المناهج المدرسية  لقنن تألكترونية تمثل برامج يسهل اإللعابن األإف

، وبهذا يقضي معظم لتحصيل العلمي وطرائق فاعلة اتستراتيجيإبهدف تعليم 
لكترونية وهذا ما يؤثرسلبا على اإل لعابجهزة األأمام أطفال ساعات طويلة األ

 لعابنغماسهم في عالم األا  نشغالهم و إتحصيلهم الدراسي والعلمي، وذلك بسبب 
 ميلهملمن لكترونية الذي يجعلهم يهملون دروسهم وواجباتهم المدرسية ويقلاإل

، ويزيد ضعفهم في التحصيل الدراسي، مما يخلق الكتبللمطالعة وقراءة 



 أثر األلعاب اإللكترونية على الطفل 
  ط.د. محمد لمين فتح هللا

 

224 
 

، تصدر 1، المجلد2020المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو مجلة  
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

ميا يفتقر لألدمغة البشرية والعلماء والمفكرين، ويصبح مجتمعا أمجتمعا 
 .(15)مستهلكا ال منتجا

ن مستعملي أكشفت الدراسات  اإللكترونية : لعاب/ ـــ األثار الصحي لل 4
نادرا مشاهدة التلفاز و كقليلة أخري  ترفيهلكترونية يستعملون وسائل اإل لعاباأل

دمان نسبة كبيرة من إن أدت الدراسات أك، كما والقصص ما يطالعون الكتب
حتى مع فحسب،عبارة عن مسالة وقت  لعابعمار على األالناس بمختلف األ

ن الوقت المكرس للهو عبارة عن تبذير للوقت، وقد أالفئة التى كانت تقول 
طفالهم ممن أصيبو أولياء يشتكون حالة ن بعض األأذكرت بعض الدراسات 

دمان عليها من وجود بعض المشاكل لكترونية واإلاإل لعابقتناء األإبهوس 
والشعور طفال والمراهقينستنفاذ طاقات األإطفالهم مثل: أ الصحية والتربوية بين

 الدائم بالتعب،باالضافة في الكسل وتبلد العواطف وفقدان اإلحساس باألخرين
نحناءالظهر وتقوس إصابة ب،تدمع العينين ،ضعف البصر، اإلوالتفاعل معهم

باالضافة الي صابع اليدين، الصداع والدوار أالعمود الفقري، رعشة تصيب 
نتشار ا  والنتائج الدراسية، وكذلك العزلة عن الناس و  العلمي  ضعف التحصيل

طة الرياضية، نشبتعاد عن األطفال بسبب نقص الحركة واإلالسمنة بين األ
ن ألكترونية بعض الفوائد كاإل لعابقتناء بعض األإولياء يرون في فكثير من األ

نائهم في نزهة ميدانية أبو كبديل ألخذ أتحد من خروج الطفل خارج المنزل 
رتباطات وبهذا نهم مشغولون ولديهم الكثير من اإلو الغابات نظرا ألأللحدائق 
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خصوصا عندما  لعاباطر و تبعيات هذه األولياء ال يدركون مخن معظم األإف
ن غياب الرقابة على محالت أتخدام من قبل الطفل، كما إسيصاحب ذلك سوء 

لها اثار صحية وسلوكية سيئة على المستخدم ولقد  ألعابلى وجود يإدأالبيع 
ثار أن أحصاءات الصادرة من بعض الجهات الدولية المتخصصة ثبتت اإلأ

دمان على ممارسة هذه على صحة وسلوك الطفل، تقع ما بين اإل لعابهذه األ
ثار لى غير ذلك من األإصابات المختلفة ألعضاء الجسم،، وبين اإللعابألا

لكترونية اإل لعابخرى على شخصية الطفل، عالوة على ما تسببه هذه األاأل
شاعات وذبذبات على جسم الطفل، وما إضرار نتيجة ما تفرزه من أمن 

طفال ثناء الليل لبعض األأحالم مفزعة أو  هواجسذلك الحقا من  يصاحب
قراص والقصص والمشاهد المرعبة المتوفرة على األ لعابخصوصا تلك األ
 مور متناقضة.أطالق العنان لخيال الطفل في إلى إالمدمجة تؤدي 

لكترونية على الدماغ،وقد اإل لعابثر األأوقد قام عدد من الباحثين بدراسة 
دمغة المراهقين وذلك من أتتجه نحو تدمير لعابأن األعض الدراسات وجدت ب
لى العدوان إجياال غبية وتميل أتنتج  لعابن هذه األأعاقة تطور الدماغ و إ خالل 

ن لديهم الميل نحو فقدان السيطرة على أجيال السابقة،كما كثر من األأ
الذين يلعبون لعبة نفسهم،وقد تم قياس مستوى النشاط لدى مئات من المراهقين أ

خرين يقومون بأنشطة حسابية أبأدمغة طلبة ورنتوق" Nintendoالحاسوب"



 أثر األلعاب اإللكترونية على الطفل 
  ط.د. محمد لمين فتح هللا

 

226 
 

، تصدر 1، المجلد2020المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو مجلة  
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

ن مستوى نشاط الدماغ لدى المراهقين الذين يقومون أظفرت النتائج بأبسيطة،
 (.16)الحاسوب ألعابكثر من هؤالء الذين يلعبون أبالعمليات الحسابية 

لكترونية لفترة طويلة اإل لعابن اللعب باألأيضا أكما ظهرت نتائج الدراسات 
 جهاد العينين وا  طفال في خطر البدانة،ونوبات متكررة من التوتر،و يضع األ

العنف  ألعابن اللعب بأطفال،كما حتمال ظهور نوبات الصرع لدى بعض األإ
 ثارة الفيزيولوجية وضربات القلب وضغط الدم.تزيد من اإل

ذ يصاب بضعف النظر نتيجة إ،سلبا على صحة الطفل لعابكما تؤثر هذه األ
شعة الكهرومغناطيسية قصيرة التردد المنبعثة من شاشات تعرضه لمجاالت األ
كدته أثناء ممارسته اللعب، هذا ما أمامها ساعات طويلة أالتلفاز التي يجلس 

طفال بجامعة عين شمس في دراسة حديثة ستاذة طب األألهام حسين إالدكتورة 
صابات في الجهاز أخاطرها ظهور مجموعة من اإلن من أيضا أضافت ألها، و 

الم الرقبة، وكذلك من أطفال من شتكى العديد من األإالعضلي والعظمي، حيث 
سرته في وجبات الغذاء أصابة بسوء التغذية، فالطفل ال يشارك ضرارها اإلأ

 .(17)وقات غير مناسبة للجسمأكل غير الصحي في والعشاء، فيتعود على األ
جهزة الرقابة أ :في ظل غيابلكترونية اإل  لعاباألضرار الدينية لل / ـــ 5

وعدم مراقبة  لعابلكترونية ومراكز األاإل لعابالرسمية على المحالت بيع األ
لى إدى أوعدم الوعي بمخاطر ذلك  لعاببنائهم من األأسرة لما يشاهده األ

مع تعاليم  لفاظ وعادات تتعارضأوبرامج هدامة تروج ألفكار و  ألعابتسرب 
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 لعابللوطن،كما تسهم بعض األ ئهمنتماإ الدين وعادات وتقاليد المجتمع وتهدد
 إلىتدعو  لعابن بعض األا  في تكوين ثقافة مشوهة ومرجعية تربوية مستوردة،و 

طفال والمراهقين باحية الرخيصة التى تفسد عقول األالرذيلة والترويج لألفكار اإل
لكترونية بما تحمله اإل لعابومضامين بعض األن محتويات ا  على حد سواء، و 

سالمي، قد من سلبيات وطقوس دينية معادية ومسيئة للديانات وبالذات الدين اإل
لكترونية اإل لعابطفال والمراهقين باألن تعلق األأطفال ،كما تؤثر سلبا على األ

داء الصلوات الخمس في أداء بعض العبادات الشرعية، وبالذات أيلهيهم عن 
ستجابة لهم وتلبية طلباتهم، نها تلهيهم عن طاعة الوالدين واإلأوقاتها، كما أ

 .(18)قاربرحام وزيارة األلى الهائهم عن صلة األإباإلضافة 

 لعابالمحور الثالث: طرق تجنب مخاطر األ
 لكترونية.اإل

 لكترونية على الطفل:اإل  لعاب/ ـــ تجنب مخاطر األ 1
لكترونية اإللعابمقاله الموسوم:كشف مخاطر األمان الخالد في أيشير الباحث 

ستاذ عامر المطوع في نهاية دراسته طفال والشباب حيث قدم األعلى األ
لى عدة جهات إرسلها ألكترونية بين الترفيه والتدمير التى اإل لعابالموسومة:األ

قتراحا بتشكيل إعالميةحصلت جريدة الرياض على نسخة منها ا  منية و أتعليمية و 
لكترونية على الجيل الناشئ وطرق الوقاية منها اإل لعابلدراسة تأثير األ لجنة
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لى األسواق،وما يمنع وصوله إووضع معايير لما يمكن السماح به للوصول 
 .(19)لخطره الشديد

 نأستاذ علم الجريمة في جامعة الشارقة،أحمد العموش،أكد الدكتور أو 
ساطير الوهم(،ويعشقها الطفل منفردا في ألكترونية المجانية يسمونها )اإللعابألا

 ألعابنها أسرته،موضحا أعين أ فتراضية خالل عزلة تامة بعيدا عن عوالمه اإل
نتحار والقتل مثل لى اإلإلى التسلية والمتعة،ولكن في مضمونها تؤدي إتهدف 

نتحار ألطفال إكثر من واقعة أباء لها بعد نتبه األأزرق( التى لعبة)الحوت األ
يذاء في العديد من الدول،ثم لعبة)مريم(التى سببت الرعب للعائالت واإلوشباب 

ستحوذت على إلى لعبة)بوكيمون( التى إضافة إلألطفال الذين لم يستجيبوا 
طفال والمراهقين وخلقت حوادث قاتلة وحاالت هوس عقول ماليين األ

قات نارية لى مخلو إطفال بتحويلهم وجنون،وكذلك لعبة)جنية النار(التى توهم األ
خارقة،وتطالبهم بالبقاء منفردين داخل غرفهم حتى ال يزول مفعول الكلمات 

لى خطورة إباء نتبه األأنفسهم،وكلما أالسحرية التى يرددونها ومن ثم يحرقون 
 (.20)سم جديدإخري بأختراع إلعبة ما يتم 

باء األ:"من المهم على لكترونيةاإل لعابالتثقيف والمطالعة حول ما يتعلق باأل / 2
بنائهم أطالبهم بتعلم اللعب وممارسته مع أنفسهم في هذا المجال،وال أن يثقفو أ

نه ال يروق للكثيرين،وبدال من ذلك يمكن التعرف إمرا جيدا فأن كان ا  فهذا و 
كس واإل 3مكانات الموجودة في منصات اللعب كالبالي ستيشن على بعض اإل
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غار السن،حيث يوجد في بوكس وغيرها خاصة ما يتعلق بوسائل حماية ص
ن يضبطوا الجهاز على أبوية يمكن لآلباءجهزة ما يسمى بالرقابة األجميع األ

مان في الجهاز بمجرد مستوى محدد من تصنيفات اللعب في خاصية األ
على من التصنيف أ  ألعابي أو غيره تشغيل التأشير عليه فلن يستطيع الطفأل
 .(21)المحدد إال بإدخال كلمة المرور

ليه إلمعرفة حقيقة ما وصل  ـــ التشجيع على عمل الدراسات والبحوث:/ 3
ومدى تغلغل الشغف  لعابالحال بالنسبة لممارسي تلك النوعية من األ

ثر على أستفحل حتى ا  مر و بممارستها في نفوسهم وما نسبة من وصل بهم األ
هذا همية فتح العيادات المتخصصة في معالجة أ حياتهم بكافة جوانبها، مع 

لى ذلك، فهم قد إخرين الذين سبقونا فادة من تجربة األتسدمان واإلالنوع من اإل
قاموا بعمل الدراسات، ووضع التصنيفات المالئمة لشرائعهم وثقافاتهم، ومنع 

من دخول أسواقهم، وفتح العيادات المتخصصة لمعالجة  لعاببعض األ
 .(22)"المدمنين من شبابهم

 لعابح المهمة للوالدين لتجنب سلبيات األ ختصار بعض النصائاا ويمكن 
 لكترونية على الطفل في مايلي:اإل 

كتشفوا سبب تعلقه بها ومن و أ ى يحبهاالتـــحاولوا التحدث مع الطفل عن اللعبة 
ن تشاركوا الطفل اللعبة لكى تكون روح الصداقة والمشاركة مهيمنة أثم عليكم 
 جواء فال تسيطر اللعبة على عقله.على األ
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دمان إن تسيطروا على أـــ حددوا موعدا معينا للعب مع الطفل ومن هنا يمكنكم 
 الطفل على اللعب.

رشادات السالمة على اللعبة قبل شرائها للطفل لكي تكون مؤاتيه لعمره إواؤ ــ أقر 
وال تؤذي حسه الطفولي عندما يلعب بها، فال تؤذي اللعبة الطفل عن غير 

 قصد.
ــ بادروا  تنمي الحس الفكري عند الطفل وتنمي ذكاءه فيستفيد من  لعابألىشراء إــ

 اللعبة وال يكون السبب من ورائها ترفيها فقط.
الجماعية فتكونون لديه حب  لعابالفردية معه األ لعاببعدوا الطفل عن األأـــ 

 المجتمع واالصدقاء وتبعدونه عن العزلة واالكتئاب.
الرياضية التى تحافظ على رشاقة جسمه وتخرج ــــ ووجهوا طفلكم نحو التمارين 

 العدوانية التى تسيطر على عقله. لعابالطاقة الكامنة في داخله وتبعده عن األ
ـــ ثابروا على قراءة القصص للطفل قبل النوم ولتكن قصصا مسلية فال يقتصر 

 .(23)لكترونيةاإل لعابوقت الترفيه لديه على األ
 كثر.ال يتجاوز ساعتين على األوأبزمن  ن يكون الوقت محدداأـــ يجب 
ــ يجب   ن يكون الطفل قد انجز واجباته المنزلية قبل اللعب.أــ

ــ   و البالي ستايشن في غرفة الطفل.أجهزة الكمبيوتر أوجود تجنب ــ
 .(24)ـــ ضرورة تبادل اآلراء مع الطفل حول مضمون اللعبة
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  خاتمة
لكترونية العديد من السلبيات التى تهدد الطفل بشكل كبير،لعدة لعاب اإلإن لأل

طفال،وترك لهم الحرية نعدامها على األا  بوية و همها ضعف الرقابة األأ سباب أ
لكترونية التى يلعبونها،والسبب في اإل لعابختيار نوع األا  المطلقة فيمأل فراغهم و 

تمتاز بالعنف ألعابب ن معظمهم يتوجهون للعأطفال هو نعكاسها سلبا على األا
 فكريتعليمية تنمي ذكائهم الفكري وتالئم مستواهم ال ألعابوالحركة عوض 

نعكاسها إيجابي على الطفل وسلوكه وهي كثيرة ولكن إذات تأثير  ألعابفهنالك 
طفالهم أنهم هم من يوجهون أهل بحيث ولى على األسلبا يعتمد بالدرجة األ

ن تكون أقات معينة للعب والتى ال يجب و أ،ويختارون ما يفيدهم مع تحديد 
لى إن كانت مفيدة لهم فقد تقودهم ا  كثر من ساعتين في اليوم، ألنه حتى و أ

لى ما هو إوقات اليوم مما قد يؤدي أدمان عليها بسبب لعبها في معظم اإل
جتماعية، بحيث يصبح الهم الشاغر للطفل هو لعب تلك سوء وهي العزلة اإلأ

ن يكونوا واعين اكثر تجاه هذه إمور ولياء األأباء و األ. لهذا على لعاباأل
من أجل ضمان نمو عقلي  ألطفالهمومحدد ووضع برنامج منظم  لعاباأل

 .وجسدي سليم
 :قائمة المصادر المراجع

 أول/ الكتب العلمية.
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االلكترونية واثرها الفكري و  لعاباأل: حيدر محمد الكعبي (1
االستراتيجية،سلسلة االختراق المركز اإلسالمي للدراسات ،الثقافي
 .2017(، 3الثقافي)

لكترونية خطر غفلنا عنه اإل لعاباأل :دكتور فهد عبد العزيز الغفيلي (2
 .1431سرة والمجتمع. مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض يهدد األ

الفرجة بين المسرح واألنثروبولوجيا. كلية  :سيدي محمد الميالحي (3
 .2002ب، اآلداب بالرباط،طيوان،المغر 

عصر العولمة، مالها و  يلكترونية فاإل لعاباأل: مها حسني شحروري (4
 .2008،ردنألعمان ــ ا،دار المسيرة،ما عليها

 .2004،دارالهادي،بيروت،1هايدي موثقي: علم النفس اللعب،ط (5
األلكترونية على األطفال ،دراسة  لعابتأثير األ: وسام سالم نايف (6

 .2015ابل ، ب.15ـ  7العمرية وصفية تحليلية لألطفال للفئات 

 ثانيا/ المجالت العلمية.
االلكترونية على االطفال  لعابكشف مخاطر األ: مان الخالدأ (1

، المجلد 2004جويلة،  26والشباب. جريدة الرياض. االثنين 
 .2004جويلية  26، الصادر بتاريخ: االثنين 13148العدد
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االلكترونية في مدينة الموصل  لعابظاهرة انتشار األ: مرح مؤيد حسن (2
الموافق ل  2013و تأثيرها على الفرد. اضاءات موصلية. ايلول، 

 (.75.، صفحة العدد )1434شوال 
 .ثالثا/ األطروحات والمذكرات العلمية

ساسية  لدي ألا بوترية مصطفى: فاعلية اللعب في تعليم التقنيات (1
مذكرةماجستير، كلية سنة(  13ــ12تالميذ الطور الثالث فئة العمرية)

 والية الجزائر،معهد التربية البدنية والرياضية.،الجزائر
لكترونية العنيفة وعالقتها اإل لعاباأل: سعاد هناء وبن مرزوق نوال (2

مذكرة ماجستير في العلوم ،نتشار ظاهرة العنف المدرسيإب
جامعة الجيالنىبونعامة خميس ،جتماعيةاإل

 .2015/2016،مليانة،الجزائر

لكترونية على السلوكيات لدي اإل لعابثر األ: أقويدر مريم (3
تصال،جامعة عالم واإلمذكرة ماجستير في علوم اإل،االطفال
 .2011/2012الجزائر

 رابعا/ المواقع والمدونات اللكترونية العلمية.
بناء في غفلة لكترونية تسرق األاإل لعابمير: األرحاب حالوة ونورا األ (1

ماي،  25االثنين،،تاريخ التصفح2018توبر، اك 22مور، ولياء األأمن 
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2020. https://www.albyan.ae/across- the- use/news-

and-reports. 
طفالكم عن أموقع صحتي، نصائح بسيطة تساعدكم على إبعاد  (2

 24،تاريخ التصفح،2017مارس  22لكترونية، اإل لعاباأل
 https://www.sohati.com/articl.2020ماي

 الهوامش
                                                                 

دراسة وصفية حتليلية علألطفال ،األعلكرتونية على األطفال  علاا تأثري األوسام سامل نايف. 1
 9.ص 2015،  بابل،15ـ  7عللفئات اعلامرية 

االعلكرتونية يف مدينة املوصل و تأثريها على اعلفرد.  علاا مرح مؤيد حسن. ظاهرة انتشار األ2
 .3.، ص1434املوافق ل شوال  2013،(75صفحة اعلادد )،اضاءات موصلية

 
: املركز  مكان غري ماروفاالعلكرتونية واثرها اعلفكري و اعلثقايف.  علاا األحيدر حممد اعلكايب. 3

 .2017(، 3سلسلة االخرتاق اعلثقايف) ،سرتاتيجيةاإلاإلسالمي عللدراسات 
االعلكرتونية اعلانيفة وعالقتها بانتشار ظاهرة اعلانف  علاا سااد هناء وبن مرزوق نوال. األ4

: جاماة اجليالىن بوناامة مخيس مليانة.،  اجلزائرمذكرة ماجستري يف اعلالوم االجتماعية. املدرسي. 
 .30ص ،2015/2016

 303ــ302ص،2004،بريوت،داراهلادي،1ط،هايدي موثقي: علم اعلنفس اعللاب 5
بوترية مصطفى: فاعلية اعللاب يف تاليم اعلتقنيات االساسية  علدي تالميذ اعلطور اعلثاعلث فئة  6

 ،ماهد اعلرتبية اعلبدنية واعلرياضية ،كلية اجلزائر  ،مذكرة ماجستري،سنة( والية اجلزائر 13ــ12)اعلامرية
 .98ص 

https://www.sohati.com/articl
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طفال. مذكرة ماجستري يف علوم علكرتونية على اعلسلوكيات علدي األاإل علاا ثر األأمرمي قويدر. 7
 .65ص  ،2011/2012اجلزائر ــ اعلااصمة ، عالم واالتصال. جاماة اجلزائر اإل

 .32ناء وبن مرزوق نوال: مرجع سبق ذكره: ص سااد ه8
 .65مرمي قويدر: مرجع سبق ذكره: ص9

 .66: ص نفسهمرمي قويدر: مرجع  10
سيدي حممد امليالحي. اعلفرجة بني املسرح واألنثروبوعلوجيا. كلية اآلدا   11

 .21ص،2002طيوان،املغر ،،باعلرباط
 .9ص  ،وسام سامل نايف: مرجع سبق ذكره 12
سرة علكرتونية خطر غفلنا عنه يهدداألاال علاا دكتور فهد عبد اعلازيز اعلغفيلي. األ 13

 .38 ،1431 اعلرياضمكتبة امللك فهد اعلوطنية، ،واجملتمع
دار ،ماهلا و ما عليها  ،االعلكرتونية ف عصر اعلاوملة علاا مها حسين شحروري. األ 14

 .73،ص2008ردن : عمان ــ األ،املسرية
 .147سبق ذكره:صمرمي قويدر: مرجع 15
 .71ص،مها حسين شحروري: مرجع سبق ذكره 16
 .143،142،قويدر مرمي: مرجع سبق ذكره  17
 .9ص ،مرجع سبق ذكره  ،وسام سامل نايف   18
، اجمللد جريدة اعلرياضاالعلكرتونية على االطفال واعلشبا .  علاا كشف خماطر األ  :أمان اخلاعلد19

 .2004جويلية  26، اعلصادر بتاريخ: االثنني 13148اعلادد
and-use/news-رحا  حالوة ونورا االمري: 20

reports.https://www.albyan.ae/across theرتونية تسرق االعلك علاا : األ
 ،ماي 25تاريخ اعلتصفح: االثنني،2018 ،اكتوبر 22مور. اعلبيان، وعلياء األأاالبناء يف غفلة من 

2020. 



 أثر األلعاب اإللكترونية على الطفل 
  ط.د. محمد لمين فتح هللا

 

236 
 

، تصدر 1، المجلد2020المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو مجلة  
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

                                                                                                                                                         

 .105ص  ،دكتور فهد عبد اعلازيز اعلغفيلي: مرجع سبق ذكره 21
 . 112املرجع نفسه: ص  22

https://www.sohati.com/articl23نصائح بسيطة تساعدكم على  ،صحيت موقع
 .2020ماي 24،اعلتصفحتاريخ ،2017مارس  22 ،االعلكرتونية علاا إبااد اطفاعلكم عن األ

 .151ص،قويدر مرمي: مرجع سبق ذكره 24

https://www.sohati.com/articl%20موقع
https://www.sohati.com/articl%20موقع
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 فطاب لوك العدناني لدى األ ة نعالقته ببلس  لترونيَّ  اإل لعب العنف في األ
Violence in the electronic games and its relationship with the 

aggressive behaviour in children 

نك  فطبرق بر 
 دكتوراه تخصص علم االجتمبعفطبلب 

 

 : ملخص
األلعااااإلل ارلنية واااااان  افاااالت  ااااال افيااااإلر الحااااا  ا اااا       ااااا  الع اااا  ا  ااااال   
 التهما   ت اإل ياامن   ال     هااإلا  قماإل ا  اا  اراا األا ق  اةت  إلألي ااإل   إل ان  اال 

 اتإلح لهم ا لاإلئهم لعبهإل ل يةار يمن ن.

 19)كمياااال  (كمأل واااإل بااإلليما ل  اااج ا لصاا  ال اااض  الااار  ي راا  او  اااإلأل ي ااة   
ةار يمن ان     االل  اإلر  تسإل ح بعض اال لاإلء  ج أي إللهم  ت كمهم   ع ام  ل يا
الاااخ  رااااإلي  األلعااااإلل ارلنية واااان م ااااخ ةاااا ن أ  اااإلئهم ا صساااال ن  ال  سااااان الحاااا  
تاام  الاخ اال  اإل ا يعالا ألتإل ان األي اإل   اريا اا  ا   مإلأل ان األلعاإلل ارلنية وااان 

ةار يمن ان ا اإلا ال إلداإلر     ف قانا  اإل      ييةت ا لصا  انزملا   ا ص ام  ل يا
 ااااالب   ااااا  إل م ااااااخ ي اااااإلا الل ااااااا ال ااااالي   العا ااااا   م ااااااخ  ااااا مقاإل هم ال  سااااااان 

  االج مإلمان.

    الغإللب ت جم زنإل ت اناا ل ع ف  الس مك العل اي  مل قثةت تع ق 
هلالء الر ل  مإلأل م  هره األلعإلل  إل  م األ ن إلهلت الع ف ي هإل  ام اإل  

العاا م  هإلا  بإلل إلل   كم  ت ن ةه اتا أليضإل ل ع ف  مإل  زنل  ل   مق  
 العل اي 



لوك وعالقته اإللكترونيَّة األلعاب في العنف   ط.د. طارق بروك األطفال لدى العدواني بالسُّ
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 Summary 

 

        Electronic games are one of the pests which worsened 

in the modern era, and devoured a long time from their 

lovers, as well as caused great damage to children, 

especially those whose parents permitted them to enjoy 

playing for long periods. 

   Concomitant with the confinement imposed by the 

COVID-19 pandemic, some parents tolerated their children 

and let them play for a long time without paying attention to 

the electronic game dangers on the physical and 

psychological health of their children who consequently 

become addicted to these games. Thus, the lack of control to 

children and excessive playing electronic games during the 

period of the home confinement, in addition to the long-time 

sitting watching TV without movement can negatively 

affect the physical and mental activities, and psychological 

and social behaviours of children. Mostly the increase in the 

tendency to violence and aggressive behavior is due to the 

attachment of children to continuously 
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playing these violent games, and habituation of their mind 

to these games, and hence their thoughts become less 

rejecting violence which, as a result, leads to increase 

children aggressive behavios .  

 

 مقدمة.
    

المتساوع في هذا العصو تطووت الهائل و  لتتوونيمع التقدم التقني واإل   
 لعابفظهوت االجهزة واأل ،واللعب والتوفيه في الوقت الحاضساليب أ
من اقبال من قبل نظوا لما تتمتع به  ،لتتووني  التي وجدت لها سوقا وائجااإل

اوقاتهم وأثوت في سلوتهم  حيزا تبيوا من ، وأصبحت تأخذاألطفال والشباب
، حتى األلعاب وتطووت بشتل تبيو وواضحوأخالقهم ، فتدوجت اشتال هذه 
 .الباهووصلت الى حد من التقدم التقني 

 لعننننننننناب، مننننننننا يعننننننننو  باألهننننننننذا العصننننننننو األلعنننننننناب شننننننننيو ا فنننننننننيومننننننننن اتثننننننننو 
و أألعنناب الفينننديو حياننننا أوتسننمى  17)، ص2007العننناني حننننان، ( لتتوونينناإل

وتلهنننا تجتمننع فنني  ننول احننندا   لننى الشاشنن  وتمتنننين  اآللننيألعنناب الحاسننب 
  .الال ب من التحتم في مجويات هذه االحدا  فيما يعو  بالعالق  التفا لي 

لعناب او ننه ال نجند موتنزا لأألتتووني ، لدوج  اإل لعابولقد شاع استخدام األ
جمينع ، ممنا جعلهنا متاحن  للبنل نتناد ال نجند مننزال خالينا منهنا، للتوفينه يخلنو منهنا
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قنننوانهم  لننى اسنننتخدامها، أمننن  وأ ،أحيانننابتشنننجيع مننن االبنننا   طفننالوخاصنن  لأ
 لنى  لعابوتحتوي هذه األ أخوى،المدمج  الخاص  بها احيانا  قواصوتبادل األ
ق السنننننياوات والمصنننناو   والمالتمننننن ، حقيقيننننن  تتننننوة القننننندم وسننننبا لعننننابمحاتنننناة أل

الخيالي  تغزو الفضا  وحوب النجوم وفي اي منها يقوم الال ب  لعاب لى األاو 
طالقهننا او  بنالتحتم فني بعننل  ناصنو اللعبنن  تاألسنلح  المسننتخدم  وتوجيههنا وا 

، ودوو لتنل مننهم ثنم ضنع خطن  لهنمو المحناوبين وتشنتيلهم وو أاختيناو الال بنين 
لحناق الهزيمن  بخصنومهم  ,Krogh .S )تنوجيههم والمحافظن   لنى سنالمتهم وا 

and K. slentez, 2001,P43) 
ألعننننناب  ميدانيننننن  للعدينننند منننننمتابعنننن   2005 جننننوت نننننووة السنننننعد سننننن أحينننن  

 ثنننناونننننه فنننني الوقننننت الننننذي تاتنننند فيننننه بعننننل الدواسننننات اآلأالفيننننديو، واسننننتنتجت 
، و لنى تحصنيلهم الدواسنني طفننال،األ   لنى سنلو  لتتوونينناإل لعنابااليجابين  لأ

، ففي نظوها تتسم ثم  لى المجتمع بعد ذل ي   ليهم سلب آثاوولتن ايضا هنا  
  بننالعن  وتنادي الننى مضنا ف  الهيجننان الفسننيولوجي لتتوونيناإل لعنناببعنل األ
السننلو  االجتمننا ي  ، وتننناقص فننيواتم المشننا و واألفتنناو العدوانينن النوظيفي وتنن

 .تالسمن  المفوط  طفالسلبي   لى صح  األ آثاويضا أ، ولها السوي المنضبط
ئمنن  مهمنن  بالدواسننات واألبحنا  التنني تثبننت النندوو التبيننو الننذي تمنا قنندمت قا
وأفالم العن  التي تب   بو القنوات الفضائي  في تأصيل  لعابتقوم به هذه األ

والمنواهقين وأيضنا الشنباب الفتن  النظنو النى ضننوووة  طفنالالقتنل والعنن  لندى األ
 .31)، ص 2005ماوس 8السعد نووة (اتخاذ موق  منها
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 شكالية:اإل
ثو التوبين  أفن األهنم،المواحنل العموين  ان لنم تتنن  أهنمتعند موحلن  الطفولن  منن 

، فهي الموحل  التني يتلقنى موحل  يستمو مع الفود طوال حياتهوالتعليم في هذه ال
 فيها الطفل التعلم بشتل متث  فهو خالل هذه الموحل  تالصلصال الذي يسنهل

، وينبغني الطفنل لتصنوفات الغينو فيها محاتاة، وهي الموحل  التي نشاهد تشتيله
ان يتنون لنندى الوالنندين ومقنندمي الو اينن  للطفنل فنني هننذه الموحلنن  الننو ي التننافي 

، وتننذا النو ي بالماشننوات فيو بيئن  مناسننب  للتعلنيم المبتتنوبالمهناوات الالزمن  لتننو 
  .التي تنذو بتعثو الطفل

ه وتفويننن  ، تمنننا انهنننا وسنننيل  للتوفينننلعننناب مهمننن  فننني موحلننن  الطفولننن تعتبننو األ
علنننيم وتنمينن  المواهنننب لننندى تعننند وسننائل للت ألعننابالطاقننات والقننندوات فننان هننننا  

، فمننن التغيننوات المجتمعين  والتتنولوجينن بسننبب  لعنابولقنند اختلفننت األ األطفنال،
  . لتتوونيجهزة اإلوم يقضون من الوقت في استخدام األالي أطفالالمشاهد ان 

ن هنننذه إل االتصننال فحسنننب، بنننل تنولوجينن   لنننى مجننناولننم تقتصنننو الثنننووة الت
صبحت هام  في حياة الناس من خالل تسوقهم وتنقلهم أالثقاف  الوقمي  الحديث  

التني ال تقتصننو  لنى موحلنن    لتتوونيناإل لعننابوفني جاننب التوفيننه ومنن ذلن  األ
ن أتمنننننا  األ منننناو،نتونننننت تناسنننننب جميننننع المتاحننننن   بننننو األ لعنننناب، فاألالطفولنننن 

  لتتوونيناإل لعنابللحصول  لى انواع مختلف  منن األ امتال  االجهزة يعد فوص 
األلعاب هي طويق   وضها للوسوم ، ولعل التقنيات الحديث  التي تتميز بها هذه 

الصنوو اضناف  الننى سنهول  المشنناوت   لنى نطنناق واسنع ادت الننى انجنذابهم لهننا و 
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، 2010الحضنني  يوسننن ، ( باإلضنناف  الننى سننو   التجدينند منننن قبننل المطننووين
 .14)ص 
، حي  لعاب جوانب ايجابي  و جوانب سلبي ن يتون لهذه األأومن الطبيعي  

توصلت دواس  اجواها الباحن   بند النوزاق سنعيد النى  ندد منن االيجابينات التني 
  ابوزهنننا التسننلي  والتوفينننه وتنميننن  النننذاتوة وسنننو   لتتوونيننناإل لعنننابتتميننز بهنننا األ

، تمنا توصننل نولوجينات الحديثن فني اسنتخدام التتالتفتينو ووسنيل  للنتعلم وسنهول  
لننبعل العنادات والقننيم لنندى وتحطنيم  واالنطننوا ،ة سنلبيات أهمهننا العزلن  النى  نند
جهاد العيننين والتنوتو األطفال،  بند ( تما تتسبب في بعل االموال تالبدان  وا 

 .51)، ص 2018الوزاق سعيد،
و  سننل (شناوت نظوين  النتعلم االجتمنا ي النى ا ان السنلو  العندواني  أ حين 
، او بمالحظن  سنلو  االخنوين تسابه من خالل التجوب  المباشنوة يتم ات  )العن 

محمد  ادل  بد ( ااو بالطويقتين معا وذل  من خالل التعلم االجتما ي للسلو 
 53)، ص2007الجواد، 

  يمتننن تحدينند مشنننتل  لتتوونيننناإل لعننابوفنني خضننم هننذا االهتمنننام التبيننو باأل
 التالي: الدواس  في التساال الموتزي

علي  مسيتمدمي ا وبالياال علي   لعيابالتيي تديداث ا هيال األ  اثارماهي اآل_
 الطفل؟

 وانطالقا من هذا نطوح التسااالت الفو ي  التالي :

     لى سلو  الطفل؟لتتوونياإل لعاباأل تي  تاثو1_
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 لنننى سنننلو  فتواضننني ااأللعننناب اإللتتوونيننن ا مننناهي انعتاسنننات العنننالم اال 2_
 الطفل؟
  خنالل الحجننو الصننحي لتتوونينناإل لعنابالطفنل مخنناطو األ نجن ِّننبتين  3_
 المنزلي؟

 الدراسة: أهداف_
 ليها من خالل دواستنا تتمثل في:إهدا  التي نطمح الوصول األ
 .طفالاأل  العنيف  بين لتتوونياإل لعاباالطالع  لى واقع األ_
الفيديو العنيف   لنى  دوانين   ألعاب  و لتتوونياإل لعابمعوف  مدى تأثيو األ_
 .طفالاأل

  .لتتوونياإل لعابمخاطو هذه األ طفالتوضيح دوو االسوة في تجنيب األ_
 الدراسة:ية أهم_

السنننننلوتي   ثنننناواآل أهننننممننننوو  لننننى وليننننا  األأطننننالع تسننننهم هننننذه الدواسنننن  فنننني اِّ 
 ،  العنيفنننننن لتتوونيننننناإل لعننننننابلأ طفنننننالواالجتما يننننن  المتوتبنننننن   لنننننى مماوسنننننن  األ

 وبالتننننالي يمتننننن االستوشنننناد بنتننننائت الدواسننننن  وتوصننننياتها  ننننند الو بنننن  فنننني شنننننوا 
 .  جديدة إلتتووني ألعابنتاج إبومجيات األلعاب اإللتتووني  اوالو ب  في 

دواسننن  مثننل هننذه الظنننواهو وأثوهننا  لننى السنننلو  يجعلنننا اتثنننو  إلننى أن  ضنناف  إ
ومننا ال  ،وانتشنناوها والتخفينن  مننن حنندتها طفننالتحتمنا فنني ظنناهوة العننن  بننين األ

ه من توسيع أهدافن هذه الدواس  تتش  خبايا الفتو الغوبي و أيمتن تجاهله هو 
متانينننن  تفاديهنننننا وتجاهنننننل إبالتنننننالي و  األخنننننوى،ذه األلعننننناب وسنننننط المجتمعننننات هنننن
 . وا اتها وجاذبيتها واإلدمان  ليها إ 
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 مفاهيم الدراسة:

 العنف: 1_
ا، والتي Violentiaالالتيني  افيولنسيا ا  ان تلم  العن  تنحدو من التلم  إ

 .، باإلضاف  الى القوة تعني السمات الوحشي 
ا والذي يعني العمل بالخشون  والتدنيس، هذه Violareالفعل هوا فيوالو ا ا 

 . ا التي تعني القوة والقدوة Visالتلمات توتبط بتلم  ا فيسا  ا 

تات، تما الممتلو أ ذى باألشخاصألا يضا : امماوس  القوة البدني  إلنزالأهو 
التدخل في الحوي  مانيا او و المعامل  التي تحد  ضووا جسأ نها الفعلأ

 (Jaque Painet les autres,1997,P75)الشخصي  ا   
  :لكترونيالعنف اإل 2_
و أو لفظينننننا أقننننند يتننننون ماديننننا ، نننننه ا ننننندوان  ننننام ومتعمنننندأب  Barton  وفننننه
" اسنننتخدام تتنولوجيننا المعلومنننات واالتصننناالت، والنننذي يحنند  منننن خننالل جسننديا

 .187)، ص 2017حمد  بده ، أسما  أ(
 السلوك: 3_

و ود فعننننننل الفننننننود ال يتضننننننمن فقننننننط االسننننننتجابات والحوتننننننات أهننننننو اسننننننتجاب  
هنننذا ، وقننند يعنننني عبننناوات اللفظيننن  والخبنننوات الذاتيننن الجسننمي  بنننل يشنننمل حتنننى ال
فنوازات الغندد الخاصنن  إ تتندخل فيهناولين  التني األ وأالمصنطلح االسنتجاب  التلين  

  .12)، ص  2007فوزي احمد بن تويدي ،( بالتائن الحي
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 العدوان: 4_
و لتأتيدها، أما لحماي  الذات إ تدا  هو مظهو هجومي للسلو  يوجه فيه االِّ 

سننلو   ، ويصنفونه اجتما يننا بأننهسنلو  ضنناو ومندمو تمنا يصنفه العلمننا  : بأننه
أحمننننند حنننننويتي ، خيننننناطي ( مجمو ننننن  مننننن العوامنننننلسننننناس أبنننناد و ننننندواني  لنننننى 

الشنننخص النننذي ، الموتبطننن  بتنننل منننن المعتننندي و  12)، ص 2004مصننطفى ، 
 .الحتم  ليهيقوم بتقويم السلو  و 

  كورونا:فيروس 5_
فيووسنات توووننا هنني فصنيل  تبيننوة منن الفيووسننات التني قنند تسنبب المننول 

ن  ننددا تبينوا مننن فيووسننات تووونننا تسننبب أوالحيننوان، ومننن المعننوو   لإلنسنان
لندى البشننو حناالت  نندوى الجهناز التنفسنني التني تتننواوح حندتها مننن ننزالت البننود 
الشنننائع  الننننى االمننننوال االشنننند وخامنننن  مثننننل متالزمنننن  الشننننوق االوسننننط التنفسنننني  

، ويسبب فيووس تووونا المتتش  ماخوا )الساوس (والمتالزم  التنفسي  الحادة  
 .10)، ص 2020فيووس تووونا،  covid19(فيووس تووونامول يسمى 

 ة عل  سلوك الطفل:لكترونياإل  لعاباأل  اثيرأت_وال أ
 .238)، ص  2009احمد فالق ، (الطفولة والعدوان1_

يتخننذ العنندوان خننالل موحلننن  الطفولنن  اشننتال ومظننناهو  دينندة ومختلفنن  ننننذتو 
 منها :
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االشناوي ، العندوان العنين  بالجسنند ، ، العندوان التعبينوي او العندوان اللفظني 
 نندوان المنافسننن ، العننندوان المباشنننو والغينننو مباشنننو ، العننندوان الفنننودي ، العننندوان 

 .الجما ي ، العدوان نحو الذات
ن حوتننات  نننن    مننلتتوونيننناإل لعننابن مننا ينننتم مشنناهدته ضننمن األإو ليننه فنن

وتنننننذا  ،واالجتمننننا يانننننب العقائنننندي والننننديني ، تمننننس الجومننننناظو مخلنننن  بالحيننننا 
طواال تجعل من الطفل شخصنا  نيفنا و ندواني  ينو  لعابالحدي   ن هاته األ

فبتقليننننده لتلننننن   ،اجتمننننا ي يشننننتل خطنننننوا  لننننى نفسنننننه و لننننى  ينننننوه مننننن محيطنننننه
، ويصننبح العننن  شننتال مننن و يننوهة باأللعنناب قنند ينناذي نفسننه الحوتننات الموجننود

يو إلثبنننننات شننننتال شخصنننننيته تحوتنننننات المالتمننننن  والمبننننناوزة او القفنننننز او التتسنننننأ
 نندنان احمننند ( الشننجا   والتشننبه  ببطننل اللعبنن  الننذي يشننتل نموذجننا لننه وألقوانننه

 .26)، ص 2006الفسفوس، 
تعد موحل  الطفول  حجو الزاوي  التي تعتمد  ليها المواحل الالحق  من  حي 
التني ننوى منن ، ألنها المنوآة الصنافي  نسان فهي من أهم المواحل العموي حياة اال

، وبمقنننداو االهتمننننام بهننننم داليننننوم هنننم وجننننال الغنننن أطفننننالف األمننن ،قبل خاللهنننا مسننننت
، لنذا فاألمن  المتقدمن  هني التني تعنند  نداد السنليم تتقندم االمن  وتوتقنيوا  ندادهم اال

هننا وتنشنننئهم وتنننوفو لهنننم الجنننو المناسنننب لينمنننوا نمنننوا متتنننامال فننني الجواننننب أطفال
 .10)، ص 2010جميعان ابواهيم ، (  النفسي  واالجتما ي  والتوبوي  والصحي 

، حيننن  يتننننأل  العننندوان الجمعنننني طفننننالنننننواع العننندوان الشننننائع   نننند األأومنننن 
، إلبعناده واال تندا   لينه تمنا يتن مو جمو   منهم في  صاب  ضد طفل  وينبم
حاجيننات او سننوق  االشنننيا   لننى التبنناو ويتمثننل ذلننن  بتتسننيو بعننل ال طفننالاأل
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 طفنننالاأل ألعننابووي   ننن العننندوان تظهننو فننني ، وهننننا  تعبيننوات ال شنننعوتخويبهننا
النننذين يحملنننون العصننني ويخالونهنننا بننننادق حوبيننن  فيطلقنننون النننناو الوهميننن   لنننى 

  .بعضهم
، ومقبول  اذا ذا تانت جسدي  ومتشوف  و لني إ  و العدواني  موفوض  وممقوت

ت  نننند هننناال  االهننل ضنننمني  ومعنويننن ، حيننن  يطلننق  ليهنننا الفننناظ تننننافس، تاننن
ذا تمثلنت فني األلعناب الوياضني  تطلنق  ليهنا النووح الوياضني  اوة او طموح، شطا

 .173)، ص 1994شحيمي مح مد ،  (التنافس العلمياو 
، وع المتافأة والجنزا   لنى العندوانووبط العلما  والباحثين هذه المسال  بموض

ني  منهجا، وان  وقب تن   لى  دوانه اتخذ من العدوا طفالفمن توفئ من األ
الموجهنن  النننى توتيننند  طفنننالتمنننا ال نسننتطيع تجاهنننل العدوانيننن   ننند األ ،واسننتتان

تندها او تتتبهنا او الذات فالوواث  تعطي االستعدادات وتأتي الظنوو  البيئين  لتا 
، تمنا يننوى التثينو مننن العلمننا  ان االحبناط دائمننا يقنود الننى العنندوان تلغيهنا نهائيننا

 .364)، ص 1997العيسوي  بد الوحمان ، (

 :لكترونية عل  سلوك الطفلاإل  لعابلبيال األ وس آاثار2_

تدفع التتنولوجيا الطفل الى التوحد واالنعزال  ن  ائلته التودد واالنعزال : _
منننام أ، فتجننده يقضننني سنننا ات وينطنننوي فننني  ننالم إلتتوونننني افتواضنننيوأصنندقائه 

لتتوونيننن  اإل لعنننابو مماوسننن  األأفنننالم منننا لمشننناهدة األأ اااليبننناداوأشاشننن  التلفننناز 
لتتوونين  بنندال مننن اإل لعننابجهننزة واأل لننب وقتننه منع األأ نننه يفضننل قضنا  أحتنى 

 .قضا  وقته مع  ائلته
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 االالبتوباو أمام شاشات التلفاز أطفال سا ات قضا  األضرار صدية : أ_
لنننى إيننادي  و حتننى الهواتنن  الذتيننن  تعننول الطفنننل لأشننع  المنبعثننن  منهننا ممننناأ

خننوى مثننل ألننى مشنناتل صننحي  إهننذا باإلضنناف  ، ضنع  النظننو وتحسننس العننين
 .أطعم  التثيوة دون ادوا  التمي وتناولهم ل طفالالسمن  لتثوة جلوس األ

قنننند  نتوننننتاألجهنننزة التتنولوجيننن  و منننن خنننالل األنفتييياي  يييير المدييييدود: االا _
و أمنننوه فهنننو  ننالم مفتنننوح لننيس لنننه حننندود يتعننول الطفنننل لمحتننوى  ينننو الئننق لع

لصغيو ال يدوتون تيفين  التميينز بنين منا هنو صنحيح ا طفالشووط ومع سن األ
 .وخاطئ مما ياثو بالطبع في سلوتياتهم

لعننن  وذلن  نتيجنن  لمشنناهدته بعننل قند يتتسننب الطفننل ا :اكتسيياب العنييف_
التننني  لعننناب ننن طوينننق األ وأبننن خو  وأالم التننني تقننندم مشنناهد  نننن  بشنننتل فنناأل

ثو الطفنل بمنا يشناهده بنل ويحناول مماوسنته أو قتل و ادة ما يتأتتضمن حووب 
للحنند مننن  طفننالدوو االبننا  فنني توجيننه وو اينن  األ يننأتيفني الحينناة الواقعينن  وهنننا 
ي أن االفنواط فني اسننتخدام أتهنا الحديثن   لننيهم، حين  اضنواو التتنولوجينا وأجهز 

 .100)، ص  2018 بد الوزاق سعيد ،(شي  يقلب مزاياه الى  يوب وأضواو

 : ي عل  سلوك الطفلانعكاسال العالم االفتراض_اثانيا

 :فتراضيالطفل والعالم االا 1_
تضننع ثقلهننا  لنننى مسننتخدميها ، حتننى ظهننوت نتننائت مبهنننوة  نتونننتلننم تتنند األ

نمناط الحينناة أيننو ولندت مننن وحنم خصننائص هنذه الوسننيل ، التني  ملننت  لنى تغي
 .التقليدي  المألوف وق تفا التهم ، وتذا  القاتهم االجتما ي  وطاليومي  لأفواد
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، خلقهنا لفضننا  جدينند تصنالي  حديثنن توسننيل  اِّ  نتونننتص األخصنائ أهننمومنن 
، فضنا  وقمني خينالي يحتنوي  لنى ول الواقنعأل  الذي نعني  فينه  لنى  يو ذ

، ن يتننننون هننننذا الفضننننا  محسوسننننناأا دون مننننا نحتاجننننه ويننننوفو لنننننا جمينننننع و باتننننن
يسنننتهوي مسننننتخدمي  ألنننذي بنننندنننننه العنننالم االفتواضنننني اأمتجسننندا بمعالمننننه الماديننن  
ضننننننحى أ، فقنننننند يسننننننوقهم مننننننن  ننننننالمهم المننننننادي المحسننننننوسالشننننننبت  العنتبوتينننننن  و 

يعتفنننون  لنننى خننندمات الشنننبت  بشنننتل وهينننب وهننني بنننندووها  نتوننننتمسنننتخدمو األ
منحتهم تل ما يجول في خاطوهم وأتثو ما  جنل فني وقنوع الطنالق بيننهم وبنين 

  .المجتمع التالسيتي
الذين تزامن سنهم  طفالهم األذا العالم االفتواضي د التجنس بهووا أهمولعل 

، وقنننند نبنننه العدينننند مننننن بننننا ه الشننننو يينأنتوننننت فتننننانوا بننننذل  منننع ذووة تطننننوو األ
لننننى إطفنننال البننناحثين لحجنننم التغيينننو الحاصننننل فننني المجتمنننع الحننننالي وأسنننبقي  األ

ن ذلنن   المنن  مننن أالعني  فنني العننالم االفتواضنني تحننت لنوا  الشننبت  ، ماتنندين 
، 2009شنفيق ليتوفننان، ( ت التغينو الحاصننل فني ذووة البننا  االجتمننا ي المنا
  .57)ص 

من سننننه مننننع تطننننوو ن الطفننننل النننذي تننننزاأوينننوى بعننننل البننناحثين النفسننننانيين 
مامنا تبينوا تبنو بمضنامين الشنبت  وال يعينو اهتأ، يتعلنق بصنووة وانتشناو األنتوننت

، مقابننننل قبولنننه لمعنننناييو العنننالم االفتواضنننني  المبنننني  لننننى بالعالقنننات التالسنننيتي 
 .61)، ص 2009شفيق ليتوفان، (  واالندماج فيه بسهول  إلتتوونيسس أ
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 الطفل:العالم االفتراضي عل  سلوك  آاثارانعكاسال و 2_
، بسنبب تقليندهم مشناهيو همأطفالاليات توبوي  وسلوتي  مع با  اشتيواجه اآل

، منهننننا تنننداول  بنننناوات وتلمنننات بذيئنننن  ول الواقنننعألتواصنننل االجتمنننا ي  لننننى ا
الوالننندين و نننندم احتنننوام تبنننناو  ، و صنننيانخطيننننوة ومحاولننن  تنفينننذ حوتننننات وأفعنننال

خنننوى والتنننأثو بثقافنننات  ويبننن   ننننن أالسنننن، واسنننتخدام مصنننطلحات منننن لهجننننات 
 .مجتمعنا

ننأد يقنننول المستشنناو النفسنني الننندتتوو وفنني هننذا الصنند ن ألمعننني األ دحمنند محم 
 منننننال التنننننني طفنننننال يخلطنننننون بنننننين الواقنننننع والخينننننال، ويقلننننندون األتثينننننوا منننننن األا

ى سنننبيل التجوبنن  واالتتشنننا  يشنناهدونها فنني تصنننوفاتهم وسننلوتياتهم اليوميننن   لنن
وأيضا من  ،ساليب القتال والمباوزة والحوتات الخطيوةأ، فيتعلم الطفل الشخصي

 لعابخالل المسلسالت التاويخي  وأفالم المغاموات والشخصيات البطولي  في األ
 .لتتووني  ومقاطع الفيديو  لى األنتونتاإل

 لنى لنه، أ شنخاص النذين يعتبنوهم منثال ن ا الطفنل يواقنب االألمعي ويشوح األ
 )شنننات  ب سنننا (و )انسننتغوام  (و ) الفايسننبو  (تأبطالننه المفضننلين، ومشنناهيو

اليوميننننن  وتيننننن  يتصنننننوفون منننننع  ، فيشننننناهد تيفيننننن  منننننواجهتهم المشنننننتالتو يوهننننا
ثلى للتعامل مع نها الطويق  المأ، ويحفظ هذه المشاهد في الذاتوة  لى خصومهم

و ننند تعوضننه لمواقنن  منن النننوع نفسننه، تسننتوجع ذاتوتننه ، المشنتالت الشخصنني 
وبهم وسننيل  لحننل سنلأبطالنه الننوهميين متخنذا مننن أفعننال أ، ويحناتي هنذه المشنناهد
 ا.مشتالته
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النننذي يبننن   ،لنننى خطنننو المحتننوى العنيننن ، لفظينننا وجسنندياإلمعنني األ هتمننا نب ننن
ن ابعننننل المسلسنننالت الشنننهيوة المنننأخوذة  ننننن أ، مضنننيفا بتثافننن   لنننى األنتوننننت
قنننوات  ، وتعننول  لننىمنن المشنناهد الجنسنني   يننو الالئقن  الغنوب تحننوي العدينند

 هم يتننابعون قنناة أطفننالأطفنالن ألنى إهننل األطفنال العوبين  الموثوقنن ، فيطمنئن األ
و فتننناأ، منننا يجعنننل الطفننل ضنننحي  دون التأتننند منننن محتننوى منننا يعنننول لهننممننن  آ

 .تنافي نشأته الديني  والثقافي ا
، منننن خنننالل النننتحتم بمسننننتوى منننوو سنننهالا قننند يبننندو تجننننب هنننذه األ وأضنننا 
، لتننننن تظنننل خطنننووة التعننننول  ننندادات التطبيقننناتإ ي  المتننناح ضننننمن الخصوصننن

، وطبقنا لدواسن  نشنوتها جامعن  اينال ا بالوالينات المتحندة قائمن  لكترونينمر اإل للت
يحنننناولون االنتحنننناو  طفننننالاأل مننننن لتتوونننننين ضننننحايا التنمننننو اإلإمويتينننن  ، فنننناأل

، ص 2016مطنننو محمننند السنننيد،(قنننوانهم ا أتثنننو منننن أ، منننوات 9النننى  2 بمعننندل
(153 

 :لكترونيالتنمر اإل *
متنأثوين بشخصننيات  أطفنالوصند معلمنون وأسنناتذة سنلوتيات  نيفن  يماوسننها 

 لننى  طفننالقبننال األإن أ، مشننيوين الننى يوة  لننى مواقننع التواصننل االجتمننا يشننه
ذ يننننتت  نننه اتتسنننابهم سننلوتيات مثنننل االنننندفاع إ، مننوا خطينننواأصنننبح أمشنناهدتها 
 .ال  ن الواقعلى االنفصإضاف  إ،   والتشبع بعادات وثقافات مختلف والعدواني
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،  لنننى طفننالة التنمننو اإللتتووننني لنندى األوحننذو مختصننون مننن تنننامي ظننناهو 
ن تتنننننواو أ، وأتنننندوا لعنننناب اإللتتوونينننن فننننالم التوتننننون واألأبطننننال أخلفينننن  تقلينننندهم 

 .د خطو نشو  السلو  العدواني لديه، يزيتعول الطفل لمشاهد العن 
، ويتخننننذون مننننن اهدالننننذين يننننداومون  لنننى هننننذه المشننن طفنننالن األأتنننندوا أتمنننا 

ل حسننننب ، يتسنننمون بالعدوانيننن  واالنعنننزاقننندوة لهنننم، يحننناولون تقلينننندهمشخصنننياتها 
 ،ألنهم ال يسنتطيعون التميينز بنين الحقيقن  و الخينالالشخصي  التي يتم تقمصها

 . 157)، ص 2016مطو محمد السيد،(

 :المن ج المستمدم في الدراسة_اثالاثا
فلقد تم استخدام المنهت الوصنفي ألننه بالنظو لطبيع  الموضوع المواد تناوله 

، ينننتم وصنننن  تحلينننل الظننناهوة ودواسننننتها يننننأ ،نسنننب فننني مثنننل هننننذه الدواسننناتاأل
سنننناليب التحليننننل الموتتننننز  لننننى أسننننلوب مننننن أويعنننو  المنننننهت الوصننننفي بأنننننه ا 

و منننندة أو موضنننوع محننندد منننن خنننالل فتنننوة أمعلومنننات تافيننن  ودقيقننن   نننن ظننناهوة 
الحصننول  لنى نتنائت  ملين  ثنم تفسنيوها بطويقنن  جنل أ، وذلن  منن زمنين  معلومن 

محمننننند  بينننننندات (  موضنننننو ي ، وبمنننننا ينسننننننجم منننننع المعطيننننننات الفعليننننن  للظنننننناهوة
ل الظاهوة وتقديم مقتوحات ين قمنا بمحاول  تحلي، أ 46)، ص 1999وآخوون، 
لتقننننديم   لنننى مالحظنننن  الواقنننع ووصنننفه ومحاولنننن  تحليلنننه ، وتنننم ذلنننن  بننننا   بشنننأنها

 .لدواس مقتوحات في مجال ا

اثنيييات فتييير  أة لكترونيييياإل  لعيييابك ممييياطر األ أطفاليييكييييف ت نيييب _ا رابعييي
 ؟الد ر الصدي المنزلي



لوك وعالقته اإللكترونيَّة األلعاب في العنف  األطفال لدى العدواني بالسُّ
 ط.د. طارق بروك 

 

254 
 

، تصدر 1، المجلد2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

 طفنالثو في البشوي  جمعا  وخاص  فئ  األأن وبا  تووونا أمما ال ش  فيه 
نفسنننهم فننني حجنننو منزلنني يقيننند تحوتننناتهم ويسنننجنهم فننني فضنننا ات أالننذين وجننندوا 

، والديناميتي  والنشاط والحيوي  بالحوتي مغلق  تتعاول مع طبيعتهم التي تتميز 
نننننننا أطفالقنننننواو الحجنننننو الصنننننحي الشنننننامل مننننننذ  مننننناوس الماضننننني ، جعنننننل إفمننننننذ 

محبوسنين داخنل المنننازل ومنع تزاينند ا نداد المصننابين بفينووس تووونننا ومنا وافقننه 
 ضنا  ودمنوت النفسنيات وفني ظنل  يناب وسنائل وهقنت األأمن مخاو  وفوبيا 

، وجننند و يوهنننا طفنننال  المدوسنني  ووينننال األل تالوياضنننتوفيننه ا تننناد  ليهنننا الطفننن
سنننواو المنننزل يبحننن   ننن بنننديل توفيهنني يسنننلي بننه نفسنننه أنفسننه محاصنننوا داخننل 

 لعنابو األأويشغل به وقته فال يجند سنوى الصنوو المتحوتن   لنى جهناز التلفناز 
بنننين مطوقننن  التوووننننا الخانقنن  لأنفننناس والتننني حنننومتهم منننن  فأصنننبح  لتتوونينناإل

جهنننننزة الهواتنننن  المحمولننننن  أواللعنننننب بتننننل حويننننن  وبننننين سننننندان  الدواسنننن  والنشنننناط
جنال آواالتابالتا واالبالي ستايشن االتي ستاثو  لنى سنلوتاتهم و لنى صنحتهم 

 . اجال أم
لق النفسي نا من القأطفاليجاد بعل الحلول إلنقاذ إومن هنا  تان البد من 

والتننننوتو العصننننبي خننننالل فتننننوة الحجننننو الصننننحي المنزلنننني والبحنننن   ننننن البننننندائل 
 .لتخليصهم من قلق الحجو الصحي ناطفالالتوفيهي  التي من الممتن توفيوها أل

ن هنننا  طنننوق أجمننع دتنناتوة ومختصننين فننني الصننح  والتنمينن  المسننتموة أفقنند 
تندوا  لنى أ، تمنا تتوونين اإلل لعناباالدمنان  لنى األننا منن أطفالمتعددة لتخليص 
يتمتنع بهننا  وليننا  إليجناد بنندائل توفيهين  لتلن  التنني تنان الطفننلضنوووة اجتهناد األ



لوك وعالقته اإللكترونيَّة األلعاب في العنف   ط.د. طارق بروك األطفال لدى العدواني بالسُّ

 

تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو  255
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

بنائهنا لتيفين  التعامنل الصنحيح منع أسوة اوشاد ، تما  لى األيام العادي خالل األ
يجادلتتوونياإل لعاباأل  :بدائل مفيدة لهم مثل   وا 

 لنننى  طفننالالمطالعنن  وتشنننجيع األنشننط  اجتما يننن  تالتو يننب فننني أابتتنناو _
 .ماوس  هواياتهم تالوسم والموسيقىم

 .شجاو والووود وتوبي  العصافيوخوى تغوس األنشط  األالقيام ببعل األ_
لتنننني وشنننادهم لمتابعننن  بننننوامت تلفزيونيننن  مفيننندة تننننالبوامت الوثائقيننن  والطبيننن  اإ_

 .تمنحهم فوص  التعلم والتثقي 
 .ي  والمشاوت  فيها مثل: النظاف  والطبخمال المنزل تتليفهم ببعل األ_
 بند   بنن ( يجاد حلول لبعل التجهيزات المنزلي  وتغييو ديتنوو المننزلإ_

 . 253)، ص 2013 بد العزيز، 

ن أ، تما بدا  وأيه ود م ثقته بنفسهإل من ن تمتن الطفأنشط  يمتن هذه األ
تثننو منا يمتنن مننن الوقنت مننع أهننو ضنوووة اسنتعداد العائلنن  لقضنا   هنمالبنديل األ
هم والجلننوس والحننواو معهننم مننن خننالل د ننوتهم للتفتيننو فنني حلننول لنننبعل أطفننال

فتوي  تنافسني  يشناو  فيهنا  ألعابمن خالل  وأالمشاتل اليومي  وتيفي  تجاوزها 
 .االبا  واألبنا 

 :لتزام بما يليوليا  االِّ تما يجب  لى األ

بنننا  ن يقنننوم اآلأمنننن الجيننند : وقيييال للعا لييية بيييدون تكنولو يييياأتمصيييي  _
بتخصيص وقت للعائل  بدون استخدام الهواتن  الذتين  وشاشنات التلفناز و يوهنا 
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يجعل هننا  جهزة التي تعيق التواصل االجتما ي في الحياة الواقعي  مما من األ
 . بنااألبا  و لغ  حواو بين اآل

بوضع با  ن يقوم اآلأمن الضوووي : لكترونية  ز  اإل شروط استمدام األ_
 أ  الحديثنن  منننن حينن   ننندد السننا ات فينشنننلتتوونينننجهننزة اإلشننووط السنننتخدام األ

 . الطفل  لى هذه الشووط وتصبح  ادة في حياته
ن تقنوم بتوجينه طفلن  أن تتون قدوة لطفلن  فنال يمتنن أيجب :  !كن قدو  _

و فني أ لنب وقتن  منع الهنات  أ ننت تقضني أباإلوشاد في استخدام الهنات  بينمنا 
 . 258)، ص 2013 بد   بن  بد العزيز، (لتلفازمشاهدة ا

 : توصيال الدراسة_مامسا
 طفنننالشننخاص وخاصنن  فئنن  األطال نننا  لننى مننا يعانينننه اليننوم األمننن خننالل اِّ 

وقنننات أداوة إتثننو حوصنننا  لنننى أ، ممنننا يجعلننننا نتيجنن  الحجنننو المنزلننني المفننوول
التوصننننيات ، سننننحاول تقنننديم مجمو نننن  منننن بشنننتل جينننند وحسنننن تسننننييوهافنننوا هم 

وليا   لى تسنييو هنذه الموحلن  الحساسن  نها مسا دة األأواالقتواحات التي من ش
و التقليننل منن اسننتعمالها ويمتننن أ  لتتوونيناإل لعننابدون اللجنو  الننى اسنتخدام األ

 :التوصيات فيما يأتي ذتو هذه
  واللعننب والنشناطات الهادفنن  تالوسننم لتتوونينناإل لعنابتقسنيم الوقننت بننين األ_
  …والغنا 
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بننننننننننائهم لمواجهنننننننن  العنننننننننن  سننننننننوة فننننننننني القننننننننواوات الخاصنننننننن  بأتفعيننننننننل دوو األ_
سناليب الوقابن  لمواقنع التواصنل االجتمنا ي أسنو  لنى ، مع تو ين  األاإللتتووني

 .الخاص  بأبنائهم
التني تنمني التفتينو والنذتا  وأسنلوب  لعاب لى مماوس  األ طفالتشجيع األ_

 .مواق  الحوج وتيفي  التصو  في الحل المشتالت 
، ن ال يتجننناوز السنننا   الواحننندة فننني الينننومأتنظننيم وقنننت لعنننب للطفنننل  لنننى _

عادينن  فمنا بالنن  خننالل هننذه وقننات الفالمختصنون يحننذوون مننن اسنتخدامها فنني األ
   .الموحل
ن تقننندم وسنننائل اال ننالم المختلفننن  بنننوامت التو ينن  لمخننناطو العنننن  أضننوووة _
 .والنسيت االجتما ي للمجتمعللفود من النفسي  لى األ لتتوونياإل

 الماتمة:
،  ينننو صنننقاع العنننالمأالنننذي تفشننى فننني جمينننع  ن وبنننا  تووونننناأحنند ينتنننو أال 

وتنا ونشننناطنا الينننومي و بننن خو فنني سنننلأثننو بشنننتل أالعننادات وبننندل االهتمامنننات و 
خالل  طفالل  البدائل التوفيهي  لأأتثو بمسأوليا  االهتمام ، فعلى األواهتماماتنا

هم  لنى تجناوز هنذه الفتنوة العصنيب  أطفنالفتنوة الحجنو الصنحي المنزلني لمسنا دة 
ن تتنون مناسنب  لتندميو نفسنياتهم وتحنويلهم الننى أواسنتغاللها بشنتل ايجنابي بندل 

لوتاتهم   التننني لهنننا انعتاسننات خطينننوة  لنننى سنننلتتوونينناإل لعنننابمنندمنين  لنننى األ
 .وصحتهم الجسدي  والنفسي 
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ي ننا فأ  وال سيما لتتوونياإل لعابتليا من األ طفالنع األفمن  يو الممتن م
سنو تقننين سنا ات اسنتخدام ، ولتنن ينبغني  لنى األالحجو الصنحي المنزلني فتوة
لخدمننن  وذلنن  منننن خنننالل تحدينند وقنننت اسنننتخدام الجهنناز وهنننذه ا طفنننالجهننزة لأاأل

أضننواو ، وتننذل  الوقابنن  مننن قبننل الوالنندين وتثقننيفهم بجهننزة الحديثنن متننوفوة فنني األ
التني فيهنا  لعناب  وتنو يتهم باألضنواو التني قند تسنببها األلتتوونياإل لعابهذه األ

ن يتون هنا  وقت يماوس أسو  لى ن تحوص األأ، ومن المهم مماوس  للعن 
 .جهزة لتفوي  الطاق خوى بعيدا  ن األأحوتي  ونشاطات  ألعابفيه الطفل 

ولو  أهمن نسألقد حاولنا من خالل هذه الدواس  وفي مثل هذا الوقت بالذات 
ن هننننذا أبجنننز  فننني  ملينننن  البحننن  العلمننني فنننني مجنننال ال ينننزال خصننننب خاصننن  و 

دمنان إخطو (يجاد حلول لهذه المشتل إتم بعد الموضوع هو حدي  السا   ولم ي
داين  لدواسنات ب ، ممنا يجعنل منن دواسنتنا هني) لتتوونيناإل لعناب لنى األ طفنالاأل
، وان تاننننت بعنننل المنطلقنننات قننند اهتمننت بتقنننديم بعنننل الحلنننول لتفنننادي خننوىأ

فنننان دواسننتنا جنننا ت لالهتمننام بهننناال   طفننال   لنننى األلتتوونينناإل لعنننابخطننو األ
ن أنها أالمتواجندين فنني الحجنو المنزلني مننن ايجناد الينات وبنندائل منن شنن طفنالاأل

خطناو أتل مصندو   التني تشننينلتتوو اإل لعنابتعوضهم  ن مماوس  ومشاهدة األ
سوة في هذه العملي  من خالل مواقبتها بواز دوو األإنفسي  وصحي   ليهم، وتذا 

 لعننننننننابوتنننننننوجيههم التوجينننننننه السنننننننليم فننننننني مماوسننننننن  واسنننننننتخدام تلننننننن  األ طفننننننناللأ
   . لتتوونياإل

 المصادر والمرا ع
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  :ةوالمرا ع باللغة العربيَّ  قا مة المصادر_أوال
 الكتب:

 ،_سس النظوي  والتطبيقي األ _ طفالاللعب  ند األ ، (2007)حنان العناني1_
  . مان داو الفتو،، دون طبع 

الفيديو لأطفال ، جويدة  ألعابالخطو في  ،2005)ماوس (8 السعد نووة2_
 .، الويال ، المملت  العوبي  السعودي 13406، العدد الويال

في المداوس الثانوي   العن  لدى التالميذ ، (2007)فوزي احمد بن تويدي  3_
، موتز الدواسات والبحو ، الويال ،مني الجزائوي ، متتب  ناي  للعلوم األ

 .المملت  العوبي  السعودي 

، دليل تو وي صحي شامل، covid19  (2020)تووونا المستجدفيووس 4_
   .ووتوا، األ2020 ماوس 5 ولى،النسخ  األ

 الطفول  وسبل  الجها_نحوا  المشتالت واالِّ  ،(1994)شحيمي محمد _5
 .بيووت ، لبنان، 1طداو الفتو اللبناني، 

 سيتولوجي  المجوم، داو الواتب الجامعي ،  ،  (1997)العيسوي  بد الوحمان_6
 .بيووت، لبنانبدون طبع ، 

منهجي  البح   ،(1999)،  قل  مبيضين بو نصاوأمحمد  بيدات، محمد 7_
،  مان، 2، ط، داو وائل للنشو _والمواحل والتطبيقات القوا د_العلمي  

 .ودناأل

 :الم الل العلمية
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هنا  حياة افتواضي  وائع ، دواس  منشووة،  ،(2010) يوس الحضي  1_
 .، الويال، المملت  العوبي  السعودي 220 عليم، العدد، وزاوة التمجل  المعوف 

اإللتتووني  واألطفال قوا ة االيجابيات  لعاباأل ،(2018)  بد الوزاق سعي2_
جتما ي ، جامع  الجزائو العاصم ، ، مجل  العلوم االنساني  واالوالسلبيات
  و.الجزائ

من لتتووني  وثقاف  العن ، األاإل لعاباأل ،) (2007محمد  ادل  بد الجواد3_
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 ة على األطفال في زمنلتررنيَّ  مظاهر تأثيرات األلعاب اإل
 Covid-19كورنيا 

Features of the effects of electronic games on children during 

the corona virus pendamic 

 موساني عبد الحفَّظ
صالباحث  ِ

 دكتوراه علم ِاجتماع ااِلت 
 الجزائر -جامعة جَّاللي الَّابس سَّدي بلعباس 

  

  ملخص

جائحة كورونا املستجدة عامليًا ومحليًا فرضت حالة من التباعد االجتماعي  
وتطبيق نظام الحجر الصحي خاص باملنزل لكل األفراد، األمر الذي أدى إلى 

تحول مفاجئ في حياة األطفال صاحبه لجوء أسرهم إلى خيار األلعاب 
وا فرصة اإللكترونية لتمكين أبنائهم من الترويح عن أنفسهم بعد أن فقد

الذهاب إلى مؤسساتهم التعليمية والترفيهية ودور التسلية والخروج من املنزل، 
إال أن تطبيق هذا النظام يحتاج إلى دراسات نظرا ملا تسببه هذه األلعاب من 

نقاشات بين من  عرفتداعيات وانعكاسات على األطفال، كون هذا األسلوب 
عن مدى فعالية ونجاعة هذا هو رافض ومؤيد له، فتمحورت جل التساؤالت 

النمط في ظل ما وصفوه بانعدام رؤى أهل االختصاص والخطط املتبعة في 
التوجيهات، وهذا بعد تجاهل مظاهر التأثيرات النفسية والعزلة االجتماعية 
والخوف، والقلق، وانطالقًا مما سبق تهدف هذه املداخلة في ظل التحديات 

ن ماهية األلعاب اإللكترونية ومتطلبات الجديدة الحاصلة إلى توضيح وتبيا
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ألطفال، وبالتالي إيضاح على ا استخدامها، إضافة إلى معرفة تأثيراتها النفسية
، وانسجاما مع الطبيعة النظرية للبحث تم استخدام همأثارها على مستقبل

املنهج الوصفي الذي بموجبه سنقوم باستعراض وتحليل املفاهيم واملساهمات 
العالقة بموضوع البحث، ومن خالل ما يتم استعراضه من البحثية ذات 

مفاهيم وأصول نظرية ملفهوم األلعاب اإللكترونية، وأهمية التربية السليمة 
لطفل خصوصا في ظل أزمة كورونا، يمكن التوصل إلى مجموعة من ا عند

ربية النتائج ينبغي على األسرة التركيز عليها، واالسترشاد بها، لالستفادة منها في ت
األطفال بشكل فعال لالرتقاء بتحقيق التوافق النفس ي للطفل من جهة، 

 .من جهة أخرى  Covid-19ومسايرة مستجدات كورنا 
 

 Abstract: 

    Corona pandemic emerging globally and locally imposed 
a state of social separation and the application of a 

quarantine system for the home for all individuals, This led 
to a sudden change in the lives of the children as their 

families resorted to the option of electronic games to enable 
their children to relax themselves after they lost the 

opportunity to go to their educational and recreational 
institutions, the homes of entertainment and out of the 

house. However, the application of this system needs studies 
because of the reflections and repercussions these children 
have on children of different age groups, because this 

method created discussions between those who reject and 
support it, however most of the questions focused on the 

effectiveness and efficacy of this pattern in light of what  
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   they described as the lack of views of the specialists and 

the plans followed in the directives. this is after ignoring the 
psychological effects, social isolation, fear, and anxiety. 

From the foregoing, this intervention aims at the emergence 
of new challenges to clarify and explain what electronic 

games are and the requirements for their use, in addition to 
knowing its psychological effects on children, and thus 

clarify its effects on the future of children, in line with the 
theoretical nature of the research, the descriptive approach 

was used, according to which we will review and analyze 
research concepts and contributions related to the subject of 
the research, and through what is reviewed from the 

concepts and theoretical origins of the concept of electronic 
games, and the importance of sound education for the child, 

especially in light of the Corona crisis, and we can reach a 
set of results that the family should focus on, and be guided 

by, in order to benefit from it in raising children effectively 
to improve the psychological compatibility of the child on 

the one hand, and keep pace with the developments of 
corona Covid-19 on the other hand. 

 

  مقدمة 

إبان  عاشطفل اليوم يوجد في ظروف مجتمعية تختلف عن الطفل الذي   
المجتمع التقليدي، فهو يعيش في مجتمع حديث تسوده كل وسائل التكنولوجيا، 

التي فرضت عليه  Covid-19أضف لذلك أنه تحت ظروف جائحة كورونا 
ة لكترونيحجر صحي شامل عن العالم الخارجي، مما أتاح خيار األلعاب اإل
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كأحسن سبيل ورفيق لألطفال والتي أصبحت واقعهم المألوف الذي يختلف عن 
واقعهم السابق، فباألمس كانت المجتمعات تربطها عالقات تواصلية حميمية 

والحرية النسبية لألطفال، ومع وجود  مغذاة بقيم االحترام والوالء لنظام الجماعة
االنترنت في هذا الزمان الخاص بالمجتمعات الحديثة الحضرية العصرية وما 

ة المسلية والمشوقة وما يوجد إلكترونيتحمله من توافر كم كبير من األلعاب 
فيها من خصائص متعددة بين اللعبة واألخرى، فأدى كل هذا إلى إضعاف دور 

ي بين األطفال، وكذا إهمال الكثير من الدور التقليدي الذي التواصل االجتماع
كانت تلعبه األسرة في تنشئة األطفال، وها هي جائحة كورونا ترمي بظاللها 
لتزيد من معانات شريحة األطفال مرة أخرى، لتحرمهم من فرصة الذهاب إلى 

رجي مؤسساتهم التعليمية والترفيهية ودور الحضانة وعزلهم عن الفضاء الخا
ة الموجودة باالنترنت، لكترونياألمر الذي حتم عليهم مصاحبة األلعاب اإل

 لتسرق منهم كامل وقتهم من دون حسيب ورقيب.

إن المشكلة الحالية لألطفال ليست في توفر الكم الكبير من األلعاب 
ة، بقدر ما هي مرتبطة بمدة ووقت استخدامها خوفا من اإلدمان لكترونياإل

يشكل خطرا مدقع لألطفال، فالوقائع أثبت أن الكثير من هذه عليها وهو ما 
ألعاب االنترنت أدت إلى ما ال يحمد عقباها، ناهيك عن التقليد األعمى 

دراك ينساق حول  وتشكيل العدوانية والقلق والخوف، كون الطفل ودون وعي وا 
اطر ة، وهو ما يدل حتما على تعدد المخلكترونيتعليمات وتوجيهات األلعاب اإل

الكثيرة التي وجب االنتباه لها حاال حتى ال تتفاقم األمور لدى غالبية األطفال 
  وتنعكس سلبا عليهم وعلى مستقبلهم.
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وبعيدا عن النظرة السلبية والرؤية التشاؤمية لألسر، جاءت هذه المداخلة البحثية 
 ة عند فئة األطفاللكترونيكمحاولة لمعرفة أثار اإلدمان على األلعاب اإل

خصوصا في ظل وضع خاص وحجر صحي تام حرمهم من كل وسائل 
 التواصل واللعب والترفيه والتعليم.

 وللوصول ألهداف هذه الدراسة تمت صياغة التساؤل التالي:
ة في ظل لكترونيما هي مختلف التأثيرات التي يسببها اإلدمان على األلعاب اإل

  المستجدات الحاصلة؟.

 ب اإللكترونية.أوال: اإلدمان على األلعا
 ة:لكترونيتعريف األلعاب اإل -1

اللعب ضرورة حياتية ألي طفل وحق من حقوقه، فهو ذلك النشاط الحر الذي 
واللعب يساعد الطفل في نمو  1يمارس لذاته وليس لتحقيق أي هدف علمي

جسمه السليم، والطفل يعبر عن ذاته وحاجاته من خالل أنشطة وتعبيرات 
حركية ورمزية ايحائية عن ذاته، كون اللعب ترفيه وتسلية للنفس من أعباء 

" ايزاكس سوزانوا عياء الحياة، وألهمية اللعب في حياة الطفل أقرت الباحثة "
لوحيدة للطفل لكي يكتشف عالمه، بل انه يعتبر أن اللعب ليس الوسيلة ا إلى

 2.أكثر األنشطة التي تجعل الطفل متوازنا من الناحية النفسية في سنواته األولى

ة في لكترونيوعمت مختلف الشركات العالمية الناشطة في مجال األلعاب اإل
ظل التطور التكنولوجي إلى االستثمار في هذا الجانب، خصوصا بالنسبة 

والتي بدأت تعرف  1981التي انتشرت بين الناس خالل سنة  والفيديأللعاب 
تطورا عميقا وسريعا في السنين األخيرة، حيث استطاعت أن تشكل عالما 
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افتراضيا يعيش فيه الصغار والكبار لحظات منفصلة عن الواقع وفي الوقت 
 . 3نفسه ذات تأثير فيه

  "الحمدان فهد"كما عرف المدرب المتخصص في شؤون المراهقين الدكتور 
من قبل شركات  -ة بأنها استخدام للتقنية والرسوم المتحركةلكترونياأللعاب اإل

متخصصة في تقديم تنافس الحاسوب أو مع العب أخر موجود في االنترنت 
الفوز والشعور  أو فعليا بالواقع حيث يتم فيها إشباع حاجة الالعب إلى درجة

بنشوة االنتصار كما تسود فيها روح التحدي والمغامرة عبر مراحل متعددة تترج 
 .  4انطالقا من السهولة إلى الصعوبة

 : تعريف اإلدمان.-2

يعرف اإلدمان على أنه اعتياد مرضي على سلوك معين أو مادة مخدرة أو 
في كل عقار معين يصاحب اإلنسان حيث يصبح تحت تأثير المفعول 

سلوكيات حياته اليومية، وال يستطيع أن يتخيل أنه يستطيع االستغناء عنها، 
أو عدم القيام بالسلوك المعتاد، تتأثر حالة الشخص  لوبمجرد غياب المفعو 

النفسية والمزاجية بشكل ظاهر، وهنا يصبح همه وشغله أن يتحصل عليها، 
ان ذلك على حساب أسرته حتى يعود لوضعه الطبيعي أو سعادته الزائفة، ولو ك

 .5وأقرب األشخاص له

 لكترونياإل وة على أنها نوع من ألعاب الفيديلكترونيكما نعني باأللعاب اإل
المرتبط بنظام اإلعالم اآللي، وهنا يكون الحاسوب هو األكثر استعماال حيث 

 وتعرف بألعاب الكومبيوتر نسبة لتسميته، وحسب الحوامل نميز ألعاب الفيدي



 كورونا زمن في األطفال على اإللكترونيَّة األلعاب تأثيرات مظاهر
Covid-19   ط.د. موساوي عبد الحفيظ 

 

تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو  269
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

ألعاب الباليستيشن وكذلك ألعاب الحاسوب التي  على عارضات التحكم منها
وكذا ألعاب الشبكات  CDو   DVDتمارس في عمومها في شكل أقراص 

Jeux en ligne   وأما من حيث المحتوى فنميز األلعاب التي تعتمد على ،
وز مبادئ  العنف والصراع والدمار والجريمة والتي يتجسد فيها مختلف الرم

ثارة ويعرف كذلك اإلدمان كمفهوم عام على أنه ، 6الخاصة بالعنف من رعب وا 
عدم القدرة على االستغناء عن أي شيء مهما كان، واستعير هذا المفهوم 

 ة ومنه على اإلدمان عليها.لكترونيللتعبير عن اإلدمان على األلعاب اإل

أسباب انجذاب األطفال نحو األلعاب اإللكترونية :ثانيا
 .Covid-19في زمن الكورونا 

ة كونها  تتميز لكترونيتتعد أسباب االنجذاب بالنسبة لألطفال نحو األلعاب اإل
بعدة خصائص كالتشويق، واإلثارة، والتفاعلية والخروج عن المألوف الواقعي 

طفل من خالله منابع التنفيس الروتيني، إضافة للوضع الراهن الذي لم يجد ال
ة، وفي ظل عدم االنتباه لكترونيوالراحة وقتل أوقات الراحة غير هذه األلعاب اإل

الوالدين ينغاس الطفل لوحده بألعاب االنترنت ليعيش مراحل مخيالية تفاعلية 
جو مرح ومفيد وفضاء على افتراضية بينه وبين اللعبة التي تحتوي في طياتها 

ريات مطلقة، فيبدأ االنجذاب واإلدمان رويدا رويدا، وفي هذه مفتوح تسوده ح
يمكن أن نفسر سبب تفاعل  "الكعبي حيدر محمد"النقطة يقول الدكتور 

الكثير...مع األلعاب شديدة الدموية أو ذات أجواء غريبة عن أجوائهم، حيث 
قبال ، وذلك ما نجده يتجسد بشكل واضح جدا في اإلتاإلثارة والتشويق والفنتازيا
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يعيش الالعب من خاللها نمط حياة مغايرة تماما و  GTAالشديد على لعبة 
لحياته الحقيقية حتى على صعيد من يلعبها في المجتمعات الغربية، إذ يطلق 
على بطل اللعبة الذي ينتمي إلى عالم الجريمة غرائز العدوانية بال خوف من 

يدلهم على األشياء التي وقد يحتاج األطفال إلى من يساعدهم أو ، 7العقاب
وهو ما أصبحت توفره األجهزة الحديثة مثل الكومبيوتر وأجهزة  ،تلهيهم وتشغلهم

ة التي إلكترونية وما إلى ذلك من ألعاب لكترونيالهواتف النقالة واللوحات اإل
وفي ظل غفلة  أصبحت موفرة بكل المحاالت التجارية وبين أيدي األطفال

سكات أنين أبنائهم تجدهم يرضونهم دون وعي  اءإرضمحاولة لاألولياء أو  وا 
دراك   .من هذه األلعاب المخاطر التي تحملها كل لعبة دون مراعاةوا 

ة بمختلف لكترونيومن بين األسباب نجد عامل الجذب، حيث أن األلعاب اإل
أنواعها تقوم بجذب األطفال وتلفت انتباههم حسيا ونظريا وعاطفيا ودون إدراك 

مولعون باكتشاف األشياء أو لمحاولة فهمهم لتلك األشياء المتنقلة ووعي كونهم 
أو المتحركة، بما يتصور لهم أنه حقيقة مطلقة في شكل معارك حقيقية 

باألدغال، أو أنها توهمهم بدخول عصور تختلف عن زماننا ومكاننا، مثل قتال 
يز حيث أن الحيوانات المنقرضة وعالم الفضاء الخارجي، باإلضافة لعامل الترك

أفكار وموضوعات متنوعة كألعاب سباق  على ة تحتويلكترونيهذه األلعاب اإل
السيارات والطائرات، والتي تتطلب تركيز عالي ومنه يتعود الطفل على التركيز 

همال الوقت.  مما يؤدي بها إلى اإلدمان وا 

األسباب الكامنة وراء تعلق  بين اب السيطرة على الذات وهي منبوهناك أس
وهي نفس األسباب الكامنة وراء  ،ةلكترونيوحب األطفال لهذه األلعاب اإل
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يمثل إطار هذه األلعاب جزء من أشكال النشاط االجتماعي، و ممارسة أية لعبة، 
فمن خاللها يسعى الطفل إلى السيطرة على ذاته وعلى العالم المحيط به دون 

دراك، وهو ما باتت تتوفر عليه تلك األل ، ةلكترونيعاب اإلشعور ووعي وا 
خصوصا وأنها صنعت من قبل الشركات المصنعة لهذه األغراض، وأن كبرى 
 الشركات العالمية أصبح هدفها تحقيق الربح، وغزو األسواق العالمية الخارجية.

ة هو التفاعل، مع العلم أن لكترونيوالعنصر األساسي المكون لهذه األلعاب اإل
ة باتت لكترونيى العالمي لأللعاب اإلكبرى الشركات المصنعة على المستو 

ة متفاعال مع أحداث لكترونيتسعى جاهدة ألن يكون المستخدم لأللعاب اإل
ومراحل كل لعبة بشكل تام كالتفاعل مع األصوات واألشكال والصور أو األلوان 

وكل ما تحتويه من إشارات ومعاني ودالالت، وأيضا مع ما تتضمنه من 
أحداث وقصص خيالية افتراضية، والتي من شأنها أن تحاكي الواقع أو سرد 

لتجاري ومن الطبيعي أن يترتب عن لهدف التسويق ا وهذاوقائع وأشياء معينة 
 .8ة لدى كل طفللكترونيذلك عامل الجاذبية الخاصة لهذه األلعاب اإل

 

التأثيرات التي تحتويها هذه األلعاب في زمن : ثالثا
 Covid-19الكورونا 

هناك مثل شائع يقول أنه ال يوجد شيء إال وله أثاره السلبية، وفي ظل 
صا خالل حالة غياب الضوابط الرقابية، الظروف والمستجدات الحاصلة خصو 
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همال دور األسرة بالنسبة للطفل أو لعدم إشباع رغباته ومتطلباته خالل  وا 
الفترات العادية أو للبرامج التي كان يتبعها األطفال قبل زمان الكورونا، وهو ما 

أتاح لألطفال وسائل ترفيهية جديدة ليس لهم مجال في تركها أو التقليل منها 
ة وما تحتويه من مجال لكترونيا متنفسهم الوحيد، حيث إن هذه األلعاب اإلكونه

افتراضي متاح في أجهزة الحواسيب أو اللوحات الرقمية والهواتف النقالة 
لها تأثيرات بالغة جدا حسب العديد من الدراسات ومنها  ةلكترونيواأللعاب اإل

ذكرت أن ممارسة األطفال لأللعاب  األمريكية المتحدة بالوالياتدراسة أقيمت 
ة وباألخص التي تتضمن مظاهر العنف يمكن أن تزيد من لكترونياإل

السلوكيات واألفكار العدوانية لديهم حيث أشارت كذلك إلى أن هذه األلعاب قد 
تشكل ضررا متزايدا أكثر من الضرر الموجود في األفالم التلفزيونية والسينمائية 

تتطلب هذه األلعاب من  وقدلتفاعلية بين اللعبة والطفل، كونها تتصف بصفات ا
 .9تقمص الشخصيات العدوانية ليقلدها ويمارس لعبتها على الميدانبأن ي الطفل

والتي تم االطالع من خاللها على نحو  كنداوفي دراسة أخرى أقيمت بدولة 
 ناناثة وقد تم رصد وتصنيف حوالي لكترونيلعبة من األلعاب اإل ألف ثالثين

لعبة تعتمد بشكل مباشر على أفكار الجريمة والقتل ومظاهر  ألف وعشرون
 الدماء، والدمار، أي كل مظاهر وأشكال الجريمة.

ة الحالية تعتمد في جلها على التسلية لكترونيوكما هو معلوم أن جل األلعاب اإل
اء واالستمتاع بقتل اآلخرين، وتدمير ممتلكاتهم أو ما هو لهم، وذلك باالعتد

كل الباحثين يقولون بأن هذه األلعاب تعلم  جعل األمر الذيعليهم بدون رحمة، 



 كورونا زمن في األطفال على اإللكترونيَّة األلعاب تأثيرات مظاهر
Covid-19   ط.د. موساوي عبد الحفيظ 

 

تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو  273
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

األطفال والمراهقين كل أساليب وأشكال ارتكاب الجرائم ومختلف فنونها القتالية، 
وحيلها ومن ثم فهي تنمي في عقولهم أشكال الجرائم وتولد لهم مظاهر العنف 

جة المتوقعة أو المنتظرة منهم هي اكتساب والعدوانية والحقد وعدم الشفقة، والنتي
مكتسبات وقدرات خارجة عن المألوف وذلك بعد االعتماد على هذه األلعاب 

بصفته المشرف العلمي  "هيل كليفورد"ة، ويستوقفنا هنا قول الدكتور لكترونياإل
ة لقد اغتصبت لكترونيللجنة البرلمانية البريطانية في تقصي مشاكل األلعاب اإل

ة براءة أطفالنا أمام أعيننا وبمساعدتنا نحن ووصل األمر لكترونياأللعاب اإل
حتى بأموالنا كذلك..... وحتى لو صودرت كل األلعاب فان األمر سيكون 
متأخر جدا في منع نمو جيل يمارس أشد أنواع العنف تطرفا في تاريخنا 

 .10الحديث

ة لكترونيه األلعاب اإلوفي دراسة أخرى أجريت حول التأكد من صحة تأثير هذ
بحوث متعددة على العديد من  ببوالندا لوبلين بجامعةعلى نفسية األبناء أجرت 

األطفال، فتوصلت النتائج إلى أن الذين يتوفرون على أجهزة الحواسيب بالبيت 
ة بمعدل متوسطي ناهز لكترونييخصصون جل أوقاتهم في ممارسة األلعاب اإل

ين أن هؤالء األطفال يحملون صفات السلوك في كل أسبوع، فتب ساعات 10
العدواني، وكذا توترهم بسرعة وهم منفعلون أكثر كما تسودهم شكوك وحذر وهم 

سريعي الغضب ألتفه األسباب وتخطيطهم وأهدافهم تتركز دوما على مسائل 
 11أمالكهم وكيف سيكنون
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رابعا: مظاهر تأثيرات إدمان األلعاب اإللكترونية على 
 نفسي.التوافق ال

كما هو معلوم أن التوافق النفسي يدل على الصحة النفسية وسالمة الطفل ذاتيا 
في تفاعالتها مع المؤثرات الخارجية، وهنا نستطيع أن نقول بأن التوافق النفسي 
مرتبط بمدى القدرة على التكيف واالنسجام وتقبل ما هو متاح وموفر وفي ظل 

ال، ومنه يتشكل بداية عدم مستجدات كورونا التي فرضت منطقها على األطف
 همما يجعل ،تحقيق أهدافه عنالتوافق بل يسوء التوافق وينتج عنه عجز الطفل 

يشعر باالنزعاج الحاصل وعدم الرضا على الوضع الراهن، فيندفع الطفل ودون 
دراك نحو البحث عما بإمكانه أن يجعله يشعر باالرتياح والطمئنية  وعي وا 

ة لغرض لكترونيالوحيد هو ممارسة األلعاب اإل وتحقيق رضاه، فيجد السبيل
إشباع رغباته ونسيان همومه والهروب من الواقع المفروض عليه الذي فرضه 
عليه وباء جائحة كورونا، وفي هذه الفترة يبدأ رويدا رويدا يتجه نحو اإلدمان 

على ممارسة تلك األلعاب إلى أن يبدأ تعلم تلك األلعاب وكيفيات إدارتها فيصل 
حتما إلدمان كلي من جراء الممارسة المتكررة ولمدة معتبرة، وباعتبار أن أي 
طفل بنية متكاملة مكونة من نفس بشرية جسدية اجتماعية، فوجود أي مشكلة 
على مستوى هذه البنية يؤدي إلى خلل واضطراب بكامل الجسد، وبعدها يغرق 

علم أن األشياء التي ة، خصوصا ونحن نلكترونيذلك الطفل في عالم األلعاب اإل
 .     12يدركها األطفال تؤدي بهم إلى االنجذاب ولفت االنتباه
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ة خصوصا لكترونيوهنا سنذكر أبرز التأثيرات التي تخلفها ممارسة األلعاب اإل
 .13الموجودة في االنترنت على السلوك االجتماعي للطفل

في المجتمع  يتأثر الطفل بثقافات غريبة دخيلة عنه وعن الثقافات السائدة-
 كأمثال ثقافات الغرب والثقافات المخيالية متعددة الخارجة عن المألوف.

يميل الطفل إلى الوحدة والعزلة واالنفراد والتوحد وهذا بعدم البوح وكشف -
 األسرار والنوايا.

 يميل الطفل للتوحد باالبتعاد عن المحيط االجتماعي.-
 و التعبير عن رأيه خالل مناقشته.يتفادى الطفل النقاش واالحتكاك بالغير أ-
تشوه الصورة األخالقية واالجتماعية للطفل عن طريق مشاهدة الضرب، ونمط -

عليها، وكذا األعراف  االجتماعي المخالف للعادات والتقاليد السائدة والمتعارف
 االجتماعية التي تبدأ أساسا من المعايير األخالقية الثابتة.

ومتعمد عن ممارسة األنشطة الثقافية الترفيهية يبتعد الطفل بشكل مباشر -
 خصوصا االجتماعية والرياضية خصوصا الرياضات الجماعية.

يخسر الطفل كل عالقاته االجتماعية التي كان يشكلها في السابق ومختلف -
 التفاعالت التي كان يقوم بها مع محيطه وبيئته االجتماعية.

سرية، حيث يبتعد الطفل عن أجواء تضعف لدى الطفل العديد من الروابط األ-
األسرة والمجتمع وتنعدم معه الحوارات والنقاشات واألحاديث المتبادلة ضمن 

 نسق أفراد األسرة.
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 هيسعى الطفل جاهدا للبحث عن أنماط توافق نفسيته االجتماعية تلبي ميوال ت-
 عقله.  تومتخيال

ومن جهة أخرى يمكن القول أن هذه األلعاب أصبحت بالنسبة لألطفال 
خصوصا في ظل زمن كورونا بمثابة المدرسة التي يتعلمون منها أرقى فنون 
القتال والمكتسبات الجديدة كالحيل اإلجرامية وما إلى ذلك من مظاهر سلبية 

أن التكرار ال  "هل كالرك"متعددة تتكون لديهم، وفي هذا النطاق يقول الدكتور 
 .14يعتبر بمثابة التعلم بقدر ما هو تعزيز لما هو مكتسب

خامسا: األلعاب اإللكترونية لدى األطفال وبداية 
 مظاهر الخوف والقلق والعزلة واالنتحار.

في العديد من األحيان نجد األطفال ال يجدون رعاية وعناية من أوليائهم، 
هم هواجس متعددة تجعلهم غير وخالل ممارستهم لهذه األلعاب تتشكل لدي

ثابتين وغير متزنين، ودوما تتشكل عندهم عقدة الخوف، كمثال على هذا هو 
أن العديد من األلعاب تحتوي أو تتضمن المعاداة لالديولوجيات، خصوصا 

الديانة اإلسالمية أو من خالل نشر معاداة ألحد الجيوش الغربية كونها تحارب 
الحديثة، أو أنها تحاكي أزمات وأوبئة، أو لسبب  مختلف التنظيمات اإلرهابية

 . 15القتال في أحد الدول العربية كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا

أن األلعاب تجعل الطفل يميل  "ر  قويد مريم"أكدت دراسة قامت بها الباحثة و 
إلى العزلة االجتماعية واالنطواء، مما يؤثر بشكل مباشر على نمط حياته 
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ويسبب له العديد من المتاعب كالنمو الفكري والسلوك الشخصي االجتماعي، 
من كون أن األولياء يعانون  "الزيودي محمد ماجد"وهناك دراسة أخرى قام بها 
هم في ممارسة األلعاب وهو ما يؤثر على من سهر أطفالهم خالل سهر 

مجهوداتهم التعليمية واستحواذ هذه األلعاب على عقولهم مما يصعب تدريسهم 
    .16وكذا إلى ضعف التواصل معهم مع بروز األنانية عندهم

قد شاهدو كيف أدت العديد من  اباإلضافة لذلك أن جميع أفراد البشر كانو 
ولعبة  Counter Strikeاألزرق ولعبة األلعاب لالنتحار كلعبة الحوت 

Grand Theft Auto  وقد تظهر ألعاب أخرى دون  موموولعبة  مريمولعبة
العالم  أالذي فاج Covid-19سابق إنذار خصوصا في ظل زمن كورونا 

 ودون سابق إنذار. 

ة، يالحظ لكترونيوكما هو معلوم أن المتابع للطفل خالل ممارسة األلعاب اإل
أن الطفل يتفاعل معها بشكل حماسي ليس له نظير وبانفعالية مطلقة ومزاجية 
نحو أحداث اللعبة التي يلعبها، وكأنه يعيش الواقع بحاله، وهو ما يجعله يندمج 

مع كل لعبة فيصبح يصرخ ال إراديا ويتحاور مع نفسه، وقد يصل األمر في 
المحيطة به خوفا من الخسارة، بعض األحيان إلى أن يرمي مختلف األشياء 

إنسان يسعى في غالب األحيان لتحقيق أهدافه، ومتى شعر بوجود أشياء  وكل
تحول دون تحقيق غاياته وأهدافه سيطر عليه القلق وهو نفس الحال مع 

األلعاب فعندما يشعر الطفل أنه ال يستطيع أن يتدرج لمراحل أخرى في اللعبة، 
يه القلق والكآبة مما ينجر عنه في األخير تحقيق االنتصار يسطر عللأو 

 . 17تشكيل أمراض عصبية لدى جل األطفال المدمنين على هذه األلعاب
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سادسا: األلعاب اإللكترونية وخطر على التنشئة 
 االجتماعية.

التنشئة االجتماعية هي عملية تبدأ منذ بداية مراحل نمو الطفل والتي تشكل 
معروف إنها تعد الفرد للحياة االجتماعية، وتعتبر من الفرد منذ مولده، وكما هو 

أهم العمليات تأثيرا على األطفال، وكلما تزايدت أعمارهم أو المراحل التي 
يمرون بها، نظرا لما لها من دور بارز وأساسي في تشكيل شخصياتهم ونظامها 

ت البنائي، وتعد من إحدى العمليات التي يتم بها التعلم واكتساب المكتسبا
للعادات والتقاليد واالتجاهات والقيم السائدة في البيئة التي يتواجدون بها، أو 
يعيشون فيها، ونستطيع أن نقول بأن التنشئة االجتماعية هي تربية الطفل 

وتوجيهه واإلشراف على سلوكه وتدريبه وتلقينه لغة ومعاني الكلمات الخاصة 
ت والتقاليد الخاصة بالجماعية أو بالجماعة، ومنها يتعود الفرد على أخذ العادا

 يصاحبهم الفرد وبنفس المكان الذي يتواجد فيه هذا الطفل. نالرفقاء الذي

وللتنشئة االجتماعية دور بارز في تحديد صفات ومكتسبات اإلنسان، وبفعل 
جائحة كورونا وتغييرها للواقع المعتادة خصوصا لدى غالبية أو جل األطفال 

وفرضها لوقائع جديدة خارجة عن النطاق، وبفعل حرص وذلك بفعل إفرازاتها 
األولياء على أبنائهم من خالل محاولتهم لخلق ظروف مالئمة أو توفير 

ألبنائهم مستلزمات وأشياء يمضون بها أو أوقاتهم وفي ظل هذه الظروف باتت 
ة السبيل الوحيد في مرافقة ومصاحبة األطفال، وهنا تظهر لكترونياأللعاب اإل

التنشئة االجتماعية من حيث "كونها عملية تربوية تسهم فيها روابط  أهمية
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متعددة بشكل مقصود، وبها يتمثل الفكر البشري المتمثل في القيم والمعايير 
والرموز ومختلف ضروب السلوك االجتماعي فيتحول أي كائن بشري من كائن 

ي لها، بيولوجي إلى إنسان ناضج مؤهل يشغل وضعا أو أوضاع جماعية ينتم
ومعلوم أن أي كائن بشري يولد عاجز غير مزود بمهارات التوافق والتكيف 

الفطرية كالتي نالحظها عند جنس الحيوان، ومنه نقول بأن التنشئة االجتماعية 
تقتضي منح األطفال قدرات اجتماعية تؤهلهم ألداء وظائفهم كأفراد فاعلين في 

لية بواسطتها يستطيع األفراد اكتساب بأنها "عم "خلدون ابن"بيئاتهم، وقد عرفها 
لقاء  معارفهم وأخالقهم وما يتحلون به من المذاهب والفضائل تارة وتعليما وا 

كما تم تعريفها بأنها "عملية تعلم اجتماعي  18وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة"
يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل أدواره االجتماعية والمعايير التي تحدد هذه 

ألدوار ويكتسب األنماط واالتجاهات السلوكية التي ترتقيها الجماعة ويوافق ا
 .19عليها المجتمع

 لكترونيلعب اإلمن ومن هنا نقول نستطيع أن نقول أن ما يقوم به األطفال 
نعزالية وتقمص شخصيات فريدة مستوحاة من االيمكن أن يكون لهم مظاهر 

تجسد االنحراف والعدوانية والرغبة هذه األلعاب والتي هي عبارة عن أشكال 
المفرطة في الفوز مهما كانت نتائج العواقب المتوخات، وكذلك من هنا يتشكل 

لألطفال مظاهر األنانية وحب التملك مع ظهور الكثير من االضطرابات 
النفسية والسلوكيات الشاذة والغريبة في نفس الوقت، على الرغم من أن بعض 

قوي قدرات األطفال الخيالية وبإبداعاتهم الفكرية، األلعاب تنمي الذات وت
باإلضافة إلى أن التنشئة االجتماعية التي يتعرض لها األطفال تشكل جزءا من 
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هوياتهم ومعارفهم واتجاهاتهم ومواقفهم وشخصياتهم وهذه الخبرات والعلميات 
بأخطارها  فان عدم الوعي ،ةلكترونيالتربوية التي يتلقونها من أسرهم وألعابهم اإل

 ومضارها قد يشكل خطرا بالغ على مستقبلهم في ظل المستجدات الحاصلة. 

 التوصيات.
ألبنائهم ة من طرف الوالدين لكترونيالحرص على متابعة أنواع األلعاب اإل-

عدوانية، أو تشجع على الكل األلعاب التي تتضمن مظاهر  احتى يتفادو 
 الجريمة والقتل.

 ة.لكترونيفال خالل ممارستهم لهذه األلعاب اإلتخصيص أوقات معينة لألط-
ة التعليمية الثقافية التي تؤدي لتوسيع الفكر وغرس لكترونيتوفير األلعاب اإل-

 ثقافة استثمار الوقت لدى األطفال. 

محاولة تشجيع األطفال على اللهو واللعب بألعاب تقليدية غير األلعاب -
 ة.لكترونياإل

لألطفال بالبيت تشغلهم أو تلهيهم عوض ممارسة هذه توفير وسائل ترفيهية -
 األلعاب.

محاولة قراءة أبرز ما توصل له الباحثين حول مخاطر كل لعبة من هذه -
 ة.لكترونياأللعاب اإل

 .التعليمية ة التثقيفيةلكترونيتشجيع األطفال على اللعب باأللعاب اإل-
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في ظل هذه جائحة  الحرص على األطفال وتوفير العناية والرعاية خصوصا-
 كورونا.

يجب على الوالدين تنويع مصادر اللهو ألبنائهم من تلفزيون وألعاب  -
 . ة ووسائل ترفيهيةلكترونياإل

 .الخاتمة

يكتسي دور حماية ورعاية األطفال أهمية بالغة في هذه الفترة الجد الحساسة 
أبنائهم  أوقاتالتي تمر بها البشرية، لذا على الوالدين حسن تدبير وتسيير 

و  وهذا من خالل توفير مختلف اإلمكانيات ،جائحةهذه ال خصوصا خالل
حتى  بالمنزل فترة الحجر على قضاءالتي تساعدهم  الوسائل الترفيهية والتثقيفية

ه مهما لزم األمر إذا تم من تحقيق توافق نفسي اجتماعي سليم، غير أن ايتمكنو 
في ظل  فيجب الحذر منها خصوصاتوفير األلعاب اإللكترونية لألطفال 

التي تحتوي على الكثير  ةلكترونياأللعاب اإل هذه رهيب للعديد منالنتشار اال
 أساليب التسلية والتشويقكل على منها يحتوي  الكثيرأن  إذالمخاطر، من 

فان النتائج األطفال لم يتم مراقبة ومتابعة  ه إنوكل ما يلهي النفس، فان واإلثارة
  .أثارها سلبية يصعب عالجهاحتما ستكون 

في العديد من األحيان يجد األولياء أنفسهم محاصرين بكثرة األشغال، مما 
، فتجدهم يوفرون ألبنائهم واالنتباه لهم يؤدي بهم إلى عدم االهتمام ألطفالهم

سعادهمو ة وهذا إلسكات أنينهم لكترونياأللعاب اإل ، أو إلرضائهم واستعطافهم ا 
معرض للكثير  الشكلد بينت أن الطفل الذي يتم تربيته بهذا غير أن النتائج ق
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والخلل الفكري أعراض االعتالل النفسي ومنها من المخاطر الصحية النفسية 
ومشاهدته لأللعاب  اضطراب غريب مرده مكتسبات استقاها من خالل لعبهو 

واقع االفتراضي تحاكيه هذه األلعاب التي خصصت التي توفر له  اإللكترونية
 خصيصا للتسويق والتجارة ال أكثر وال أقل.

واإلدمان حتما يؤثر في يوم ما على حياة الطفل ولو لفترة طويلة، لذا يجب 
حريصين ويقظين على سالمة وأمن أطفالهم ولعلى  اعلى األولياء أن يكونو 

 ضرارلألأحسن سبيل في هذا هو توعية األطفال وغرس فيهم صفة االنتباه 
ة، فضال عن غرس فيهم فكر ثقافة استثمار لكترونيعاب اإلاألل التي تسببها

توجيههم ومشاركتهم بالنصائح الهادفة لهدف االستفادة مع العمل على الوقت، 
   .من أنواع بعض األلعاب التي تنمي حسهم وقدراتهم العقلية

  

 المراجع:

 الموسوعات والمعاجم والقواميس:
الموقع  26/05/2020االطالع، موسوعة اإلدمان، تعريف اإلدمان، تاريخ  (1

https://addiction-wiki.com/  20:36التوقيت. 

 الكتب العلميَّة:
، سالمة األطفال على االنترنت، دراسة (دت)المركز التربوي للبحوث واإلنماء (1

 وطنية حول تأثير االنترنت على األطفال في لبنان، بيروت.
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جائحة كورونا "لعبة  في ظل     ة على األطفاللكترونيَّ ة اإلتأثير األلعاب القتاليَّ 
 "فري فاير ولعبة ببجي

The effect of electronic combat games on children under 

of the Corona pandemic "Free Fire game and Pubg 
game" 

 أ. رضا خضر
صال  

ت  ص علوم اإلعالم واال   تخصُّ
 -الجزائر –جامعة باجي مختار  عنابة 

 

 : ملخص

جاءت هذه الورقة البحثية من أجل تسليط الضوء على موضوع تأثير    
ولعبة ببجي على األطفال  األلعاب القتالية اإللكترونية املتمثلة في لعبة فري فاير

جائحة كورونا، وهذا نظرا للمشاكل النفسية واالجتماعية والصحية  في ظل
املختلفة التي تسببها على سلوك األطفال املمارسين لها، من دون معرفة أو وعي 
اآلباء بخطورة هذه األلعاب القتالية، وهو ما استدعى إلى القيام بدراسة لهذه 

 لعاب اإللكترونية الظاهرة من أجل إيجاد الحلول والحد من مخاطر هذه األ
 

 Abstract: 
        This research paper came in order to shed light on the 

topic of the impact of electronic combat games represented 

by the Free Fire game and the game of Pubg on children 
under of the Corona pandemic, This is due to the various 

psychological, social and health problems that it causes on 
the behavior of children practicing it, without knowledge or 
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awareness the parents the seriousness of these combat 

games, which necessitated a study of this phenomenon in 
order to find solution and reduce the risks of these electronic 
games. 

 

 مقدمة:
لقد حملت التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال، موجة " األلعاب    
كشكل جديد يعبو عن العالقة الوطيدة للطفل ا مع وسائل اإلعالم  "ةلكتوونياإل

ة اليوم أصبحت أحد أعز أصدقاء لكتوونيالجديدة، فاأللعاب اإل ووسائطها
المنزل أينما تواجد، عبو التلفزيون والحاسوب داخل  الطفل، بحيث تتواجد معه

 واالنتونيـت والهاتف الخلوي.
وفي الوقت الذي تدق فيه الدواسات والمنظمات العالمية المختصة ناقوس    

ة المفوط لدى لكتوونيالخطو حول استخدام اإلنتونت وخاصة األلعاب اإل
الدعوات المتواصلة األطفال انظوا إلى التهديدات النفسية التي يواجهونها، و 

لتقليص عدد الساعات التي يقضيها األطفال أمام الشاشات، وجد اآلباء 
واألمهات أنفسهم مجبوين على توك األطفال لساعات طويلة أمام الشاشات، 
وذلك لعجزهم عن توفيو الحلول لجعل األبناء يقضون أياما في المنزل بسبب 

 .جائحة كووونا
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فوي و  لعبة ببجي ة القتالية على غواولكتوونيوانتشوت هذه األلعاب اإل   
على أوسع نطاق في العالم واستطاعت التحكم في عقول كل من يلعبها  فايو

مما جعلها تصنف من  و توكت بصمة العنف داخلهم، وخاصة األطفال،
ووجد ، األلعاب الخطيوة و المسببة لإلدمان و الخطو على صحة األطفال

إلنتونت اآلباء واألمهات أنفسهم أمام معادلة صعبة، إما حومان األبناء من ا
ووضع وقت محدد لتصفحها، مما يقابله وقت فواغ طويل أمام أطفال ال يملكون 

وسائل متنوعة وسط الهلع والخوف الذي يسود العالم بسبب جائحة كووونا، 
ما  وتأثيوه المضاعف على األطفال الذين حوموا من المدوسة ولقاء األصدقاء، وا 

مام الشاشات ونتائجه الوخيمة، التساهل والتغافل عن تمضيتهم أوقات طويلة أ
ة إحدى األساسيات لكتوونيومع ازدياد التقدم التكنولوجي أصبحت األلعاب اإل

الموجودة في أجهزتنا المحمولة. وفي ضوء ذلك انتشوت مؤخوًا لعبة ببجي 
وبشكل واسع، وأصبح أغلب الكباو واألطفال يقضون أوقاتهم في لعبها، بل 

 إدمان نفسي في لعبها لياًل ونهاوًا.تحول األمو عند البعض إلى 
ومن خالل ما سبق ذكوه تتضح معالم اإلشكالية الوئيسية لموضوع البحث    

 وهي كاآلتي:
نلعبة  ة المتمثلة في لعبة فري فايرلتترنييما تأثير األلعاب القتالية ال  -

 ببجي على األطفال في ظل جائحة تنرنيا؟

ة مجموعة من األسئلة الفوعية تتمثل وتندوج ضمن هذه اإلشكالية الوئيسي   
 : أساسا في

 ما هو محتوى لعبة فوي فايو ولعبة بابجي؟ 

https://www.bawsalla.com/2020/01/PUBG.html
https://www.bawsalla.com/2020/01/PUBG.html
https://www.bawsalla.com/2019/09/Free-fire.html
https://www.bawsalla.com/2019/09/Free-fire.html
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  ما هي المشاكل النفسية واالجتماعية التي تسببها لعبة فوي فايو ولعبة
 ببجي على األطفال في ظل جائحة كووونا؟

  ما هي الحلول واإلوشادات المناسبة للتقليل والتخلص من تأثيوات هذه
 ة على األطفال؟لكتوونياأللعاب اإل

 أهمية البحث:
  تأتي أهمية هذه الدواسة من خالل تسليط الضوء على موضوع مستجد

ة المتمثلة في لعبة فوي فايو ولعبة ببجي لكتوونيلتأثيو األلعاب القتالية اإل
على األطفال في ظل جائحة كووونا، ودق ناقوس الخطو لتأثيو هذه 

 على سلوكيات وصحة الطفل. ةلكتوونياأللعاب اإل

  اإلدمان الشديد من قبل األطفال بألعاب الفوي فايو وببجي في ظل جائحة
 ونتائجها الوخيمة. دون معوفة المخاطو واألضواو الناجمة عنها 19كوفيد 

  أهمية زيادة وعي اآلباء بمعوفة مختلف األضواو النفسية واالجتماعية
 .لعاب القتالية نتيجة لإلدمان عليهاوالصحية التي يمكن أن تسببها هذه األ

 أهداف البحث:
يتمثل الهدف الوئيسي لهذا البحث من أجل التعوف على تأثيو األلعاب    

ولعبة ببجي على األطفال في  ة المتمثلة في لعبة فوي فايولكتوونيالقتالية اإل
ظل جائحة كووونا وينبثق عن هذا الهدف الوئيسي مجموعة من األهداف 

 ة تتمثل في اآلتي:الفوعي
 ة والمتمثلة في لعبة لكتوونيالتعوف على محتوى هذه األلعاب القتالية اإل

 فوي فايو ولعبة بابجي.
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 والصحية التي تسببها لعبة الفوي  معوفة المشاكل النفسية واالجتماعية
 فايو وببجي على األطفال في ظل جائحة كووونا.

 الحلول واإلوشادات المناسبة للتقليل والتخلص من تأثيوات هذه  تقديم
 ة على األطفال.لكتوونياأللعاب اإل

 أنال: محتنى لعبة فري فاير نلعبة ببجي
 . لعبة فري فاير:1

لعبة وتعوف اختصاوا فوي فايو هي لعبة باتل وويال، غاوينا فوي فايو    
دوتس أستوديو ونشو شوكة غاوينا  111من تطويو ة عبو االنتونت إلكتووني

 Google Play، يتم تحميلها من متجو 2017ديسمبو  4وتم إصداوها في 
ويمكن الحصول عليها مجاًنا من موقع أندووباندا، حصلت هذه اللعبة في سنة 

مليون محمل على متجو جوجل بالي، و  100حصلت على أكثو من  2019
 . PUBG Mobileعبةهي من أكثو المنافسين لل

 محتنى لعبة فري فاير -

يمكن اللعب في البداية يقوم العبي فوي فايو باختياو اللعب بشكل منفود أو    
، ويمكن ألعضاء الفويق أن يتواصلوا مع مجموعة مع األصدقاءكفويق مع 

 50، تبدأ اللعبة بطائوة تتحوك بها بعضهم بواسطة الصوت عبو المايكووفون
مكان واحد ثم بعد ذلك يتم نقلهم إلى جزيوة نائية، حيث يسمح في العب فقط، 

عب باختياو المكان الذي يفضله للقفز من الطائوة واستخدام المظلة للهبوط  لالا
والنزول في األماكن التي يويدوها في الخويطة،  على الجزيوة ليبدأ سباق التسلح

لقائيا بالعمل وتقوم ثم تبدأ في النزول وعند القوب من األوض يقوم المنطاد ت
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فعند الهبوط يكون الالعب منعزاًل تمامًا عن الالعبين  بالهبوط إلى األوض
اآلخوين، ويبدأ الالعب بوحلة البحث عن األسلحة والعتاد داخل المنازل في 
هذه الجزيوة، كما يمكنه أيضًا البحث عن العوبات واستخدامها في النقل، أو 

ي اللعبة منطقتان مميزتان، المنطقة الحمواء يوجد ف دهس الالعبين اآلخوين،
والمنطقة اآلمنة، المنطقة اآلمنة في بداية اللعبة تكون تشمل كامل الجزيوة، ثم 

بعد مووو بعض الوقت ستعطيك اللعبة وسالة تحذيو بأن المنطقة اآلمنة 
ستتقلص تدويجيا مع مووو الوقت، حيث أن هذه المنطقة ستستمو بالتضايق 

خو الناجين على التوجه فيما بينهم لتحديد الناجي الوحيد، أما حتى تجبو آ
المنطقة الثانية هي المنطقة الحمواء، والتي تتحوك ضمن المنطقة اآلمنة 

ويتوجب تفاديها، ألن الوقوع ضمنها سيتسبب بكشف موقع الالعب لألعداء، 
فويق تقديم وبالتالي سيشكل خطوًا عليه لكونه هدفًا سهاًل، ، ويمكن عند اللعب ك

اإلسعافات األولية في حال شاوف أحدهم على الموت، وهكذا وتستمو اللعبة 
إلى أن يبقى شخص واحد فقط أو مجموعة األصدقاء التي تم اختياوها في 

 1.قيد الحياة والفوز باللعبةالبداية للبقاء على 
 . لعبة ببجي:2

دوت صPlayer Unknown’s Battle grounds (PUBG) لعبة ببجي    
لعبة ببجي المعووفة أيضًا بلعبة ساحات معاوك الالعبين المجهولين عام 

في شهو آذاو/ماوس، وكانت نسختها األولى مخصصة ألجهزة  2017
كس بوكس ون، ليتم فيما بعد طوح النسخة  الكمبيوتو وأنظمة تشغيل ويندوز وا 

 . iosوأنظمة تشغيل أندوويد ونظام للهواتف المحمولة يدةالجد

https://www.hellooha.com/articles/423-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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 محتنى لعب ببجي -
اللعبة تنتمي إلى ألعاب البقاء، حيث يحاول الالعب أن يحافظ على حياته    

داخل اللعبة حتى النهاية، وذلك من خالل إتباعه إستواتيجية ناجحة في تجميع 
ووع، والحفاظ على نفسه بمواجهة الالعبين اآلخوين األسلحة والذخائو والد

العب، يجدون أنفسهم على 100وقتلهم جميعًا، عدد الالعبين في لعبة ببجي 
خويطة، ثم يبحث كل العب عن األسلحة والذخائو وعلب اإلسعاف وحقن 

األدوينالين وما إلى هنالك من أدوات اللعبة، تبدأ المعوكة التي يكون هدف كل 
ا أن يقتل الالعبين جميعا ويبقى حيا حتى النهاية، وفي اللعبة ثالث العب فيه

خوائط يقوم الالعب باختياو واحدة منها ليدخل إلى المعوكة، تختلف الخوائط 
الثالث من حيث الحجم والطبيعة، فالخويطة األساسية هي الخويطة المتوسطة 

طة الثانية أكبو وتتألف من جزيوتين متصلتين وفيها غابات، فيما تبدو الخوي
وذات طبيعة صحواوية، أما الخويطة الثالثة فهي األصغو حجمًا وهي عباوة 

 2عن ثالث جزو خضواء متصلة مع بعضها في جسوو.

نالصحية التي  ثاييا: المشاتل اليفسية ناالجتماعية
 PUBGنلعبة  Free Fireتسببها لعبة 

ة لكتوونياأللعاب اإل ال يختلف تأثيو لعبة ببجي وفوي فايو عن غيوها من   
ة بالعديد من المشاكل الصحية لكتوونيكثيوًا، فقد اوتبط مفهوم األلعاب اإل

مكانية حمل األجهزة المحمولة في كل  والنفسية، حيث ساعد تطوو التقنيات وا 
مكان، على مماوسة هذه األلعاب بشكل مستمو في جميع األوقات والمناسبات. 

فال، ولكن التأثيو األكبو من هذه األلعاب يقع وهذا ما انعكس سلباً على األط
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 األلعاب هذه أن إلى اإلشاوة يجدوعلى األطفال أكثو مما هو على الكباو، و 
 لكننا سنة 16 دون األطفال على الممنوعة األلعاب بين من ةلكتوونياإل القتالية

  األلعاب. هذه مثل على يدمنون السن ذلك دون األطفال نجد
 :خطر الدمان الشديد .1

 باللعبة يتعلق جعله و المستخدم جلب على األلعاب هذه سياسة قيام بسبب   
 يصل مما األطفال و الشباب على اإلدمان خطو يحل لذلك استمواوها لضمان

 هذه مثل على واالنغماس الحياتية و المدوسية واجباتهم الإهم و توك إلى بهم
 اإلدمان، على التغلب و الوقت تقسيم والى  اإلفواط عدم يجب لذلك األلعاب،

 من حالة إلى إضافة والقلق، االكتئاب فايو فوي لعبة على اإلدمان سبب
بجي ولعبة فوي فايو ب ،3اللعب على القدوة عدم أو المنع عند والتهييج الغضب

لهما تأثيو جانبي خطيو جًدا على العقل بسبب اإلدمان عليها، فيبقى األطفال 
المدمنون في تفكيو مستمو بهذه األلعاب وهم بذلك منفصلون تماًما عن 

 العنصو االجتماعي.

  :نالعيف العدنايي السلنك .2

 اآلخو على االعتداء و بالثووة يتصف العدواني السلوك أن المعووف من   
 والضوو األذى إلحاق في الوغبة وواء تكمن استجابة بسبب سلوكيا أو لفظيا

 أو مستمو إحباط فشل من الطفل يصادفه ما جواء من بالذات، أو باآلخوين
 من االنتقام وحب لحقد و الكواهية من به يحس وما حياته، في دائم كبت

 لزوع مباشوة غيو بطويقة جاهدة تسعى ةلكتوونياإل األلعاب أن ذلك األخو،
فمن أخطاو لعبة فوي  4الطفل. لدى القتل حد العنف على والتحويض العدوان

https://www.bawsalla.com/2020/02/addiction-treatment.html
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فايو ولعبة ببجي الطابع العنيف فهذا النوع من األلعاب معووف بطابعها 
القتالي الذي يوتكز على غويزة حب البقاء لذلك يقع تأثيو على الالعب لتزوع 

مستخدمي هذه اللعبة يمكن في داخله العنف و الكواهية اتجاه اآلخوين حتى أن 
أن ينعكس هذا الطابع على عالمهم الحقيقي ليصبح هناك تجسيد للعبة على 

 .أوض الواقع
  نالحرتية: الصحية االضطرابات .3

 العالية المستويات بسبب المتقطع الوميض أن حديثة طبية دواسات کشفت   
 حدوث في ببيتس ة،لكتوونياإل األلعاب في الموجودة اإلضاءة من والمتباينة

 االهتزازية األلعاب لهذه المتزايد االستخدام وأن األطفال، لدى الصوع من نوبات
 األطباء أشاو واألكف،كما األذوع اوتعاش بموض األطفال إصابة احتمال يزيد
 نتيجة والعضلي، العظمي بالجهاز الخاصة اإلصابات من مجموعة ظهوو إلى

 األصابع حوكة كثوة وأن األلعاب، هذه مماوسة أثناء المتكووة السويعة للحوكة
 ومفصل اإلبهام ألصبع بالغة أضواوا تسبب والمفاتيح اللعبة ذواع لوحة على

 5مستموة. بصووة لثنيهما نتيجة الوسغ

 فيووس انتشاو مع ساعات عدة األلعاب تلك لمماوسة الطفل جلوس أن كما   
 فتوة عليه ةلكتوونياإل األلعاب تستحوذ وحين الوقت، هدو إلى يقضى كووونا
 العامة صحته تأثو كما بصوه، يتأذى و العصبی، جهازه يتضوو طويلة، زمنية

 يقل أن أيضا ويحدث الغذائية، وجباته تناول عن لعب بال إشغاله خالل من
 ال ةلكتوونياإل األلعاب أن كما مفصلية. التهابات مع المون، الحوكي األداء
 لباقة و الجسم قوة من البدنية الحوكة ألعاب هتوفو  ما المواهق أو للطفل، توفو

 إجهاد كثيوا تسبب Battle Royal وويال الباتل وألعاب ،6السليم البدني والنمو
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 إلى يؤدي متواصلة لساعات واللعب المستمو التوكيز على تعتمد حيث العين
 اللعب. كثوة من اإلوهاق والتعب تسبب  كما العينين، تعب

 :الناقع عن بعيدة ةإلتترنيي شخصـيات اسـتخدام خطنرة .4

ن الشخصيات فهذه     تنمي ذاته الوقت في فإنما الطفل خيال تنمی كانت وا 
 يتعامل فإنه الواقع بهذا يلتحم عندما وحتى الواقع، عن االنفصال مساحة
 والعنف، التوتو، طاقات يفجو ما وهو الخيالية، الشخصيات هذه بمنطق

 .المحيط المجتمع مع الدائمة والخصومة والتحدي،

  نالعزلة: االيطناء .5

 األطفال، من كثيو على وواضح بالغ أثو لها ةلكتوونياإل األجهزة إن   
 االنطواء في تساهم حيث ومستمو؛ يومي بشكل استخدامها عند وباألخص

 فقدان إلى يؤدي وبالتالي األسوة، أفواد مع التواصل وقلة االجتماعية والعزلة
 فاجتماعيا ،7والتعليمية والوجدانية والمعوفية االجتماعية المهاوات من الكثيو
 في صعوبة له يسبب مما االجتماعي، محيط عن الطفل انعزال اإلدمان يسبب

 8.معهم التعامل وكيفية اآلخوين من والخجل ذاته عن التعوف

  الغربية: ناألفتار الرمنز ترسيخ .6

 ووموز أفكاو من تويد ما لتموو كله ذلك الغوبية اإلنتاج شوكات استغلت قد   
 الطفل ويمثلها يقلدها نماذج وجاذبيتها تكواوها بفعل أصبحت نمطية وشخصيات

 االفتواضي الفن عالم مع تتداخل المتلقي طفلال حياة يجعل ما وهو العوبي،
 وتضاعف مماوسته زادت كلما وسلوكه مشاعوه و تفكيوه على سيسيطو الذي

https://www.bawsalla.com/2019/06/Causes-of-fatigue.html
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 الذي اإلدمان هذا خطووة تكمن وهنا مسبقا، له الموسومة باألدواو اهتمامه
 مضادة حقيقة تصنع فالصووة االفتواضي، العالم به يوحي ما خالل من سيكون

 في ومكوثها المتلقي عين على تكواوها ألن لها، التعوض اواستمو  خالل من
 والعادات القيم على يتعود وبذلك 9واقعية. مشووعية عليها يسبع الالوعي

 مجتمعه عن الطفل اغتواب في يسهم قد ما وهو الغوبية والسلوكيات والتقاليد

 10المحلية. الثقافة تدعيم خالل من مواجهتها يجب انعكاسات وهي وثقافته،

 إهمال الدراسة: .7

ة على التحصيل الدواسي كان موضوع العديد لكتوونيإن تأثيو األلعاب اإل   
في    Cum ming and (Vandwater2007الدواسات منها دواسة ) من

األمويكية حيث قام الباحثان بسبو اآلواء لفئة المواهقين الذين  الواليات المتحدة
ة تأثو لكتوونيخاللها أن األلعاب اإلسنة توصال من  19و 10تتواوح أعماوهم 

 (  Erin Hasting et al 2009أما دواسة ) سلبا على التحصيل الدواسي،
فقد أكد أن هناك  10و 6بين  تواوح أعماوهمتلميذ ت 70على عينة تتكون من 

 .التحصيل الدواسي ة و تدنيلكتوونيعالقة سالبة بين استعمال األلعاب اإل

لتأييد الدواستين  Weis, RetCerankosky ,B )2010وتأتي دواسة )    
ة يؤدي إلى تواجع لكتوونيإلى أن استعمال األلعاب اإل السابقتين حيث توصلت

في الواليات  60لدى عينة من التالميذ بلغت  النتائج في كل من الكتابة والقواءة
 11المتحدة األمويكية.
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 على الينم ببجيتأثير  قلة الينم: .8
على صحة األطفال، والنوم السيئ هو أحد  ببجيقلة النوم هي تأثيو لعبة    

 ببجي، بسبب سلسلة من جلسات اللعب في لعبة ببجياآلثاو الجانبية لـلعبة 
 12 باستمواو، لهذا السبب ال يمكن النوم الكافي. عليهاواإلدمان 

Haut du formulaire 

للتقليل نالتخلص ثاييا: الحلنل نالرشادات المياسبة 
 .من تأثيرات هذه األلعاب اللتترنيية على األطفال

 إدراك المخاطر: .1

، من ةلكتوونيتثقيف الوالدين لمعوفة إيجابيات وسلبيات هذه األلعاب اإل   
خالل البوامج التلفزيونية ومواقع التواصل االجتماعي لمعوفة اآلثاو السلبية لهذه 

 ة )لعبة فوي فايو ولعبة البابجي( ومعوفة محتواها.كتوونيلاأللعاب اإل

 تنعية األطفال: .2

ة وتأثيوها على لكتوونيتوعية اآلباء ألطفالهم بمخاطو هذه األلعاب اإل    
وشادهم إلى معوفة األضواو العنيفة التي تتوك  صحتهم النفسية واالجتماعية. وا 

 العدوانية. آثاوا على نفسية وسلوك األطفال

 إيجاد البديل: .3

ة في ملء الفواغ الذي يعاني منه األطفال لكتوونييعد نجاح األلعاب اإل    
والمواهقون السبب األبوز لإلدمان عليها، لذلك يجب وضع نشاطات متنوعة 
لطفلك من أجل مماوستها خالل أوقات الفواغ، كقواءة الكتب الووقية مثاًل أو 
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وهذا ما تؤكده األخصائية النفسية والخبيوة في  الذهاب في وحلة مع أصدقاء،
 بقولها "يمكن مساعدة المدمن في التخفيف من ميساء النحالوي موقع حلوها

ة من خالل التوجيه الباناء والتنظيم ووضع بونامج لكتوونيإدمانه لأللعاب اإل
، 13بديل للوقت المخصص للعب، مثل مماوسة الوياضة وااللتقاء باألصدقاء

وكذلك تشجيع األوالد على مماوسة ألعاب أخوى تنمي التفكيو والذكاء وأسلوب 
تعلم أنشطة جديدة حل المشکالت وكيفية التصوف في المواقف الحوجة، أو 

 اجتماعية وثقافية.

 ة:لتترنييحماية األبياء من التأثيرات السلبية لتلك األلعاب ال  .4

فيشيو ذلك إلى أهمية دوو األسوة الفعال، حيث ال بد من مشاوكة الوالدين    
اللعب مع الطفل واختياو األلعاب التي تتناسب مع عموه ومواقبته ألناه بضغطة 
زو يمكن أن ينتقل إلى أشياء أخوى ال تناسب سنه، واألطفال في هذه الموحلة 

ويكونون على استعداد تام  العموية يحباون الفضول واكتشاف كل ما هو غويب
الستقبال كل ما يسمعونه ويوونه، ومن ثم يجب توجيههم نحو ما يفيدهم وينماي 
قدواتهم كاأللعاب التثقيفية والتعليمية والبعد عن األلعاب العنيفة التي من شأنها 

 .أن تؤذي الطفل نفسيا

 تحديد ساعات اللعب: .5

ل أال ال بدا من تحديد عدد معيان من الساعات لم    ماوسة تلك األلعاب، ويفضا
تتعدى ساعتين خالل اليوم كحدا أقصى، ويكون األمو تحت إشواف أحد 

ة لألطفال في غوفهم الخاصة لكتوونيالوالدين، كما يحذاو من إدخال األلعاب اإل

https://www.hellooha.com/5-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9/159106-%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A3%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
https://www.hellooha.com/5-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9/159106-%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A3%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
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حتى ال يكونوا عوضة لضوو اإلشعاعات وليكونوا تحت المواقبة أيًضا، وفتح 
 14بين الطفل ووالديه.مجال للحواو حول األلعاب 

 خاتمة:ال
ومن خالل ما تم التطوق إليه يمكن أن نؤكد على أن لهذه األلعاب    
ة المتمثلة في لعبة فوي فايو ولعبة ببجي لها تأثيوات سلبية على لكتوونياإل

األطفال، بحيث تساهم في تشكيل صووة السلوك العدواني ونمطه لدى األطفال 
فهذا النوع من األلعاب معووف بطابعها القتالي  وتوسيخ العنف في عقولهم،

كما أنها ألعاب تحتوي على أفكاو مضللة،  الذي يوتكز على غويزة حب البقاء،
 الطفل جلوس أن كماومعتقدات فاسدة تنافي الجانب األخالقي للطفل العوبي، 

 هدو إلى يقضى كووونا فيووس انتشاو مع ساعات عدة األلعاب تلك لمماوسة
واإلدمان واإلفواط في اللعب وهذا ما يؤثو في نفسية الطفل وأعصابه،  الوقت

ة من مخاطو توبوية واجتماعية، لكتوونيوكذلك ما ينطوي على هذه األلعاب اإل
ومع بقاء األطفال في البيت لفتوات  19وعليه في ظل جائجة لفيووس كوفيد 
وشادهم إلى معوفة اطويلة ضوووة توعية اآلباء ألطفالهم  ألضواو العنيفة لهذه وا 

ومواقبة أبناءهم باستمواو، والبحث عن طوق أخوى بديلة  األلعاب القتالية،
ة القتالية التي تشكل خطوا لكتوونيللتسلية والتوفيه بعيدا عن هذه األلعاب اإل

 كبيوا عليهم.

 

 



ة األلعاب تأثير ة القتاليَّ  فري  لعبة" كورونا جائحة ظل    في  األطفال على اإللكترونيَّ

 ط.د. موساوي عبد الحفيظ   "ببجي ولعبة فاير

 

تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو  301
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

 المصادر نالمراجع: 

  التتب نالمجَّالت العلميَّة
، الطبعة األولى، العالم نالطفنلةنسائل اسم علي حوامد وآخوون،  (1

 .2006داو جويو للنشو والتوزيع، األودن، 

ة على الخصائص اليفسية لتترنييآثار األلعاب ال عنو عزيزة،  (2
، حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية السلنتية لدى الطفل

 .2015، جامعة الجزائو، 11واإلنسانية، العدد 

قة التحصيل الدراسي ناستعمال عالفتيحة بلمهدي، مليكة بكيو،  (3
، مجلة الحكمة للدواسات ة لدى عيية من األطفاللتترنيياأللعاب ال 

 .2014، المدوسة العليا بوزويعة، 3، العدد 2التوبوية والنفسية، المجلد 
ة نايعتاساتها على اليمط لتترنييآثر األلعاب ال منيو عيادي،  (4

نية واالجتماعية، المجلد وقم ، دواسات في العلوم اإلنساالتفتيري للطفل
 .2018، 01، العدد 32

، مجلة ةلتترنييثقافة الطفل في ظل النسائط ال الهادي المسبليني،  (5
 .2017، جامعة قوطاج، تونس، 27دواسات وأبحاث، العدد 

 األطرنحات نالمذّترات العلميَّة:

ة نعالقتها بايتشار لتترنيياأللعاب ال سعاد هناء، بن موزوق نوال،  (1
، مذكوة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ظاهرة العيف المدرسي

الماستو في العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
تخصص سيسيولوجيا العنف والعلم الجنائي، جامعة الجياللي بونعامة 

 .2015/2016خميس مليانة، 



جائحة كورونا "لعبة  في ظل     لة على األطفالكترونيَّ ة اإلتأثير األلعاب القتاليَّ 
 "فري فاير ولعبة ببجي

  ط.د. موساوي عبد الحفيظ 

 

302 
 

، تصدر 1، المجلد2020المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو مجلة  
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

ية الجديدة ة عبر النسائط العالملتترنيياأللعاب ال فاطمة همال،  (2
، مذكوة مكملة لنيل شهادة الماجستيو، نتأثيرها على الطفل الجزائري

كلية اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، قسم العلوم اإلنسانية، 
تخصص اإلعالم وتكنولوجيا االتصال الحديثة، جامعة الحاج لخضو 

 .2011/2012باتنة، 

يات اللتترنيية العلميَّ   ة:المناقع نالمدنَّ
( سلبيات Free Fireخطر نأضرار لعبة فري فاير )البوصلة العوبية،  (1

، على الشبكة: نمخاطر لعبة الفري فاير
https://www.bawsalla.com/2018/12/Freefire.html، 

 (.17:35على الساعة  24/05/2020)تاويخ الزياوة: 

، على نما هي مخاطرها؟  Pubgما هي لعبة ببجي، عامو العبود (2
)تاويخ  ،https://www.hellooha.com/articles/859-الشبكة: 

 (.17:35على الساعة  24/05/2020لزياوة: ا

مخاطر لعبة ببجي نتيفية حماية األطفال من إدمان ، محمد دويباتي (3
، على الشبكة: 2019، البنبجي

https://www.hellooha.com/articles/2123   :تاويخ الزياوة(
 .(23.05على الساعة  28/05/2020

، صحيفة ة حاجز بين الطفل نأسرتهلتترنيياأللعاب ال ، مي مجدي (4
: ، على الشبكة2017، 10740العوب، العدد 

https://alarab.co.uk :على  27/05/2020، )تاويخ الزياوة
 (.20.26الساعة 

https://www.bawsalla.com/2018/12/Freefire.html
https://www.hellooha.com/articles/859-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%AC%D9%8A-Bubg-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.hellooha.com/articles/2123-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%8A
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87


ة األلعاب تأثير ة القتاليَّ  فري  لعبة" كورونا جائحة ظل    في  األطفال على اإللكترونيَّ

 ط.د. موساوي عبد الحفيظ   "ببجي ولعبة فاير

 

تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو  303
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

5) Top 8 Effects of PUBG Game on Your Health | 
PUBG Side Effects, Health yogi, 2019, site web: 

https://www.health-yogi.com/effect-of-pubg-game-on-
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 الهوامش
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 ,Top 8 Effects of PUBG Game on Your Health | PUBG Side Effects 12

Health yogi, 2019, site web: 

-pubg-health-your-on-game-pubg-of-yogi.com/effect-https://www.health

effects/-side, (28/05/2020 23.30) 
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ة على األطفال ق بالوسيلة خطر كبير  -تأثيرات األلعاب اإللكترونيَّ التعلُّ
 ُيضاف لهاجس املضمون 

The effects of electronic games on children - attachment 
to the medium is a big danger that adds to the obsession 

of content 
 ميلـود مـراد 

صال ِ
 أستاذ محاضر صنف " أ "علوم اإلعالم و ااِلت 

 الجزائر 03جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

 
 : ملخص

لقد ترك االطالع على مختلف األلعاب اإللكترونية التي يتم تناقلها عبر        

اختيارات ميوالت األطفال و املراهقين العالم االفتراض ي بكثرة، تنمية ملختلف و 

أللعاب العنف" الصادي "على الذات، و باألخص تلك األلعاب التي أضحت 

تشّكل الشغل الشاغل لوسائل اإلعالم و الباحثين األكاديميين ملا لها من 

ارتدادات نفسية و سلوكية لم يشهدها العالم من قبل، فهي تؤدي في األخير 

 إلى االنتحار املباشر كنتيجة نهائية الستعمالها.  باملراهقين و األطفال

. 
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 Abstract: 
           It left the knowledge of the various electronic games 

that are transmitted through the virtual world in abundance, 

the development of the various choices of children and 

adolescents' tendencies for "Sadi" violence games on the 

self, especially those games that have become a major 

concern of the media and academic researchers because of 

their psychological repercussions And behavioral never seen 

before in the world, in the end it leads teenagers and 

children to direct suicide as a final result of its use. 

 

 
 مقدمة
ة الينم مسألة يمتن الرهو  لترونيياإل لعا لم يعد ميل األطفال إلى األ     

ميها أن ميعهم عيها. هن أمو ناقع ال يمتن الرهو  ميه، ال بل ليس أماميا إال 
 لعا فليس غويبا أن ييجذ  األطفال يحن األرقّبله بأفضل شتل ممتن ، 

فقد أدى ايرشاو التمبينرو  األخوى. لعا على حسا  األ يروي ة ناإللترونيياإل
في  في السينا  األخيوة إلى بونز دنوها بنضنح  وي يرالفيدين ناإل ألعا ن 

 لعا نبوامج الرسلية نالروفيه للجيل الجديد. إيها األ ألعا حياة األطفال. إيها 
الرقليدية الري طالما اعرادنا  لعا الري بدأ األطفال يفضلنيها على األ العصوية
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ذا تان ايدفاع الطفل ي مماوسرها  ألعا حن لرطغى نرفوض يفسها عليهم. نا 
في طياره التثيو من األمنو اإليجابية، فإن  يحمل يروي الفيدين نالتمبينرو ناإل

 اليشأ. ىطاغية نناضحة للعيان، نمؤثوة عل سلبياره
 ة:علتترنييال  علعب تعريف ال 

هي يشاط رونيجي ظهو  في آخو السريييا ، ن هن يشاط ذهيي بالدوجة 
الهنارف  ألعا التمبينرو،  ألعا الفيدين الخاصة،  ألعا األنلي يشمل تل من 

ة، ن هي بويامج لترونييذا  الصبغة اإل لعا اليقالة، بصفة عامة يضم تل األ
، يماوس هذا اليشاط بطويقة رخرلف عن الطويقة الري رماوس لعا معلنماري لأل

، ن بها األيشطة األخوى تنن الوسائل الري رعرمد عليها هذه األخيوة خاصة بها
الفيدين  ألعا يقصد بذلك الحناسي  المحمنلة ن الثابرة، الهنارف اليقالة، 

المرحوتة ن المحمنلة... إلى غيو ذلك من النسائط، ن قد رماوس هذه األخيوة 
)يموند، العا   بشتل جماعي عن طويق شبتة االيرويي  أن بشتل فودي .

في الحد من مماوسة اليشاط البديي الوياضي الجماعي الروفيهي الفيدين ن أثوها 
عيد المواهقين المرم دوسين ذتنو، دواسة حالة على مرنسطة البسارين الجديدة 

 (35، صفحة 2008ببئو مواد وايس بالجزائو، مذتوة ماجسريو، 

 ة: علتترنييال  علعب اعلبحنث اعلعلمية حنل تأثيرات ال  
الحديثة رغييوًا جذويًا على حياة األطفال، األمو  الرتينلنجيةلقد أحدث  النسائل 

الذي ساعد على االيطنائية نالعزلة نالرسب  ببعض األمواض اليفسية يريجة 
إدمان ، إن ظاهوة إدمان األطفال عليها بعيدًا عن مرابعة نمواقبة األهل لهم

نيية على لترو أجهزة الرناصل االجرماعي، ينع جديد من سيطوة األجهزة اإل
طفال إلى حد رمّلك نرسّيد اهرمامارهم ناالسرحناذ على عقنلهم، التثيو من األ
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نالرمتن من تيايارهم، بما ينحدهم معها، نيأري على نعيهم في رسييو أمنوهم 
الحيارية تافة، بعد اقرياصها أنقارهم بشتل شبه تامل، ما يسفو عن ردهنو 

ي ضنء نلنجهم أيضًا إلى مناقع رأري مسرناهم الدواسي، نايرتاسهم سلنتيًا، ف
على أخالقيارهم، نرصوفارهم، نريحدو بأفتاوهم، نأفعالهم، لفقدايهم الرحتم في 

  ا.رسلبهم اإلوادة، نرسرعبدهم رمامإدمايهم هذه األجهزة الري 

أضحى األتثو رأثيوًا سلبيًا في االطفال،  لترونيينال شك في أن هذا اإلدمان اإل
الحالي، الذي يشهد ينميًا مسرجدا  في مجال الرقييا   السيما في العصو

الحديثة، نرطنوا  رجذ  الصغاو خالف التباو أيضًا، الذين يرلهفنن على 
اقريائها، نالرعاطي معها، نالرفاخو بها، غيو مدوتين اليرائج الضاوة الري رحيق 

وة بهم، جواء رنغلهم في إدمان هذه األجهزة الري رقلص خطنة بخطنة من قد
الفود على الرفتيو، ناالسريراج، نالرحليل، العرمادهم عليها في ذلك، تنيها 

األسهل، ناألسوع في هذا األمو، فضاًل عن خطنورها في ما  لترونييالبديل اإل
 ريطني عليه من مناقع، نصنو، نجناي  مسرهجية.

خلل ة قد رعوض الطفل إلى لترونيياإل لعا أن األدواسة دايموتية لقد أظهو  
في العالقا  االجرماعية إن هن أدمن على مماوسرها، نسب  ذلك هن أن 

ة قد يناجه صعنبة تبيوة لترونيياإل لعا الطفل الذي يعراد اليمط السويع في األ
في االعرياد على الحياة الينمية الطبيعية الري رتنن فيها دوجة السوعة أقل 

اليفسي سناء في المدوسة أن بتثيو مما يعوض الطفل إلى يمط النحدة نالفواغ 
 في الميزل.
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ن حذو  دواسة ألمايية حديثة من اسرخدام األطفال للهنارف الذتية ناألجهزة 
اللنحية، إذ قد رسب  ضووًا تبيوًا على سلنتيا  الطفل. نأنضح  الدواسة الري 
أجوي  في جامعة اليبزغ األلمايية أن رلك األجهزة رؤدي إلى حدنث فوط يشاط 

لدى األطفال ممن رروانح أعماوهم ما بين الثايية نالسادسة   الالمباالةنشعنو ب
 International Journal of" نقال  الدواسة الري يشو  في دنوية.عاما

Environmental Research and Public Health" 

نفي ذا  السياق يشيو الباحثان "آسا بويغو" ن"بيرو بونك" في ترابهما 
إلى الجدل  يروي اإلجرماعي للنسائط من غنريبوغ إلى اإلالمنسنم: الراويخ 

، نال سيما على األطفال ليتنن ترا  لترونييالحاس  اإل ألعا حنل رأثيوا  
الفيدين سية ألف نرسعمائة ناثيين نثمايين  ألعا الباحث بيمو المنسنم: حمى 

ويخا منجزا نعينايه الثايني" الرسلية نالرعليم ناإلدمان" ريانل ملحقة األنل را
رعامل فيه  لعا الفديين نأما ملحقة الثايي المعينن تيف رعمل األ لعا مخال أل

مع الرتينلنجيا األساسية تان ناضحا ندقيقا، نأما الفصل الذي ريانل األسئلة 
القيمية عينايه، أيشطة األسوة: يظوة جديدة، نالرعليقا  المخرلفة الري ردعنا إلى 

، صفحة 2000)آسا بويغو نبيرو بونك، أن ريرقدها دعم نربيي ثقافة الحاس  
 (357ن صفحة  356

وغم من أن الباحثين أنودا هذا السياق أثياء رعوضهما راويخيا الفب
جيا ن أحدثرها هذه الرتينل للدواسا  األنلى الري ريانل  الرأثيوا  االجرماعية الري

في المجرمعا  الري ظهو  فيها لرروانح نجها  اليظو بين مؤيد معاوض 
نحذو في قبنل ثقافة هذه النسائط الجديدة، أن وفضها فما يعتسه العينان حمى 

الفيدين بين الرسلية نالرعليم ناإلدمان يعتس الجدل الدائو حنل الرأثيوا   ألعا 
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ة على مماوسيها نيعتس رغلغلها في ثقافة لترونيياإل لعا اإلجرماعية لأل
المجرمع لرشتل جزء  ال يرجزأ من ثقافره الجماهيوية الشعبية الري ررأقلم 

 تعيصو ثقافي جديد. لعا نررفاعل مع هذه األ

أسراذة علم االجرماع بتلية البيا  بجامعة عين  -أما فاطمة القلييي
( 1مزايا ن اخطاو ) –)جواح، طفلك ن األلعا  االلترونيية   يقال عن -شمس

فقد أشاو  في دواسة لها إلى خطنوة اسرخدام شخصيا  ، (2004المرميزة، 
ن تاي  ريمي خيال الطفل فإيها إلترونيي ة بعيدة عن الناقع، فهذه الشخصيا  نا 

يلرحم بهذا  في النق  ذاره ريمي مساحة االيفصال عن الناقع، نحرى عيدما
الناقع فإيه يرعامل بميطق هذه الشخصيا  الخيالية، نهن ما يفجو طاقا  

)الهدلق ع.،  الرنرو، نالعيف، نالرحدي، نالخصنمة الدائمة مع المجرمع المحيط
 (24بدنن سية يشو، صفحة 

يصيع طفال غيو اجرماعي  فالجلنس في حد ذاره أمام الرلفاز نالتنمبينرو ال
أليه يرعامل مع جهاز، نالجهاز ال يصيع المناقف االجرماعية نالنجدايية، إيما 
هذا الجلنس للرسلية فقط نريمية الخيال إذا اخريو البث المياس ، أما الذي 
يصيع طفال غيو اجرماعي فهن النسط الذي يعيش فيه الطفل نالريشئة 

مزج بين الريشئة االجرماعية اإلسالمية  االجرماعية، نلتن إذا جعل هياك
 الصحيحة نبين ريمية الخيال الناقعي لما يشاهده األطفال فهذا هن المطلن 
)قنيدو، أثو األلعا  اإلترونيية على السلنتيا  لدى األطفال، دواسة نصفية 

و العاصمة، مذتوة متملة رحليلية على عيية من األطفال المرمدوسين بالجزائ
 (148، صفحة 2012/2011لييل شهادة الماجسريو في مجرمع المعلنما ، 
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حيث يوى التثيو من الباحثين أن جلنس الطفل لمدة  طنيلة على 
ة يجعل من الطفل فودا ميعزال اجرماعيا بسب  إدمايه لترونييأجهزة اللع  اإل

نبسب  طنل المدة الري يقضيها في مماوسة هذا الينع من  لعا على هذه األ
ة من لترونيياإل لعا ، تما يشرتي التثيو من مدميي األلترونييالروفيه اإل

ضعف الرناصل االجرماعي في األسوة في المجرمع تتل، تما أيهم  يرجيبنن 
رؤدي المياسبا  العامة نالنالئم نالحفال  مما يدخلهم في إعاقة اجرماعية، تما 

في بعض األحيان إلى ريامي ونح العزلة لدى األطفال، باالضافة  لعا هذه األ
إلى العيصو المهم في الرأثيو االجرماعي هن الرفتيك االجرماعي األسوي بين 

 الزنجين أن بين النالد ننلده أن حرى بين األخنة ناألخنا  فيما بييهم. 

ي اللعبة أن الجيم نفي ذا  السياق يعربو الباحث "فوايك تشيش" صب
وفقاء سهو  (Sege)نجهاز اللع  المعونف بسيجا  (Game Boy) بني 

دائم للتثيو من العائال  األمويتية، لقد يم  ثقافة اللعبة في المحيط العائلي 
غيو   لعا االجرماعي األمويتي، نعالنة على الرأثيو الرتينلنجي يجد هذه األ

 األسلن  الذي يسلي به أيفسيا لرصبح جزءا ال يرجزء من ثقافريا الشعبية
)سلطايي، سيميائية الصنوة في األلعا  اإللترونيية نرأثيوارها في إعادة رشتيل 

 (221، صفحة 2017/2016ثقافة الشبا  في عصو العنلمة، 

بين الباحث "فوايك شيش" القدوة الرأثيوية للميديا الجديدة الري ساهم  
في إيرشاو ما يعوف بثقافة اللع  في المجرمع األمويتي، أين ييعتس الرفاعل 
بين الرتينلنجيا نيسرخدمها في المحيط العائلي لألسوة األمويتية، فعالنة على 
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فة االجرماعية األسوية نامرزاجها ثقافي الناقع يريجة رالقح الثقا -الرفاعل الرتين
 بثقافة هذه النسائط الرفاعلية. 

رصيع طفاًل غيو اجرماعي،   ةلترونيياإل لعا نعليه يجد أن األ
ة  بدنن لترونيياإل لعا فالطفل الذي يقضي ساعا  طنال في مماوسة األ

رناصل مع اآلخوين، يجعل ميه طفاًل غيو اجرماعي ميطنيا على ذاره على 
أن إسواف الطفل في الرعامل الشعبية الري ررميز بالرناصل. تما  لعا عتس األ

الرعامل مع عالم الناقع فيفرقد المهاوة  مع عنالم الومز يمتن أن يعزله عن
اآلخوين نيصبح الطفل خجنال ال  االجرماعية في إقامة الصداقا  نالرعامل مع

 .يجيد التالم نالرعبيو عن يفسه
بما رحمله من أخالقيا  نأفتاو سلبية إلى  لعا األ تما قد رؤدي هذه

نالروابط اإليسايي مع اآلخوين ناورباط الطفل بالقيم  المزيد من االيفصال األسوي
تما أيها من نجهة عن مجرمعه نأصالره.  ناألخالقيا  الغوبية الري رفصله

 يظو المجذن  رصيع طفاًل أيايًيا ال يفتو في شيء سنى إشباع حاجره من هذه
اللعبة، نتثيًوا ما رثاو المشتال  بين اإلخنة األشقاء حنل من يلع ؟ على 

 الشعبية الجماعية الري يدعن فيها الطفل صديقه للع  معه لعا عتس األ
 (2004( المرميزة، 1مزايا ن اخطاو ) –)جواح، طفلك ن األلعا  االلترونيية 

ة  قد رعلِّم األطفال أمنو اليص  ناالحريال لترونيياإل لعا تما أن األ       
فالطفل يحرال على نالديه ليقريص ميهم ما يحراجه من أمنال لإليفاق على 

ة إما بأن يأخذ ميهم مصاويف دوسه الخصنصي ليلع  بها لترونيياإل لعا األ
هدايا  أن يدَّعي مثاًل أن معلم الفصل طل  ميهم أمنااًل لرجميل الفصل أن لشواء
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مزايا ن اخطاو  –)جواح، طفلك ن األلعا  االلترونيية للمرفنقين في االمرحان 
 .(2004( المرميزة، 1)

 يتبئج اعلدراسبت اعلعلمية اعلمتيبنعلة على اعلناقع اعلجزائري: إسقبط
على ة( لترونيياإل لعا من خالل ما سبق ريانله ن باسقاط مدى ايرشاوها )األ

ة أضح  هي االخوى لترونيياإل لعا الناقع الجزائوي المعاش فان رلك األ
لها من هاال  رأثيوية على حياة  ابمثابة الظاهوة الري رسرنج  الرعمق علميا لم

 اليحن الرالي : فيالطفل الجزائوي تغيوه من أطفال العالم ن ررجسد 
ة صيع  إلترونيية للعبة إلترونييمجمنعة من اإلعاليا   ءقميا باسريقا -

ن ررمثل في ميذ سيرين داخل االنساط المجرمعية  باوزالحدث بشتل 
 google playرنجهيا الى منقعي " فقد  " الحن  االزوق" لعبة 

store  ،على يريجة مفادها من خاللهما رحصليا  ن" ن منقع الفايسبنك
 عن بأن القائمين على رطبيق الحن  األزوق ال يهّمهم ما ييجوّ 

من أخطاو يفسية على المواهقين ن األطفال، بأتثو ما يهّمهم  رحميلها
لليمنذج المدونس تعيية  500.000سنى عدد الرحميال  الري رفنق 

بحث، من خالل اسرخدام مضمنن ن خطا  إعاليي بسيط جّدا ن 
خالي من أّي إشاوة للخطو المحدق بمسرعمليها، ن ميه فبشتل أن بآخو 

ة في مدى سوعة ايرشاو رلك لترونيياإلعاليا  اإل فقد ساهم  هذه
الخطوة بين أنساط األطفال ن رحديد مينالرهم ن  ةلترونيياإل اللعبة

اخرياوهم لها ترحصيل حاصل عن مدى ح  مصمميها ن محّدثيها 
لرحقيق أوباح مادية، ضف إليه أهداف المهننسين بهذه اللعبة عبو 
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م بين جعلها مجّود لعبة أن منقع الفايسبنك حيث امرزج  طمنحاره
 هنسهم بربعارها االيرحاوية.   

أخذ  اللعبة تذلك مساحة هاّمة زاد  بطويقة أن بأخوى ايرشاوها  -
الناسع من خالل " الرهنيل اإلعالمي " الذي ماوسره بعض نسائل 
اإلعالم في يقلها لحيثيا  اللعبة ن هذا حس  رحليليا لمخرلف 

ة من جويدة " الشونق " لشهو ديسمبو المضامين اإلعالمية المسرقا
، فلم يتن يمو ينم ناحد هتذا بدنن رسجيل ن لن خبو عن رلك  2017

اللعبة الخطوة، فبالوغم من أيها تاي  بطويقة غيو مقصندة أال أيها 
مدّعم لاليرشاو ن  لترونييمثل  اعاليا آخو إلى جاي  اإلعالن اإل

ع مينال  ن اخرياوا  رسليط الضنء عليها أتثو زاد  بذلك من وف
األطفال نفق رطابق ن رقاو  الرناويخ المسرقاة من رحليل مضمنن 

للمنقعين المخراوين تعيية،  لترونييالينميا  ن رحليل للمضمنن اإل
نمن خالل ذلك أّثو بطويقة أن بأخوى على اورفاع حصيلة الميرحوين 

 في أنساط المواهقين ن األطفال.

لعبة الحن  األزوق في أنساط المجرمع  ن تيريجة بعدية لما روتره -
المدونس فقد اسرقييا تفويق بحث رحليال متّمل لنثيقة إحصائية 
محّصل عليها من  " المصلحة الجهنية لشوطة الشوق بقسيطيية بأّن 

نالية من شوق  15من يسبة المتالما  الهارفية نالمسّجلة عبو  % 98
ررعّلق باألساس  2018ن جايفي  2017البالد ن طيلة شهوي ديسمبو 

بمتالما  غيو جّدية )تاذبة( ال أتثو من طوف مواهقين رروانح أعماوهم 
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)جويدة اليصو  سية يماوسنن اللعبة أن مهننسين بها" 15إلى  12من 
 (22، صفحة 2018جايفي  24الينمي الجزائوية، ينم 

بعد حنالي سيرين من ظهنوها مازال  ن من خالل اسقاطيا السابق ن  -
ة على شاتلرها ناودة إلترونيي ألعا اوردادا  اخرياوها ن اخرياو 

بالجزائو لدى فئة األطفال ن المواهقين ن مساهمة بطويقة أن بأخوى في 
 .ريامي ظاهوة االيرحاو لديهم يظوا لمدى رأثوهم التبيو بها

 :مقترحبت ن  تنصيبت )نجهة يظر(
ضونوة األنلياء مواقبة سلنتا  أطفالهم ن هذا من خالل إبداء المزيد  -

من الحيطة في الرعامل معهم، خصنصا إن ظهو  عليهم سلنتا  لم 
 رتن من قبل عييفة،أن ايزنائية. 

مواقبة األنلياء للمضامين الري يرم إوسالها ألطفالهم من خالل الشبتة  -
 العيتبنرية.

نحا  ن هنارف أبيائهم برطبيقا  رزنيد األنلياء، حناسي  ن ل -
 we"  العيف على رطبيق  ألعا مرخصصة رغلق المجال أمام 

blocker  " أن "deep freez  " ،الري رضفي المزيد من الوقابة
باإلضافة إلى آخو رطبيق أطلقره مؤسسة " ارصاال  الجزائو" مطالع 

 باسم الوقابة األبنية. 2018سية 

ين في حالة ما إذا رّم مالحظة أحد أعواض الرنّجه إلى مخرصين يفسايي -
 اللعبة الخطيوة.
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القيام بحمال  رحسيسية عبو المؤسسا  المدوسية أن المساجد حنل  -
ن اللعبة على نجه الرحديد مثل رلك الري رقنم بها  يروي مخاطو اإل

 مصالح األمن النطيي.

ضونوة ربادل اآلواء مع الطفل حنل مضمنن اللعبة،ن رتويس مياهج   -
 روبنية اعالمية.

وصد األنقا  الري يقضيها الطفل في االسرهالك اإلعالمي مع   -
 ة.لترونيياإل لعا األ

 خبتمة:
ن الري أصبح لها دنو هام  لعا ة وائدة في مجال األلترونيياإل لعا رعربو األ

في حياة الطفل ن سلنته ن مواحل رطنوه، فقد فوض  يفسها على األطفال 
رعد  يروي بفضل اعرمادها على الرطنوا  الرقيية ن الرتينلنجية العالية، فاإل

 لعا البنابة الوئيسية الري رمتن األطفال من الرعوف على آخو اصدوا  األ
ة الري يرم إوسالها بين الفيية ن لترونييا  اإلة من خالل اإلعاليلترونيياإل

 لعا األخوى،ن هي النسيلة الري فرح  البا  على مصواعيه لمماوسة هذه األ
دنن الشعنو بمخاطوها  لعا ة، لدوجة ايدماجهم ضمن هذه األلترونيياإل

 الصحية، اليفسية، االجرماعية، البديية... إلى غيو ذلك.
ة المرلقاة ينميا آلخو لترونييإلعاليا  اإلتما خلصيا إلى أيه ن بفضل ا

ة في ن بطويقة أن بأخوى أضح  رشّجع األطفال ن لترونيياإل لعا األ
المواهقين إلى اقرياء ما من شأيه أن يؤثو على سلنتارهم ن زوع العدنايية الري 

إلى رتنين أجيال ررميز  رطبع شخصيارهم برخطيط من صايعيها الذين يطمحنن
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نايية خاصة في البلدان العوبية ن ميها الجزائو بطبيعة الحال، العدبالعيف ن 
يجعل  لعا فريامي السلنك العدنايي جواء الرعوض المرتوو لّها الينع من األ

ة لترونيياإل لعا األطفال يميلنن لاليرحاو بطويقة ال شعنوية، تما رجعل األ
الذا  مما يؤثو بالرأتيد األطفال يميلنن إلى العزلة االجرماعية ن االيطناء على 

 على يمنه الفتوي ن االجرماعي.
 ناعلمراجع اعلمصبدر قبئمة

 ببعللُّغة اعلعربيَّة:

 :اعلعلميَّة اعلتت 
 لعا األ سلبيا  ن ايجابيا عبد هللا بن عبد العزيز الهدلق،  (1

 العام الرعليم طال  يظو نجهة من مماوسرها دنافع ن ةلترونيياإل
الوياض،  ، داو األلنتة،السعندية العوبية المملتة الوياض بمديية

 المملتة العوبية السعندية، بدنن سية يشو.

 :اعلعلميَّة اعلمجَّالت
( المرميزة 1و )مزايا ن اخطا –ة لترونيياإل لعا أبن جواح، طفلك ن األ (1

، المؤسسة العالمية لالعماو ن 2004العشونن، سية : العدد الثالث ن 
 لمملتة العوبية السعندية. الريمية، الوياض، ا

آسا بويغو نبيرو بونك: الراويخ االجرماعي للنسائط، روجمة عبند  (2
 2000تاسنحة، ميشنوا  نزاوة الثقافة، دمشق، سنويا، 

جايفي  24، لينم  15518جويدة اليصو الينمي الجزائوية، عدد  (3
2018. 
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 :اعلعلميَّة الطرنحبت ناعلمذّترات
الفيدين ن أثوها في الحد من مماوسة اليشاط البديي  ألعا بشيو يموند:  (1

دواسة  الوياضي الجماعي الروفيهي عيد المواهقين المرم دوسين ذتنو،

حالة على مرنسطة البسارين الجديدة ببئو مواد وايس بالجزائو، مذتوة 
ماجسريو، جامعة الجزائو، معهد الروبية البديية ن الوياضية، رخصص 

 .35، ص2008ياضي، الجزائو، ،اإلوشاد اليفسي الو 

ة نرأثيوارها في لترونيياإل لعا عادل سلطايي: سيميائية الصنوة في األ (2
إعادة رشتيل ثقافة الشبا  في عصو العنلمة، أطونحة مقدمة لييل 
شهادة دترنواه العلنم في علم االرصال نالعالقا  العامة، جامعة 

 .2016/2017بستوة، 

اإلترونيية على السلنتيا  لدى األطفال،  لعا مويم قنيدو: أثو األ (3
دواسة نصفية رحليلية على عيية من األطفال المرمدوسين بالجزائو 
العاصمة، مذتوة متملة لييل شهادة الماجسريو في مجرمع المعلنما ، 

 .2011/2012، 3جامعة الجزائو

 ببعللُّغة الجيبيَّة:
 

1) Catherine Froto, Le Potentiel du Jeu Vidéo Pour 

L’éducation,Université de Geneve,Mémoire en vue de 
L’obtention du DESS STAF (Science et Technologies de 
l’Apprentissage et de la Formation Soutenance :le 

28.10.2002. pdf. 

2) Sylvie Cripeau, Rafael Koster, Jeux Vidéo, Imaginaire et 

Pratiques Culturelles, Jem tu Rapport Usages n°1 janvier 

2007,pdf. 
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Patricia Watsitau Et Autres, Quels Usages Pour Les Jeux 

Electroniques En Classe, Rapport Final Publié par Europen 

Schoolnet 
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ة عند الطفل بتوجيهه  قميَّ المة الرَّ  أثر جائحة كورونا على تحقيق السَّ

ة ة والبدنيَّ ياضيَّ ِّ
ة بديلة ملمارسة األنشطة الر    كآليَّ

The impact of the Corona pandemic on achieving the 

child's digital safety by directing him to practice sports 
and physical activities as an alternative mechanism 

 د.منمانــي ناديـة                                       

صال    ِّ
 
ت ص: إعالم و اِّ  أستاذة محاضرة تخصُّ

                جامعة سوق أهراس / الجزائر     

ص:         دلهـــوم عمـاد     طالب دكتوراه، تخصُّ

 إدارة و تسيير رياض ي جامعة الشلف الجزائر     

                                                                     

 : ملخص

يعتبر الطفل من الفئات الهشة التي يتعين علينا حمايتها من جملة     

خاصة في اآلونة األخيرة  املخاطر التي قد تنشأ عن اإلبحار في الفضاء الرقمي

في كافة أنحاء بصفة عامة و الجزائر   COVID 19، إثر تفش ي جائحة كورونا

و بصفة خاصة ، حيث أصبح من الضروري إتخاذ جملة من التدابير 

اإلجراءات الرامية إلى ضمان حق الطفل في النفاذ اآلمن إلى الفضاء الرقمي و 

االستفادة املثلى منه مع الحفاظ على سالمته الصحية و الجسدية و ترتكز 

 على:  هذه اإلجراءات

 املستوى التشريعي. -01
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حماية الطفل كمتلقي و مستغل و مستعمل لوسائل االتصال  -02

 اإللكترونية.

ملستوى الوقائي وذلك عن طريق مراقبة عامة للنظم املعلوماتية ا -03

وشبكات التواصل االجتماعي ومحتوى برامج األلعاب اإللكترونية...الخ، 

لضمان إبحار آمن للطفل باإلضافة إلى التوعية و التحسيس بمخاطر 

وسلبيات الفضاء الرقمي مثل )املخاطر الصحية، التوحد الرقمي، السمنة 

قلة الحركة والخمول، أمراض الحواس خاصة البصر...الخ(، دون  املرضية،

إغفال اآلثار السلبية في اإلفراط في استخدام هذه شبكات التواصل 

االجتماعي و األلعاب اإللكترونية في فترات تطبيق تدابير الحجر املنزلي 

 .  COVID 19لتفادى العدوى جراء تفش ي جائحة كورونا

ولياء خالل فترة الحجز املنزلي اإللزامي املقررة من لهذا وجب على األ       

سلطات الدولة الجزائري مراقبة استخدام األطفال للفضاء اإللكتروني من 

خالل إيجاد آليات و طرق رقابية فعالة و مستمرة خاصة من طرف أفراد 

األسرة ملتابعة مجمل اختيارات األطفال و توجيههم في االستعمال العقالني ) 

ي و املكاني( لأللعاب اإللكترونية و مواقع التواصل عبر شبكة االنترنت الزمان

و التحذير من العواقب السلبية في استغاللها ما قد تجعله أسير لها، دون 

اهتمامه بلياقته البدنية و الحفاظ على سالمته الجسدية و الصحية نظرا، 

البدنية كذا النعدام توفر فضاءات وأماكن ملمارسة األنشطة الرياضية و 

 . COVID 19األلعاب الترفيهية و الفكرية، خالل فترة تفش ي جائحة كورونا

لذا فان إدارة الوقت و تنظيمه بالنسبة للطفل هي مهارة يكتسبها من      
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محيطه األسري و التعليمي لتوزيع قدراته الفكرية و الحركية )اللياقة و 

لزم بقضاهها باملنزل نظرا السالمة البدنية(، فوقت الطفل طيلة اليوم امل

لفترات أو ساعات الحجر املنزلية، ال يكون مخصص لألكل و اللعب و 

التعليم عن بعد بمختلف وسائله )سمعية وبصرية( و التقوقع فقط في 

الفضاء الرقمي ، والتي كان من املفروض تعويضها باليات بديلة  لتمكنه من 

اضية، بغرض الترويح و املتعة و ممارسة بعض أنواع األنشطة البدنية و الري

تنمية القدرات الجسدية، فممارسة الرياضة من طرف الطفل تسمح له 

بالتخلص من الشحنات و الطاقات السلبية، كذا كافة االضطرابات 

النفسية و تصحيح سلوكاته العدوانية اتجاه اآلخرين، باإلضافة إلى 

أفراد األسرة األطفال  التخفيف من القلق الذي تبرز حدته بكثرة خاصة عند

و املراهقين ، والتي قد يزيد من أثارها تطبيق تدابير الحجر املنزلي كإجراء 

وسط أفراد املجتمع  COVID 19للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا 

الجزائري املطبقة من طرف الدولة، وكما نعلم أن ممارسة الرياضة بانتظام 

فس و تنمي قدراته الحركية و الذهنية و تكسب الطفل و املراهق الثقة بالن

اإلدراكية، فضمان حق الطفل في الصحة و التعلم العادي و الرقمي و 

اللعب و الترفيه إلى جانب ممارسة هواياته الرياضية، تؤدي إلى تنظيم حياته 

اليومية و جعله شخص ذو سلوك سوي و إيجابي  مما يشجعه على اإلبداع 

بات االجتماعية و النفسية و الذهنية و الصحية... واالبتكار ملواجهة الصعو 

إلخ  في عالم متفتح على الفضاء الرقمي، غير أننا نجد أن تفش ي جائحة 

في الجزائر، كان له األثر السلبي الحاد على كل ما تم   COVID 19كورونا

 ذكره بخصوص األطفال، هذا ما يجعلنا نطرح السؤال التالي: 



ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  أثر جائحة كورونا على تحقيق السَّ

ةملمارسة األنشطة  ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. 
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األنشطة الرياضة و البدنية عند الطفل في  مدى مساهمة ممارسة ما" 

 COVIDتأمينه من مخاطر الفضاء الرقمي في ظل تأثيرات جائحة كورونا

 ؟ "   19

 هذا السؤال يتم اإلجابة عنه في العناصر التي تم إدراجها في بحثنا.        

 -الطفل -الفضاء الرقمي -COVID 19: جائحة كورونا الكلمات املفتاحية

 التربية البدنية و الرياضية. 

 
 Abstract: 

   The child is considered one of the fragile groups that we must 
protect from the total risks that may arise from navigating the 
digital space, especially in recent times, following the outbreak of 

the Corona pandemic of COVID 19 in all parts in général and 
Algeria in particular, where it has become necessary to take a 

number of measures and measures Aiming at ensuring the right of 
the child to have safe access to the digital space and make the best 
use of it while maintaining his health and physical safety 

01- Legislative level. 
02- Protecting the child as a recipient, an exploiter, and using the 

electronic means of communication. 
03- Preventive level through general monitoring of information 
systems, social networks, etc., to ensure safe navigation of the child 

in addition to awareness and awareness of the risks and negatives 
of the digital space (such as health risks, digital autism, morbid 

obesity, lack of movement and inactivity, Diseases of the senses, 
especially eyesight ... etc), without neglecting the negative effects 
of the excessive use of these social networks and electronic games 

during periods of application of home quarantine measures to avoid 
infection due to the outbreak of the Corona pandemic COVID 19. 

      Therefore, parents must, during the mandatory domestic 
reservation period set by the Algerian state authorities, monitor 
children's use of cyberspace by finding effective and continuous 
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monitoring mechanisms and methods, especially by family 
members to follow the overall children's choices and guide them in 

rational (temporal and spatial) use of games Electronic and 
networking sites via the internet and warning against negative 
consequences in exploiting them may make them captive to them, 

without caring for their physical fitness and maintaining their 
physical and health safety due to the lack of spaces and places to 

practice sports and physical activities as well as recreational and 
intellectual games, during COVID 19 Corona outbreak. 
            Therefore, time management and organization for a child is 

a skill that he acquires from his family and educational 
environment to distribute his intellectual and motor abilities (fitness 

and physical integrity), she overtakes the child throughout the day 
obligated to spend it at home due to the periods or hours of home 
stone, it is not dedicated to eating, playing and teaching From a 

distance with its various means (audiovisual) and retirement only in 
the digital space, which was supposed to be compensated by 

alternative mechanisms to enable him to engage in some types of 
physical and sporting activities, for the purpose of recreation, 
pleasure and the development of physical abilities, so exercise by 

the child allows him By getting rid of negative charges and 
energies, as well as all mental disorders and correcting its 

aggressive behaviors towards others, in addition to alleviating the 
anxiety that emerges in abundance, especially among family 
members, children and adolescents, whose effects may be increased 

by applying home quarantine measures as a measure to prevent the 
spread of infection COVID 19 virus among members of the 

Algerian society applied by the state, and as we know that 
exercising regularly gives children and adolescents self-confidence 
and develops their motor, mental and cognitive abilities To 

guarantee the child’s right to health, normal and digital learning, 
play and entertainment, as well as exercise his sports hobbies, lead 

to the organization of his daily life and make him a person with 
normal and positive behavior, which encourages him to be creative 



ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  أثر جائحة كورونا على تحقيق السَّ

ةملمارسة األنشطة  ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. 

 دلهوم عماد

 

تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو  341

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

and creative in order to face social, psychological, mental and 

health difficulties. ... etc, in an open world on the digital space, but 
we find that the outbreak of the COVID 19 pandemic in Algeria 

has had a severe negative impact on everything that was mentioned 
about children. This is what makes us ask the following question: 
"To what extent does the child's sporting and physical activities 

contribute to securing him from the dangers of the digital space 

in light of the effects of the COVID 19 pandemic?" 

        This question is answered in the elements that were included 
in our research. 
Key words: Corona pandemic, COVID 19 - digital space - child - 

physical and physical éducation. 

 
 

 : مقدمة 

غلب اآلباء و كذا الكثير من علماء النفس و العاملين بقطاع أ يشعر        
التربية بالقلق حيال تأثير االنترنت على النمو االجتماعي و الفكري و 
الجسدي ، ووفقا للعديد من الدراسات تأكد بأن األطفال يستخدمون االنترنت 
أكثر من أوليائهم و غالبا ما ينحصر هذا االستخدام على األلعاب 

مع ذلك ينبغي أن و  ،التعرف على أشخاص جددالصوتيات و و ترونية اإللك
 ،نتعرف على اآلثار السلبية الستخدام االنترنت من الجانب الجسمي للطفل

)توما جورج  ألنها تتوافق مع النمو االجتماعيكذا من الناحية الحركية 
و تبعا لذلك حاولنا التركيز على أسباب ابتعاد ، (52،ص2000خوري،
عتبارها من أهم األنشطة إو البدنية ب ل عن ممارسة األنشطة الرياضيةاألطفا

ة تخصيص أغلب أوقاتهم الصحية التي ينبغي المحافظة عليها من طرفهم 
 في اإلبحار في الفضاء الرقمي. 
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 :اإلشكالية

تؤدي تقنيات المعلومات و االتصاالت إلى تكثيف المخاطر المتعلقة        
راض الجسدية ، اإلصابة باألمء الجنسي على األطفالمثل االعتدابالطفولة 

كل هذا ، (21، ص1991) أحمد شيتوت،، مثل: السمنة المفرطة، داء السكري
غياب  رسة الرياضة بمختلف أنواعها  كذابسبب عدم التفرغ و االهتمام بمما

، التي أصبحت تشكل الستخدام األطفال لشبكة االنترنتالمتابعة الفعالة 
، إضافة إلى قدراتهم الجسدية و صحتهم النفسيةا يؤثر على خطرا حقيقي

، فانطالقا من العلم الشاسع و المتطور والمعقدمخاطر عديدة يخفيها هذا 
ذلك أصبح واجب علينا إيجاد اإلجراءات و اآلليات الالزمة لحماية أطفالنا 

ني من المخاطر الناجمة عن كثرة استخدام االنترنت و سوء استعمالها العقال
، كذا ضرورة نشر التوعية و تفعيل دور األسرة في ممارسة الرقابة على 

آخرون، على حوامدة و باسم ) حمايتهم من هذه المخاطر المحدقةاألطفال ل
 (.76ص ،2006

رتأينا التطرق إلى أسباب تزايد ظاهرة إونظرا ألهمية هذا الموضوع        
عزوف األطفال عن ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية التي تضمن له 

تماعي و حمايته من مختلف جإو حماية صحية و تحقيق توافق نفسي 
، و سعيا منا لالستفادة القصوى و المساهمة في نشر التوعية عن المخاطر

 نطرح السؤال التالي:هذا ما يجعلنا ، مخاطر هذا الموضوع
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" ما مدى مساهمة ممارسة األنشطة الرياضة و البدنية عند الطفل في   
 COVIDتأمينه من مخاطر الفضاء الرقمي في ظل تأثيرات جائحة كورونا

 ؟ "   19

 (19-أوَّاًل: جائحة كورونا ) كوفيد
 ( 19-جائحة كورونا ) كوفيد نبذة عن -1

والمعروفة أيًضا  19-جائحة كوفيد أو 2019 جائحة فيروس كورونا       
لمرض ، عالميٌة مستمرًة حالًيا جائحة هي ،"جائحة فيروس كورونا"  باسم

المرتبط بالمتالزمة  2فيروس كورونا وهو سببها (19-كوفيد) 19فيروس كورونا
تفّشى المرض للمرة األولى في  (،2-كوف -سارس) التنفسية الحادة الشديدة

منظمة  أعلنت، 2019الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام  "ووهان " مدينة
حالة  أن تفشي الفيروس ُيشكل 2020يناير 30رسمًيا في  الصحة العالمية

، وأكدت تحول الفاشية إلى جائحة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي
 19 -إصابًة بكوفيد مليون 4،8 أكثر منُأبلغ عن  ،2020مارس 11يوم 
، تتضمن أكثر  2020يونيو 18حتى تاريخ  دولًة ومنطقةً  (188) أكثر من في
مليون  (4٫1)حالة وفاة، باإلضافة إلى تعافي أكثر من ( 450,000) من

 .مصاب
 الفيروس بالدرجة األولى عند المخالطة اللصيقة بين األفراد، ينتقل        

أو  العطاس أو السعال الناتجة عن القطيرات التنفسية وغالًبا عبر
تنتقل  تسقط القطيرات عادًة على األرض أو على األسطح دون أن ،التحدث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_cases
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B0%D8%A7%D8%B0_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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في سياق أقل شيوًعا قد ُيصاب األفراد نتيجة لمس  ،عبر الهواء لمسافات طويلة
تبلغ قابلية العدوى ذروتها خالل األيام  ،ملوث بالفيروسالوجه بعد لمس سطح 

الثالثة األولى بعد ظهور األعراض، مع إمكانية انتقال المرض قبل ظهورها 
 .غير العرضيين المرضى عبر

وضيق  اإلعياء و السعال عراض الشائعة للمرض الحمى وتتضمن األ       
ذات  قد تشمل قائمة المضاعفات كاًل من ،وفقد حاسة الشم النفس
المدة الزمنية الفاصلة بين  تتراوح ،ومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة الرئة

بمعدل وسطي  يوًما، (14) من يومين حتى التعرض للفيروس وبداية األعراض
عالج فيروسي فعال ضد فيروس  أو ال يوجد حتى اآلن لقاح، يبلغ خمسة أيام
مع  معالجة األعراض المرض على  ، ويقتصر تدبير كورونا المستجد

  .الداعم العالج تقديم
، وتغطية الفم عند اليدين غسل التوصيات الوقائية تشمل       
أقنعة الوجه الطبية  ، وارتداءوالمحافظة على مسافة كافية بين األفراد السعال،
في األماكن العامة، ومراقبة األشخاص الُمشتبه بإصابتهم  ت()الكماما

إجراءات  ستجابة السلطات في جميع أنحاء العالمإ تضمنت ،ذاتًياعزلهم  مع
، وتطبيق اإلغالق العام، فرض قيود على حركة الطيران :عديدة مثل

حّسنت دول كثيرة أيًضا ، ، وا غالق المرافقضوابط األخطار المهنية وتحديد
 .ومتابعة مخالطي المرضى إجراء االختبارات قدرتها على
أضخم  تتضمن عالمية بالغة، أضراًرا اجتماعية واقتصادية سبب الوباء        

 تأجيل إلى باإلضافة ،الكبير الكساد منذ ركود اقتصادي عالمي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD_%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A_2019-2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A_2019-2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%84_(%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%B9%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%B9%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20


ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  أثر جائحة كورونا على تحقيق السَّ

ةملمارسة األنشطة  ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. 

 دلهوم عماد
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 عن المركز الديمقراطي العربي

 

ونقص كبير في   ،إلغائها أو والثقافية والسياسية والدينية الرياضية األحداث
 انبعاثوانخفاض  ،هلع الشراء تفاقم نتيجة حدوث حالة من اإلمدادات والمعدات

دين أُغلقت المدارس والجامعات والكليات على الصعي، الملوثات والغازات الدفيئة
من الطالب  %73.5، ما أثر على نحو دولة (190)الوطني أو المحلي في 

على  نتشرت المعلومات الخاطئة حول الفيروسإ ،في العالم
حاالت من رهاب األجانب والتمييز  وظهرت اإلنترنت،
وأولئك الذين ُينظر إليهم على أنهم صينيون، أو  الصينيين ضد العنصري

 ..ينتمون إلى مناطق ذات معدالت إصابة عالية

 19-أعراض مرض فيروس كورونا -2  
 14-01من  األعراض( فترة بين اإلصابة وظهورتتراوح فترة الحضانة )ال      
خمس أيام،على أي حال  فترة حضانتها كانت، إال أن أغلب الحاالت ايوم
 .يوًما (27)لت حالة واحدة بلغت فترة حضانتهاُسج

أن تكون غير محددة نسبًيا ويمكن للعديد من  19-كوفيد ألعراض يمكن      
من األعراض األكثر شيوًعا، الحمى  المصابين أن يكونوا غير عرضيين

فراز األعراض األقل شيوعً  ،(%68( والسعال الجاف )88%) ا تشمل التعب، وا 
وفقدان حاسة الذوق، القشع في الطرق التنفسية )البلغم(، وفقدان حاسة الشم، 

وألم العضالت والمفاصل، والتهاب الحلق، وصداع، ونوافض،  وضيق التنفس،
سهال ،ونفث الدم وتقيؤ،   .وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-2020_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85


أثر جائحة  الطفل وألعاب الفيديو في ظل جائحة كورونا بين الترفيه واإلدمان

ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  كورونا على تحقيق السَّ

ة ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة ملمارسة األنشطة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. دلهوم 

 عماد
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 عن المركز الديمقراطي العربي

 

يترقى المرض لمرحلة خطيرة عند شخص واحد من أصل كل خمسة        
تشمل األعراض اإلسعافية صعوبة  ،أشخاص، ويطّور المريض ضيق نفس

التنفس، وألم أو ضغط مستمر على الصدر، وتخليط مفاجئ، وصعوبة في 
ُينصح بتوفير العناية الطبية الفورية في  ،االستيقاظ، ُزرقة في الوجه أو الشفاه

يمكن أن يؤدي ترقي المرض إلى مضاعفات  ،حال وجود األعراض السابقة
  .الحاد والقصور الكلوي ادةومتالزمة الضائقة التنفسية الح ذات الرئة منها
 

 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019) 
 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019)المصدر: 

       2019مسببات انتقال مرض فيروس كورونا  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019)


ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  أثر جائحة كورونا على تحقيق السَّ

ةملمارسة األنشطة  ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. 

 دلهوم عماد
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ما تزال قيد التحقيق  نتقالهإ مرض جديد، وكثير من تفاصيل 19 -كوفيد  
، لكن األنفلونزاأسهل انتشاًرا من  -ينتشر بفعالية وبصورة مستدامة ،والفحص

عبر القطيرات الصغيرة الناتجة أثناء السعال أو  -ليس بسرعة انتشار الحصبة
مسافة مترين )ستة والتي يستنشقها أشخاص آخرون مباشرًة على  ،مجرد التكلم

تستقر القطيرات الملوثة على اآلخرين، لكنها ثقيلة نسبًيا وعادة ما تستقر  ،أقدام(
  .على أسطح أخرى، وال تنتقل لمسافات بعيدة عبر الهواء

كشفت  ،يطلق التكلم بصوت مرتفع قطيرات أكثر مما يطلقه التكلم العادي     
لفم قد يؤدي إلى انتشار قطيرات دراسة في سنغافورة أن السعال دون تغطية ا

 2020ناقش مقال ُنشر في مارس  ،قدم( 15متر ) 4.5لمسافة تصل حتى 
بأن التوصية حول مسافة انتشار القطيرات قد تكون مستندة إلى أبحاث في 
ثالثينيات القرن العشرين التي تجاهلت تأثيرات الهواء الرطب الدافئ المحيط 

متر  8.2طاس المكشوف يمكن أن ينتشر حتى أو الع بالقطيرات وأن السعال 
 (.قدًما 27)

ما يكون األشخاص َعْدواِئًية هو عند ظهور األعراض )حتى  أكثر      
األعراض الخفيفة أو غير المحددة(، ولكن يمكن لهم أن يكونوا ُمعديين لمدة 
( تصل حتى يومين قبل ظهور األعراض )االنتقال السابق لظهور األعراض

يوًما في الحاالت المعتدلة، ومتوسط  12-07ديين لمدة تتراوح بين يبقوا ُمع
تماثل بعض األشخاص للشفاء دون ظهور ، أسبوعين في الحاالت الشديدة

رغم وجود شكوك حول هذا  19-األعراض ومن الممكن لهم أن ينشروا كوفيد
وجدت دراسة أن الحمل الفيروسي يكون بأعلى مستوياته في بداية ، األمر
 .راض، ولذلك ربما يبلغ الذروة قبل ظهور األعراضاألع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_(%D8%B7%D8%A8)


أثر جائحة  الطفل وألعاب الفيديو في ظل جائحة كورونا بين الترفيه واإلدمان

ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  كورونا على تحقيق السَّ

ة ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة ملمارسة األنشطة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. دلهوم 

 عماد
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عندما تستقر القطيرات الملوثة على األرضيات أو األسطح، يمكن لها أن      
تظل ُمعدية، ولو بنسبة أقل شيوًعا، في حال المس الناس األسطح الملوثة ثم 
لمسوا العيون أو الفم أو األنف بأيدي غير مغسولة تنخفض كمية الفيروس 

وال  ط على األسطح بمرور الوقت حتى يصبح عاجًزا عن التسبب بالعدوى،النش
من غير  ،ُيعتقد أن األسطح هي الطريقة الرئيسية التي ينتشر بها الفيروس

المعروف كمية الفيروس المطلوبة على األسطح كي يسبب اإلصابة، ولكن 
يوم  يمكن كشفه لمدة تصل حتى أربع ساعات على األسطح النحاسية، ولغاية

بولي ) البالستيك علىواحد على الورق المقوى، وحتى ثالثة أيام 
من السهل تعقيم األسطح بواسطة  ،AISI 304)فوالذ مقاوم للصدأ (بروبيلين

إن  ،ج الجسم البشري أو على اليدينالمطهرات المنزلية التي تقتل الفيروس خار 
، وتتسبب بمشاكل 19-المطهرات أو المبّيضات ليست عالًجا لمرض كوفيد

 .صحية عند إساءة استخدامها كتطبيقها داخل جسم اإلنسان
-على الرغم من أن كوفيد كميات كبيرة من الفيروس واللعاب القشع يحمل     
، فإن تبادل القبل، واالتصال االمنقولة جنسيً  األمراض ال يعتبر من 19

إن  ،فيروسالفموي من الطرق المشبوهة بنقلها لل-الحميمي، والطريق البرازي
وتؤدي إلى انتقال الفيروس  بعض اإلجراءات الطبية منتجة للرذاذ التنفسي

 .بسهولة أكبر من الحالة العادية
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019)


ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  أثر جائحة كورونا على تحقيق السَّ

ةملمارسة األنشطة  ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. 

 دلهوم عماد
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 األخطار التي تواجه األطفال أثناء وباء كورونا  -4

 
 

 

 

 

 جعل أغلب األطفال( 19-) كوفيدالبقاء في المنزل بسبب جائحة كورونا       
و جود خيارات لالختالط والترفيه، يتلقون تعليمهم عبر اإلنترنت، ومع عدم و 

بناء اآلباء في االنتهاء من عملهم عن بعد، أصبح ال خيار أمام األ نشغالا
، اللوحات اإللكترونية  اإلعالم اآللي و شاشاتسوى قضاء ساعات أكثر أمام 

من قبل المحتالين ومنتهكي  ستهدافهمامما يزيد من خطر و الهواتف المحمولة، 
 خصوصية األطفال عبر اإلنترنت.

المديرة التنفيذية لمنظمة  "هنريتا فور" وفي هذا الشأن، حذرت       
من أن هناك بعض العالمات المثيرة للقلق، بخصوص تزايد  ،اليونيسيف

المحتالين على اإلنترنت، ألن األطفال متصلون باإلنترنت فترات أطول في 
الوقت الحالي، كما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالواليات المتحدة تحذيرات 

رنت مماثلة حول المخاطر المتزايدة من منتهكي خصوصية األطفال عبر اإلنت
     (.19 -خالل أزمة )كوفيد



أثر جائحة  الطفل وألعاب الفيديو في ظل جائحة كورونا بين الترفيه واإلدمان

ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  كورونا على تحقيق السَّ

ة ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة ملمارسة األنشطة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. دلهوم 

 عماد
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الباحثة في مجال الوقاية من العنف الجنسي  " إليزابيث جيغليك" تقول       
وأستاذ علم النفس في كلية جون جاي التابعة لجامعة نيويورك، في مقال لها 

": قد يكون األطفال المعزولون اجتماعيا ألكثر سيكولوجي تودايعلى موقع "
شكل خاص، ألنهم يبحثون عن منافذ معرضين للخطر بمن شهر اآلن 

 جتماعية وربما يكونون أكثر عرضة للتحدث مع الغرباء.إ

المنزل  فيوعالوة على ذلك، قد يكون لدى األمهات ممن يحاولن العمل        
 وقت أقل لتخصيصه لمراقبة ما يفعله أطفالهن عبر اإلنترنت.

 

 

 

 

بر أن هناك تقارير تفيد بأن المحتالين ع وتضيف الباحثة االجتماعية      
من خالل منصات وسائل التواصل االجتماعي  اإلنترنت يتواصلون مع القصر

الخاصة بهم، ثم االنخراط في سلوكيات االستمالة لجعلهم يرسلون صورا عارية 
 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019) أو شبه عارية.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019)


ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  أثر جائحة كورونا على تحقيق السَّ

ةملمارسة األنشطة  ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. 

 دلهوم عماد
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وبالرغم من أن اآلباء قد ينتبهون إلرشادات السالمة، فقد تكون هناك        
حيث يريد اآلباء الموازنة ، مخاطر فريدة نشأت مع الحجر الصحيتحديات و 

 بين األمان والعزلة.

-طرق حماية األطفال من مخاطر الفضاء الرقمي في ظل جائحة كوفيد -5
19  

 

 قد ال  ،نتحول المخاطر على اإلنتر  لهمبإجراء نقاش مع أطفا قيام األولياء
ترنت أو يدرك العديد من األطفال مدى خطورة االنخراط في المحادثات عبر اإلن

قد يكون المنتهكون أشخاصا  وفي بعض الحاالت ،مشاركة الصور مع الغرباء
معروفين للطفل، لذا يجب على اآلباء مناقشة مخاطر مشاركة الصور غير 

 الالئقة مع أي شخص.
 اآلباء و األمهات وبين رحة والحديث بينالطريق مفتوحا للمصا ترك 
، إذا كان لديهم أي مخاوف بشأن أي شيء قد واجهوه عبر من األطفال همأبنائ

 همأنه يمكنهم مناقشة أي مشاكل وأنب يحسون باألمانوجعلهم اإلنترنت، 
 .بعضهم البعض ن حال معو جديس



أثر جائحة  الطفل وألعاب الفيديو في ظل جائحة كورونا بين الترفيه واإلدمان

ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  كورونا على تحقيق السَّ

ة ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة ملمارسة األنشطة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. دلهوم 

 عماد
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  يجب أن يتذكر اآلباء أن العديد من المواقع على اإلنترنت لها قيود
الذي قد يتعرض له  عداداتو اإلتوى عمرية، وينبغي فهم نوع المح

 .المستخدمون
 م مشاركتها من قبل ينبغي التفكير بعناية في أي معلومات شخصية قد تت

، حيث يمكن أن يتسبب الملل في أن يكون األطفال أقل حذرا فيما األطفال
يتعلق بوسائل التواصل االجتماعي، وربما مشاركة المزيد من المعلومات 

 .(19-خاصة في ظل جائحة كورونا )كوفيد الشخصية أكثر من المعتاد
 فهذا ال يعني  يستخدم وسائل التواصل طفلالأنه حتى لو لم يكن  التذكير

من المعروف أن منتهكي خصوصية األطفال يستخدمون  ،أنه في مأمن
عبر اإلنترنت التي يفضلها األطفال األصغر سنا، مثل  اإللكترونية األلعاب

               " التي تحتوي على خاصية الصوت والدردشة عبر اإلنترنت، فورت نايت"
 تحتوي على وظيفة الدردشة عبر اإلنترنت فقط. " التيروبلوكسأو "
  على أدوات تحكم أبوية  اإللكترونية عبر االنترنت تحتوي معظم األلعاب

ظر االتصاالت غير يمكن أن تحد من قدرة األبناء على الدردشة مع الغرباء وح
فإن جزءا من عامل الجذب في أوقات العزلة أن  ومع ذلك ،المناسبة للقصر

إذا اختار الوالدان  ،والتحدث مع أصدقائه عبر اإلنترنتاللعب  يمكنه الطفل
حول عدم قبول  لطفالمع  فيجب التحدثترك وظيفة الصوت والدردشة مفعلة، 

الغرباء كأصدقاء وما يجب فعله إذا كان هناك شخص يقول شيئا يجعله يشعر 
 بعدم االرتياح.



ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  أثر جائحة كورونا على تحقيق السَّ

ةملمارسة األنشطة  ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. 

 دلهوم عماد
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 باألماكن التي  ةلكترونياألجهزة اإل ستخدامامن األطفال  طلب األولياء
لمتابعة فرصة  همفي غرفهم الخاصة، بحيث يكون لدي وليس يجلس فيها الجميع

يمكن أن يكون ذلك صعبا عندما يكون الجميع مشغوال بمكالمات  ،ما يفعلونه
منخرطين في العمل  فيديو سواء للعمل أو للمدرسة، ولكن عندما ال يكونون

 حيث يمكن مراقبتهم بسهولة. إبقاء األطفال محاولةالمدرسي، 
  يمكن للوالدين التحقق من أجهزة أطفالهم بحثا عن التطبيقات التي

يستخدمها المنتهكون، وحذفها إذا كان التطبيق غير مالئم أو يشكل خطرا كبيرا 
 ،ى بشعبية كبيرة بين الشباب حاليا" الذي يحظتيك توكللغاية، مثل تطبيق "

التطبيقات المخترقة والتي قد ال تكون أمانا اإلنترنت عن  فييمكنك البحث 
 .للطفل

 فإن حذف  :م، على سبيل المثاليجب التعامل مع األبناء وفقا ألعماره
أو التي تمثل خطرا هو الخيار األكثر حكمة مع   التطبيقات غير المناسبة

األطفال األصغر سنا، أما المراهقون فقد يكون الخيار األنسب مراقبة نشاطهم 
جراء مناقشات حول المخاطر وكيفية التعامل معها.عبر اإل   نترنت وا 

يتوجب على اآلباء و األمهات تقسيم أوقات أطفالهم بين الولوج إلى الفضاء 
بشكل معقول وكذا توجيههم إلى ممارسة النشاطات الرياضية و البدنية  يالرقم

باستخدام أبسط الوسائل و المعدات المتوفرة مثل )حبل القفز ، بساط النط ، 
 الدراجة الثابتة...الخ( ، للحفاظ على سالمتهم و قدراتهم و لياقتهم البدنية

تدابير الوقاية خاصة خالل فترات الحجر المنزلي الصحي المصاحبة لفرض 
. ( بين أفراد المجتمع19-من انتشار وباء كورونا )كوفيد

(kihttps://ar.wikipedia.org/wi)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320


أثر جائحة  الطفل وألعاب الفيديو في ظل جائحة كورونا بين الترفيه واإلدمان

ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  كورونا على تحقيق السَّ

ة ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة ملمارسة األنشطة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. دلهوم 

 عماد
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 ثانيا: الفضاء الرقمي
اني أو ر راضي أو الفضاء السيبتفالأو العامل ا :مفهوم الفضاء الرقمي -1
االتصال عنى واحد وهو بمكلها مصطلحات نستخدمها  لكتروني،إلا لمالعا

 التزامنية.، مما يقتضي االنترنتعلى مستوى شبكة  األرضسكان  بين المستمر

 (49،ص 2019)د. محمد طوالبية، 

: هي مفهوم أو مصطلح يستخدم لوصف التغييرات في الثورة المعلوماتية -2
وأن الوجه الثوري يكمن في  ،أساليب معالجة الكم الهائل في حجم المعلومات

التطورات الحديثة التي بدأت منذ منتصف السبعينيات في تكنولوجيا الحاسوب 
ي دعم خدمات واالتصاالت السلكية والالسلكية والتي يزداد استخدامها ف

  ومعالجة المعلومات

: هو مفهوم أو مصطلح يعبر عن الزيادة الهائلة في انفجار المعلوماتية -3
..الخ، .االجتماعية والمعلومات العلمية والتكنولوجية والطبية والثقافية والسياسية 

 .التقليدي )الورقي( واإللكتروني المنشورة في جانبيها

ي تلك األجهزة والمعدات واألدوات واألساليب : تعنتكنولوجيا المعلومات -4
والوسائل التي استخدمها اإلنسان ويمكن أن يستخدمها مستقباًل في الحصول 
المعلومات الصوتية والمصورة والرقمية ، وكذلك معالجة تلك المعلومات من 
حيث تسجيلها وترتيبها وخزنها وحيازتها واسترجاعها وتوصيلها في الوقت 
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وتكنولوجيا بيها ، وتشمل كاًل من تكنولوجيا التخزين واالسترجاع المناسب لطال
 (277، ص 2012) جعفر حسن جاسم الطائي، .االتصاالت

 للفضاء الرقمي  خريطة المخاطر السيبرانية -5
ُيشدد تقرير منظمة "اليونيسيف" على عدم وجود طفل على اإلنترنت        

هناك استهداف للفئات األكثر آمن تماًما من مخاطر الدخول عليها، وأن 
ضعًفا من قبل المتنمرين، ومرتكبي الجرائم الجنسية، ومن يؤذون األطفال. 
وبشكل عام، يمكن تصنيف مجموعة المخاطر الواسعة التي يواجهها األطفال 

 على اإلنترنت ضمن ثالث فئات رئيسية:
غير حيث تركز هذه الفئة على تعرض الطفل لمحتوى  مخاطر المحتوى: -1

مرحب به أو غير الئق، ويشمل ذلك الصور الجنسية واإلباحية والعنيفة، 
وبعض أشكال الدعاية، والمواد العنصرية والتمييزية، وخطاب الكراهية، ومواقع 
اإلنترنت التي تروج لسلوكيات غير صحيحة أو خطيرة مثل إيذاء النفس 

 واالنتحار.
حاالت التي يتواصل فيها وتشمل هذه الفئة جميع ال مخاطر االتصال: -2

األطفال مع آخرين في اتصاالت محفوفة بالمخاطر، ومنها اتصال الطفل مع 
شخص بالغ يسعى لتواصل غير الئق معه أو إلغوائه ألغراض جنسية، أو مع 
أفراد يحاولون دفعه إلى التطرف، أو إقناعه بالمشاركة في سلوكيات غير 

 صحيحة أو خطرة.
ن هذه الفئة تصرفات الطفل بطريقة ُتسهم في إنتاج تتضم مخاطر السلوك: -3

محتوى مثل: قيام األطفال بكتابة أو إنشاء مواد تحّض على كراهية أطفال 
بما في ذلك  عنصرية، أو نشر صور ومواد جنسية،آخرين، أو التحريض على ال
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 https://futureuae.com/ar-).الصور والمواد التي أنتجوها بأنفسهم

AE/Mainpage/Item/3601) 

لإلنترنت من الناحية الصحية و النفسية و  األطفالمخاطر استخدام  -6
  العقلية 

 
ة  لكترونيلشبكة االنترنت عن طريق  اللوحات اإل األطفالسواء كان استخدام 

استخدام وسائل التواصل  أوللعب  أخرأي جهاز  أوأو الهواتف الخلوية 
، فعلى وقت قصير ومحدد دون انخراط فعلييكون ذلك ل أن، فيجب االجتماعي

االستخدام المفرط  أنالدراسات أثبتت  أن إالالرغم من منافع استخدام االنترنت 
 :و من هذه المخاطر األطفالله عدة مخاطر عديدة و واسعة على 

كالتشنج في  بأمراض اإلصابة إلىاالستخدام المفرط لهذه الوسائل يؤدي  -
على  أخرىمختلفة  أوجاع إلى باإلضافة، لعنق و الرقبة والكتفينعضالت ا

 .الت الجسمضع مستوى

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/3601
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/3601
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بداء السكري  اإلصابةالذي تنجر عنه السمنة المفرطة و  األكلمن  اإلكثار -
 الرياضةالعزوف عن ممارسة و  ألجهزةامختلف  أمامجراء الجلوس لمدة طويلة 

 (37، ص 1994، .) سعدية بهادرو نقص الحركة

البدنية  األنشطةموضوع دراستنا سنحاول من خاللها توضيح دور  فيو         
و النفسية وكذا الذهنية للطفل تنمية  البنية الجسدية و   و الرياضية في الحفاظ 

ل في الفضاءات المستمر للطف اإلبحاراالبتعاد عنها بسبب و  إغفالهامخاطر و 
رياضة تعتبر ضرب من ضروب اللعب والترفيه ممارسة ال أن، حيث اإللكترونية

تكون سببا في انتظام حياته ، لما  أنيمكن  التيسمات الطفل، و  أهمهي من و 
، و ذلك من خالل تحويل اللعب تحقيقها إلىمن فوائد عظيمة نسعى في ذلك 

ة و العقلية و ديستنمية قدرة الطفل الجنوعة من شانها رياضية مت أنشطة إلى
انسجام داخل مرونة و  أكثراالجتماعية و تحسين الجوانب النفسية بما يجعله 

  .ببيئته يفوق أضعاف تأثره بأسرته تأثرهأن  أساس، على والمجتمع األسرة

طرق حماية الطفل من االستخدام الخاطئ لالنترنت و تحفيزه على  -7
 ممارسة الرياضة:  

 على المستوى التشريعي: -1

لم تخلو النصوص القانونية التي شرعها المشرع الجزائري السارية        
المفعول أو تلك التي تسعى الدولة إلى وضع نصوصها في هذا المجال التي 

م الجزائية التي تهدف إلى ضمان الحماية للطفل من تحمل جملة من األحكا
 مخاطر استعمال وسائل االتصال اإللكترونية الحديثة نذكر منها:
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ِاعتماد الحلول و اآلليَّات التي تضمن توفير خدمة اإلبحار األمن لألطفال   -
 عبر شبكة االنترنت.

 التعريف بخدمة اإلبحار األمن لألطفال عبر شبكة االنترنت. -
حماية الطفل كمتلقى و مستعمل لوسائل االتصال اإللكترونية من خالل  -

تجريم أو نقل أو نشر بواسطة احد تقنيات االتصال الحديثة عن بعد، لمحتوى 
مكتوب أو مرئي أو مسموع موجه للطفل ، يتضمن إيحاءات جنسية أو فيه 

القصر ماهو إخالل باآلداب العامة أو المساس بكرامة اإلنسان أو تحريض 
على العنف أو التمييز العنصري أو الكراهية أو المخاطرة بحياتهم، كذا تجريم 
التحرش اللفظي و التهديد وكل أشكال التغرير بقاصر باالستعانة بتقنية من 
تقنيات االتصال الحديثة عن بعد ، قصد دفعه إلى االحتكاك بأشخاص آخرين 

أو دفعه إلفشاء أسرار أو  للمشاركة طواعية أو قصريا في أفعال ألخالقية
، 2000 )ابتهال محمود طلبة، .خاصة تمعطيات شخصية أو سلبه ممتلكا

 (51ص

ة على وسائل حماية الطفل كموضوع لمادة مسموعة أو مرئية أو مكتوب -2
 :االتصال اإللكترونية

من خالل تجريم تعمد أخذ أو إنتاج أو توزيع أو اطالع أو حيازة أو        
تقنية من تقنيات االتصال عن بعد لصور أو مقاطع مسجلة مرئية نشر بواسطة 

)عبد .ق بقاصر أو تنتهك كرامته و سمعتهأو مسموعة أو مكتوبة غير الئقة تتعل
    (103، ص2013هللا الخياري،
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 :على المستوى الوقائي -3

القيام بمراقبة عامة على مجمل النظم المعلوماتية و الشبكات سواء       
عمومية أو خاصة، من خالل وضع آليات و حلول تقنية تضمن و توفر 

الرقمي خاصة خالل فترة الحجر المنزلي ظروف إبحار أمن للطفل في الفضاء 
،   COVID 19كورونا وباءتفشي المطبقة من طرف الدولة للوقاية من 

التحسيس بمخاطر ى وضع و اقتراح أساليب للتوعية و باإلضافة للعمل عل
ة المنتشرة عبر االنترنت، مواقع التواصل لكتروني)األلعاب اإل الفضاء الرقمي

التي تكون لصالح األطفال و ، و االجتماعي..الخ(  وسبل الوقاية من مخاطرها
جمعيات المجتمع أوليائهم و أفراد عائالتهم، بإشراك كل الفاعلين خاصة 

استغالل المدني، المختصين النفسانيين و التربويين و القانونيين ...الخ، كذا 
حصص وومضات العمل على بث وسائل االتصال السمعية والمرئية والمتوفرة و 

.)فتحي عبد هللا ضيف ة الرقمية لألطفال وسبل حمايتهمشهارية للتحسيس بالسالمإ
 (218ص ،2010هللا شرع،

 لمستوى الفكري: على ا -3
الهيئات تعزيز استراتيجيات ضمان توفير الوصول يمكن للحكومات و        

لغرض محو  غيرها،ع سياقات رعاية الطفل و تعليمه و البيئة الرقمية في جمي
، تمكن من لمتاحة واضحة و مفهومةاألمية الرقمية شريطة أن تكون المواد ا
و بالتالي تشجيع تمسه  الميادين التيجعل الطفل يعبر عن نفسه في جميع 

األطفال على المشاركة الفعالة في وضع و تنفيذ االستراتيجيات التي تحقق 
استفادته على جميع األصعدة مع توجيهه و توعيته لالستخدام السليم للمعلومات 
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حسب قدراته الفكرية و التعليمية و تجنب سلبيات الفضاء الرقمي و ما يترتب 
 (105، ص2013د هللا الخياري،)عب عن ذلك.

 على مستوى األسرة: -4
( أو اآلباء و األمهات) يفتقر الكثير من األولياء الشرعيين لألطفال        

رقمية والقدرات الالزمة لقياس الحاضنين إلى المهارات الالمتكفلين قانونيا و 
على  و األلعاب المقدمة  مصداقية محتوى مختلف البرامجوتقدير مدى سالمة و 

، ويعكس ذلك مدى حاجتهم إلى فرص أكثر لتثقيفهم و صفحات االنترنت
توعيتهم في مجال الرقمنة وتزويدهم بالمهارات الالزمة لحماية أطفالهم و 

)  و حجب عنهم المواقع التي تعود عليهم بالسلب و الضرر مكيفيات متابعته
ات والذي يعتبر ، خاصة خالل هذا الوقت بالذ(211، ص2003، ليلى عبد المجيد

فرصة لألولياء نظرا لمكوثهم بالبيت مع أطفالهم، تبعا للتدابير المتخذة من 
، و من بين   COVID 19تفشي جائحة كوروناطرف الدولة للتصدي النتشار 

 (216، ص2003، ) ليلى عبد المجيدمايلي:  تهذه االستراتيجيا
اإلعالم و  وضع برامج توعوية مباشرة أو عن طريق استغالل وسائل -

االتصال المتوفرة التي تكون وسيط لدى األولياء لتوعيتهم و تطوير قدراتهم 
المعرفية و التربوية في مجال الفضاء الرقمي لمتابعة أبنائهم فيما يخص 

 استغالل شبكات التواصل االجتماعي و األلعاب اإللكترونية المنتشرة بكثرة.

عن طريق حمالت التحسيس االتصال المباشر و التقرب من األطفال  -
بالمدارس و رياض األطفال     و األحياء و اإلكثار من البرامج الترفيهية و 
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التوعوية التي تبرز لهم مخاطر و سلبيات الفضاء الرقمي و توجيههم إلى 
السبل اإليجابية التي يستفيدون منها سواء في مجالهم الدراسي أو حياتهم 

 اليومية.
 لألسرة و البيئة العائلية لضمان توفير الحماية ألبنائهم. دعم القدرات الخاصة -
التوعية المستمرة لألولياء بمخاطر سوء إستعمال األطفال لهذه الوسائل  -

الحديثة دون رقابة و إحاطة و إرشاد مثل: وضع أجهزة اإلعالم اآللي في 
أماكن مدروسة بغرف المسكن العائلي، عدم ترك األطفال يختلون بالهواتف 

تفقد أرشيف التصفح النقالة واأللواح اإللكترونية أثناء تصفح مواقع االنترنت، 
تفشي لألطفال من حين ألخر على مختلف األجهزة التي يستعملونها، حيث 

، زاد من إقبال األطفال على استغالل الفضاء   COVID 19جائحة كورونا
كأحد الحلول لقضاء وقتهم بالبيت جراء تطبيق تدابير الحجز المنزلي الرقمي 
 الصحي.

 لبدنية والرياضية التربية ا التربية العامة وثالثا: 
 :التربية العامة -1

هي عملية إحداث تغيير في شخصية الفرد، بحيث يؤدي هذا التغيير الى       
جوانبها، في الطريق المرغوب فيه فرديا  ىتشكيل شخصية ونموها في شت

بد أن يكون الفرد عضوا ، إذا الواجتماعيا. وتعتبر التربية ضرورة اجتماعية
نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه يتفاعل معه، ويعطيه كما يساهم في بنائه 
وتطوره والنهوض بالحياة في كافة ميادينها. والتربية عملية مستمرة ومتطورة ال 
نما تضل معه  تتوقف بانتهاء فترة الدراسة، وال بانفصال الفرد على األسرة، وا 
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تمر في تفاعله مع الحياة، وطالما هو مزال على قيد طوال حياته طالما مس
 ( 09، ص 1985 ،فايز مهنا) .الحياة

 هداف التربية العامة:أ-2
أهداف التربية العامة تتمثل في تنشئة الفرد سليما من جهة،  أهمإن        

ومتجانسا مع مجتمعه وتقاليده من جهة األخرى، فيكتسب الفرد جملة من 
المعارف الحياتية تساعده على العيش، ومواجهة مشاكل الدهر. وميدانيا ال 

ودون الكتابة،  أومجال دون تعليم القراءة  أيمبدع في  أويكون عالم  أنيمكن 
شخص جملة من  أيتزويده بقاعدة علمية تقنية متينة، كما انه ال يمكن تعليم 

نعلمه قيم ومعتقدات وتقاليد  أنالخصائص النفسية والسلوكية السامية، قبل 
مجتمعه األصلي، وقبل اكتسابه القدرة على التكيف في مجتمعه، إذن األهداف 

يعني إهمال األهداف األخرى، التربوية متكاملة، فالتركيز على هدف معين ال 
 صعب في مرة واحدة . األهدافوانطالقا من ان التأكيد على كل 

ألمريكية، أن الفرد يتعلم من مكتب التربية للواليات المتحدة ا أعلنوقد        
 :جلأ
 السيطرة على العمليات األساسية. -1
 عضوية صالحة األسرة.  -2
 الصحة. -3
 الكفاءة المهنية. -4

 (99-98ص ، 2003، إسماعيلسعيد  ).حسن استغالل األوقات5-
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 مفهوم التربية البدنية والرياضية : -3

ألنوار  لمدرسية "حسب ما جاء في كتاب التربية البدنية والرياضية ا        
تحسين األداء  إلىالتي تسعى  أهدافهنظام تربوي له  أنها: الخولي" ورفقائه

البدنية المختارة، كوسط تربوي يتميز  األنشطةالعام من خالل  اإلنساني
بخصائص تعليمية وتربوية هامة، وتعمل التربية البدنية و الرياضية كنظام على 

جل صحة أوالعناية باللياقة البدنية، ومن  إتقانها واكتساب المهارات الحركية 
صي المعارف وتنمية اتجاهات تق إلىنشاط، باإلضافة  أكثروحياة  أفضل
 ( 16، ص 1998،آخرونأمين أنوار خولي و )نحو النشاط البدني. ةيإيجاب

 يرات التربية البدنية والرياضية تأث -4

تعتبر الخدمات التي تقدمها التربية البدنية للجسم،  :تأثيراتها على الجسد 4-1
تحفظ جسم التالميذ من االنحراف التي قد تحدث له  أنهاإذ  أهميةهي األكثر 

جراء العمل المدرسي والجلوس المستمر، كما تهيئ للهيكل العضلي نمو مستقيم 
 إفرازاتتمرن العضالت وتقويها وتكسبها مرونة ورشاقة ومقاومة وتزيد من 

على تنشيط الدورة الدموية وحركة التنفس، وتكسب  أيضاالغدد الداخلية وتعمل 
تعد للحياة نشأ صحيحا بجسم  أنهالهيكل العظمي اتزانا، وبعبارة واحدة نقول ا

 مرن صلبا متزن األعصاب.

النفس والجسد يؤلفان كتلة متحدة التكوين، فما  :تأثيراتها على العقل  4-2
علماء  ألحديجري في الجسد يؤثر في النفس، والعكس صحيح، هذه العبارة 
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التي تربط بين القوى الجسمية والقوى العقلية، فبقدر النفس والتي تظهر العالقة 
 ما يكون الجسم قويا نشيطا، بقدر ما يزداد عمل الملكات العقلية .

إن التربية البدنية تربي الطفل على الجرأة والثقة  :تأثيراتها على الخلق  4-3
بالنفس والصبر وتحمل المشاق، وعند إنخراطه في فريق رياضي ينمو فيه روح 

للجماعة، وينعدم عنده الشعور بالذات لذلك فالتربية البدنية  واإلخالصطاعة ال
 عامال فعاال في تربية الشعور االجتماعي.

تكوينا شامال من  األفرادتكوين  إلىتهدف التربية البدنية والرياضية       
النواحي الشعورية والسلوكية واالجتماعية والعقلية والبدنية نحو إشباع رغبات 

النشاط البدني الطبيعي، على أن يتميز هذا النشاط بادراك الفرد  إلىالفرد 
إحتياجاته وأن يشبع رغباته في جو  أن يتناسب مع مرحلة نموه و و ألغراضه
     (142ص  ،2006 ) نقاز محمد، صحي.

 : الرياضة للطفلممارسة أهمية  -5

على  يجابباإلتجعل جسم الطفل سليم و ذو بنية قوية مما ينعكس  -     
 . جيد لمختلف عضالت جسده و تقويتهاحالته الصحية و النمو ال

 المختلفة . باألمراض اإلصابةتقوية عضلة القلب و تحميه من  -

والمرونة، و التخلص من مظاهر تساعد على النمو السليم جسم الطفل  -
 .ممارسته الرياضية بطريقة منتظمة في حالة اإلجهادالتعب و 
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لعديد  ستهالك الطفلإ إلى، الذي يؤذي الحيوية و النشاط تضفى على الجسم -
من  األطفالوف من عز  األم، عكس ما تعاني منه الوجبات خالل فترات اليوم

 .ةخاصة منها الصحي األطعمةو  األكلتناول 

و الحركية و اكتساب قدرات في التركيز  اإلدراكيةتنمي القدرات العقلية و  -
و  اآلخرينالمرجوة من اللعب و المنافسة مع  األهدافأثناء اللعب لتحقيق 

الرياضية و  األنشطةتحقيق الفوز و الربح و تحقيق الهدف العام من ممارسة 
 ." ليمالعقل السليم في الجسم السوهو "  أالالترفيهية 

اللعب و ممارسة  أثناء اآلخرينتمنح الثقة بالنفس للطفل لالندماج مع  -
و سلوكه السوي و التخلص من الطاقات     قدراته البدنية  إلبراز، الرياضة

ط المجموعة و ، مما يجعله عنصر فاعل وساآلخرينالسلبية و العدوانية اتجاه 
 .تقلد مناصب القيادة

ادئ الروح كتساب مبإل فرد اجتماعي و منضبط و هادئ و تجعل من الطف -
و  األنانيةو التخلص من  اآلخرين أراءحترام القرارات و إالرياضية المتمثلة في 

 األنشطةكان ممارسة  إذاتصحيح معامالته مع زمالئه و الخصم خاصة 
 تنافسي رسمي . إطارالبدنية و الرياضية في 

تساعدهم على  لألطفالكهواية و ترفية  أوممارسة الرياضة التنافسية  -
العدوانية خاصة الذين التسمح لهم ظروفهم و     التخلص الشخصية االنطوائية

معدات التسلية و مسكن العائلي و عدم توفر وسائل و االجتماعية من مغادرة ال
 الترفيه التقليدية .
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ضية للطفل البدنية و الريا األنشطةو من أهم ما تساعد على تحقيقه ممارسة  -
، مما يجعله متعاون وسط اون والمشاركة في العمل الجماعيهو تنمية روح التع

، و تنمية الحس المجتمع أفراد( و كذا ، .. الخاإلخوة، نالوالدي) األسريةبيئته 
 .لمصير المشترك و تحمل المسؤولياتبا

للطفل  األخالقية تالسلوكياكما أن الطفل لها فوائد عديدة في تعديل  -
يكتسبها بشكل تلقائي  التي، المحبة و التعاون و مثل:الصبر، الصدق، العدل

الجماعية أو الفردية من خالل احترام القوانين  األلعابأو تكويني أثناء ممارسة 
نين كون الرياضة أخالق المطبقة و احترام قرارات الحكام و المدربين و المكو 

 (156، ص2006 )سطوطاح سميرة، .قبل كل شئ

 عن ممارسة الرياضة: ألطفالاعزوف أضرار و مخاطر  -6 

الرئيسية  األسبابالرياضية و البدنية للطفل من  األنشطةتعد قلة ممارسة  -
، حيث أن هناك فئة القلب أمراضال سيما منها و   األمراض بعديد لإلصابة

لهم ، نظرا لوفير العائلة يعانون من هذا المشكل الصحي األطفالكبيرة من 
ة و اتصالهم بشبكة االنترنت و سهولة لكترونيالعديد من وسائل الترفيه اإل

ة لكترونيتكنولوجية حديثة كالهواتف الذكية و اللوحات اإل أجهزةحصولهم على 
نقص الحركة و  إلىتؤدي بهم  التي، و أنواعها بمختلف اآللي اإلعالمو أجهزة 

و الكسل و  الخمول إلىفقدان الديناميكية خالل فترات اليوم مما يؤدي بهم 
أسبابها الحقيقية  األولياء، التي اليدرك األمراضتسبب لهم عديد  التي، االنطواء

 .تم ذكرها التي
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 األسرةقد تساهم الظروف االجتماعية و االرتباطات المهنية للوالدين و أفراد  -
 إلىمن حقهم من التنزه و التسلية و مرافقتهم  األطفالي حرمان ، فيوميا

 ، قاعات متعددةالفضاءات و المنشات الرياضية )مسابح، مالعب
عوضها عدم مراقبتهم و تنظيم  التيلممارسة الرياضة و ..الخ( .الرياضات

ء الرقمي لساعات غير تركهم يبحرون في الفضا أغلبيتهوقتهم الذي يكون 
على الطفل متعددة سواء من الجانب  أضرارهاو التى تكون  ،امحددة يومي

 النفسي أو الصحي و الذي نذكر منه : 

* اإلصابة بأمراض القلب و الشرايين و األوعية الدموية و التي يكون من 
 أسبابها الرئيسية قلة الحركة و الضغوطات النفسية ..الخ(.

المأكوالت و الحلويات * اإلصابة بداء السكري جراء اإلكثار من تناول 
لعضالت و تتسبب في ضعف ا التيالمختلفة و ما يقابلها من قلة في الحركة 

عدم استجابتها المتصاص األنسولين مما يؤدي إلى نعدام لحرق السعرات و إ
 ارتفاع معدل السكر في الجسم .

تتعلق في أغلب  التي* األمراض و االضطرابات الناتجة عن اإلجهاد، و 
يعتبر اإلجهاد بالمرض الخطير لكن يجب منح جسم الطفل  البقلة، و  األحيان

الموجودة ، من خالل ممارسة األنشطة  اإلجهادفرصة التخلص من هرمونات 
الهرمون  إنتاج( و تحفيز االدرياللينالبدنية و الرياضية للتخلص من هرمون ) 
 المسؤول على الشعور بالراحة و السعادة.
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بهشاشة  اإلصابة، كذا م و عدم نمو و تقوية العضالتالجس* زيادة الدهون ب
، كون قوة العضالت و مرونتها من شأنها المحافظة على المفاصل من العظام
 .الزائدة األوزان

النشاط الناتجة عن قلة الحركة و  األطفالبترقق العظام عند  اإلصابة* 
ور العظام بكس لإلصابة، مما يجعلهم أكثر عرضة الرياضي البدني و الرياضي

* عدم ممارسة الرياضة تساهم في فقدان القدرة على التركيز وتنمية القدرات 
، مما و بروز مشاكل نفسية غير توافقية مية للطفليالتعلالجسدية والفكرية و 

  .اآلخرينمع  هاتسلوكيحالته الشخصية و  ينعكس على
 * فقدان امتصاص الطفل لألكسجين.

األمر الذي يؤدي إلى إصابة الطفل بالسمنة * تراكم الدهون في الجسم، 
 المفرطة و اإلصابة بمشاكل و إضطرابات الجهاز الهضمي.

، 2003 )نجيب موسى، .* إنسداد الشعب الهوائية و تعرض الرئة لالحتقان
 (201ص
 
 :األسباب -7

 : نذكر منها هناك عدة أسباب لعدم ممارسة الرياضة من طرف األطفال

  الفضاءات الخاصة بهم مثل المدارس و رياض األطفال افتقار األماكن و
و حتى المنزل العائلي إلى المرافق و األدوات و المعدات و التجهيزات 

 التي تحفزهم على ممارسة الرياضة .
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  غياب ثقافة االهتمام بممارسة األنشطة البدنية و الرياضية لألطفال لدى
 اآلباء و األمهات و أفراد العائلة .

   حار الطفل في الفضاء الرقمي و الذي يكاد يكون يوميا و الذي كثرة إب
، 2006 )سطوطاح سميرة، ينجر عنه العديد من المخاطر نذكر منها:

 (198ص
: أصبح الكثير من األطفال يلجون إلى عالم االنترنت التعرض لالنحراف -

بشكل أقرب إلى اإلدمان وبعض األسر تتجاهل أو تجهل حجم تلك المشكلة 
منها ان االنترنت لها فوائد عظيمة و إيجابية فقط على الطفل، وأن له ظنا 

قدرات عالية في التعامل مع هذه التكنولوجيا ووسائلها  كونها مصدرا متميزا 
للحصول على كم هائل من المعلومات و احد مصادر تثقيفه، إال أن قضاء 

دون وعي أو  األطفال ساعات طويلة ودون انقطاع مستغال الشبكة العنكبوتية
توجيه يجعلهم عرضة لالنحراف من جميع النواحي )العنف الجسدي و اللفظي، 

 العنف الجنسي، إتباع سبل التطرف الديني ...الخ(.
: تؤثر االنترنت على سلوك الطفل تأثيرا سلبيا ألسباب فقدان الثقة بالنفس -

ى برامجها مختلفة و خاصة منها عند ممارسة األلعاب اإللكترونية التي محتو 
يركز على أعمال العنف و االعتداء الجسدي و التحدي  باإلضافة إلى توجهه 
لمتابعة و مشاهدة المواقع اإلباحية دون رقابة األولياء والتي تؤثر عليه سلبا 

 اليومية. هبدرجة كبيرة على شخصيته و أفكاره و سلوكيات
ت يوميا أمام جهاز : تؤدي كثرة جلوس الطفل لعديد الساعااإلرهاق و التعب -

اإلعالم اآللي و األلواح اإللكترونية ، كذا مسكه و تعامله مع الهاتف المحمول 
لغرض تصفح مواقع االنترنت ، التي تؤدي إلى المساس بسالمته و قدرته 
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البصرية و إضعافها ، كذا احتمال إصابته بالصداع و أوجاع المفاصل و 
خاصة في هذه المرحلة المهمة من نمو  العظام جراء قلة الحركة و الديناميكية

جسمه و تكوينه، كذا اإلصابة باعوجاج العمود الفقري نظرا إلى وضعيات 
الجلوس التي قد تكون خاطئة، و األخطر من هذا كله تعرض الطفل إلى 
اإلصابة بالسمنة المفرطة و ما يرتبط بها من أمراض مختلفة جراء تناول 

مما يساعد على عدم حرق الدهون الزائدة و  الوجبات وعدم ممارسة الرياضة،
 تراكمها بمختلف أنحاء جسد الطفل والتي تؤدي إلى الزيادة المفرطة في الوزن.

: يعد اهتمام األطفال بالتعامل مع األجهزة اإللكترونية و ءالوحدة و االنطوا
يين التكنولوجية و كثرة الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، يجعلهم أفراد غير اجتماع
مكانية إصابتهم بمرض  و تولد فيهم الشعور و الميول للوحدة واإلنطواء وا 
التوحد، كما قد تعرضهم لالبتزاز و المضايقات عبر المحتويات العدائية 

والمزعجة التي يستقبلونها من خالل قيامهم بالدردشة و التواصل عن البريد 
 غرام ...الخ .اإللكتروني و الفايسبوك والماسنجر والتويتر و األنست

: قد يتعرض الطفل للخداع من خالل تعرض الطفل للخداع و االحتيال -
استخدام االنترنت من قبل العديد من معدي المواقع و مسيري المنظمات 
التجارية و القراصنة المنتشرين بشكل رهيب، والتي قد تستغل الطفل للحصول 
على بعض المعلومات الشخصية الخاصة به و أهله و المقربين منه، وهذا 

دخول وتسجيل المعلومات الشخصية للمشاركة الخداع يكون على شكل مثال ال
في مسابقة ما، أو تعبئة نماذج استمارات معلومات لغرض ما، أو الحصول 
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على حق تحميل برامج أو ألعاب، و تبقى أوجه االحتيال و الخداع متغيرة و 
 متطورة.

 االقتراحات: 

على األطفال و   COVID 19تفشي جائحة كورونا التقليل من أثار -1
متهم الصحية من خالل توفير لهم وسائل و أدوات بسيطة تمكنهم من سال

كر منها: حبل القفز، ممارسة مختلف األنشطة البدنية و الرياضة و الترفيهية نذ
...الخ و التي يتم وضعها بالمنزل العائلي من بساط النط، الدراجات الثابتة

كانيات كل ن توفيرها حسب إمخالل استغالل المساحات الشاغرة و الممك
 .عائلة

توجيه الطفل إلى ممارسة الرياضة بمشاركة أفراد العائلة و خاصة الوالدين  -2
تفشي جائحة للحفاظ على سالمته الجسدية و النفسية أثناء وبعد 

، و إبعاده و تشتيت تركيزه حول أخبار و مستجدات هذا  COVID 19كورونا
أخبار التهويل من هذا الوباء من إحصائيات اإلصابات و عدد الوفيات و 

الوباء المعدي المنتشر عبر دول العالم و الجزائر، مما يضمن حمايته من 
الوقوع في فخ )فوبياء األوبئة(، التي قد تؤثر على حالته النفسية و سلوكياته 

 مستقبال.

تكوين األولياء في مجال التنشئة االجتماعية لألطفال من اجل ترسيخ فكرة  -3
البدنية والرياضية لألطفال المتمدرسين و غير المتمدرسين، ممارسة األنشطة 

  .   COVID 19تفشي جائحة كوروناأثناء و بعد 
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الفئة  الهدف الموضوع
 المستهدفة

األطراف  المكان
 المشاركة

فكرة ممارسة 
الرياضة 

األطفال لدى 
قبل وأثناء 

بعد جائجة و 
كورونا  
COVID 

19 

تنظيم ورشات 
اءات لقو 

تحسيسية 
حول كيفيات 
التعامل مع 

مختلف 
ظواهر 

األطفال التي 
تؤدي إلى 
عدم ممارستهم 

األنشطة 
البدنية 

  .الرياضيةو 

 أفراداألولياء و 
 ت.العائال

مؤسسات 
المجتمع 
المدني 

منظمات 
التربية 
، األسرة

منظمات 
عن  الدفاع
  حقوق

الطفل و 
األسرة 
  ....الخ

 أخصائيون في
علم النفس، علم 

 المشرفينلتربية ا
على التعليم 

التنشيط و 
 التربوي.  

إعداد برامج توجيهية لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تتضمن أهمية  -4
 ممارسة الرياضة .
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الفئة  الهدف الموضوع
 المستهدفة

األطراف  المكان
 المشاركة

البرامج 
التوجيهية 
في مرحلة 
ما قبل 
التمدرس 
مضمونها 
الفوائد 
الصحية 
والنفسية 
والعقلية 
للممارسة 
الرياضة 
بمختلف 
 أنواعها.

 

 

 

أطفال لرياض 
األطفال و 
األقسام 
 التحضيرية.

 

 

رياض 
األطفال 
وأقسام 
 التحضيري

 

رياض 
األطفال 
وفضاءات 
الطفولة 
والتنشيط 
 التربوي.

المنشطون 
والمربين برياض 

األطفال 
والمختصين في 

المجال 
 الرياضي.

 



أثر جائحة  الطفل وألعاب الفيديو في ظل جائحة كورونا بين الترفيه واإلدمان

ة عند الطفل بتوجيهه المة الرَّقميَّ  كورونا على تحقيق السَّ

ة ة والبدنيَّ ِّياضيَّ
ة بديلة ملمارسة األنشطة الر    كآليَّ

د. منماني  نادية + ط.د. دلهوم 

 عماد

 

374  

، تصدر 1، المجلد2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

توجيهية لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تتضمن أهمية إعداد برامج  -5
 .ممارسة الرياضة

الفئة  الهدف الموضوع
 المستهدفة

األطراف  المكان
 المشاركة

تطوير 
عادات 
ممارسة 

الرياضة لدى 
 المتمدرسين

تشجيع 
األطفال على 
اكتساب 
عادات 
سليمة 
يجابية  وا 
لممارسة 
األنشطة 
البدنية 

والرياضية 
ووقايتهم من 
الوقوع في 
مخاطر عدم 
ممارستها 
وحصر 

أطفال 
 المدرسة

ر الثقافة دو 
والفضاءات 
التربوية 
ومؤسسات 
المجتمع 
 المدني .

 

برامج 
المنظمات 
والجمعيات 

المعنية بمجال 
الطفولة واألسرة 
والجمعيات ذات 

الطابع 
 الرياضي.
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مجمل 
األوقات 

لإلبحار في 
الفضاء 
الرقمي 
وعواقبه 

خاصة في 
جائجة ظل 

كورونا  
COVID 

أثناء  19
فترات الحجز 
الصحي 
 المنزلي .
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 :المصادر والمراجع

 :العلميَّة الكتب
، والمدرسية"  التربية البدنية والرياضية" :آخرونأمين أنوار خولي و  (1

 .  1998 ، د.ط،العربي، القاهرةدار الفكر 

، 1"، الدار التونسية للنشر، تونس، ط.علوم التربيةأحمد شيتوت:"  (2
1991. 

"، مكتبة زهراء برامج طفل ما قبل المدرسة ابتهال محمود طلبة:" (3
 .2000 د.ط، الشرق، القاهرة،

"، دار جرير  الطفولةوسائل اإلعالم و باسم على حوامدة وآخرون:" (4
 .2006والتوزيع، عمان، للنشر 

"، المراهقسيكولوجية النمو عند الطفل و توما جورج خوري: "  (5
 .2000المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، د.ط، 

دار النيل  "،برامج توعية أطفال ما قبل المدرسةسعدية بهادر:"  (6
 1994، 1ط. القاهرة، للطباعة،

، بيروت، عالم الكتاب ،"العلوم التربوية إلىالمدخل " : إسماعيلسعيد  (7
 .2003، 1ط.

دار طرابلس للدراسات ، " التربية الرياضية الحديثة" :مهنا فايز (8
 .1985 ،1، ط.الترجمة والنشرو 
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 :العلميَّة المجَّالت

إيديولوجية الفضاء الرقمي دراسة في  الخلفيات "محمد طوالبية: د. (1
، ج/قسم اإلنسانية، مجلة األكاديمية  للدراسات االجتماعية و "المرجعية
 .2019، جانفي 21جتماعية، جامعة الشلف، العدد العلوم اإل

 ،" األسرة العربية وتحديات العصر الرقمي" :جعفر حسن جاسم الطائي (2
 .2012لسنة  أيلول ،مجلة الفتح ،العدد الحادي والخمسون

 مجلة التدريس، "،ثقافة الطفل و تحديات العولمةعبد هللا الخياري:"  (3
   .2013المغرب،  كلية التربية الرباط، ،05العدد 

أثر اإلعالنات التلفزيونية الفضائية فتحي عبد هللا ضيف هللا شرع:" (4
دراسة ميدانية لعينة من  –على أنماط السلوك للمستهلكين األردنيين

، (46، العدد )"، مجلة العلوم اإلنسانيةاألردن -سكان محافظة أربد
 .2010، األردن

السياسة االتصالية اإلعالمية و أثرها في الثقافة و د المجيد:"ليلى عب (5
الفنون واآلداب، المجلس القومي للثقافة و ، مجلة عالم الفكر، "التربية
 .2003، الكويت، نيسان(02) عدد

 :العلميَّة األطروحات والمذّكرات
أثر النشاط البدني الرياضي في تكوين الشخصية في "نقاز محمد:  (1

مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في نظرية و منهجية  ،"التحضيريةمرحلة 
 .2006الجزائر، جامعة التربية البدنية و الرياضية، 
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"، رسالة دكتوراه كلية اآلداب و اإلعالم و الطفلسطوطاح سميرة:"  (2
 .2006 الجزائر، عنابة، -جامعة باجي مختار العلوم اإلنسانية،

الوالدين لألطفال الموهوبين: دراسة  أساليب معاملة نجيب موسى:"  (3
"، رسالة دكتوراه، مطبقة على مركز سوزان مبارك االستكشافي للعلوم

 .2003مصر،  جامعة حلوان، ،العلوم االجتماعيةكلية 

نات اإل  المواقع و  :العلميَّة ةلكترونيالمدوَّ
-ncov/hcp/clinical-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019) 1

patients.html-management-guidance   :التصفح بتاريخ

   [18:20الساعة ] 2020.05.29

-ncov/hcp/clinical-https://www.cdc.gov/coronavirus/20192) 

patients.html-management-guidance          :التصفح بتاريخ
    [19:45الساعة ] 2020.05.30

،  /https://ar.wikipedia.org/wiki:العالميةموقع منظمة الصحة ( 3
   [.21:10الساعة ] 2020.05.30التصفح بتاريخ:

4( https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/3601 التصفح 
[20:15، الساعة ]2020.06.01بتاريخ:  

 

 

  
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/3601


ة على األطفال  في ظل ِّ جائحة كورونا "لعبة فري فاير  لكترونيَّ ة اإل لعاب القتاليَّ  ولعبة ببجي"تأثير األ

أ.   \أ. مصعب بلفار 
ين  مهداوي نصر الد ِّ
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 19 ة الطفل خالل أزمة كورونا كوفيدة وأثرها على سلوكي  األلعاب اإللكتروني  
Electronic gmaes and thier impact on the behavoir of the 

child 
during the crisis of corona covid 19 

ين رأ. مهداوي نص                              أ. مصعب بلفار                                        الد ِّ

صال           صال       طالب سنة أولى دكتوراه إعالم وِات ِ   طالب سنة رابعة دكتوراه إعالم وِات ِ

 3جامعة الجزائر            جامعة املسيلة                                         

  

 : ملخص

في ظل التسارع الهائل لتكنولوجيا علوم اإلعالم واالتصال توجهت هذه األخيرة  
لاِلندماج مع شبكة االنترنت والتي أفرزت من خاللها تطبيقات وخصائص 

مستحدثة و متطورة،  حيث مس هذا التطور األلعاب اإللكترونية أين تخلى 
لتلفزيون وصار املستخدم على تلك ألعاب الفيديو السلكية املوصولة بجها ا

يستهلك ألعاب أكثر حداثة واحترافية نظير بروز وسائط متعددة عبر الهواتف 
الذكية وفرت له عاملا افتراضيا ذات تطابق مع الواقع الفعلي ليتسنى له التفاعل 

والتعامل مع تقنيات ذات تصاميم أكثر جودة وحداثة للصورة والصوت 
 السيميولوجية.   واأللوان ومختلف األشكال التيبوغرافية 

وتشهد معظم دول العالم في اآلونة األخيرة اضطرابات في شتى امليادين، ولدت 
تمع وترمي لمجمن خاللها ضغوطات وتذبذبات نفسية و اجتماعية تضرب ا

بأفراده في كابوس من الرعب وعدم االستقرار، جراء تفش ي وباء عالمي املسمى 
عوب ،  وصار فئة الطفولة واملراهقة قلب موازين األمم والش 19كورنا كوفيد 

من الشباب ، إذ يلجأ إلى ملء الفراغ الرهيب الذي خلفه الحجر املنزلي في 
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ممارسة هذه األلعاب اإللكترونية باعتبارها املتنفس الوحيد له من أجل 
الهروب  من واقع وبيئة اجتماعية فعلية أصبح فضاء مظلم له ، ويرى بأن 

اقعه الحقيقي ، ما نتج عنه إدمان كبير على هذه األلعاب الواقع االفتراض ي هو و 
اإللكترونية وأصبح الطفل يخصص لها متسع كبير من الوقت ما جعله ينفصل 

وينعزل تماما عن محيطه األسري واالجتماعي، حتى يجد نفسه في غرفته 
 منفصل عن مجريات األحداث والوقائع الحياتية اليومية. 

ونظرا ألهمية هذه األلعاب خالل فترة الحجر الصحي إال أن خطورتها تبقى 
تمعات، فإنها لمجمقرونة بظاهرة العنف التي تفرض نفسها بقوة في معظم ا

أثارت الباحثين للبحث والغوص في أعماقها. خاصة بعد أن أصبحت ظاهرة 
لئ بأحداث تمعات املتقدمة منها واملتخلفة، وأصبح العالم ملمجمقلقة لكل ا

العنف بكل أنواعه ومستوياته، لدرجة يمكن أن نطلق عليه قرن العنف العنف 
االجتماعي، العنف املدرس ي، الحضري، االقتصادي...إلخ ومن ثمة صارت هذه 

املواد الترفيهية التي تقدمها هذه الوسائل والوسائط تؤثر على أنماط حياة 
فكار جديدة يحاولون تقليدها في األطفال وسلوكهم، وتفتح أذهانهم على قيم وأ

م اليومية، لذا أردنا من خالل هذه الورقة البحثية إجراء إسقاط تهحيا
مقارباتي نظري على هذه املشكلة استنادا لنظريات التأثير واتجهنا صوب نظرية 
الغرس الثقافي التي تعد إحدى النظريات التي راح منظريها ومؤسسيها يعالجون 

 أنماط املمارسة واألثر.  هذه الزوايا من حيث
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 Abstract: 
     In light of the enormous acceleration of information and 

communication sciences technology trends that have been widely 
incorporated with the Internet, new advanced applications and features 
have emerged. This development has encompassed electronic games 

where the use of wired video games connected to the TV has been 
replaced by modern developed games due to the emergence of 

multimedia via smart-phones that offered users a virtual world that 
matches the actual reality to interact with, and an opportunity to deal 
with up-to-date and high quality technological designs of picture, 

sound, color, and various semiotic typographic shapes. Most of the 
world's countries have recently experienced upheavals in various 

fields that generated psychological and social pressures and 
disturbances exposing society to a nightmare of terror and instability 
as a result of the outbreak of the global epidemic Covid-19 that tipped 

the world’s scale. These changes has an impact on children and 
adolescents who sought to fill in the terrible free time gap that resulted 

from home confinement by any entertainment tools including video-
games taking it as an outlet to escape from the unpleasing reality and  
social environment, and seeking a better virtual reality. Consequently, 

addiction to video games spread among children and adolescents who 
seem to devote most of their time on them leading to full separation 

from their families and social surroundings and to total room isolation 
away from and daily life events. In spite of the importance of these 
games during the home confinement period, their danger remains 

associated with the phenomenon of violence, which is strongly 
apparent in most societies. This has enthused researchers to deeply 

investigate its aggression causing effects, especially after becoming a 
disturbing phenomenon among developed and developing societies, 
making the world a place of violent events of all kinds and levels 

namely;  social violence, school violence, urban violence, economic 
violence and so on, and leading us to call this century “ a century of 
violence”. From all this, we can say that these entertainment tools 
provided by means of these media affect children and adolescents 
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lifestyles and behaviors, and open their minds to new values and ideas 
that they try to imitate in their daily lives, for this reason we wanted 

through this research paper to present a theoretical approach to this 
problem based on Impact theories and the Cultural Implantation 
theory, which is one of the theories that address these areas in terms of 

practice patterns and impact. 

  

 

I.  ِّ راسةاإلطار المنهجي للد 

 ة:شكاليَّ اإل -1

أكد فالسفة التربية قديما وحديثا أن اللعب قيمة علمية سلوكية لدى                  
تكمن أهميته فيما له من فائدة على تكوين شخصيته وتنشئته  الطفل،

االجتماعية، ففي سياق اللعب يكون لدى الطفل الفرصة للعب األدوار، وفي 
اللعب اإليهامي يقوم الطفل بأدوار التسلط وأدوار الخضوع كدور الوالد والرضيع 

م كل تركيبة مثال، وهم في ذلك كله يتعلمون أنواع السلوك االجتماعي التي تالئ
لكترونية باعتبارها نمطا جديدا من لخ، إلى أن ظهرت األلعاب اإلإوتشكيلة 

األلعاب، ظهرت حديثا في القرن العشرين حيث تمارس هذه األلعاب بأجهزة 
معقدة وقد أشارت بحوث عديدة أن هذه األلعاب تنمي التفكير وحل المشكالت 

اب اإللكترونية وألعاب الفيديو عند الطفل، وهذا ما يعلل تعلق الطفل باأللع
العنيفة التي تعتمد في مضمونها اعتمادا مباشرا فكرة العنف والتي تجسد خاصة 

                        "مغامرات األكشن"، "األلعاب القتالية"، "ألعاب الحركة"،
ألعاب اإلستراتيجية" وما توفر له من عناصر اإلبهار و التسويق فهي "و
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كما تتوافق مضامينها  حيث تشعره بدخول عالم الكبار واألبطال، تستهدف هويته
مع الخصائص النفسية واالنفعالية للطفل منها التمرد، التحرر من السلطة، 
الزعامة المجسدة بسيناريوهات األلعاب االلكترونية وألعاب الفيديو العنيفة 

الطفل إلى التمثيل والحربية ومع تكرار مشاهد العنف و ارتفاع وتيرة اللعب يندفع 
أو التقمص األبطال ومن ثم تبنى فكرة العنف االفتراضي يتعدى الحدود 

الشخصية للطفل إلى المحيط األسري واالجتماعي والمدرسي، وهذا من بين 
األسباب التي أدت إلى تنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بالجزائر في 

ت الحديثة منها ما أشار إليه مدير اآلونة األخيرة، وهذا ما أكدته بعض الدراسا
من التالميذ  40مخبر التغير االجتماعي، نور الدين حقيقي الذي صرح أن % 

يتميزون بسلوك عدواني يدفعهم إلى ممارسة العنف بمختلف أشكاله وفقا لنتائج 
الدراسة التي أعدها المختبر حول العنف في الوسط المدرسي على سبيل المثال، 

ن بأن الجزائر تحتل الصدارة في قائمة بلدان المغرب و آخـــر  ونكما أشار باحث
العربي من حيث نسبة العنف المسجل في الوسط المدرسي، وما يالحظ أن 

العنف ينتشر لدى التالميذ الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والعائالت التي 
 .%35 متطلبات الحياة بحيث تقدر نسبتهم بـ بنائهاتوفر أل

هذه الدراسة كمحاولة لمعالجة اآلثار النفسية واالجتماعية لأللعاب  و تأتي-
اإللكترونية وألعاب الفيديو على األطفال في فترة الحجر الصحي ومعرفة واقعها 
وأسباب انتشارها بهذا الشكل ومنها فاإلشكالية المطروحة في بحثنا هذا تتمحور 

أللعاب اإللكترونية والعاب أساسا حول األثر النفسي واالجتماعي الذي تحدثه ا
 الفيديو في سلوك األطفال؟

 و للوقوف على حقيقة هذا التصور قمنا بطرح التساؤل العام:          
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ى تنامي السلوك العدواني لما هو أثـــر ممارسة األلعاب االلكترونية العنيفة ع -
 ؟covid 19 لدى األطفال في ظل جائحة

 ومنه تتفرع التساؤالت التالية: 
هل هناك عالقة بين استهالك الطفل لأللعاب االلكترونية العنيفة وتنامي  -

 السلوك العدواني؟
هــل يتغذى العنف االجتماعي والنفسي من حيث استهالك األلعاب  -

 اإللكترونية العنيفة لدى األطفال. 
 أهداف الدراسة: -2

 األهداف التي تطمح إليها من خالل دراستنا تتمثل في:

 ع على واقع األلعاب االلكترونية العنيفة بين األطفال الجزائريين.االطال -
معرفة مدى تأثير األلعاب االلكترونية وألعاب الفيديو العنيفة على سلوكيات  -

 األطفال.
للطلبـة والباحثين مستقبال من خالل تطرقهم لموضوع دراستنا من  ةفتح آفاق جديد

 جوانب لم نتطرق إليها.
 
 

 راسة:أهمية الد -3
تطرقنا في بحثنا هذا إلى موضوع األلعاب االلكترونية وألعاب الفيديو العنيفة، 

باعتبارها رياضة فكرية تساعد على نمو الذكاء ولكن طرحنا لهذا الموضوع 
يستهدف أساسا خطورة التوجيه الكبير لهذا النوع من األنشطة الترفيهية ومدى 
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لعدة اعتبارات منها أن معظم هذه تأثير الكبير على أطفال المدارس باألخص 
األلعاب ليست عربية، فهي تعمل على صرف النظر على النشاطات األخرى 

خاصة الممارسة الرياضية للنشاطات البدنية التي تلعب دورا كبيرا في حياة الطفل 
لما تقدمه من فوائد جسمية  وتربوية ،كما تعمل هذه األلعاب األجنبية العربية على 

وتغير مبادئ التربوية لألطفال إضافة أن دراسة مثل هذه الظواهر  تنميط سلوك
وأثرها على السلوك يجعلها أكثر تحكما في ظاهرة العنف بين األطفال في 

المدارس والتحقيق من حدوثها وانتشارها وما ال يمكن تجاهله هو أن هذه الدراسة 
مون هذه األلعاب تكشف خبابا الفكر العربي. وهدفه من توسيع هذه األلعاب ومض

 اإللكترونية وبهذا تفادي هذه األلعاب وتجاهل إغرائها وجاذبيتها واإلدمان عليها.

 مفاهيم الدراسة: -4

مجموع نشاطات اللعب، ذات طابع إعالم آلي،  األلعاب االلكترونية: -4-1
 (1993، 58جمال معتوق ، ص  ( تتضمن بعدا تفاعليا وصورا في حالة حركة

( يديونوع من األلعاب التي تفرض على شاشة التلفاز ) ألعاب ف: هو اصطالحا
و على شاشة الحاسوب ) ألعاب الحاسوب و التي تزود الفرد بالمتعة من خالل 

ات يأو تحد اإلمكان زر البصري الحركي(آ)الت نيد مع العيتحد استخدام ال
ني ) مها حس ر البرامج االلكترونية.يكون من خالل تطو ية، و هذا يالعقل

 (31، ص 2008الشحروري،

نات، وهو نشاط ذهني بالدرجة األولى يجي ظهر في أواخر الستيهو نشاط ترو 
وتر، ألعاب الهواتف النقالة، يو الخاصة ألعاب الكمبيديشمل كل ألعاب الفي

غة يضم كل األلعاب ذات الصية، بصفة عامة يوألعاب اللوحات االلكترون
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قة التي يطر المارس هذا النشاط بيث يمعلوماتي ، حة ، وهي برنامج يااللكترون
رة خاصة يها هذه األخيتمارس بها األنشطة األخرى كون الوسائل التي تعتمد عل

ر يب المحمولة و الثابتة، الهواتف النقالة، التلفاز إلى غيبها، ونقصد بها الحواس
ت أو رة بشكل جماعي عن طريق االنترنييذلك من الوسائط، وتمارس هذه األخ

 بشكل فردي..

هو استجابة أو رد فعل للفرد ال يتضمن فقط السلوك واألنماط:  -4-2
االستجابات و الحركات الجسمية بل يشتمل على العبارات اللفظية و الخبرات 

و قد يعني  المصطلح االستجابة الكلية أو األولية التي تتدخل فيها  الذاتية،
 (12، ص2004)أحمد حويتي، إفرازات الغدد حيث يواجه الكائن العضوي. 

ن أفراد الجمهور وسائل اإلعالم و ية بيهي تلك العالقة التفاعل األثر: -4-3
رسائلها مع الجمهور ز هذه العالقة من جانب وسائل اإلعالم بمحاولة تكييف يتتم

، 2011در، يم قو يمر  تعرضوا لمحتوياتهم .)يه بهدف استمالتهم لكي يلذي تتجه إل
 (32ص

وهي إحدى النظريات التي تتعامل مع أثر وسائل  الغرس الثقافي: -4-4
اإلعالم على الفرد والمجتمع من زاوية واسعة ومتشعبة، ذلك أنها تأخذ في 

 , Singletry)تحليلها لألثر اإلعالمي الذي تحدثه.اعتبارها القيم الثقافية عند 
 

Micael & Stone , Gerald,1988,p61) 

سلطة أو قوة تمارسها الجماعات المسيطرة ضد  ي:العنف االجتماع -4-5
الجماعات المسيطر عليها من قبل المؤسسات المختلفة التي يتألف منها 

العائلية واستنادا على  التربوية،، الدينية االقتصادية، السياسية، المجتمع:
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المالحظات السابقة تقترح الدراسات الحالية التعرف اإلجرائي األتي وهو كل 
يسبب إيالما جسديا أو نفسيا،يصدر عن فرد  سلوك مادي أو معنوي مقصود،

أو جماعة أو مؤسسة ويستدعي رد فعل متبادل إللحاق األذى بالشيء المدَرك 
 يذاء أو بوصفه رمزا له.على أنه مصدر فعلي لإل

ويتداخل مفهوم العنف مع عدد المفاهيم األخرى القريبة منه في المعنى مما 
يؤدي أحيانا إلى الخلط بينهما ومن أهم المفاهيم التي يجب التميز بينهما في 

 .عالقاتها بمفهوم العنف هي العدوان والقهر والقوة والصراع

مفهومه عندما يأخذ مناحي شتى ، يتحدد مصطلح العنف أيضًا على وفق 
فالقانونيون ينظرون إلى العنف من زاوية معينة ، في حين ينظر االقتصاديون 

إلى العنف من زاوية أخرى ، وكذلك الدراسات النفسية واالجتماعية ، فهي 
زاء ذلك فنحن  تنظر إليه من زاوية تحتم عليها منهجية البحث في الرؤية . وا 

)علي حيدر،  حاول تحويله ولو بتقارب جزئي إلى اإلجرائية.نأخذ المفهوم الذي ن
 (67، ص2002

ومن ناحيته يعتقد )ماسلو( أن العنف، إنما هو سلوك يلجأ إليه اإلنسان لتحقيق 
حاجاته األساسية نتيجة اإلخفاق والفشل في إشباع الحاجات الفسيولوجية. 

عل عنيف تكون ويعرف العنف أيضاً في جانب آخر بأنه استجابة في شكل ف
  مشحونة بانفعاالت الغضب والهياج والمعاداة، استجابة نتجت عن عملية إعاقة
أو إحباط. وعندما نقول أنه يمكن النظر إلى العنف كنمط من أنماط السلوك، 
يمكن النظر إليه أيضًا كظاهرة ، وهو عبارة عن فعل يتضمن إيذاء اآلخرين ، 

والتوتر. وفي إطار تفسير سيكولوجية ويكون مصحوبًا بانفعاالت االنفجار 
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عنف ( فيقول: إن لم  -العنف قّدم أحمد عكاشة تفسيراً يؤكد فيه نظرية ) إحباط
يؤد اإلحباط في معظم الظروف إلى العنف ، فعلى األقل كل عنف يسبقه 

موقف محبط. وقد تكون هذه النظرية مبنية على دراسات حول تطور الطفل 
اطفي، وأن السلوك العدواني يعقب إحساس الطفل بأنه ال أثناء نموه النفسي والع

يستطيع أن ينال ما يريد، فاإلحباط من شأنه أن يعوق التخلص من استثارة 
أليمة أو غير مريحة، أي ظرف أو حالة تعمل على إعاقة هدف أو استجابة 

 .د.الفر 

II. اإلطار النظري للدراسة 

األطفال لأللعاب إسقاطات نظرية الغرس الثقافي على استخدام  -1
 :covid-19   االلكترونية في ظل جائحة

 Cultivation theory  - الثقافي الغرس نظرية - -1 -1

 مبكراً  قدمت التي النظريات إحدى الثقافي الغرس نظرية تعد       
 المدى طويل التراكمي بالتأثير تهتم كما اإلعالم، وسائل تأثيرات لدراسة
 جمهور إدراك تقارب إلى الغرس يشير حيث اإلعالم، لوسائل

اقع االجتماعي، وتشكيل طويل المدى لتلك اإلدراكات للو  التليفزيون
 والمعتقدات عن العالم نتيجة للتعرض لوسائل اإلعالم.

وتصنف نظرية الغرس الثقافي ضمن نظريات اآلثار المعتدلة لوسائل 
، بحيث ال تضخم في Moderate effects theories اإلعالم

ال تقلل من هذه القوة، ولكنها تقوم على العالقات وسائل اإلعالم و 

https://uqu.edu.sa/page/ar/180863
https://uqu.edu.sa/page/ar/180863
https://uqu.edu.sa/page/ar/180863
https://uqu.edu.sa/page/ar/180863
https://uqu.edu.sa/page/ar/180863
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طويلة األمد بين اتجاهات وآراء األفراد من ناحية، وعادت مشاهداتهم 
وزمالؤه على أن  Gerbner جربنرمن ناحية أخرى، لذا فقد أكد 

نما مكماًل للدراسات والبحوث التقليدية  نظرية الغرس ليست بديالً وا 
ففي الغرس ال يوجد نموذج قبل أو بعد لتأثيرات وسائل اإلعالم، 

التعرض، وال نموذج لالستعدادات المسبقة كمتغيرات وسيطة ألن 
التليفزيون يشاهده األفراد منذ الطفولة، كما أنه يشكل دورًا كبيرًا في هذه 

 االستعدادات المسبقة التي تعتبر متغيرات وسيطة بعد ذلك.
 نظرية الغرس:الدعائم األساسية التي تقوم عليها  -1-2

 مجموعة من الدعائم األساسية لنظرية الغرس تتمثل في: جربنروضع 

يعتبر التليفزيون واأللعاب االلكترونية أيضا وسائل فريدة للغرس بالمقارنة مع  -
ترجع أهمية التليفزيون والهواتف الذكية والحواسيب  وسائل االتصال األخرى:

ع وجودها في المنازل وسهولة وتفردها عن غيره من وسائل االتصال لشيو 
التعرض لها، كما تساهم في تنشئة األطفال بدرجة ال تحدث مع الوسائل 

األخرى، حيث يجد الطفل نفسه مستغرقًا في بيئة التليفزيون والهاتف مثال منذ 
والدته نظرًا لتوافر عناصر الصوت والصورة والحركة واللون، كما يقضي الطفل 

فزيون والهاتف نظراً لسهولة استخدامه، كما يختلف معظم أوقاته أمام التلي
التليفزيون عن الوسائل المطبوعة لعدم احتياجه للقدرة على القراءة والكتابة، كما 

أنه يتميز عن الراديو في إمكانية توفير الرؤية بجانب السمع، ويختلف عن 
وال  السينما في كونه وسيلة مجانية تعمل طوال الوقت وليس في أوقات محددة

تحتاج إلى مغادرة المنزل.. لذلك فالتليفزيون يعتبر من أهم وسائل اإلعالم التي 
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تترك أثرًا في تقديم األفكار والقيم والصور اإلعالمية المختلفة لجميع فئات 
 وشرائح وقطاعات المجتمع.

تقدم األلعاب االلكترونية عالمًا متماثاًل من الرسائل والصور الذهنية تعبر عن 
فالغرس عبارة عن عملية ثقافية تؤدي إلى خلق مفاهيم عامة  اه السائد:االتج

توحد االستجابة ألسئلة ومواقف معينة، وال ترتبط بالحقائق والمعتقدات المنعزلة، 
وتأتي هذه المفاهيم من التعرض الكلي لأللعاب االلكترونية وليس من خالل 

 بعض البرامج المنتقاة.

بدور مهم في حياتنا ألنها تعكس االتجاه السائد  وتقوم األلعاب االلكترونية
لثقافة المجتمع، وتقلل أو تضيق االختالفات في القيم واالتجاهات والسلوك بين 

المشاهدين، إلى الحد الذي يعتقدون معه أن الواقع االجتماعي يسير على 
لى الطريقة التي يعبر عنها العالم الهاتف الذكي، ولذلك ينظر إلى التليفزيون ع
أنه أداة الربط بين الصفوة والجمهور العام، حيث تقدم الرسائل التليفزيونية 

المختلفة العديد من الثقافات واآلراء والصور الذهنية التي يشاهدها كل الفئات 
 والمستويات االجتماعية واالقتصادية المختلفة للمجتمع.

أن تعكس يجب  تحليل مضمون الرسائل اإلعالمية يقدم مفاتيح للغرس: -
أسئلة المسح المستخدمة في تحليل الغرس ما تقدمه األلعاب االلكترونية في 

الرسائل المختلفة لجماعات كبيرة من المستخدمين على فترات زمنية طويلة، مع 
 االهتمام بالتركيز على قياس الممارسة الكلية.
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العالم وأسئلة المسح المستخدمة في تحليل الغرس يجب أن تتجه نحو اعتبارات "
الواقعي" وهو المطلب األول لعملية الغرس وكذلك توجد أهمية موازية للعالم 

 الرمزي الذي يقدمه التليفزيون وهو المطلب الثاني لعملية الغرس.

تحليل الغرس على مساهمة األلعاب االلكترونية في نقل الصور الذهنية على  -
ذي تحدثها األلعاب تهتم نظرية الغرس بأهمية التغيير ال المدى البعيد:

االلكترونية نتيجة لألشكال المتكررة والقصص لجذب الجماهير، وبهذا يعد 
الهاتف الذكي أو الحواسيب الثابتة أو األلواح الرقمية أداة للتنشئة االجتماعية. 

وبالتالي يستطيع الهاتف خلق حالة من التوافق والتجانس بين المستخدمين، من 
ل والنماذج المتكررة، وبالتالي يخلق وجهة نظر خالل ما يقدمه من األشكا

مشتركة موحدة بين الجمهور وتذوب الفروق االجتماعية التقليدية والفروق 
 األخرى.

أي أن هذه النظرية تهتم بالتأثير التراكمي وليس التأثير الفجائي وفي هذه الحالة 
وخاصة لدى  يستطيع الهاتف أن يخلق لدى المشاهد ما يسمى "باالتجاه السائد"

كثيفي المشاهدة الذين يستنبطون معاني مشتركة بنسبة أكبر من قليلي 
 المشاهدة.

تقدم هذه تساهم المستحدثات التكنولوجية على زيادة قدرة المضامين الرقمية :  -
النظم سيطرة أكثر على تلقي البرامج ويمكن أن تحل محل قراءة المجالت 

أنه برغم أن التكنولوجيا الجديدة تقدم طرقًا  والذهاب للسينما، وتشير الدالئل إلى
بديلة لتقلي البرامج والتطبيقات، فإنها ال تبدل تعرض الجماهير فعليًا ألنواع 

 البرامج، بل يزيدون مثل هذا التعرض.
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وتؤكد النظرية على أن المستحدثات التكنولوجية تساعد على زيادة قدرة األلعاب 
من األسواق والثروة والقوة واالختيارات التي تدعم االلكترونية لألطفال فهي تزيد 

 في مجموعها عملية الغرس وأهدافها.
يعتبر العالم الرمزي  يركز تحليل الغرس على النتائج العامة والمتجانسة: -

الذي يقدمه األلعاب االلكترونية من خالل الرسائل المتكررة والصور النمطية 
االجتماعية وتنمية المفاهيم والسلوكيات في المصدر المهم في تحقيق التنشئة 

المجتمع. ومساهمة التليفزيون المستقلة تكون متجانسة داخل الجماعات 
االجتماعية المختلفة، كما يقوم أيضاً على تدعيم هذا التجانس وثبات المفاهيم 

الخاصة بالواقع االجتماعي بداًل من التغيير أو ضعف هذه المفاهيم 
                                                     والمعتقدات.

 فروض نظرية الغرس: -1-3

"األفراد الذين  ويشير إلى أن: الفرض الرئيسي تقوم نظرية الغرس على       
يكونوا أكثر قدرة  Heavy Viewrs يتعرضون لمشاهدة التليفزيون بدرجة كثيفة

لصور الذهنية والنماذج لتبني معتقدات عن الواقع االجتماعي تتطابق مع ا
واألفكار التي يقدمها التليفزيون عن الواقع الواقعي، أكثر من ذوي المشاهدة 

 ".Light Viewers المنخفضة

           هي: الفروض الفرعية وتقوم نظرية الغرس الثقافي على مجموعة من
قليلو يتعرض األفراد كثيفو المشاهدة للتليفزيون أكثر، بينما يتعرض األفراد  -

 المشاهدة على مصادر متنوعة مثل التليفزيون ومصادر شخصية.
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يختلف التليفزيون عن غيره من الوسائل األخرى، بأن الغرس يحدث نتيجة  -
 التعرض واالستخدام غير االنتقائي من قبل الجمهور.

يقدم التليفزيون عالمًا متماثاًل من الرسائل الموحدة والصور الرمزية عن  -
 أو متشابه عن الواقع الحقيقي.       شكل موحدالمجتمع ب

يزيد حدوث الغرس عند اعتقاد المستخدمين بأن البرامج والتطبيقات الترفيهية  -
 ، وتسعى لتقديم حقائق بداًل من الخيال واقعية

ووفق لنظرية الغرس الثقافي نجد أن األطفال الذين يستخدمون األلعاب 
الفكرية لهاته األلعاب تجسيدا للواقع حيث  االلكترونية يدركون بأن المضامين

تتغير وفقا لهذه المعطيات سلوكيات وأنماط المعيشة لدى هذه الفئة بما يتماشى 
وطبيعة هذه األلعاب التي تستهدف السلوكيات النفسية واالجتماعية على حد 

 سواء.

 العنف المدرسي في ظل األلعاب االفتراضية: -2

استفحلت في اآلونة األخيرة ظاهرة العنف المدرسي باعتبارها جسر يهدد      
المجتمع وتعددت أسباب هذه الظاهرة منها تأثير العنف االفتراضي على الواقع 
حيث تطرقنا في هذا الفصل الذي جاء تحت عنوان العنف االفتراضي و تنامي 

عدواني وأسباب السلوك العدواني في المدارس وقدأشرنا إلى مظاهر سلوك ال
والنظريات المفسرة لسلوك العدواني أما بعد ذلك سنسرد من خالله العنف في 

الوسط المدرسي وعالقة البيئة المدرسية بهذه الظاهرة ثم تصنيفات العنف 
المدرسي بمحاولة مدى ارتباط العنف االفتراضي المتضمن األلعاب االلكترونية 

ن باب استهالك األطفال لأللعاب العنيفة وظاهرة العنف المدرسي وهذا م
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االلكترونية العنيفة فهل يبقى مجرد عنف افتراضي حيث يكون متنفس للطفل 
 إلفراغ مكبوتة من العنف أم يتعدى إلى عنف واقعي من خالل التقليد والمحاكاة 

نماذج حول أشكال العنف لدى األطفال في الوطن   -2-1  
 العربي  

ارتفاع معدالت ممارسة العنف في المدارس األساسية والثانوية  -
 في اليمن. 

من طلبة المدارس المختلفة يميلون ألجواء  %46في السعودية  -
 العنف.

إلى ضرب تالميذهم  يلجأون بعض المدرسين في مصر -
 إلجبارهم على الدروس الخصوصية .

يق التدريس لمدد طويلة المدرسون في فرنسا درجوا على االضطرابات وتعل -
احتجاجًا على ما يصفونه بإقالع الطلبة عن قواعد الحياة المدرسية . وفيها 

أيضاً تتنامى ظاهرة ) الِشلل ( الطالبية التي تمارس أعمال السطو على 
حراقها .  ممتلكات المدارس وا 

مصادر رسمية تؤكد أن عقوبات الضرب في المدارس العراقية وصلت حـد  -
 وسائل مؤذية جدًا ) األنابيب البالستيكية القوية (. استخدام

تفشي ظاهرة )اإلرهاب التلفوني( في أوساط الطلبة الروس ، وهي تعني في  -
الغالب التبليغ عن عبوة ناسفة في مبنى الجامعة أو المعهد بقصد تأجيل 

 امتحان أو المزاح أو قتل الوقت.
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ل عدوى العنف إلى مراكز التعليم الجزائر تعيش )حالة الطوارئ( بسبب انتقا -
 البلد. في هذا

كشف إحصاء دولي نشرت نتائجه مؤخرًا عن أن مدارس الكيان الصهيوني  -
تشهد أعلى نسبة للعنف في العالم . أن طالبا من بين كل اثنين في المدارس 

قالوا إنهم  15أو لكمة وأن       األساسية اشتكى الشهر الماضي من تلقي ركلة
 لضربات قاتلة. تعرضوا

المهاجرون من الشرق األوسط الذين يقيمون في بريطانيا ينتابهم الهلع من  -
تزايد احتماالت تعرض أطفالهم للعنف على أيدي صغار آخرين )بيض( في 

 المدارس وخارجها.

الذي قتل  -عامًا  16 -(  ويليامز ساعة على جريمة ) شارلز 48بعد  -
مراهقًا في  16( اعتقل  سانتي مدرسة ) طالبًا داخل 15وأصاب بمسدسه 

أو بسبب نقلهم أسلحة       كاليفورنيا إثر تهديدات دموية أطلقوها ضد زمالئهم
  إلى مدارسهم . وهناك أيضًا لم تعد مفاجئة رؤية أسوار شائكة تحيط بمدرسة،

أو المرور عبر بوابات تفتيش إلكترونية لدخولها، أو توزيع آالت تصوير في   
م وفي مدينة مينيسوتا األميركية قام 2000شباط عام  29ت التدريس. في قاعا

صبي في السادسة من عمره بإطالق النار من مسدس داخل صف الروضة في 

لغة األرقام ، مجلة النبأ ، العدد (. موريس فأردى زميلته ماونت مدرسة )بويل( بمدينة
57( 
وأكد الخبراء أن األطفال هم أكثر الفئات عرضة لالهتزازات النفسية خالل فترة  

الحجر الصحي ألن التوتر يكون على أشده داخل األسرة، مما ينعكس على 
 شخصيتهم ويدعم السلوكيات السلبية لديهم مثل العناد والتمرد.
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ين لم إن اآلباء واألمهات الذ“وقال أحمد األبيض المختص في علم النفس 
يتعودوا على المكوث في المنازل لوقت طويل وجدوا أنفسهم بسبب الحجر وجها 

وأضاف أنه نتيجة لهذه الوضعية يصبحون ”.لوجه مع أطفال متمردين ومتطلبين
يبحثون عن متنفس فال يجدون سوى ضرب أبنائهم وتعنيفهم أو الصراخ في 

 وجوههم مما يزيد من اإلحساس بالغضب.

األبيض أن األطفال يرغبون في من يالعبهم في حين أن اآلباء وأوضح أحمد 
واألمهات ال يريدون االمتثال ألوامرهم، ثم يمتثلون مرغمين. كما أنهم يرغبون في 

تنفيذ كل طلباتهم المادية في حين ال تسمح لهم موازناتهم بذلك مما يخلق أكثر 
 من إشكال.

نفسية وصاحبة العمود الشهري في كما بينت الدكتورة ليزا دامور األخصائية ال
أنه على البالغين أن يتفهموا أن شعور األطفال بالغضب والقلق ” نيوزويك“مجلة 

 أمر طبيعي. 19من كوفيد ـ

إن األطفال بحاجة إلى مخطط يومي من أجل أن يكون سلوكهم “وقالت دامور 
يضعوا مخططا طبيعيا وال يميلون إلى العنف أو التمرد، وما على األولياء إال أن 

 ”.ليمضي الطرفان يومهم على النحو الصحيح

واقترحت أن تكون للطفل مساحة هامة للعب وأن يستخدم هاتفه ليتواصل مع 
 أصدقائه كما يجب أن تكون هناك أوقات خالية من التكنولوجيا.
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سنة أمهاتهم  11و 10واقترحت أيضا أن يشارك األطفال المتراوحة أعمارهم بين 
ليومهم وعلى األمهات أن يساعدن في ذلك. أما بالنسبة لألطفال في اإلعداد 

األقل سنا اقترحت دامور أن يرتب الوالدان األمور حسب سلم األولويات كإنهاء 
 الواجبات المدرسية والمهام المطلوبة.

وبينت األخصائية النفسية أن هناك عائالت يفضل أبناؤها القيام بهذه األمور في 
عائالت أخرى فيفضل أطفالها القيام بذلك بعد فترة من االستيقاظ  بداية اليوم، أما

ال يستطيعون اإلشراف على  من نومهم وتناولهم االفطار. أما بالنسبة للذين
 أطفالهم اقترحت دامور أن يرتبوا ذلك مع مربية المنزل.

األطفال بحاجة إلى مخطط يومي من أجل أن يكون سلوكهم طبيعيا وال يميلون 
  :عنف أو التمردإلى ال

كما أوضح الخبراء أن التخطيط لروتين يومي يجعل الفرد قادرا على السيطرة على 
األمور وخاصة في ظل األزمات، مشيرين إلى أن األشياء البسيطة يمكن أن 

 تساعد على تقبل الوضع غير الطبيعي.

 وأكد المختصون في علم نفس الطفل والمراهق أن ارتداء مالبس المدرسة مثال
أثناء القيام بالواجبات المدرسية في المنزل بدل البقاء بمالبس النوم من شأنه أن 
يمنح الطفل نوعا من الراحة ويشعره باالختالف. كما أشاروا إلى قيمة التواصل 

االجتماعي وأهميته في جعل الطفل ال يقلق من الروتين اليومي وذلك بمساعدته 
 اصل مع األصدقاء بشكل آمن.على استثمار الوقت في االتصال والتو 
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ودعوا اآلباء واألمهات إلى المساعدة في تنظيم بعض األنشطة االفتراضية 
 كالمطالعة أو مشاهدة فيلم وثائقي على أن يقوم كل واحد بعرضه بطريقته.

خاب أملهم بفقدان ما “كما دعا علماء النفس األهل إلى تفهم نفسية أطفالهم الذين 
 يروس كورونا.اعتادوا عليه بسبب فا

وأوضحوا أن ذلك يعتبر خسارة كبرى للمراهقين في حياتهم، مؤكدين أنه ال يجب 
قياس ذلك ومقارنته بتجاربنا. وشددوا على ضرورة دعمهم والتعاطف معهم ألنهم 

 محبطون ويشعرون بالحزن جراء فقدانهم لما تعودوا.

حث الحكومات وأصدرت اليونيسف، وشركاؤها، مذكرة فنية جديدة تهدف إلى 
وصناعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمعلمين وأولياء األمور على توخي 

الحذر واتخاذ تدابير للتخفيف من المخاطر المحتملة وضمان أن تكون تجارب 
يجابية خالل الجائحة.  األطفال على اإلنترنت آمنة وا 

حاجاته  ومن هنا يتبين أن الطفل خالل فترة الحجر الصحي أصبح يشبع
ورغباته ويملء فراغه بممارسة هذه األلعاب اإللكترونية باعتبار أن الوسائط 

الجديدة تفرز ميزات وخصائص مستحدثة في هذه األلعاب اإللكترونية ) لعبة 
البابجي نموذجا( التي تطرح ممارسة ذات جود عالية بالصوت والصورة 

ويم مغناطيسي يجعله وخاصة في إخراج تصميم اللعبة ، حيث يحدث للطفل تن
يغوص في هذا العالم االفتراضي دون أن يشعر بشيء ليجد نفسه بمعزل عن 

المحيط األسري والبيئة االجتماعية ، وراح نظرية الغرس الثقافي تركز على 
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كثافة التعرض ، وهنا يكمن في شدة التأثر وتعرض الطفل لهذه األلعاب فكلما 
دت نسبة التأثر ، وبالتالي الوسيلة هي كانت شدة التعرض أكثر كلما كانت زا

شباع الحاجات، حيث يبح الطفل غير قابل للواقع  امتداد لدوافع التعرض وا 
الحقيقي الفعلي ويعتقد بأن الواقع االفتراضي هو واقع الفعلي ويحاول كل مرة 

الهروب من واقع الحجر المنزلي إلى هذه األلعاب االلكترونية لتفريغ المكبوتات 
الفراغ، حيث ينتج عن استخدام األلعاب اإللكترونية أثار تنعكس سلبا و ملء 

 على الطفل ومحيطه األسري ومن بينها:

قد تحدث له اضطرابات نفسية كمرض التوحد ويجعل من  :نفسية آثار -
هذه األلعاب المتنفس الوحيد ، هي األم ، األب ، األخ ، الصديق ، 

، ومن بين اآلثار يكون انطوائي ويصبح غير اجتماعي ومستقبال قد
التي تفرزها هذه الممارسات على الطفل  فترة الحجر المنزلي هو أنه 

يكتسب سلوكات وأنماط غريبة ودخيلة عن مجتمعه وهي المتعلقة 
بترجمة السلوكات واألنماط التي اكتسبها من الواقع االفتراضي إلى 

 ية، أصوات غريبة.الواقع الحقيقي كحركات عدوان

هذه األلعاب اإللكترونية ) الباجي نموذجا( تروج  :الديني والوازع القيم -
ألفكار وايديولوجيات ونعرات و قيم دخيلة عن المجتمعات العربية 
واإلسالمية إذ تحاول بشتى الطرق أنها تضرب في عمق المبادئ 

أن تجسد والثوابت اإلسالمية وتحاول من خالل ترويجها لهذه األلعاب 
في رسائلها االتصالية أشكال، رموز وشيفرات وعناصر تيبوغرافية 

 تتعارض مع القيم االجتماعية والدينية.
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إن منتجي األلعاب اإللكترونية أعادوا في  االنحالل األخالقي والتربوي: -
وأضفوا  19تصميم األلعاب اإللكترونية خاصة خالل أزمة ورونا كوفيد 

دراج فيها تصاميم وعناصر تيب وغرافية مرهبة ومرعبة كاأللوان المثيرة وا 
الصور الخليعة واإلباحية ، صور الدم والعنف ( من أجل زعزعة إيمان 
وشخصية الطفل العربي المسلم وأسسه التربوية من خالل نشر ثقافات 

غربية  دخيلة من أجل هدم القيم التربوية واألخالقية في المجتمعات 
امة والجزائر بصفة خاصة ، والجزائر عينة العربية اإلسالمية بصفة ع

البلدان العربية أين توصلت اإلحصائيات بأن في كل عائلة هناك ثالث 
أفراد على األقل يستخدمون األلعاب اإللكترونية والتي جعلت منهم دمى 

ميتة حركية بدون روح منعزلة عن العائلة ومتهربة من واقع األزمة 
خيال واألوهام ، حتى أن الطفل تعيش في غرف مظلمة مع واقع ال

صار ال يقبل االجتماعية والتواصل البيولوجي ، وتعد األلعاب 
اإللكترونية من وسائل االتصال االنفصال االجتماعي التي فصلت 
وعزلت الطفل عن القراءة والكتابة واإلبداع واالطالع والتميز وانماء 

ا نجحت في إبعاده العقل بالعلم والمعرفة  واكتشاف مواهبه ، حتى أنه
عن صالته ودينيه ، أصبح يهدر وقته الثمين في التفاهات التي 

همال أسري.  ستعرضه للخطر مستقبال في غياب وا 

: أوضحت دراسات الجمهور بأن مصممي األلعاب اإللكترونية جاه السائدتِّ الِ ا
تقوم على دراسة حاجات ورغبات الجمهور بناءا على الفوارق اإلجتماعية 

المشتركة وذلك إلحداث األثر الموحد وتشكيل االتجاه والموقف السائد بناء على 
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ات تلك الحاجات المشتركة بين األطفال وفق معايير اجتماعية وثقافية لبئي
 مختلفة التي تدفعهم لممارساتها.

عقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع المنظمة الكشفية العربية ولقد 
الدعم النفسي لألطفال في ظل جائحة كورونا" تحت شعار بعنوان "ندوة رقمية 

، 2020مايو  5، وذلك يوم الثالثاء الموافق "حماية أطفالنا من كورونا"
من مسئولي الجمعيات الكشفية العربية ومديري البرامج  50من  وبحضور أكثر
 -الجزائر  -تونس   -اإلمارات  -دولة عربية هى: األردن  13والشراكات من 

 -المغرب  -مصر  -ليبيا  -لبنان  -الكويت  -سلطنة عمان  -السعودية 
ن عام الدكتور حسن البيالوي أمي افتتح أعمال الندوةحيث  اليمن. -موريتانيا 

مشيرا إلى إنه قبل جائحة كورونا تنبأ العلماء  المجلس العربي للطفولة والتنمية
بأنه سوف تتسع الحياة الرقمية خالل العقدين القادمين، والتي كان المجلس 
سباقا فيها حينما طالب منذ أكثر من عامين بضرورة تهيئة أطفالنا ليكونوا 

ابعة، والذي هو ايضا موضوع الدورة مستعدين لدخول عصر الثورة الصناعية الر 
الثانية لجائزته باسم الملك عبد العزيز للبحوث العلمية. واستطرد الدكتور حسن 

بأن جائحة كورونا قد جاءت ومع تأكيدها على هذه الحياة الرقمية إال إنها 
فرضت واقعا جديدا من خالل تقديم نمط حياة مختلف باالنتقال من الحياة 

عزلة ليست للتباعد إنما للتساند وتغيير العمل وتغيير  االجتماعية إلى
التوجهات، مضيفا سيادته بأنه بعد انتهاء الجائحة سننتقل إلى واقع اجتماعي 
انساني جديد، يحتاج تكاتف وتعاون المنظمات اإلنسانية والتنموية، ومن بينها 

الشباب  شراكتنا مع المنظمة الكشفية العربية التي تضم أكبر كتلة حرجة من
واليافعين الذين يمكن أن يساهموا في إحداث التغيير والمساندة.في حين 
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بأن جائحة  الدكتور عمرو حمدي أمين عام المنظمة الكشفية العربية قال
كورونا قد فرضت تغييرات منذ شهور من بينها فرض العزل المنزلي وتفشي 

مثل الخوف والقلق، المرض، مما نتج عنه تأثيرات سلبية على الصغار والكبار 
مما دفعنا أن نسعى إلى العمل على تنظيم هذه الندوة الحوارية من أجل تقديم 

الدعم النفسي ألطفالنا، تماشيا مع أحد المبادئ األساسية للحركة الكشفية وهى: 
حماية الجميع من األذي. واضاف الدكتور عمرو بأن كل أنشطة المنظمة في 

حترازية التي تم اتخاذها قد توقفت، وهو ما يعني إطار التدابير واالجراءات اال
مليون شاب ويافع من أنشطة تربوية وترفيهية، مما دفعنا  5حرمان أكثر من 

إلى تبني مجموعة من المبادرات واألنشطة الرقمية التي ترتكز على ثالث 
ب تنمية وتوسيع الحركة محاور رئيسية هى اإلعالم والتدريب والتثقيف إلى جان

الدكتورة عفاف عويس أستاذ علم النفس بكلية  وخالل الندوة قدمت فية.الكش
عرضا حول كيفية تقديم الدعم النفسي  التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

لألطفال في ظل جائحة كورونا وما بعدها، مقدمة مجموعة من المقترحات التي 
مشاركة والمعايشة، يمكن أن يقوم بها أفراد األسرة بما يحقق التقارب وال

الدكتور نبيل صموئيل خبير  واكتساب وتعلم مهارات جديدة. في حين تناول
دور  التنمية االجتماعية وعضو مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية

المجتمع المدني في ظل جائحة كورونا، مؤكدا بأنها تستطيع أن تبدع وتبتكر 
ات والمحن، بحيث تكون تلك وتستحدث تدخالت مؤثرة في وقت األزم

التدخالت مستدامة ومن شأنها حماية الفئات األكثر تعرضا للخطر، وتعاونهم 
 علي الحياة الكريمة.



ة على األطفال  في ظل ِّ جائحة كورونا "لعبة فري فاير  لكترونيَّ ة اإل لعاب القتاليَّ  ولعبة ببجي"تأثير األ

أ.   \أ. مصعب بلفار 
ين  مهداوي نصر الد ِّ

 

تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو  403
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

وانتهت مداخالت الحضور على أهمية العمل في ظل جائحة كورونا وما 
بعدها، وفق خريطة طريق تضع الجائحة في إطارها التاريخي بما تحمله من 

ت، وذلك بهدف حماية األطفال صحيا ونفسيا والحد من تنامي ايجابيات وسلبيا
العنف األسري خالل فترة العزل المنزلي، وتوصيل رسائل حول مفاهيم التربية 

الصحيحة، والتعامل اآلمن لألطفال مع االنترنت، مع التوسع في مفهوم التعليم 
وخبراء علم  عن بعد والتوعية عبر مواقع التواصل االجتماعي. وطالبوا العلماء

النفس واالجتماع بمزيد من البحث والدراسة لعالم ما بعد كورونا وما سيحمله 
   من تداعيات في المستقبل.

 :التوصيات

على دعم خدمات حماية الطفل للتأكد من أنها متاحة ونشطة  الحكومات حثّ  ●
 خالل الجائحة. وتدريب الطواقم الطبية والتعليمية واالجتماعية بشأن تداعيات

الجائحة وتأثيرها على األطفال ومن بينها مخاطر اإلنترنت. والتأكد من معرفة 
األطفال واآلباء وموظفي الخدمات االجتماعية والمدارس آليات إعداد التقارير 

 المحلية وأن تتوفر لدهم أرقام خطوط المساعدة المحلية والخطوط الساخنة.

يتركز في  ل االجتماعيصناعة تكنولوجيا المعلومات ومنصات التواص دور ●
التأكد من تعزيز إجراءات السالمة على اإلنترنت وخاصة في مجال التعلم عن 

تاحتها للمعلمين واآلباء واألطفال.  بعد وا 
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يتمثل في تحديث سياسات الحماية الحالية لتعكس الحقائق  المدرسة دور ●
ات الجيدة عبر الجديدة لألطفال الذين يتعلمون من المنزل وتعزيز ومراقبة السلوكي

 اإلنترنت.

فمهم في التأكد من أن أجهزة األطفال مزودة بآخر تحديثات األسرة  أما دور ●
جراء حوار مفتوح مع األطفال حول كيفية التواصل  البرامج لمكافحة الفيروسات، وا 

يمكن استخدام الشبكة. إضافة إلى التنبه  ؟ومتى ؟، وأين؟عبر اإلنترنت ومع من
الة من الكرب لدى األطفال قد تظهر عند نشاطهم على ألي إشارات تشي بح

 اإلنترنت.

من خالل درسات  ضرروة تقديم الدعم النفسي لألطفال في ظل جائحة كورونا  ●
 .قدمها علماء النفس التربوي واإلرشادي

 خاتمة: 

في هذا البحث التطرق إلى تحديد الجوانب النفسية واالجتماعية من  تم       
المختلفة )االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والنفسية،  وجهة نظر النماذج

البيولوجية(، إضافة لظاهرة العنف المتدرجة من الكالمي )ألفاظ بذيئة، 
هذه األنماط تهديدات( إلى الجسدي )إحداث عاهة أو قتل( ، ثم تحدثنا عن 

بعـد ذلك بحثنا في أسباب العنف وكانت كالتالي  pubgومثال ذلك لعبة 
 -  التقليد والمحاكاة –وسائل االتصال واإلعالم  –أسرية  –)نفسية عضوية 
باعتبار الجوانب والتأثيرات النفسية واالجتماعية والسلوكية و النشاط الزائد(. 

التي تهمنا في هذا البحث فالحل  من وجهة نظرنا يكمن من خالل تنظيم 
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المجموعات التربوية المدرسية واالجتماعية واألسرية ، حيث تعتبر العملية 
يمية الناجعة من أجل مساعدة الطالب وذلك بناًء على التجربة العملية والتعل

والتوصيات التي نستخلصها من هذه الدراسة التي بحثت هذا المجال فإننا نجد 
 أن التدخل والعالج يجب أن يكون على أكثر من صعيد وهي:

الطالب  –المحيط الخارجي للمدرسة كالمنزل والشارع والمجتمع والمسجد 
بيل المدرسة والصف، وعليه فإن أي تدخل في إطار المدرسة على س -والمعلم 

المثال يجب أن يأخذ بعين االعتبار جميع األطراف السابقة الذكر وبناء برنامج 
تدخل شمولي يكون لكل طرف من هذه األطراف مشاركة فعالة في التعرف 

على الصعوبات ومسحها، والتخطيط لبرامج التدخل المالئمة لإلطار، 
 والمشاركة الفعالة في عملية التنفيذ.
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 التأثير السلبي للعبة فري فاير على األطفال

The negative effect of  the Free Fire game on children 
 خضرة حديدان

 -تبسة-أستاذ محاضر )أ( / جامعة العربي التبس ي
 الجزائر

 : ملخص
اإللكترونية دورا كبيرا في حياة األطفال بل وحتى الراشدين، تلعب األلعاب  

ونظرا لألسلوب املثير والطريقة املشوقة التي تعرض بها فإنها تستحوذ على 
إعجاب املاليين من األطفال، وبحكم التقليد يلجا األطفال إلى مجاراة أصدقائهم 

قض ي البعض منهم ما واملشاركة في هذه األلعاب حتى يألفوها ويتعودوا عليها ، وي
يزيد عن الساعتين إلى ثالث ساعات أمام شاشة الحاسوب أو الهاتف الذكي 

 وهو في عالم اللعبة، مندمج معها كليا، وغير واع بما يدور حوله.
ومع فرض الحجر الصحي وعزل األطفال عن العالم الخارجي كان من الضروري 

راشدين ، فما بالك وضع بدائل ، والبحث عن وسائل ترفيه تشغل وقت ال
األطفال بعد أن أغلقت مدارسهم ، ودور الثقافة واملالهي والحدائق العمومية 

 بل وأصبح خروجهم للعب أمام البيت مع أترابهم من الخطورة بمكان.
من بين هذه األلعاب لعبة )فري فاير( التي تحتل الصدارة من حيث األلعاب 

اشدين، حيث تلعب جماعيا، ويمكن األكثر تداوال بين األطفال وحتى بعض الر 
 أن يبلغ عدد أفراد الفوج الواحد خمسون فردا.

ملعرفة تأثير هذه اللعبة قمنا بدراسة ميدانية ، باستخدام املالحظة، التي 
 أجريت على ثالثة أطفال ملدة شهرين ونصف وتحصلنا على النتائج التالية:

ات يوميا من أوقات أفراد تستهلك لعبة )فري فاير( يوميا ما يفوق ثالث ساع-
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 العينة.
 تؤثر لعبة )فري فاير( على أوقات النوم واألكل بالنسبة ألفراد العينة.-
 تؤثر لعبة )فري فاير( على مزاج أفراد العينة.-
تؤثر لعبة) فري فاير( تأثيرا سلبيا على أفراد العينة ) املزاج،عدم القدرة على -

 االستغناء عن اللعبة(.
 عدوانية مماثلة لتلك املوجودة باللعبة.ظهور سلوكات -

 

 Abstract: 
        After the healthy confinement was imposed, the 
children were quarantined. Hence There has been a 

necessity for alternative entertaining means for making 
them passing time, especially after their schools, the cultural 

spaces, the parks, and the public gardens were closed. 
Moreover, playing outside their houses has become 

dangerous. 
     Since there were  no enough alternatives, the children 

have found themselves obliged to use their mobiles  and 
computers, hence they’ve been captured by the enjoyable 
electronic games, which have strongly imposed themselves 
on them. 

    Among these games, the game of Free Fire, which is at 
the forefront of the Children's games. For the sake of 

knowing its effect on children, a field study, on three 
children, has been carried outthought using the observation 
tool for two months and a half. After that, the following 

results have been attained: 

- The game is daily consuming more than three hours 
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of the sample’s individuals’time. 
- The game also has an impact on the children’s time of 

sleeping and eating, as well as it negatively affects 

their mood, which leads to the acquirement of 
patterned aggressive behaviours related to this game. 

Keywords: the electronic games, the children, the game of 
Free Fire. 

 

 مقدمة
تلعب األلعاب اإللكترونية دورا كبيرا في حياة األطفال بل وحتى الراشدين، 

ونظرا لألسلوب المثير والطريقة المشوقة التي تعرض بها فإنها تستحوذ على 
أصدقائهم إعجاب الماليين من األطفال، وبحكم التقليد يلجا األطفال إلى مجاراة 

والمشاركة في هذه األلعاب حتى يألفوها ويتعودوا عليها ، ويقضي البعض منهم 
ما يزيد عن الساعتين إلى ثالث ساعات أمام شاشة الحاسوب أو الهاتف الذكي 

 وهو في عالم اللعبة ، مندمج معها كليا، وغير واع بما يدور حوله.
خارجي كان من ومع فرض الحجر الصحي وعزل األطفال عن العالم ال

الضروري وضع بدائل ، والبحث عن وسائل ترفيه تشغل وقت الراشدين ، فما 
بالك األطفال بعد أن أغلقت مدارسهم ، ودور الثقافة والمالهي والحدائق 

 العمومية بل وأصبح خروجهم للعب أمام البيت مع أترابهم من الخطورة بمكان.

ل لشغل أوقات األطفال ومال فراغها، وأمام هذا الوضع كان البد من إيجاد البدائ
وليس هناك بديل عن األلعاب اإللكترونية التي أصبحت متاحة وتفرض نفسها 

 بقوة على عالم الطفل وتغزوه وهو أمامها ضعيف اإلرادة مسلوب القوة.
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من بين هذه األلعاب لعبة )فري فاير( التي تحتل الصدارة من حيث األلعاب 
ال وحتى بعض الراشدين، حيث تلعب جماعيا، ويمكن األكثر تداوال بين األطف

 أن يبلغ عدد أفراد الفوج الواحد خمسون فردا.
والن طبيعة اللعبة ذات صبغة عنيفة )مطاردة وقتل( فإن هناك العديد من 

 التأثيرات التي يمكن أن تمارس على نفسية الطفل.
 ي للطفل؟فماهي تأثيرات لعبة فري فاير على الجانب النفسي واالجتماع-
 أهداف الدراسة:-

 تهدف الدراسة إلى التعرف على اآلثار السلبية للعبة )فري فاير( على األطفال.
 دوافع اختيار الموضوع:-

دوافع ذاتية بحتة وهي التعرف على مساوئ اللعبة التي يلعبها األبناء ويدمنون 
 عليها ويحذ ِّر منها األخصائيون.

 الدراسة:الضبط اإلجرائي لمفاهيم -
 ة:لتترويياأللعاب اإل 

يطلق على لعبة ما أنها لعبة إلكترونية، عندما تتوفر على هيئة رقمية،ويتم 
تشغيلها على جهاز الحاسوب والهاتف .. وغيرها من الوسائط اإللكترونية، وهي 
عبارة عن نشاط ينخرط فيه الالعبون في نزاع مفتعل، ومحكوم بقواعد تؤدي إلى  

 (.20،ص2016للقياس الكمي.)إبراهيم، نتائج قابلة 
هي األلعاب المتاحة في الهواتف، والتي بإمكان األطفال وحتى الراشدين 

 المشاركة فيها، وتقتضي االلتزام بالوقت والتفرغ الكلي لها.
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: اسم هذه اللعبة هو)غارينا فري فاير(، وهي لعبة باتل رويال لعبة فري فاير-
رتها شركة)غارينا(، تم إصدارها بتاريخ دوتس ستوديو، نش 11من تطوير 

أي منذ حوالي ثالث سنوات، وتحتوي اللعبة على خمسين مقاتال  4/12/2017
)العبا( ينزلون في مكن واحد، بحثا عن األسلحة والموارد التي تساعدهم على 
قتل  الخصوم،الذين يعترضون طريقهم،والهدف هو البقاء كآخر األحياء في 

 الجزيرة.
شهرا 18هو ذلك الفرد في مراحله األولى  للنمو يتراوح عمره بين : الطفل-
 (.www :maganine.comسنة ، مازال بحاجة إلى متابعة وتأطير ) 13و
استخدم المنهج الوصفي بصفته المنهج األكثر مالئمة للدراسة  ميهج الدراسة:-

 لهذا النوع من الدراسات.
المالحظة لسلوك األطفال لمدة شهرين تمثلت أداة الدراسة في  أداة الدراسة:

 ونصف وفق شبكة مالحظة ُمعد ة سلفا.
 عيية الدراسة:

 شملت عينة الدراسة ثالثة أطفال.
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 خصائص عيية الدراسة:
 

 الجنس: 01ذكر: 02أنثى:

 السن: .13 16-11

المستوى  ثانية متوسط. أولى متوسط.–ثانية ثانوي 
 التعليمي:

 المجموع: 3 3

 
 إيجابيات األلعاب اإللتترويية:

 تيشيط الذاترة:-
أجرى فريق من علماء األعصاب بجامعة كاليفورنيا دراسة على األلعاب 
اإللكترونية المختلفة،، وذلك بعد أن تم إجراء اختبار للذاكرة لمجموعتين 

:إحداهما لعبت أبعادا ثنائية األبعاد،واألخرى لعبت ألعابا ثالثية األبعاد، وذلك 
لمدة أسبوعين كاملين، بمعدل نصف ساعة يوميا، و توصلوا بموجبها إلى نتائج 
مثيرة لالنتباه، وتتمثل في أن لعب األلعاب ثالثية األبعاد من شأنه تحسين عمل 

 الذاكرة وتنشيطه،كما يعزز نمو الخاليا العصبية.
 :المعرفية تعزيز بعض المهارات--

تساعد بعض األلعاب اإللكترونية على تطوير بعض القدرات المعرفية لدى  
َبت بشكل معقول ولفترات محدودة، حيث أن انتقال  اإلنسان،خاصة إذا لُعِّ
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الالعب من مستوى إلى مستوى آخر أكثر صعوبة ، ومواجهته لتحديات 
 المراحل المختلفة من شأنه تطوير قدرة اإلنسان على حل المشكالت.

ذكر)جروس( أن األلعاب اإللكترونية تساعد األطفال على التخطيط  وقد
ومراجعة العمل،  مما يمكنهم من حل المشكالت ، وهذا ينمي التفكير 

اإلبداعي، ويسمح للطفل باستخدام مهاراته في حل المشكالت الحياتية التي 
 (.75، ص 2010تعترضه.) حجازي، 

ستخدام األلعاب اإللكترونية، وترشيد غير أن هذه االيجابيات مرهونة بكيفية ا
ال فهي مضرة وسلبياتها ال تُعد وال تحصى.  وقت استخدامها وا 

( أنه يتوقع من األطفال الذين يمارسون األلعاب 2003ويرى جروس )
اإللكترونية قدرة أكبر على استقبال المعلومة وتخزينها، وأكثر دافعية للتعلم 

 (75، ص2010)حجازي، 
طفال يتعلمون القراءة والكتابة وبعض األساسيات في الرياضيات كما يرى أن األ

 من خالل بعض األلعاب اإللكترونية.

( فقد أكدت أن لأللعاب اإللكترونية دور في مساعدة 2008أما الشحروري )
األطفال على التركيز على عدة أشياء في نفس الوقت،وتمني مهارة االستماع 

بعدة أشياء في الوقت نفسه، كحماية نفسه  الى األصوات المختلفة واالنشغال
 في اللعبة، واإلجابة على صديق، واالنتباه الى صوت القنبلة للهروب.. وهكذا.

 (.26،ص 2016)إبراهيم،
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 ة:لتتروييسلبيات األلعاب اإل -
 التأثير على صحة الجسدية لإليسان:-1

جهاد العينين  تؤدي األلعاب اإللكترونية إلى آالم على مستوى الرقبة والظه ر، وا 
واليدين، كما تؤدي إلى األرق وصعوبة في النوم إلى درجة الحرمان منه 

 نهائيا،عالوة على الشعور الدائم بالتعب وانخفاض الطاقة.
( أنه نظرا لقضاء الطفل لساعات طوال أمام الهاتف أو 2005ويرى )السعد، 

ألنه طيلة اللعبة الحاسوب فان ذلك يضعف قدرته على النظر ويتعب عينيه، و 
 (.29، ص2016وهو عرضة لألشعة التي تضر بعينيه.)إبراهيم،

 :التأثير على الصحة اليفسية-2
تؤدي األلعاب اإللكترونية إلى شعور الطفل بالعزلة واالنطواء عن المجتمع ألنه 

يقضي ساعات أمام شاشة الحاسوب أو الهاتف، كما أنها تؤدي إلى اإلدمان 
لفرد عن مقاومة الرغبة في اللعبة ، وتأثير ذلك كله على عليها بحيث يعجز ا

عالقاته االجتماعية، وشعوره باالنتماء ، وقدرته على التواصل مع اآلخرين 
 والتفاعل معهم،كما يؤدي إلى االكتئاب، والقلق .

وال ننسى أن األلعاب اإللكترونية من أهم قتلة الوقت حيث يمكن للطفل أن 
واصلة ويندمج معها دون أن يشعر بانقضاء يقضي أمامها ساعات مت

الوقت،وهذا على حساب األلعاب مع األقران والنشاط البدني الذي هو ضروري 
 لصرف طاقة الطفل النفسية والجسدية.

وتحف ِّز األلعاب اإللكترونية العنيفة السلوك العدواني لدى األطفال سواء كانوا 
ماذج والمشاهد التي يرونها في هذه ذكورا أو إناثا ، حيث يلجئون إلى تقليد الن

 األلعاب.
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 يتائج المالحظة:
مارس  12تمت مالحظة سلوك األطفال أثناء فترة الحجر الصحي الممتدة من

، حيث توقفت الباحثة عن مالحظة سلوك 2020ماي  30إلى 
األطفال،الستخالص نتائج المالحظات التي كانت تجرى كل يوم بمعدل 

أوقات متباينة، لمعرفة مدى تكرر السلوك والتأكد منه، ساعتين يوميا، وفي 
حيث كانت تجرى أحيانا من العاشرة إلى منتصف النهار، وأحيانا من منتصف 
النهار إلى الثانية زواال، وأحيانا من الرابعة مساء إلى السادسة، ومعظم األوقات 

إلى العاشرة، كانت في الفترة الممتدة من السادسة إلى الثامنة، ثم من الثامنة 
واهم فترة من العاشرة ليال إلى وقت يتجاوز منتصف الليل حيث تظهر أعراض 

األرق وعدم القدرة على النوم وبالتالي زيادة إلحاح اللعب والطلب على لعبة)فري 
 فاير(.

 تمكنت الباحثة من مالحظات المظاهر اآلتية:
 الوقت المخصص للعب تان في تزايد مستمر:-1

 لمالحظات المتكررة إلى:خلصت نتائج ا
كان الوقت المخصص للعبة في تزايد مستمر، حيث يلح األطفال على اللعب، 

فإذا خصصت لهم ساعة استهلكوها ولم يتوقفوا عن اللعب، ثم بعد إضافة 
الساعة الثانية لوحظ زيادة تلهف األطفال على اللعبة، وهكذا إلى درجة أنه إذا 

يؤخذ منهم الهاتف أو يطفأ الكمبيوتر فإنهم لن لم تطفأ االنترنيت ،أو إذا لم 
 يتوقفوا.
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توسط االستهالك اليومي للوقت المخصص للعب يتجاوز ثالث بلغ م -
وهذا ما توصلت إليه دراسة)همال(التي توصلت إلى أن األطفال ساعات يوميا.

ساعات، في حين يلعب اإلناث ساعتان يوميا.)همال، 3 الذتور  يلعبون يوميا
 (.285، ص2012

 :أوقات اليوم-2
الحظت الباحثة أثناء الدراسة أن أوقات النوم في تناقص مستمر، إلى أن  

 أصبح بمعدل أربع ساعات نوم ليلية.
ونظرا لإلرهاق يعوضون هذه الساعات بالنوم صباحا  إلى غاية منتصف 

 النهار.
)البابالوي( أن نقص عدد ساعات النوم يؤدي إلى نقص التركيز، وقد ذكر 

 (.37،ص2010وبطء ردة الفعل )البابالوي،
 أوقات ويمط األتل:-3

الحظت الباحثة عدم ايالء األطفال لوقت الوجبات أي أهمية، كما الحظت عدم 
االهتمام بالواجبات الصحية، واالكتفاء بأكل الحلويات والساندويتشات وأمام 

 شة الهاتف أو الحاسوب.شا
 المزاج:-4

الحظت الباحثة أن مزاج هؤالء األطفال مرتبط باللعب، فإذا أتيحت لهم أوقات 
للعب، ولم تنقطع االنترنيت يكونون في مزاج هادئ يلعبون ويستمتعون 
باندماجهم في اللعبة.أما إذا توقفوا عن اللعبة ألي سبب)انقطاع التيار 

رنيت، أوامر والدية، إلزامهم بتوقيف اللعب...( فإنهم الكهربائي، انقطاع االنت
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يثورون ويستاؤون إلى درجة الذهاب إلى الفراش واالنعزال عن اآلخرين  حتى 
 يعودوا اللعب.

 :إمتايية االستغياء عن اللعبة-5
الحظت الباحثة عدم تحمل األطفال لالستغناء عن اللعبة، بحيث يعمدون إلى 

حتى إذا تعذر عليهم اللعب على جهاز لجئوا لجهاز تحميلها في عدة أجهزة، 
آخر وهكذا ..أما االستغناء عن اللعبة فهو غير وارد وُيقاَبل من طرفهم بنوبات 

 من الغضب، االستياء والحزن.
 درجة االستمتاع:-6

الحظت الباحثة أثناء القيام بالدراسة الميدانية أن األطفال يستمتعون باللعبة أيما 
مسون فيها، وبلغت درجة المتعة، نسيان مواعيد األكل، والشرب، استمتاع وينغ

 وكذا مواقيت النوم،والشعور باألسى عند حرمانهم من اللعبة.
 :السلوك العدوايي-7

الحظت الباحثة العديد من السلوكات العدوانية التي ظهرت لدى هؤالء األطفال، 
 لمتمثلة في:تقليدا منهم للنماذج السلوكية المستوحاة من اللعبة وا

استخدام األيادي للضرب وبنفس الطريقة المستخدمة في لعبة )فري -
 فاير(.)قبضة يد(.

استخدام الرقصات التي يلجا إليها األبطال أثناء الفوز أو في غيره من -
 المواقف عندما تتوفر الرقصة.

 المالحقة والجري بنفس أسلوب اللعبة.-
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توصلت )سعادو  وبن مرزوق( إلى نفس المبارزة بنفس طريقة اللعبة، حيث -
النتيجة في دراستهما التي أجريت على األطفال الصغار بالمدارس االبتدائية 

 (.129، ص 2016بعين الدفلى)  سعادو وبن مرزوق، 
 استخدام بعض األدوات كأسلحة متنوعة مثل تلك التي توفرها اللعبة.-
 اللعبة.تمثل مواقف قتالية مع بعضهم البعض خارج أوقات -

وتتطابق نتائج هذه الدراسات مع ما ذكره )حجازي( من أن استخدام الطفل 
 لأللعاب اإللكترونية العنيفة من شانه أن يرفع مستوى العنف والعدائية لديه.
وفي دراسة )لسالم والبورسعيدي( توصال إلى أن األلعاب اإللكترونية تشجع 

 على العنف والعدوان.
)فري فاير( كغيرها من األلعاب تؤثر سلبا على نفسية  مما سبق نستنتج أن لعبة

األطفال، فتسرق أوقات نومهم، و راحتهم، وأكلهم، وتسرق طفولتهم وأوقات 
 استمتاعهم باللعب الحقيقي مع أترابهم وصرفهم للطاقة الجسدية والنفسية.

 التوصيات:
لمراقبة  إنشاء أجهزة رقابة يؤطرها مختصون في علم النفس وعلوم التربية، -

تأثير األلعاب اإللكترونية على األطفال وغربلتها بحيث ال تتاح إال تلك التربوية 
 والمفيدة لألطفال.

 تعزيز الرقابة الوالدية وتفعيلها.-
إيجاد بدائل ثرية عن األلعاب اإللكترونية بتوفير المساحات الخضراء، -

الفسيحة التي تتيح  الحدائق والمالعب، وحدائق الحيوانات وغيرها من األماكن
 للطفل صرف طاقته الزائدة،واستثمار قدراته فيما ينفعه جسديا ونفسيا.
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 :العلميَّة المجَّالت
اإللكترونية في نمو الطفل وتعلمه.مجلة (.دور األلعاب 2010آندي محمد حجازي) (1

 .األردن.43الطفولة العربية. العدد:

ناهد محمد بسيوني سالم ونادية البورسعيدي. األلعاب اإللكترونية: واقع مماستها  (2
لدى طلبة جامعتي السلطان قابوس في سلطنة .عمان وجامعة المنوفية في 

 مصر.االردن.
 :العلميَّة األطروحات والمذّترات

(.ايجابيات األلعاب اإللكترونية التي يمارسها 2016نداء سليم إبراهيم) (1
( وسلبياتها من وجهة نظر األمهات 6-3أطفال الفئة العمرية      )

ومعلمات رياض األطفال .فسم اإلدارة والمناهج التربوية . كليةالعلوم 
 التربوية. جامعة الشرق.

ر الوسائط اإلعالمية (. األلعاب اإللكترونية عب2012فاطمة همال ) (2
أحمد .الجديدة وتأثيرها على الطفل الجزائري. مذكرة ماجستير، إشراف:

 عيساوي.جامعة الحاج لخضر.باتنة. الجزائر.

األلعاب اإللكترونية العنيفة ..(2016سعادو هناء وبن مرزوق نوال) (3
وعالقتها بانتشار ظاهرة العنفالمدرسي.مذكرة ماستر.إشراف : مليكة 

 ةالجياللي بو نعامة .خميس مليانة.حنيش.جامع
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Impact of Electronic Games on Children  
Attendance of Virtual Classes 

 in Time ofCoronavirus 
 

ة ة على حضور األطفال للصفوف ااِلفتراضيَّ في ظل أزمة أثر األلعاب اإللكترونيَّ
 وباء كورونا

Dr. Meryem ROSTOM 
Hassan II University, Casablanca 

Abstract : 
 
As the 2019 novel coronavirus has ravaged the world, large 

scale social distancing measures and home confinement 
have been imposed. With the suspension of school classes 
mandated by the Moroccan government as an effort to stem 

the spread of the infection, there has been an emergency 
plan to move from traditional education to distance learning 
programs using online educational applications and videoconferencing 
platforms. However, it is hypothesized that home confinement and 

exams cancellation make children deeply engaged in video game- 
playing at the expense of home schooling especially with the absence 
of parents’ supervision during the day. The study is based on 
qualitative data collected through telephone interviewing with 
parents of 16 Moroccan middle school students. 

Observation was also used as a complementary data 
collection method. Findings show a significant effect of 

video games on virtual class attendance and sleep patterns. 
Implications are discussed and recommendations are made 

for future research. 
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 ص:خلََّّ امل .

في العالم، اتخذت العديد من التدابير  2019في ظل تفش ي فيروس كورونا 
ااِلحترازية لخلحد من انتشار العدوى بما في ذلك منع االختالط االجتماعي وااللتزام  

بالحجر الصحي املنزلي. واعتبارا لهذا الوضع االستثنائي وانسجاما مع توجيهات 
االستمرارية البيداغوجية تم توقيف الدراسة الوزارة الوطنية لضمان 

وذلك باستخدام املنصات التعليمية  ،عن بعد الحضورية واستبدالها بالتدريس
ن   الحجر الصحي وقرار ألكترونية. إال الفيديو اإل وتطبيقات محادثاتالرقمية 

اطويال في ممارسة ألعاب طفال يقضون وقتلغاء االمتحانات قد تجعل األ إ
على حساب تعليمهم املنزلي خاصة مع غياب إشراف الوالدين خالل الفيديو 

النهار. وتعتمد هذه الدراسة على استبيانات نوعية تم جمعها من خالل مقابالت 
هاتفية ُاجريت مع أولياء أمور لتالميذمغاربة في املرحلة اإلعدادية كما تم 

النتائج تأثيرا كبيرا ِاستخدام املالحظة كطريقة تكميلية لجمع البيانات. وأظهرت 
أللعاب الفيديو على الحضور ااِلفتراض ي للصفوفوأنماط النوم لدى األطفال. 

 وقد تمت مناقشة هذه اآلثار وتقديم مقترحات لدراسات مستقبلية.

 
Introduction 
 

The COVID-19 pandemic, a global health crisis that 
constitutes the greatest challenge the world has faced since 

the Second World War, was confirmed to have spread 
to Morocco on 2 March 2020. The Moroccan health 

authorities announced the first case involving a Moroccan 

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
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expatriate who arrived from Italy on 27 February. As 
of May 25, 2020, there have been 7,532 confirmed cases, of 

which 4,774 have recovered and 200 have died. In fact, after 
the announcement of the first cases, Morocco has started to 

implement strict preventive measures against the 
proliferation of this pandemic. In addition to cancelling 

large public gatherings, closing borders and airspace, 
quarantining citizens and imposing the curfew, the 

government decided to close all schools and training 
institutions starting from March 16 until further notice in 

order to limit the spread of the virus, then later confirmed to 
prolong the closure until September 2020. With very little 
notice, teaching had had to be undertaken remotely to insure 

that school learning is undisrupted. Massive efforts have 
been made at all levels to create online resources, use digital 

platforms and online portals and deliver them through TV 
broadcasts, with the use of specific TV channels 

for different levels. As for exams, they were later announced 
to be cancelled for primary and secondary education. Only 

Baccalaureate exams have been scheduled for July. As a 
result of this dramatic and abrupt transition to online 

learning, teachers are faced with the challenges of 
maintaining high-quality education by innovating new 

pedagogical approaches, while students are expected to 
adjust to learning through online platforms. As video and 

electronic games have grown in popularity, they have 
become an increasingly time-consuming leisure activity, 
and since it is more particularly popular with teenagers, we 

assume that some of this time could likely be at the expense 
of schoolwork. Therefore, the research issue addressed in 

this research paper is whether time spent on playing video 
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games is associated with students’ online class absenteeism 
during the coronavirus pandemic. 

Motivation and Engagement 

Motivation is indeed critical to any learning situation 
as it stimulates comprehension and is generally associated 

with high educational achievement. However, prolonged 
school closure and home confinement have had great impact 

on children’s physical and mental health (Brazendale, K et 
al., 2017). Students’ lifestyle has changed; they have been 
deprived from outdoor and/or sports activities; their wake-

up and bedtimes patterns have no longer been maintained. 
The delay and uncertainty over the school year and over the 

unknown future have fueled anxiety, stress and feelings of 
boredom and loneliness; students have become moody, lazy, 

less active and demotivated. Resuming school online did not 
truly replace proper classes. Having to use technology on a 

daily basis for their schoolwork, students are continually 
exposed to online temptations. Though the duration of the 

online video conferencing class was mostly minimized to 
avoid the prolonged contact of the students with the screen, 

this proved to be unmanageable since many assignments are 
to be accessed and completed online before being sent. 

Accordingly, many students tend to abandon their 
schoolwork or miss their real-time online class in favor of 
social media and gaming through which they interact with 

classmates and same-aged friends. As opposed to virtual 
classes (Hang out meet- Slack- Skype Zoom…), the system 

of formal classical education functions on the basis of fixed 
regular timetables, grading, homework assignments, 
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tracking students’ progress andbehavior, parent-teacher 
meetings and attendance tracking. When these functions are 

missing, students feel no longer engaged. Interaction, 
feedback and monitoring have ultimately proved to be a 

great challenge.Moreover,as the Moroccan ministry of 
education recommended the cancellation of official grading 

during the online education process, students felt as if they 
werealready released to summer vacation.  

Video Games 
The potential of the impact of video gaming 

onchildren’s lives remains intensely debated in the scholarly 
literature and among the general public. It is an 

increasinglydominant form of entertainment brought about 
by advances in information and computer technologies. For 

teenage students, it has become an integral part of their lives 
outside school hours (Brockmyer, et al, 2009; Ferguson & 

Kilburn, 2010). Online gaming has seen record numbers of 
players during the pandemic. While quarantined at home, 

most children have turned to video games as a kind of 
distraction and gratification. In the context of the pandemic 

and imposed in-house confinement, video games enable 
children to escape the four walls of the home and interact 
with their friends. A number of investigations have  

discussed  the  use  of  electronic games  as  a  means  to  
cope  with  extreme  emotions  such  loneliness  (Sum et.al, 

2008), stress and anxiety(Schott  &Hodgetts,  2006; 
Greenwood& Long, 2009). It can also be an escape into the 

fantasy world of a fictional gaming situation and regain the 
feeling and pleasure of being totally in control of it (Grodal, 

2000). As the outcome of a particular video or electronic 
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gaming experience can never be anticipated beforehand, 
children experience curiosity and suspense wondering about 

their fate in the next level. New communication 
technologies and astounding features and vocals have added 

to gamers’ amusement and fun. However, other studies have 
shown a significant negative relationship between video 

games and academic schoolwork and/ or scholarly 
achievement. 

The Study 
The study was conducted on 16 junior male teenage 

students aged 11 and half to 13 years old from a private 
school in the city of Casablanca. Only males were selected 

for the study since research supports the idea that video 
gaming is more popular among boys than among girls 

(Padilla-Walker et.al, 2010; Winn &Heeter, 2009). 

Table 1. Mean Age of the students 

 

 

 

The school was in fact reflective of Morocco’s upper 
socio-economic class. Therefore, as the situation 
necessitates a shift towards online education, the essential 

facilities needed are internet coverage and availability of 

Number of 

Participants 

Minimum 

Age 
Maximum Age 

Mean 

Age 

16 11,5 13 12,25 
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computer sets, smart phones or other handheld devices to 
connect with their teachers. As the pupils enrolled in that 

school are from high income families,we hypothesize that 
all the necessary facilities are available to them. 

To achieve the objectives of the study, an exploratory 

design was utilized to describe patterns common to a little 
studied group and then formulate hypotheses to eventually 
test for the larger population. It thus adopts a qualitative 

approach as the research topic necessitates the use of an in-
depth and flexible research methodology underlying 

reasoning and rationality especially that the behaviors of the 
population to be studied are critical to examine and 

understand. To collect our empirical data, we decided to 
adopt a combination of methods. Both phone interviewing 

and observation were used. Using a mixed-mode of data 
collection has the advantage of providing a broader 

approach to the research questions, establishing 
relationships among variables, drawing stronger results and 

offering a better understanding of the phenomenon under 
study (Davis et al, 2011; Rusby&Dishion, 1990; Skinner et 

al., 2000). The observation method was useful in 
determining who interacted with the teacher and who did 
not, how often or how long that interaction was, as well as 

noting attendance and absenteeism. Through observation, 
the researcher could also confirm or refute certain issues 

provided by the informants concerning their children. As the 
observation was relatively naturalistic, i.e. without any 

intervention or control from the researcher, the situation 
being studied occurred naturally. In fact, because students 

were not aware that they were observed, they did not 
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modify their behavior, which helped establish the validity of 
the research findings and extend them to the general 

population with similar sampling criteria.  

As the subjects are in fact in the same classroom as 
the researcher’s son, the students’ parents were reached via 
the WhatsApp group of the class created at the beginning of 
the school year to share and communicate information 

relevant to the class and to the school. After providing 
explanations on the aim of the research, parents were kindly 
asked whether they accept to take part in the study by means 

of a telephone survey. In the context of the current social 
distancing to prevent the spread of the disease, a telephone 

survey approach was thought to be a very practical way to 
collect the needed information. In addition, phone surveys 

help promote precision and accuracy in eliciting responses 
from the respondents (Groves et. al, 1988; Rubin & Rubin, 

1995). After consent from the participants, the majority of 
phone interviews were recorded which later facilitated the 

analysis and processing of the collected data. Parents’ 
participation was completely voluntarily and they were also 

assured that their answers would remain safe and secure as 
they would be treated anonymously. The survey was 

constituted of two sections. In the first section, we were 
concerned about the sample demographics; we investigated 
fathers and mothers’ carriers, parental status, marital status 

and job situation amid the current health crisis. In other 
words, parents were asked whether their job has been 

impacted by the pandemic (layoff, annual leave or unpaid 
leave instruction, furlough, salary cut or others), and 



Impact of Electronic Games on Children  
Attendance of Virtual Classes 

 in Time ofCoronavirus 
Dr. Meryem ROSTOM 

 

427 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

whether they work from home during the confinement or 
need to commute to their workplace to be physically present 

for their job. The second section included questions about 
their children’s sleep hours, schoolwork patterns, and the 
number of hours of video game playing. The researcher 
chose not to ask parents about their children rate of virtual 

class attendance, since the researcher herself could easily 
investigate this information. Indeed, by looking at my son’s 
screen during the virtual zoom call, I was able to check the 
number of participants displayed in the gallery view feature. 

Information on parents’ demographics, though used 
as control variables, are likely to provide valuable data 

about the sample and might help provide additional 
explanations concerning teenage students’ excessive 
electronic game-playing, online class absenteeism, as well 
as irregular or unhealthy sleep habits. 

Findings and Discussion 
The quasi-worldwide confinement due to the 

coronavirus outbreak is a unique situation that has not taken 
place in recent history. Therefore, with the unprecedented 

suspension of classes for the remaining months of the 
school year, teenage students may tend to believe they were 

already released to vacation. Nonetheless, parents have 
received a message from teachers of the class in question, 

complaining about students’ chronic absenteeism and low 
engagement in online classes. In fact, while trying to check 

for these two aspects of learning, the researcher was able to 
notice that many students do not log in to all their virtual 

classes, most cut their cameras if they join the meeting, 
including the researcher’s son, while others tend to mute 
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their micros from the beginning of the class to the end. In 
fact, teachers schedule their classes and send out invitations 

to both students and parents. This enables parents to 
supervise their children and provide guidance. While sitting 

by my child during almost all the weekly scheduled online 
classes, I could easily gather information about the rate of 

attendance and commitment of his classmates and identify 
who joined the class and who did not. As it is explained 

earlier, all the students in the sample are expected to have 
consistent and equitable educational opportunities since no 

disparities in terms of access to distance learning tools and/ 
or resources have been observed. The majority of students 

had personal rooms at home and most have computer sets 
and a television in their own room. They also benefit from 
good internet connectivity; most of them havefiber optic 

connection as a home internet service. Contrary to other 
types of internet connection, the fiber optic is commonly 

known for its speed, security, reliability and lowered 
interference. In addition, they have individual laptops and/ 

or tablets, modern mobile phones, portable internet devices 
andprinters. In short, as these children are from more 

advantaged families, they are not likely to be disadvantaged 
by online teaching. 

Along with the above schoolwork-related facilities, 
these children do also possess the latest and most innovative 

and attractive game consoles.Most have the famous home 
video game console from Sony (PlayStation 4, commonly 

abbreviated as PS4) or the Nintendo Switch, the newest 
hybrid video game console developed by Nintendo or both. 
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Some still have their former consoles such as the Wii, Wii 
U, PS3 or Xbox one. 

While socialization happens during interactions with 

the environment and with others principally through play or 
games, social networking and gaming tend to be very 

immersive as an entertainment (Lenhart et al. 2011). 
Adolescence is indeed a period during which one explores 
and develops his or her identity (Arnett, 1995) and tries to 

adapt to and internalize the norms, values and behaviors in a 
given society or social group (Lutfey& Mortimer, 

2006;Handel et.al, 2007). Today, children’s socialization 
with same-aged friendsoccurs merely through social 

networking and digital game playing especially after school 
hours and during vacation. What is of big concern therefore 

is the amount of time that adolescents spend socializing on 
the internet. Because of the current conditions, which dictate 

that children and adolescents stay indoors for whole days 
and be limited only to indoor activities, the likelihood of 

playing video games as well as the duration of video game 
play is undoubtedly higher. As hypothesized, indeed, the 

students in our sample are found to play for long hours a 
day. When asked: “On average, how many hours does your 
son / do your sons play video games during this home 

confinement period?”, most parents indicated that their 
children typically play between four to five hours a day. 

After calculating, we have found a mean average of about 
5.15 hours of play a day with a minimum of half an hour 

and a maximum of nine hours. We were, therefore, able to 
differentiate between casual play and unhealthy obsession. 

(Figure 1/ Table 2) 
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Figure 1: Students’ average time spent on video game play 
per day 

 

Table 2: Students’ mean video game playtime 

 

Number of 
Participants 

Minimum 
played time 

Maximum 
played time 

Mean 

16 0.5 9 5,15 

 

 

 

 

An important characteristic of video games is the 
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regular variation of the game, which makes children 
play for hours on. Moreover, when a game is rated higher 

and perceived as being more interesting by the gaming 
community, more gamers purchase it and spend more time 

playing it. Most of the interviewed parents gave the example 
of Fortnite, a very popular digital game that had an 

unprecedented appeal. Released in 2017, Fortnite is in fact 
an online battle game where the players fight against each 

other in a hostile land and try to be the last one surviving. It 
is therefore a surviving game where players hide, run, 

escape, build shelters and manipulate weapons to defeat the 
99 other online players (Parker, 2018). As players are 
eliminated, the field of play gets smaller and players are put 

closer together. This competitive fast-paced aspect of the 
game along with its action element, immersive nature and 

colorful animations and graphics fascinates children to the 
extent of obsession. Some children find it difficult to stop 

playing and stay in front of their screens for hours especially 
if they are achieving a high level in the game. This inability 

to play in moderation constitutes the biggest concern for 
parents. An interviewed mother explained that asking 

teenagers to leave mid-game would be very frustrating to 
them; another father affirmed that ordering his two sons to 

do so generally causes tension. It is worth noting that, with 
the exception of one boy who lives with his grandparents 

after his mother’s death, all other children in the sample are 
raised by their joint biological parents. This variable does 
actually exclude the possibility that a non-biological parent 

might feel less responsibility and / or concern for the child’s 
health or education. 
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Table 3. Number of Biological Parents 

Vacation was found to be a positive predictor of 
adolescents’ video game play and other daily media 
consumption (Barnett et.al, 1991). There may be several 
explanations for this; summer vacations and other school 

holidays are likely to inspire more game among children 
and enable them to spend much leisure time together. Since 

students are home during the crisis of COVID-19 and know 
they will not return to school for the rest of the academic 

year, they contribute little input into educational activities 
and assignments.  With regard to parents work situation 

during the coronavirus pandemic, they did not lose their 
jobs; most parents continue to work  full-time outside their 

homes because of the nature of their fields of work (health, 
sanitation, banking, food service and others), and few work 
from home; three mothers were homemakers. Therefore, it 

was found that due to less or no parental oversight during 
the day, students, in our sample, spent hours playing video 

games at the expense of attending their classes online. 
Parents’ absence during the day increased the likelihood that 
children choose to play, fail to complete their assignments 
and miss their online classes. Absence of adult supervision 

and control resulted in teenage students’ being more 
distracted. Paradoxically, children of parents who work 

from home were found to spend less time on video gaming 
than their other classmates. We assume that, when at home, 

  N Blank Yes %Yes No %No 100% 

Biological 

Parents 
16 0 15 0,96 1 0,04     1,00 
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parents implement rules with discipline and rigor, and help 
their childrenbe more focused. Though homeworking during 

the health Covid- 19 pandemic has generated many 
challenges for some employees who need to juggle work 

with their children’s home-schooling, it nonetheless proved 
beneficial for some parents from the sample. In addition to 

protecting oneself and others from the virus, being at home 
with one’s children, a mother explained: “enables parents to 
create an environment where children, especially 
adolescents, are expected to fulfill their duties”. In other 
words, when parents are home, students in our sample were 
found to respect the established rules regarding gaming and 
be more engaged in their home schooling. They were 

particularly found to play less than their classmates whose 
parents commute to their workplace on a daily basis, and 

attend all the schedules online classes. This was consistent 
with other research that documented a strong link between 

parental involvement and children’s academic behavior and 
attendance (Jeynes, 2007; Hill & Tyson 2009;Wang & 

Sheikh-Khalil, 2014). 
Table 4. Test Result- Effect of Parents’work situation 

during the COVID 19 pandemic on children VG playing  
time 
 
 

 
Likewise, a growing body of literature has  

Commute to the workplace work from home

Child does not play 0 0 0

Child plays less 2 hours 0 2 2

Plays from 2 to 5 hours 4 3 7

Plays more than 5 hours 5 2 7

Total 9 7 16

Children VG play-time

Parents' Work situation
Total
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investigated the effects of video gaming on sleep 
patterns. Researchers have found that frequent video 

gaming, especially at night, has been associated with 
delayed bedtimes, a shorter sleep duration, increased sleep-

onset latency, and more daytime tiredness (Adam et al., 
2007; King et.al., 2013; Van den Bulck, 2004; Zimmerman, 

2008). Because video gaming is often a night-time 
entertainment activity, teenage students are generally found 

to start playing in the late afternoon after they finish their 
online classes, if ever they showed up to the video 

conferencing classroom meeting. Playing during the first 
hours of the evening and at night brings to a relevant 

sacrifice of time of sleep. Therefore, each additional hour of 
nighttime video gaming delays bedtime, which, in turn, 
affects children’s wake-up time. With insufficient sleep, 

teenage students find it difficult to get up in the morning to 
attend their online classes. The observation approach used 

by the researcher helped examine students’ engagement and 
feedback as well. While secretly sitting next to my child 

during his Zoom or Hang out Meet class, I observed the 
behavior of his classmates, and took notes on everyone’s 
participation, if any, and noted down the behavior displayed 
during the 40-minute class (laughters, comments, camera 

and audio mode…etc.). A very important finding concerned 
signs of tiredness (yawning, the cheek resting on the palm 

of the hand…); these were more apparent during morning 
classes. This confirmed that bedtime delays due to gaming 
affects students energy and well-being in the following day. 

As classes start at 9 or even 10 a.m. and finish at four p.m. 
at the latest, a higher rate of absenteeism was noticed in the 
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early morning compared to early afternoon. In sum, the 
findings from the current 

study suggest two conclusions. First gaming volume was 
found to be negatively related to bedtime, rise time and 

fatigue, which all affect online class attendance and work 
engagement. Second, children’s home schooling 
commitments are not taken as seriously as in-person classes. 
Conclusion 

The fight against the COVID-19 outbreak has been 
unique. In spite of being primarily a health crisis, it has 

impacted all industries. Education, for example, has 
changed dramatically. National efforts have been made to 
make use of technology in support of remote learning on an 

unprecedented scale. Meanwhile, since students are 
confined home for an extended period of time, they were 

found to spend more time on video games than during 
normal school days. Video games, which during the best of 

times, have been blamed for their negative influence on 
teenagers, are found, in the present study, to induce some to 

abandon their online classes. Repeated and continuous 
exposure to video games during the current at-home order 

apparently caused teenage students to become so addicted 
that it interfered with their attendance at virtual classes. The 

results clearly indicated decreases in virtual class attendance 
due to video game playing that is generally congruent with 

late sleep.This issue has led to a widespread concern among 
parents, teachers and policy makers. As children cannot be 
held accountable for this sudden, dramatic and 

unprecedented change in education, it is suggested to 
schedule an earlier academic start, program a beginning of 

the year diagnostics to figure out students’ levels and 
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problems and assign remedial courses for those in need.  To 
conclude, we think that the continuous development of new 

information technologies will lead to an increasing variety 
of new leisure activities. To the extent that these 

technologies engender attractive and entertaining activities 
especially within contexts where extreme needs and 

emotions are ample, they are likely to affect time children 
and teenagers spend in schoolwork and other recreational 

activities. 
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Abstract: 
           Video games are triumphing over time and education 
of teenagers. However, the caveat to this article deserves 
mentioning the side effects, grievous, as the consequences 
are not obvious, and a threat to the cognitive and social 
steady growth of adolescents. This position article dares to 
unveil the downside effects of video games of the intrinsic 
and extrinsic teenagers' characters in the time of the 
Coronavirus pandemic. Thus, this research probes deep into 
the psychic realm of Video Game users and the effects 
engendered by time abuse and voluntary solitary 
confinement. The findings sustain the idea of the damage 
that may cause predicaments in character and social 
involvement of teenagers. An assessment of a bench of 
articles devoted recently to the topic along with a qualitative 
analysis of the available data. Data gathered reflect what 
extent side effects that are not obvious but engender 
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significant consequences, are harming progressively 
teenagers' characters; yet game designers, the most zealous 
defenders of video games, are trying convincingly to coax 
foes on their benefits on teenagers' education.  An 
implication for teachers and educationalists is that video 
gaming should be apprehended in tune with the educational 
attainment of teenagers, but never a vacuum to fill in the 
time of coronavirus pandemics.   

 

: خلص امل   

. لألطفال واملراهقين األكاديمي على التعليم تنتصر ألعاب الفيديو بمرور الوقت
رة، ألن لذا فإنَّ التحذير في هذه املقالة يستحق ذكر اآلثار الجانبية الخطي

املدى القصيرليست واضحة على  عواقب اإلدمان على األلعاب . د هاته   تهد ِّ
مو املعرفي واالجتماعي األلعاب الطبيعي للمراهقين. يحاول هذا املقال  النُّ

ة أللعاب الفيديو على شخصيات املراهقي ة الكشف عن اآلثار السلبيَّ ن الداخليَّ
ة في وقت تفش ي فيروس كورونا. يتناول هذا البحث بعمق امل اجال والخارجيَّ

ت والحبس اب الفيديو واآلثار الناتاجة عن استغالل الوقالنفس ي ملستخدمي ألع
ت في االنفرادي الطوعي. تدعم النتائج فكرة الضرر الذي قد يسبب معضال 

ة البحث على الشخصية واملشاركة االجتماعية للمراهقين.  تقييم  تقوم منهجيَّ
نب مع ملاجموعة من املقاالت التي تم تخصيصها مؤخًرا للموضوع جنًبا إلى ج

مدى اآلثار  التحليل النوعي للبيانات املتاحة. تعكس البيانات التي تم جمعها
ة غير الواضحة ولكنها تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتؤذي شخصي ات الجانبيَّ

مصممو األلعاب، املدافعون األكثر حماسة  يحاول  املراهقين تدرياجًيا، لكن
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يم املراهقين. من بفوائدها في تعل أللعاب الفيديو، على إقناع مستخدميها
يو بما يتناسب النتائج املضمرة للمعلمين والتربويين أنه ياجب فهم ألعاب الفيد

فش ي مع التحصيل العلمي للمراهقين، ولكن ليس فراًغا أبًدا للملء وقت ت
 الفيروسات التاجية

 

Introduction  

 

The side effects of videogames on male and female children, 
adolescents and adults harm substantially their characters (e.g., 
Buchman & Funk, 1996; Federal Trade Commission, 2000; Walsh, 

1999). Their long-term effects discreet grievous consequences and 
tend to sustain the damage progressively. Growing number of video 

games users, in times of coronavirus pandemic, grab opportunities of 
entertainment and “edutainment”—the marriage of education and 
entertainment – (Buckingham and Scanlon 2001) provided by 

versatile games for all ages; yet the asymptomatic syndrome  is 
jeopardizing the normal growth of children’s cognitive development. 
(C Anderson, B Bushman, 2001) 

Researchers hope to use the games to gain insight into the learners’ 
memory, reasoning, and socialization, which can aid efforts to protect 
them from being contaminated by the pandemic coronavirus covid-19. 
(Fischer & Bidell, 2006; Rose, Rouhani, and Fischer, 2013). Scholars 

from several disciplines have convincingly advocated the merits of 
video games as a pedagogical tool (e.g., Gee, 2007; Greenfield, 2009; 

Ritterfeld, Cody, & Vorderer, 2009; Squire & Jenkins, 2003). 

Conversely, perverse effects are noticeable as time devoted to fill the 

vacuum of confinement, imposed by corona virus, is beyond 
expectation. Video games are pervasive in today’s culture, and the 
time kids spend playing them may seem, from a teacher’s perspective, 
as time that is lost to education. Besides, after school, millions of 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1428-6_1938#CR1_1938
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/10888691.2018.1537791
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/10888691.2018.1537791
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children and teens spend inordinate amounts of time immersed in 
virtual worlds that invite exploration and reward (Hutchison, 2007). 
Are Game designers aware of the grievous consequences engendered 

by the games? Video Games as a media of entertainment provoke a set 
of negative affective sentiments that is not obvious but their 

significant consequences are still a matter of debate among academic 
educationalists and video gamer designers. 

Video Gaming a Controversial Issue 

A substantial body of research throb into the subject of video games 
and its impact on teenagers’ characters during the confinement; yet 

they swung between two ostensible directions. This chasm is due to 
the outcome of each view. On the one hand, there is evidence that 

cognitive skills contribute to an individual’s educational achievement 
and success in the labor market, as measured by wages, employment, 
work experience, and occupational choice (Heckman et al., 2006; 

Fletcher, 2012; Currie and Thomas, 2001). Besides, the human brain 
mostly develops in early years, but important changes continue into 

adolescence, when the neural connections that are used are 
strengthened and those that are not used are cut off (Department of 
Children, Schools, and Families, 2008). Another supportive argument 

is that Video games design is an industry rather than a tool to enhance 
education and develop cognitive abilities of learners. A world of wild 

consumerism stigmatize the side effect of video games on the fragile 
containment of children mind. They should not be taken for granted. 
They are also big business in today’s economy. By several estimates, 

U.S. revenues from video games are now greater than those from 
movies and films combined, and in the fall of 2013, the video game 

Grand Theft Auto V broke all entertainment records by generating $1 
billion of revenue in its first 3 days on store shelves (Fortis Inc. 
Annual Report Griffiths, 2013). In the United States, the commercial 

video games industry is a $9-billionper-year business (NPD Group 
2005) the video game industry now rivals Hollywood as an economic 

and cultural tour de force in the United States. 
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 On the other hand, discontinuity in relationships is, in itself, stressful 

and can be counterproductive – especially for young people who have 
little continuity in their home and community environments. 

Furthermore, at a vulnerable time in young adolescence, when 
children should be developing greater competence and confidence to 
support their growing autonomy, they can stumble when placed into 

an environment that reduces opportunities for attachment and 
introduces comparisons among students that include negative 

attributions about competence, intelligence, and other talents. A 
growing body of evidence notes that underachievers are not the only 
ones at risk during this time: unusually high rates of maladaptive 

behaviours are found among affluent youth beginning around seventh 
grade, including substance abuse, eating disorders, and even suicide 

attempts (Luthar, Barkin, & Crossman, 2013). There is an important 
caveat to this article that also deserves mentioning: the notable 
downsides of video games. They can be highly addictive (Leigh 

2005); they can lead children to play outside less; they are sometimes 
associated with repetitive stress injuries and other ergonomic 

problems (Wlazelek 2005). As far as education is concerned, children 
and teenagers jeopardize their intelligence and creativity through 
repetitive game patterns, and even risk their social ego. (Burgard, 

2007)    

The issue has raised considerable controversy. Most research on the 
effect of gaming on youth has focused on problematic gaming and 
negative effects like aggression, anxiety, and depression. Yet, they 

failed to display the hidden part of the iceberg; the intrinsic traits that 
shape the intellectual construct of video game users. These video 

games waned the users’ potentials; they set their intelligence at high 
risk, as users focus on predesigned games, recursive processes, static 
layers, and well-structured layouts. (Juul, (2005). 

On the Nature of Video Games 

The design of video games is the process of constructing the content 

and rules of games in different stages, environment, plot, and 
characters. Game designers create character sketches, hand-written 

sticky notes representing the video sequences, and the lines of code 

https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/10888691.2018.1537791
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that translate these concepts into high-quality graphics. Actually 
emulating a fanciful world that is not possible to cope with reality. 
When designing the game content, a set of ideas cross the mind of the 

designer as which idea best suits children or game users. What are the 
challenging spots that could be inserted to excite and push to the 

extreme? Then comes the rules of the game; the stages of game 
development, i.e., from maps to characters, these games fulfill a 
reaction for every possible action.  Steps are set beforehand; the stages 

are finite and hermetically designed. Video game designers make that 
concept of gameplay and layout come alive, often through 

experimentation with several themes and genres, as well as 
developments and improvements on existing games. (Syah putra  
2019). There are countless steps to account for a game, yet the 

principle is the same. One-step gained or fulfilled, another step is 
ahead…etc. Game designing is a routine based conception. Starting 
with the usual and ending in imbricated steps, challenging video game 
users. The more you play, the more you overcome steps through habit 
formation. However, the scope of intelligence and creativity go 

beyond this squared format of design. How could video games comply 
with the set of intelligences (see the Multiple Intelligences theory) 

Gardner and Coleman’s emotional intelligence? Designing video 
games could not cover the whole spectrum of human intelligences and 
creativity. Which intelligence is targeted? Do they enhance creativity? 

The closer they are connected to character traits, the more distant is 
the efficiency to these traits.   

Advocates of Video Gaming  

Researchers hope to use video games to gain insight into the learners’ 
memory, reasoning, and socialization, which can aid efforts to protect 
them from being contaminated by the pandemic coronavirus covid-19 
(Lane & Yi, 2017).  Video games have a potential to improve 

children's cognitive abilities. They may also positively affect such 
non-cognitive skills as the ability to sustain attention and pro-social 

behaviour. Scholars from several disciplines have convincingly 
advocated the merits of video games as a pedagogical tool (e.g., Gee, 

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sop2.3#sop23-bib-0108


Impact of Electronic Games on Children  
Attendance of Virtual Classes 

 in Time ofCoronavirus 

Dr. SAAIDIA 

Bachir 

 

447 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

2007; Greenfield, 2009; Ritterfeld, Cody, & Vorderer, 2009; Squire & 

Jenkins, 2004). 

With such widespread popularity, video games have had a strong 
impact on the players themselves, altering the very ways in which they 
learn (Beck & Wade, 2006; Prensky, 2001) 

Although educational video games are strongly supported, the 
research literature contains very few quality studies on how effective 

educational games are at promoting learning (Fletcher & Tobias, 
2006). The development of a video game is a complicated and often 

expensive task, and there has been limited research in video game 
design in general (Bjork, Lundgren, & Holopainen, 2003) and 
educational video game design specifically (Dempsey, Rasmussen, & 

Lucassen, 1996). Advocates of the positive impact of games on 
educational outcome, claim that video games are not an end, rather, 

they help teenager to learn and get entertained. The reality of such 
experiments in “edutainment”—the marriage of education and 
entertainment   

The game does not require quick reflexes or particular cleverness at 
solving puzzles, nor does it feature dramatic cut scenes or surprising 

narrative twists. Studying history interactively is not simply more 
fun—it invites students to consider a new range of issues, such as 
identity, perspective, agency, and causality. 

  Edutainment is an application compounded with educational aims 

and measurements and providing learners with regarding the value of 
life. The term usually refers to a form of education that seeks to 
captivate, instill excitement and evoke emotions-a "rousing of 

learners' feelings" as Aksakal (2015Aksakal) puts it. However, the 
combination of education and entertainment is not unanimously seen 

as positive (Okan, 2003) 

Game materials were designed to demonstrate to adults how playing 

an imaginative game with a child could contribute to preschool 
children’s readiness for effective school entry and cognitive, social, 
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and literacy preparedness (Norman 1993), he has proposed, but also 
for reflecting and interiorizing the deeper meanings of events.  

Video Games are also big business in today’s economy, and then they 
should not be depreciated. U.S. revenues from video games are now 
greater than those from movies and films combined, and in the fall of 

2013, the video game Grand Theft Auto V broke all entertainment 
records by generating $1 billion of revenue in its first 3 days on store 

shelves (Griffiths, 2013). In the United States, the commercial video 
games industry is a $9-billion per-year business (NPD Group 2005) 
the video game industry now rivals Hollywood as an economic and 

cultural tour de force in the United States.  

Video-game industry leaders deny the harmful effects of their 
products. For example, in a May 12, 2000, CNN interview on The 
World Today, Doug Lowenstein, president of the Inter- active Digital 

Software Association, said, “I think the issue has been vastly 
overblown and overstated, often by politicians and others who don’t 
fully understand, frankly, this industry. There is absolutely no 
evidence, none, that playing a violent video game leads to aggressive 
behaviour. 

Character Traits and Video Games 

During the time of confinement, we tried to confront teenagers’ 
character traits with video game contents. The character traits can be 
summed up to include internal and external factors. These dependent 

variables, like intelligence, creativity, anxiety, ego enhancement, 
inhibition, social ego, un/conscious thinking, motivation and self-

esteem, get inclined, even lost ground when allied with video games. 
 (Skoric, Teo & Neo, 2009) 

Studies consolidated the link between intelligence and game 
performance. The relationship is correlational and so the causality is 
unclear. (Kokkinakis, 2017). Despite a bulk of literature devoted to 

the topic, there is still no standard definition of intelligence. At the 
beginning of the 20th century, the intelligent person was one who 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4117274/#B27
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executes orders competently, i.e. someone who behaves according to 

given instructions rigorously. Then, video games are likely to be time 
consuming rather than enhancing players’ intelligence.  

Since game developers conceive a standard player, they could not 
cover the whole spectrum of intelligence. In Emotional Intelligence, 

Goleman argued that our world has largely ignored a tremendously 
significant set of skills and abilities. Moreover, Lippmann noted the 

risks associated with assessing an individual's intellectual potential via 
a single, brief oral or paper-and-pencil method. To capture the full 
range of abilities and talents that people possess, Gardner theorizes 

that people do not have just an intellectual capacity, but have many 
kinds of intelligence, including musical, interpersonal, spatial-visual, 

and linguistic intelligence. 

Indirectly related, working memory can be inhibited by highly violent 

games, potentially because of the highly arousing nature of the games 
(Maass, Klopper, Michel, & Lohaus. 2011). If video games can 
disrupt working memory, it is not a far stretch to suggest that they 

may affect creativity as well (Dietrich 2004). Then, video games 
affect negatively ingenuity, as they are closed set of procedural steps; 

creativity is limitless and may be damaged when confined to 
predesigned games. Teenagers are spending more time distracting 
themselves on electronic devices and possibly inhibiting creativity. 

We do not expect creativity to develop within an addiction process to 
video games.  

Another major trait that is worth noting is motivation whether intrinsic 
or extrinsic. Motivation matters in the construct of teens’ 
personalities. The pursuit of a challenge is the prevalent motivation 
reported by regular gamers of both genders. What motivates teens is 

the challenge to contest the game itself and to check their abilities to 
score and defeat the challenge. The difficult issue in this vein is how 
to sustain motivation. Game developers vary the scope of the video 

game contents by updating, creating new design to lure fragile brains.  
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Being addicted to video games, teens are left to loneliness; they grow 
insulated from their natural milieu. They jeopardize their social egos, 
even their communicative linguistic skills. Their language heritage 

sticks to rudiments, which may harm substantially their long-term 
education curricula. Studies warn against the time abuse that allotted 

to games (Wei,R. 2007), that they waned time devoted to revision and 
homework. Besides, the dislocation of family ties as communication is 
lost among its members. Teens are, thus, enclaved in a fanciful world 

where their presence is unconscious.       

Discussions and implications 

It is common sense to raise the issue of the side effects of video games 
nowadays. As stated  above, the still effects of video gaming run deep 

on children‘s characters traits. The harmful effects of video gaming 
are not obvious in short-term span; they are the smallest of all 
growths. The outcome of the present article warns against the long-

term effects that can be disastrous. Teenagers, as well as parents 
should seek alternatives in due time, as to choose outdoor activities 

and manage a time schedule for tasks. The grievous effects of video 
games have been discussed exhaustively in articles and symposia, still 
measures and laws do not meet the needs of social changes.  

Video gamers and developers have launched a new era in extravagant 

design that lure teens everywhere. They diversify the content and 
characters to overcome the dullness of previous games. They claim 
that they promote relaxation and ward off anxiety. Videogames have 

great positive potential in addition to their entertainment value. There 
has been considerable success when games are specifically designed 

to address a specific problem or to teach a certain skill. Griffiths, M.D. 
& Hunt, N. (1998).  To what extent do they succeed in convincing 
virtual players? A question that needs a myriad of theories and 

instructions.  

Videogame industry is flourishing as consumers’ orders are increasing 
at an alarming rate. This industry shares are indexed in world trade 
centers, and employs hundreds of workers. Sometimes the income 
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goes beyond expectations. This fact is likely to explain even the 

commitment of some scholars to praise the benefit of video games in 
developing skills and entertaining positively children. 

Scholars and educationalists have emphasized the importance of 
control over video games recurrently, as they notice the long-term 

effects and their grievous consequences. They disapprove the lax state 
in decreeing some laws over the control of video gaming.  

Conclusion   

It is necessary that we continue to warn on the side effects of video 

gaming while remaining aware of the edutainment value of these 
means. Given current findings, it is reasonable to be concerned about 
the impact of violent games on children and adolescents. We do not 

believe that video games develop teens' character traits. Even though, 
game developers insist on their positive effects on some traits, like 

intelligence, creativity, and ego enhancement…video gaming leads to 
addiction, form remote personalities, break family ties, and damage 
teen’s citizenship.  

Some suggestions that could be considered in future research are 

promulgating laws and setting measures to wane the side effects of 
electronic games. When it comes to the games our children play, 
industry self‐regulation and parental supervision, not government 

coercion, offers the optimal solution. 

References  

Athanasios V. Kokkinakis,P. I. Cowling,A.  Drachen,A. Wade, R.  

(2017) Exploring the   relationship      between video game 
expertise and fluid intelligence .November 15, 2017 

Aksakal, N. (2015). Theoretical view to the approach of the 
edutainment. Procedia—Social and                Behavioral 

Sciences, 186, 1232–1239. 

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video 

games on aggressive behavior, aggressive cognition, 



Asymptomatic Video Games Syndrome in Time of Coronavirus 
Covid-19 Pandemic on teenagers’ Character Traits 

 

Dr. SAAIDIA 

Bachir 

 

452 
 

، تصدر 1، المجلد2020الدولية ، العدد األول يوليو مجلة  المؤتمرات  العلمية 
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

aggressive affects, physiological arousal, and prosocial 
behavior: A metaanalytic review of the scientific literature. 
Psychological Science, 12, 353-359. 

Arne D.  (2005) The cognitive neuroscience of creativity  in 
Psychonomic Bulletin & Review 11(6):1011-26 · January 

2005 with 626 Reads DOI: 10.3758/BF03196731 

Athanasios V. Kokkinakis,P. I. Cowling,A.  Drachen,A. Wade, R.  
(2017) Exploring the relationship      between video game 
expertise and fluid intelligence .November 15, 2017 

 Beck. J  Wade M (2006). The Kids Are Alright: How the Gamer 

Generation Is Changing the Workplace 1st edition by Beck 
2006 

Björk, S. & Holopainen, J. (2003). Describing Games - An 
Interaction-Centric Structural  Framework. Proceedings of 
Level Up - 1st international Digital Games Research 

Conference  2003, 4-6 November 2003 University of Utrecht, 
The Netherlands 

Buchman, D. D., & Funk, J. B. (1996). Video and computer games in 
the '90s: Children's time commitment and game preference. 

Children Today, 24, 12-16. 

Buckingham, D. & Scanlon, M. (2001). Parental Pedagogies: An 
Analysis of British Edutainment, Magazines for Young 
Children Journal of  Early Childhood Literacy, pp.281-299. 

Burgard SA, Brand JE, House JS. (2007). Toward a better estimation 
of the effect of job loss on   health. J. Health Soc. 

Behav. 48:369–84 

Currie J, Thomas D. (2001). Early test scores, school quality and Long 
run effects on wage and employment outcomes. Research in 
Labor Economics. 2001;20: 103–132 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/10688759_Arne_Dietrich
https://www.researchgate.net/journal/1069-9384_Psychonomic_Bulletin_Review
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3758%2FBF03196731
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2053527728_John_Beck
https://www.researchgate.net/profile/Mitchell_Wade


Impact of Electronic Games on Children  
Attendance of Virtual Classes 

 in Time ofCoronavirus 

Dr. SAAIDIA 

Bachir 

 

453 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

Dempsey, J. V., Lucassen, B., & Rasmussen, K. (1996). The 

instructional gaming literature: Implications and 99 
sources. College of Education, University of South 

Alabama. Technical Report 96-1. Retrieved March 7, 
2001, from 
http://www.coe.usouthal.edu/TechReports/notes.html 

Dorothy, D. Singer, G. Harvard Imagination and Play in the Electronic 

University press 2007. 

Fischer, K.W., & Bidell, T. R. (2006). Dynamic development of 

action and thought. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), 
Theoretical models of human development. Handbook of 
child psychology (vol. 1, 6th ed., pp. 313–399). New York, 

NY: John Wiley & Sons. 

Fletcher, J. D.,  & Tobias, S.  (2005). The multimedia principle. In R. 
E., Mayer (Ed.), The  Cambridge handbook of multimedia 
learning (pp. 117-133). New York, NY: Cambridge 

University Press. 

Fletcher JM. (2013). The effects of personality traits on adult labor 
market outcomes: Evidence from siblings. Journal of 
Economic Behavior & Organization. 2013;89(C):122–135. 

Gardner,  Howard. (2007).  “A  Multiplicity  of   Intelligences: In  
tribute  to  Professor  Luigi Vignolo”.  In  P.  Marien,  &  J.  
Abutalebi  (Eds.), Neuropsychological  research:  A review. 
New York, NY: Psychology Press, 2007 

Gee, J. P. (2007). Good video games and good learning: Collected 
essays on video games, learning, and literacy. New York: 

Peter Lang. 

 

Griffiths, M.D. & Hunt, N. (1998). Dependence on computer game 

playing by adolescents. Psychological Reports, 82, 475-480 

http://www.coe.usouthal.edu/TechReports/notes.html


Asymptomatic Video Games Syndrome in Time of Coronavirus 
Covid-19 Pandemic on teenagers’ Character Traits 

 

Dr. SAAIDIA 

Bachir 

 

454 
 

، تصدر 1، المجلد2020الدولية ، العدد األول يوليو مجلة  المؤتمرات  العلمية 
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

Griffits 2013 Fortis INC. 2013 Annual Report. 

Heckman JJ, Stixrud J, Urzua S. (2006).  The effects of cognitive and 

non-cognitive abilities on labor    market outcomes and 
social behavior. Journal of Labor Economics. 2006; 
24(3):411–482. 

Hutchinson, D. (2007)  Video Games and the Pedagogy of Place THE 

SOCIAL STUDIES     JANUARY/FEBRUARY 2007  Held 
ref Publications 

Janis, L. (2005) Addictive Behaviors 30(7):1335-41 · September 2005 
with 3,880 Reads  

            DOI: 10.1016/j.addbeh.2005 

Juul, J. (2005). Half-real: Video Games between Real Rules and 
Fictional Worlds.   

          Cambridge, Mass: MIT Press 

Lane & Yi, (2017).  Playing With Virtual Blocks: Minecraft as a 

Learning Environment for Practice and Research in 
Cognitive Development in Digital Contexts, pp.145-166 

Lippmann, W. (1922). The reliability of intelligence tests. New 
Republic, 32, 275–277 

Maass, A., Klöpper, K. M., Michel, F., & Lohaus, A. (2011). Does 

media use have a short-term impact on cognitive 
performance? A study of television viewing and video 
gaming. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, 

and Applications, 23(2), 65 
76. https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000038 

Marc, P.  (2001)  Fun, Play and Games: What Makes Games 
Engaging  Digital Game-Based Learning (McGraw-Hill, 

2001) 

https://www.researchgate.net/journal/0306-4603_Addictive_Behaviors
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sop2.3#sop23-bib-0108
https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1864-1105/a000038


Impact of Electronic Games on Children  
Attendance of Virtual Classes 

 in Time ofCoronavirus 

Dr. SAAIDIA 

Bachir 

 

455 
تصدر  ،1المجلد، 2020مجلة  المؤتمرات  العلمية الدولية ، العدد األول يوليو 

 عن المركز الديمقراطي العربي

 

Marko, M.  , Linda L.  Ching T. , Rachel L. Neo (2009)  Cyber-

psychology & behavior: the impact of the Internet, 
multimedia and virtual reality on behavior and 

society 12(5):567-72 

Matt, B., (2007) “Into School, Out of Control: Nowadays, Even the 
Youngest Students Turn to Violence,” Hartford Courant 
(April 2, 2007). 

Norman, D. (1993) Things that make us smart: defending human 
attributes in the age of the machine. New York: Addison-

Wesley. 

Okan, Z. (2003). Edutainment: Is Learning At Risk? British Journal of 

Educational Technology, pp. 255–264. 

Ritterfeld, U., Cody, M., & Vorderer, P. (2009). Introduction. In U. 
Ritterfeld, M. Cody & P. Vorderer (Hrsg.), Serious 
Games: Mechanisms and Effects (S. 3-9). New 

York/London: Routledge. 

Rose, L. T., & Fischer, K. W. (2009). Dynamic development: A 

neoPiagetian approach. In U. Mueller, J. I. M. Carpendale, 
& L. Smith (Eds.), Cambridge companion to Piaget. 

Cambridge, England: Cambridge University Press. 

Rose, L. T., & Rouhani, P. (2012). Influence of verbal working 

memory depends on vocabulary: Oral reading fluency in 
adolescents with dyslexia. Mind, Brain, and Education, 6, 

1–9. 

Skoric MM, Teo LL, Neo RL. (2009)  Children and video games: 

addiction, engagement, and scholastic achievement.   
Cyberpsychol Behav. 2009 Oct; 12(5):567-72 

Squire, K., & Jenkins, H. (2003). Harnessing the power of games in 
education. Insight, 3, 5-33. 

https://www.researchgate.net/profile/Marko_Skoric
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/31023957_Linda_Lay_Ching_Teo
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Neo
https://www.researchgate.net/journal/1557-8364_Cyberpsychology_behavior_the_impact_of_the_Internet_multimedia_and_virtual_reality_on_behavior_and_society
https://www.researchgate.net/journal/1557-8364_Cyberpsychology_behavior_the_impact_of_the_Internet_multimedia_and_virtual_reality_on_behavior_and_society
https://www.researchgate.net/journal/1557-8364_Cyberpsychology_behavior_the_impact_of_the_Internet_multimedia_and_virtual_reality_on_behavior_and_society
https://www.researchgate.net/journal/1557-8364_Cyberpsychology_behavior_the_impact_of_the_Internet_multimedia_and_virtual_reality_on_behavior_and_society


Asymptomatic Video Games Syndrome in Time of Coronavirus 
Covid-19 Pandemic on teenagers’ Character Traits 

 

Dr. SAAIDIA 

Bachir 

 

456 
 

، تصدر 1، المجلد2020الدولية ، العدد األول يوليو مجلة  المؤتمرات  العلمية 
 عن المركز الديمقراطي العربي

 

Suniya S , Samuel H. , Elizabeth J.  (2013) Psychology, Medicine 
Development and psychopathology 
https://www.semanticscholar.org/paper 

 Suziedelyte, A. (2012) Can Video Games Affect Children's Cognitive 
and Non-Cognitive Skills? in SSRN Electronic 

Journal · August 2012 ("U.S. Entertainment Industry: 2002 
MPA Market Statistics"). 

Syahputra1.M , A Arippa1, R F Rahmat1, U Andayani1 (2019) 
Historical Theme Game Using Finite State Machine for 

Actor Behaviour in Journal of Physics Conference 
Series 1235:012122 · June 2019 

Taylor, D.W., Berry, P.C., & Block, C.H. (1958). Does group 
participation when using brainstorming facilitate or inhibit 

creative thinking? Administrative Science Quarterly, 3,  

Walsh, D. (2000). Interactive violence and children: Testimony 

submitted to the Committee on Commerce, Science, and 
Transportation, March 21, 2000. Downloaded from http:// 

www.mediaandthefamily.org/senateviolence-full.html on 
March 24, 2000. 

Wei R. (2007)  Effects of playing violent videogames on Chinese 
adolescents' pro-violence attitudes, attitudes toward others, 

and aggressive behavior. Cyberpsychol 
Behav. 2007;10(3):371–380.  

Wlazelek, A. (2005). Keyboards needn’t cripple youth. Morning Call, 
August 1. http://www.mcall.com/news/local/all-b1 

_5stressaug01,0,6388097.story?coll=all newslocal-hed 
(accessed April 2, 2006). 

 

https://www.semanticscholar.org/author/Suniya-S-Luthar/5106361
https://www.semanticscholar.org/author/Samuel-H.-Barkin/38321732
https://www.semanticscholar.org/author/Elizabeth-J.-Crossman/50010106
https://www.semanticscholar.org/paper
https://www.researchgate.net/profile/Agne_Suziedelyte
https://www.researchgate.net/journal/1556-5068_SSRN_Electronic_Journal
https://www.researchgate.net/journal/1556-5068_SSRN_Electronic_Journal
https://www.researchgate.net/journal/1742-6588_Journal_of_Physics_Conference_Series
https://www.researchgate.net/journal/1742-6588_Journal_of_Physics_Conference_Series

