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 Abstract: 

Several studies have indicated that the phenomenon of using 

electronic games is characterized by a deep impact and wide 

spread. It has become a mainstay for most people’s daily lives and 

has spread rapidly in Arab societies in general, as there is hardly 

a home without it.  Rather, fathers, mothers and sons take it with

them wherever they go, and spend long periods of time, which 

are equal to the times they spend in various life activities (أبوالعيني   
study 2010 and بنكخنويل study 2011). 
Accordingly, our study came to study the methods and objectives 

of parents’ communication with their children during the 

quarantine period (the Corona virus pandemic) to reduce the risks 

of electronic games. This is especially since this period imposed a 

commitment to home quarantine on all family members for fear of 

their health, which imposed on parents to search for 

electronic games to fill the void of their children and entertain 

them. However, these games have a lot of social, health and 

psychological effects that call for attention and need to be 

addressed using communicative methods that are in line with the 

present time. 
The study reached a number of results, including: 
•The percentage of mothers' answers (females) is more than the 

fathers because mothers are more communicative and attentive 

than fathers. The rate of their answer to the questions is 77.4%, 

as they are at home to guide children and take care for them. 
•Among the communicative methods used in the study 

sample’s communication with children is rational communication, 

with a percentage of 67.7%. 
•The first objective of the study sample’s communication with 

their children during the quarantine period regarding the dangers 

of electronic games is to determine the duration and times of 

using electronic games with a percentage of 41.9%, 
•According to the answer of the study sample (parents), we find 

several effects on children as a result of their use of electronic 

games. In the foreground we find lack of concentration, violence 

and aggression, isolation, decline in academic level, isolation. 

Key words: Family Communication, Electronic Games, Corona Virus 

Pandemic. 
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 كوروان( يف فورة احلجر الصحي )جائحة فريوس  نباا ية لدى األلتورو وتقليل خماطر األلعاب اإل األسريالتواصل 
 دراسة استطالعية 

 

    2سليمة قاصدي 
 امللخص:

ت أصبحية تتصف بعمق التأثري ناال تشار، حيث لتورن ظاهرة استخدام األلعاب اإلأن  ت دراسات عدةأشار 
ركيزة ألغلب األشخاص يف حياهتم اليومية نا تشرت بسرعة هائلة يف اجملتمعات العربية بوجه عام، فال يتاد خيلو 

 وويلة أنقااتيقضون  فراديصطحبوهنا معهم أينما ذهبوا، فاأل بناءناألمهات ناأل األابء أصبحبيت منها، بل 
ندراسة بنتخنويل  2010ملختلفة )دراسة أبو العينني اليت ميضوهنا يف األ شطة احلياتية ا نقاتتتسانى مع األ

2011) 
مع أبنائهم يف فورة احلجر الصحي  نلياءتواصل األ أهدافنعليه جاءت دراستنا هذه للبحث يف أساليب ن 

ية، خاصة نان هذه الفورة فرضت عليهم االلتزام لتورن للتقليل من خماور األلعاب اإل فرينس كورنان( )جائحة
ية لتورن البحث عن األلعاب اإل نلياءالعائلة خوفا على صحتهم نهو ما فرض على األ أفرادابحلجر املنزيل جلميع 

هذه األلعاب هلا التثري من التأثريات االجتماعية، الصحية نالنفسية اليت أن  لسد فراغ أبنائهم نالورفيه عنهم، اال
  .ستدعي الوقوف عندها ن معاجلتها أبساليب تواصلية تتماشى مع الوقت الراهنت
 ا الدراسة  ذكر:إليهنمن بني النتائج اليت توصلت  

 األابءالن األمهات هن أكثر تواصال نا تباها من  األابء( كا ت أكثر من انث سبة إجابة األمهات )اإلأن  -
 ناالهتمام بشؤنهنم، بناءفهن متواجدات يف البيت لتوجيه األ ،77.4% ن عن األسللةإجاهبحيث بلغت  سبة 

هو التواصل العقالين بنسبة  بناء( مع األنلياء)األ من بني األساليب التواصلية املستعملة يف تواصل عينة الدراسة -
%67.7، 

يف فورة احلجر الصحي اجتاه خماور األلعاب  بناءمع األ (نلياءاهلدف األنل من تواصل عينة الدراسة )األأن  -
 ،41.9% بنسبة لتورنيناللعب اإل أنقاتية هو حتديد مدة ن لتورن اإل
ية لتورن جراء استخدامهم لأللعاب اإل بناء( جند عدة ااثر تعود على األنلياءحسب إجابة عينة الدراسة )األ -

 .العزلة، تراجع املستوى الدراسيحيث جند يف مقدمتها  قص الوركيز، العنف نالعدنا ية، 
 .ية، جائحة فرينس كورنانلتورن ، االلعاب اإلاألسري: التواصل التلمات املفتاحية
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 املقدمة:
 إشتالية الدراسة: 

 يف اللعب، أنقااتوا يقضون أصبححيث  بناءية يف اآلن ة االخرية مصدرا هاما للورفيه ابلنسبة لأللتورن ت االلعاب اإلأصبح
العنف ناحلرب نالقتال نهو ما ساهم يف رناجها خاصة يف الدنل إىل  أغلبية االلعاب اليت يلعبوهنا متيلأن  نأتثبت معظم الدراسات

 ية.لتورن العربية لسهولة احلصول عليها ناستخدامها يف خمتلف الوسائل سواء اهلاتف النقال، احلاسب احملمول ناللوحات اإل
أخطار تتضمن الضغط النفسي نالعزلة االجتماعية نالتوحد إىل  االلعاب تُعرض االوفال ناملراهقنيهذه أن  نيف احلقيقة

 األسريقلة التحصيل العلمي ناكتساب السلوكيات السلبية كالعنف، نمن هنا تظهر أمهية التواصل إىل  ناال طوائية ابإلضافة
 و املفيد منها.مبخاور هذه االلعاب نتوجيههم حن بناءاملستمر يف توعية األ

البقاء يف املنزل مع  الصحي )جائحة فرينس كورنان( ألزمتهماجلزائرية فورة إجازة معتربة يف مرحلة احلجر  األسرنعرفت 
، نسنحانل يف دراستنا هذه البحث يف أساليب أسرةأبنائهم نمسحت هلم إبعادة مراقبتهم نتوجيههم مبا يتناسب نقوا ني كل 

 ية يف الفورة السابقة من خالل ورح التساؤل اجلوهري التايل:لتورن للتقليل من خماور األلعاب اإل بناءع األم األابءتواصل  أهدافن 
يف فورة احلجر الصحي )جائحة فرينس كورنان(  بناءية لدى األلتورن يف تقليل خماور األلعاب اإل األسريهل ساهم التواصل 

 ابجلزائر؟ 
 التساؤالت التالية:لإلجابة على تساؤل الدراسة  طرح 

)جائحة يف فورة احلجر الصحي ابجلزائر  بناءية لدى األلتورن لتقليل خماور األلعاب اإل األسريالتواصل  أهدافماهي أساليب ن  -
 فرينس كورنان(؟

 فرينس كورنان(؟ابجلزائر )جائحة يف فورة احلجر الصحي  بناءية لدى األلتورن لتقليل خماور األلعاب اإل األسريما أثر التواصل  -
 

 الدراسة:  أهداف

اجلزائرية خالل فورة عصيبة نهي فورة احلجر الصحي )جائحة فرينس كورنان( لتوعية  األسرةالبحث عن متا ة التواصل يف  -
  .ية للتقليل منهالتورن مبخاور األلعاب اإل بناءاأل
ية يف فورة احلجر الصحي )جائحة فرينس  لتورن اجلزائرية اجتاه خماور األلعاب اإل األسرةالتواصل داخل  أهدافمعرفة أساليب ن  -

 .كورنان(
ية يف فورة احلجر الصحي )جائحة لتورن )التفاعل اإلجيايب نالسليب( اجتاه خماور األلعاب اإل بناءمع األ األابءمعرفة أثر تواصل  -

  .يةلتورن فرينس كورنان( لتقليل خماور األلعاب اإل
 

 :ماهجية البحث

نيعرف اب ه الطريقة األمثل جلمع املعلومات من مصادرها األنلية  املنهج املسحي دراستنا هواملنهج املعتمد يف أن  ماهج الدراسة:
 (96، صفحة 2013)بن مرسي،  مستقبالأن  نعرضها يف صورة ميتن االستفادة منها حاضرا

نتقليل  األسريالتواصل مجع املعلومات األنلية حول إىل  الدراسات االستطالعية اليت هتدفإىل  تنتمي دراستنانعليه 
نأساليب  أهدافمن خالل البحث عن ،يف فورة احلجر الصحي )جائحة فرينس كورنان( بناءية لدى األلتورن خماور األلعاب اإل

(، 19)كوفيد يف فورة احلجر الصحي  تيجة ا تشار نابء  بناءية لدى األلتورن اإل يف تقليل من خماور األلعاب األسريالتواصل 
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 نلياءجزائرية متتن من خالهلا األ أسرة 31يا بعد اعدادها بنموذج قوقل على عينة تتتون من إلتورن نعليه نزعنا االستمارة 
  .سؤال 12اإلجابة على 
نمت ا شاؤها عن وريق ية، لتورن الذين ميارس أبنائهم األلعاب اإل نلياءاالستمارة لأل: هي عينة قصدية مبعىن نجهنا عياة الدراسة

  .جزائرية أسرة 31االجاابتمناذج قوقل حبيث بلغ عدد 
 31، حيث متتننا من مجع 2021/2020: قمنا إبجراء الدراسة االستطالعية يف شهر أفريل من سنة اجملال الزمين للبحث

  .جزائرية أسرة 31استمارة، مبعىن 
بتحليلها ابستخدام : اعتمدان يف دراستنا هذه على االستمارة ناليت حتصلنا من خالهلا على جدانل نقمنا أدوات قياس الاتائج

نارتتزت االستمارة اليت مت تصميمها نفق مناذج قوقل على ثالث حمانر أساسية نهي حمور  ،(SPSS) الربانمج االحصائي
ية يف فورة احلجر الصحي، لتورن مبخاور األلعاب اإل بناءلتوعية األ األسريالتواصل  أهدافحمور أساليب ن البياانت الشخصية، 

  .ية يف فورة احلجر الصحيلتورن مبخاور األلعاب اإل بناءلتوعية األ األسريحمور اثر مدة التواصل 
 :األسريمفهوم التواصل 

التواصل أن  الواحدة نالذي يتم عادة عن وريق املعاشرة سواء ابحلوار اللغوي األسرة أفرادهو االحتتاك املتبادل بني 
، نيقصد به األسرةمبا حتدده  بناءاملعيشي نالتفاعلي داخل حميط معني، نهو تلك العالقة اليت تقوم بني أدنار الزنج نالزنجة ناأل

 األابءن  بناءك العالقة اليت تقع بني الزنجة نالزنج نبني األنمن تل األسرةأيضا وبيعة االتصاالت نالتفاعالت اليت تقع بني أعضاء 
 (233، صفحة 2014، 09)مرغاد، العدد  .أ فسهم بناءنبني األ

ة نحمقق تطورها، إذ ال أييت لنا احلديث عن منظومة األسريكما جند أيضا من الباحثني من يعتربه "جوهر العالقات 
 (2003)حممود، اجتماعية متطورة، يف غياب التواصل بني متوانته". 

فرجينيا ساتري  توجد العديد من التصنيفات العاملية املشهورة ألساليب التواصل أمهها تصنيف :األسريأساليب التواصل 
Virginia satir :نهي 

الذين ميارسون هذا األسلوب يتنازلون عن حقوقهم من أجل اسعاد أبنائهم، فهم ضعفاء، مورددنن  األابءالتواصل املتسامح:  -
  .منهم بدافع اخلوف من النبذ بناءيشعرنن ابلوحدة نالعجز، يقولون نيفعلون ما يتوقعه األ

مسؤنلية أخطائهم بل يرمون اللوم على أبنائهم نيتمستون آبرائهم نان كا ت  األابءال يتحمل العتاب: أو  التواصل ابللوم -
 خاولة.

: هم أابء حتتمهم القواعد نالعادات نالتقاليد يتمتعون مبستوى عال يف األداء لتنهم يتجنبون اجلوا ب التواصل العقالين املفرط -
  .العاوفية ناال فعالية اليت تعترب جوهر متاسك العالقات

حىت يتم تقليل  األابء: يتم التعبري عنه ابستخدام تشتيت الفتر ناالهلاء اجتاه اإلحباط الذي يشعر به التواصل ابلالمباالة -
عدم القدرة على حتديد مسارات االحداث نالتظاهر اهنم يف حركة دائبة، إىل  الصدمات ناالالم نالضغوط ألقصى حد ممتن إضافة

 (40_39، صفحة 2019/ 2020)شريفة،  .يتجنبون اختاذ القرارات ناملواقف احلازمة ن ظرا خلوفهم من الضغوط فاهنم
عالقة الوالدين مع أبنائهم من أهم العوامل خاصة إذا كا ت مبنية على أن  :األسريوحتقيق التماسك  األسريالتواصل  -

ت وريقة تفتري أصبحاالحورام ناحملبة نالتواصل اجليد، فالتواصل بني الوالدين نالطفل مهم جدا، ال سيما يف هذا العصر، حيث 
ائل اإلعالم دنرا كبريا يف كيفية تفتري األوفال أوفالنا متأثرة ابلتتنولوجيا املتقدمة ناألحداث اليت حتيط بعاملنا، كما تؤدي نس

  نحتدثهم.
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إن عمليات التواصل هي أساس العالقات اإل سا ية نالتفاهم اإل ساين، نهي تلعب دنرا ابرزا يف عملية التعليم نالتعلم، ال 
يف وفولتهم منذ  عومة أظافرهم، فالطفولة قاعدة بناء الشخصية اإل سا ية نا طالقتها  بناءسيما نإن كان التعليم نالتواصل مع األ

 ،الثقافية ،االجتماعية ،النفسية ،األنىل نمرتتز تتوين اإل سان تتوينا قواي سليما من النواحي املختلفة اجلسدية املادية نالصحية
أن  ينسى تلك املرحلة مبا هلا من حسناتأن  الصغر، نال ميتن إل سان االقتصادية نيتأثر التبار عادة مبا تعودنا عليه يف مرحلة

يدرك مدى أن  األسرةسلبيات، نتظل ذاكرته ألحداث الطفولة راسخة. لذا كان لزاما على رب أن  إجيابيات، نما عليها من عثرات
هلا أن  الطفل أساليب التعامل مع اآلخرين، كما هلا دنر كبري نهام فيما يتعلق بتعليم األسرةأمهية التواصل مع أبنائه منذ الصغر، ف

تواصل متثف حتيم إلعدادهم إعدادا صحيحا هبدف االرتقاء نالنهوض ابحلضارة إىل  بناءدنرا يف تعديل السلوك. نحيتاج األ
ألداء الدنر املنوط هبم يف مسرية النهوض احلضاري ألمتهم فيحدث  وع من  بناءإعداد األ سرةفمن أهم الوسائل الوربوية لأل

 تصحيح املفاهيم نضبط النية نجعل شعارها يف احلياة.
أت يب، مما أن  إال قليال، نغالبا ما يتون هذا التالم عبارة عن أنامر بناءال يتحدث الوالدين مع األ األسرنيف كثري من 

 بناءنمزاايه نعدم إدراك أمهية احلوار بني الوالدين ناأل األسرية، نمتوترة بسبب اجلهل بفوائد التواصل ة مشحو األسريجيعل األجواء 
 (03، صفحة 2013)شيماء مبارك ، 

 ية: لتورو مفهوم وأثر االلعاب اإل
إىل  مفتعل حمتوم بقواعد معينة، بشتل يؤديعرف مصطلح اللعبة بشتل عام أب ه  شاط ينخرط فيه الالعبون يف خمطط 

ية على اهنا العاب ظهرت يف أناخر الستينات على هيلة أ شطة ترنجيية، لتورن  تائج قابلة للقياس التمي، بينما تعرف األلعاب اإل
العاب اللوحات نهي  شاط ذهين ابلدرجة األنىل يشمل كل العاب الفيديو نخاصة العاب التمبيوتر، العاب اهلواتف النقالة، 

 .يةلتورن ية، بصفة عامة مشل كل األلعاب ذات الصبغة اإللتورن اإل
يف  زاع مفتعل حمتوم بقواعد معينة ن  فرادية ن هي  شاط ينخرط فيه األإلتورن ية املتوفرة على هيلة لتورن األلعاب اإل

ية بني الفردية منها ن لتورن ن تتعدد األلعاب اإل تشمل العاب احلاسب، العاب اال ور ت ن اهلواتف النقالة ن األجهزة التفية،
األلعاب ،األلعاب العسترية ،األلعاب االسوراتيجية، العاب املغامرة ن التفتري ،اجلماعية ن صنفت كااليت: العاب احملاكاة

 (902_899، صفحة 2020)را د،  .العاب احلركة،التقليدية
من خالل أن  يةلتورن من خالل االلواح اإلأن  على احلاسوبأن  تلك األلعاب اليت يتم عرضها على شاشات التلفازهي 

 (183، صفحة 2016)الصواحلة،  اهلواتف الذكية ناليت تزند الفرد ابملتعة من خالل حتدي استخدام اليد مع العني
  ية على األطفال:لتورو أتثري األلعاب اإل

ن بعض هذه  ،كل السياق االجتماعيإىل   نامنا متتد ااثرها ،ية ال تؤثر فقط على من يستخدمهالتورن ان بيلة األلعاب اإل
 ،ا ور ت ،حاسوب ،ية أبشتاهلا املختلفة " الفيديولتورن ن هلذا حظيت األلعاب اإل،تالحظ بوضوح يف اجملتمعأن  ميتن اآلاثر

اهلاتف احملمول " ابهتمام الباحثني ن ذلك بفعل أتثريها التبري على األوفال ن منوهم الذهين ن االجتماعي ن احلركي ن الوربوي 
العزلة االجتماعية ن اإلدمان ن  ،السلبية لتلك األلعاب ممثلة يف العنف اآلاثرن يركز هذا االهتمام يف البداية على ،على حد سواء
اإلجيابية لتلك األلعاب على العمليات املعرفية  اآلاثرظهر  فر من الباحثني الذين ركزنا جهودهم يف البحث عن مت  ،مضيعة الوقت

 /دهناك دراسات مهمة تتنانل أمهية األلعاب ن أتثريها السليب ن اإلجيايب على األوفال منها حبث أن  حبيث ،ن الفترية
 : ستخلص منها ما يليأن  ملوضوع ميتنهناك احبااث عديدة تنانلت هذا اأن  كما،دنجالس
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 اإلجيانبية: اآلاثر
 األلعاب تعطي لألوفال ناليافعني إحساسا ابإلجنازأن  اثبتت -
 تنمي قدراهتم املعرفية -
 تنمي القدرة على التخطيط نالتعامل مع املواقف اليت قد تتون غري معتادة نمعقدة  -

 السلبية: اآلاثر
 امهال الدراسة النظامية مما يتسبب يف ضعفهم الدراسي بشتل عامإىل  األلعاب يؤدي قضاء ساعات وويلة امامأن  -
 األوفال الذين يلعبون العااب عنيفة يظهر لديهم ميل شديد للسلوك العدناين يف احلياة احلقيقية  -
 ة، حيث يتون التفاعل بني الطفل ناسرته اقل من الطفل العادي أسريتسبب مشتالت  -
 التأثري يف الذاكرة اللفظية، اال فصال عن الواقع الذي يعيشه، زايدة الوزن  -

 ية لتورو أتثري االلعاب اإل
ية يستخدمون نسائل ترفيه االخرى بشتل قليل كالتلفاز ن لتورن مستعملي االلعاب اإلأن  : كشفت الدراساتالتأثري الصحي

ية ن االدمان عليها، تدع لتورن يشتتون من إصابة ابنائهم هبوس اقتناء االلعاب اإل نلياءاألأن  االوالع على التتب،كما
ضعف التحصيل  ،الصداع ن الدنار ،الرعشة يف اصابع اليدين ،احنناء الظهر ن تقوس العمود الفقري ،ضعف البصر،العينني

 .. .تدمري أدمغة املراهقني ن اعاقة تطور الدماغ ،السمنة ،الدراسي
ية على توليد  زعة اجلنب لدى األوفال نتقوية ارادهتم لتوليد العنف نالعدنا ية، لتورن تعمل األلعاب اإلالتأثري الافسي السلوكي: 

التقليد نالتسل ن اخلمول، تقودهم اكتساب سلوك ن حاالت مرضية  تيجة االلتصاق الشديد هبا، أتسيس  زعة الشر ن العدنا ية 
 . اان يا ال يفتر سوى يف اشباع حاجاته، االبتعاد عن الواقع ناالقوراب من عا م اخليالن اجلرمية، ن ختلق وفال

 ية نهي متثل برامج يسهللتورن : لقد جنح األوفال يف دخول عا م الثقافة الرقمية من خالل األلعاب اإلالتأثري العلمي والتعليمي
ية نهذا يؤثر سلبا لتورن وفال ساعات وويلة امام أجهزة األلعاب اإلتعلم من خالهلا املناهج املدرسية نهبذا يقضي معظم األأن 

ية الذي جيعلهم يهملون درنسهم لتورن على حتصيلهم الدراسي نالعلمي نذلك بسبب ا شغاهلم نا غماسهم يف عا م األلعاب اإل
ي مما خيلق جمتمعا اميا يفتقر لألدمغة نناجباهتم املدرسية، نيقل ميلهم للمطالعة نقراءة التتب نيزيد ضعفهم يف التحصيل الدراس

  (142، صفحة 2012/2011)قويدرمرمي،  .البشرية
 

  ية:لتورو يف التعامل مع األلعاب اإل األسرةجائحة فريوس كوروان ودور 
أماكن العمل ن أغلقت املطارات شهد العا م تفشي جائحة فرينس كورنان الذي اسفر عنه تعطل املدارس ن اجلامعات ن 

نذكر دافيس ن  ،نمث حضر التجوال ن التجمعات ،أغلقت الفعاليات الرايضية ن الثقافية العاملية ن احمللية ،نمنع التنقل بني الدنل
" فقد فرض على اال سان تعديل وريقة عيشه ليجد  فسه ممتنع عن فعل ما هو بشري بطبيعته فخفف تفاعالته  Davisاخرنن 

 اجملتمع بل ن استغىن عن هذه التفاعالت هنائيا لتجنب اإلصابة بفرينس كورنان املستجد" أفرادالتبرية ن األصدقاء ن  األسرةمع 
ا ه:  وع من الفرينسات جمهول السبب حىت االن، يصيب اجلهاز التنفسي ن يصاحبه  زالت الربد فرينس كوران ن يعرف 

ن اعتمدت منظمة الصحة العاملية  2019…ر يف مدينة "ننهان الصينية" يف أناخر عام الوفاة، ظهإىل  تؤديأن  اليت ميتنها
ن يرى ..(2020)السيد، اكتوبر " ن أعلنته كجائحة عاملية  ظرا خلطورته ن سرعة ا تشاره.Covid 19رمسيا تسميته الفرينس "
ها،نان تتون فرادتتون ناحة األمان ن االستقرار ن السعادة ألأن  يف هذه الفورة العصيبة يفورض هبا األسرةامحد حممد الشيحيان 

تداعيات الظرنف احلالية أن  …العالقات فيها مؤسسة على املودة ن احملبة ن العطف،نان حيرص فيها كل فرد على سعادة االخر 
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متماستة  أسرةنمدى جناحهم يف تتوين  ،قيسون به مدى صالبة عالقاهتميف سائر احناء العا م امام اختبار حقيقي ي األسرتضع 
 .الواحدة األسرةذات قيم أخالقية متميزة نتتشف هلم  قاط الضعف اليت ينبغي هلم معاجلتها يف العالقات املتنوعة داخل 

 ( 12:46الساعة  2020/4/25)الشيحي، 
السلبية الستخدام التتنولوجيا، فال بد لآلابء  اآلاثرخط الدفاع األنل يف احلفاظ على االوفال من حجم  األسرةنتشتل 

ية نفحص حمتوايهتا نالتحتم يف عرضها مع قيامهم قبل كل شيء لتورن من إدراك خماور نسلبيات اقتناء أبنائها لبعض األلعاب اإل
االهتمام مبا  األابءن خالل تربيتهم تربية ناعية نمراقبة مستمرة، كما ينبغي على بزرع القيم ناملبادئ يف  فوس نعقول أبنائهم م

 .يشاهده أوفاهلم يف التلفزيون
 األسرةفراغ اوفالنا مما حيمل  أنقاتن أساس املشتلة يتمثل يف ا نا ليست لدينا خطة ناضحة ن حمددة لتيفية شغل إ

حتدد للطفل ما ميارس من هذه األلعاب ن ما ال أن  هي ال تستطيع ،يةلتورن العبء األكرب يف تالقي اضرار هذه األلعاب اإل
ن ال حيتوي على ما خيل بدينه ن صحته البد ية ن النفسية ،خيتارنا ما يتون مناسبا للطفل يف عمرهأن  ميارسه ن هبذا فعلى الوالدين

مت يقضي ابقي الوقت يف ممارسة األ شطة  ،ة يف اليومكما ا ه ال بد من حتديد زمن معني للعب ال يزيد عن ساع  ،ن االجتماعية
 .ن ال يتون خالل نجبات الطعام اليومية ،ن اال يتون اللعب هبا اال بعد اال تهاء من الواجبات املدرسية ،اليومية

ية،ن لتن تبقى مسؤنلية ذلك على الراشدين ن خاصة لتورن فالطفل ابلتأكيد ال يدرك خماور ن تبعات األلعاب اإل
أن  يزرعوا يف أبنائهم حب القراءة ن االوالع على التتب ن ممارسة بعض اهلواايت داخل املنزلأن  فمن ناجبهم ،الوالدين
حبيث ميون  بناءكبري يف توجيه ن ترشيد نقت فراغ األ  األسرةلذا فان دنر ،ممارسة األ شطة الرايضية املنظمةإىل  ابإلضافة،خارجه
 (277، صفحة 2019)ابلقامسي،  .املخصص لأللعاب الوقت متوازان مبا يف ذلكأن  حمددا

ية على حساب األلعاب التقليدية األخرى، فقد أدى لتورن ينجذب أوفال اجليل اجلديد حنو األلعاب اإلأن   م يعد غريبا
برنز دنرها بوضوح يف حياة األوفال، حىت ابتوا يفضلوهنا إىل  ا تشار التمبيوتر نالعاب الفيديو ناال ور ت يف السنوات األخرية

، 2015)الزيودي،  .ت جزءا من منط حياهتمأصبحناعتادنا ممارستها لتطغى نتفرض  فسها عليهم، حبيث ا نا  ستطيع القول اهنا 
 (16صفحة 

يعيشون يف صورة متناقضة يف ظل  بناءاأل أصبحنا فتاك قيدها ف األسرةاجملتمعات اليوم يالحظ تراجع دنر إىل  نالناظر
ية بسلبياهتا برغم من اجيابياهتا يبدن ذلك لتورن من تلك االحنرافات اليت خلفتها األجهزة اإل األسرةالعا م االفوراضي،ن م تنجو 

 (267، صفحة 2019)بلقامسي،  ية ن أدمنوا عليها.لتورن رنا ابأللعاب اإلناضحا يف ازدايد اعداد األوفال الذين أتث
( دراسة 19يف فورة احلجر الصحي )جائحة فريوس كوروان  نباا ية لدى األلتورو وتقليل خماطر األلعاب اإل األسريالتواصل 

 استطالعية:
ارتتزت االستمارة اليت مت تصميمها نفق مناذج قوقل على ثالث حمانر أساسية نهي حمور البياانت الشخصية، حمور حول 

ية يف فورة احلجر الصحي )جائحة فرينس كورنان لتورن مبخاور األلعاب اإل بناءلتوعية األ األسريالتواصل  أهدافأساليب ن 
ية يف فورة احلجر الصحي لتورن مبخاور األلعاب اإل بناءيف توعية األ األسريدة التواصل اما احملور الثالث ارتتز على أثر م ،(19

  .سؤال كدراسة استطالعية 12نبلغ عدد األسللة  ،(19)جائحة فرينس كورنان 
 النسبة  التكرار   الجنس

  %22.6  7  ذكر 
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  عرض وحتليل  تائج الدراسة:
 اانت الشخصية البي :حمور األول

  (األاب : ميثل توزيع متغري اجلاس  ) 1اجلدول رقم 
  24  77.4%  أنثى 

 31  100 %  المجموع 

هن  انثفلة اإلأن   الحظ من خالل إجابة املبحوثني حسب متغريات البياانت الشخصية )اجلنس ناملستوى التعليمي(
، نيرجع تفاعل % 100نهو ما يشتل جمموع  % 22.6، فيما بلغت  سبة إجابة فلة الذكور 77.4%األكثر اإلجابة بنسبة 

ناالهتمام بشؤهنم من فلة الذكور  بناء)األمهات( أكثر مع موضوع الدراسة لتوهنن األكثر متواث ابلبيت لتوجيه األ انثفلة اإل
 (األابء)

 وى التعليميالعينة حسب متغري املست أفرادميثل توزيع  :2اجلدنل رقم 
 النسبة  التكرار  المستوى التعليمي 

 %16.1 5 ابتدائي 

 %25.8 8 متوسط 

 %9.7 3 ثانوي 

 %48.4 15 جامعي 

 100 31 المجموع 

الفلة أن  عدة مستوايت تعليمية االإىل  إجابة املبحوثني ا قسمتأن  ،نلياء الحظ حسب متغري املستوى التعليمي لأل
، اما املستوى االبتدائي بنسبة 25.8%،نيليها املستوى املتوسط بنسبة 4, 48%األكثر إجابة هي املستوى اجلامعي بنسبة 

ذن املستوى اجلامعي  نلياءن يرجع تفاعل األ،100%، ن هو ما يشتل جمموع % 9.7،ناملستوى الثا وي بنسبة %16.1
 .نضرنرة متابعته أل ه موضوع الساعة بناءية على األلتورن اب اإلالهتمامهم ابملوضوع ن استيعاب خطورة األلع

ية يف فورة احلجر الصحي )جائحة لتورو مبخاطر األلعاب اإل نباا لتوعية األ األسريالتواصل  أهدافاحملور الثاين: أساليب و 
 فريوس كوروان(:
 )متغري اجلنس( نلياء ظر األية من نجهة لتورن األلعاب اإل بناء: ميثل مدة استعمال األ3اجلدنل رقم 

 
 ية حسب متغري اجلنس.لتورن يف ممارسة األلعاب اإل بناءميثل املدة الزمنية اليت يستغرقها األ :4اجلدنل رقم 

 الجنس
 االختيارات

 المجموع أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

ساعة 1اقل من   2 6.5 7 22.5 9 29 

سا 3 – 1من  3 9.7 12 38.7 15 48.4 

فما فوق 4من   2 6.5 5 16.1 7 22.6 

 100 31 77.4 24 22.6 7 المجموع

 الجنس
 االختيارات

 المجموع أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 19.4 6 19.4 6 00 0 سنة 1أقل من 

 38.7 12 32.2 10 6.5 2 سنوات 3إلى  سنة 1من 

 41.9 13 25.8 8 16.1 5 سنوات فما فوق 4من 

 100 31 77.4 24 22.6 7 المجموع



 Salima KASDI  

 

 

 

 
315 

 ية واملدة الزماية املستغرقة يف اللعب:لتورو لأللعاب اإل نباا مدة استعمال األ
سواء من حيث مدة  بناءية من ورف األلتورن هناك استعماال معترب لأللعاب اإلأن   الحظ نلياءمن خالل إجابة األ

اذ بلغت  سبتها  ارنبع ساوات فما فوق( سبة مدة االستعمال األكرب هي )أن  االستعمال ن زمن اللعب ن بينت  تائج الدراسة
 19.4ن  سبة مدة االستعمال اقل من سنة  سبة 38.7%يف حني تليها مدة االستعمال منذ ثالث سنوات  سبة  ،%41.9

 (نلياءية فيتضح من خالل إجابة املبحوثني )األلتورن يف اللعب ابأللعاب اإل بناءزمنية اليت يستغرقها األاملدة الإىل  اما ابلرجوع ،%
، اما مدة %48.4ثالث ساعات ( بنسبة إىل  ية من ) ساعةلتورن معظمهم يقيمون  سبة مشاهدهتم ن ممارسة األلعاب اإلأن 

نهو ما يشتل  %6..22سا فما فوق ( بنسبة 4ملشاهدة من ) سبة اأن  يف حني 29.0%املشاهدة )اقل من ساعة (فهي 
  .%100جمموع 

خصوصا مع ظهور  بناءا عددا كبريا من األإليهية ن تطورها سريعا ن تنوعها جعلها جتذب لتورن ن ظهور األلعاب اإلإ
ية دنرا مؤثرا يف لتورن لأللعاب اإلت أصبحكل ما هو جديد يف كل جمال،ن هبذا إىل   اال ور ت اليت مسحت هلم ابالوالع ن الولوج

 .حياة ن يوميات املراهقني يف خمتلف دنل العا م نمن بينها اجلزائر
الوالدين هلم الدنر يف حتديد ما ميارسه أن  عادل عبد اجلزاد حممد يف دراسته حول األلعاب ن ثقافة العنف إليههذا ما ينبه ن 

 ،نال حيتوي على ما خيل بد يه ن صحته النفسية ،من األلعاب ن ما ال ميارسه، نان خيتارنا ما يتون مناسبا للطفل يف عمره بناءاأل
ناال يتون ،نال بد من من حتديد زمن معني للعب ال يزيد عن ساعة يف اليوم مت يقضي ابقي الوقت يف ممارسة األ شطة اليومية

  .نال يتون خالل نجبات الطعام اليومية،الواجبات املدرسيةاللعب هبا اال بعد اال تهاء من 
ية يف فورة احلجر الصحي حسب متغري لتورن لتوعيتهم مبخاور األلعاب اإل بناءميثل أسلوب تواصل مع األ :5اجلدنل رقم 

 اجلنس ن املستوى التعليمي. 
مع أبنائهم لتوعيتهم مبخاور األلعاب األسلوب األكثر استعماال يف تواصلهم أن  نلياءيتضح من خالل إجابة األ

هو أسلوب التواصل العقالين مبعىن التواصل نفقا جملموعة من  (19)جائحة فرينس كورنان ية يف فورة احلجر الصحي لتورن اإل
، اما التواصل 22.6% ، يف حني بلغت  سبة التواصل ابللوم ن العتاب على سلوكياهتم% 67.7القواعد حيث بلغت  سبته

(  سبة بناءلأل األابء، لتصل  سبة التواصل املتسامح ) موافقة 6.5% سبة  (بناءاختاذ القرارات اجتاه األ األابءابلالمباالت )جتنب 
 %100ن هو ما يشتل جمموع  % 3.2

يقدم أن  ق من أساسية هو األسلوب املناسب أل ه ينطللتورن ن التواصل ابألسلوب العقالين اجتاه خماور األلعاب اإلإ
هلم ناليت  نلياءن تفسريها هلم أبسلوب مبسط يسمح هلم مبراقبة ا فسهم اثناء اللعب قبل مراقبة األ بناءاخطار اللعبة على األ نلياءاأل

ية  تيجة ما شهدانه يف لتورن خبطورة األلعاب اإل نلياءنعي األأن  تبقى هي األساس نهو ما أكده راغب  بيل من خالل "
 نلياءنوات األخرية من ااثر سلبية على  فسية من يلعبها، ن اليت راح ضحاايها العشرات من األوفال ن املراهقني ن ابلتايل األالس

 (154، صفحة 2003)راغب ،  .جمربين نمن مسؤنليتهم املراقبة ن التوعية"
ية يف فورة احلجر الصحي حسب متغري لتورن ضد خماور األلعاب اإل بناءمع األ نلياءتواصل األ أهدافميثل  :6اجلدنل رقم 

 اجلنس 
 (19)جائحة فرينس كورنان يف فورة احلجر الصحي  بناءمع األ نلياءتواصل األ أهدافأن   الحظ من خالل اجلدنل

، اما أهدف 41.9% حيث بلغت  سبته لتورنيناللعب اإل أنقاتية كان يف مقدمتها حتديد مدة ن لتورن لتقليل خماور األلعاب اإل
 ،16.1%ية بلغت  سبته لتورن من األلعاب اإل بناء،هدف منع األ29%ية بلغت  سبتها لتورن التوجيه ناالرشاد حنو األلعاب اإل

ن هنا أييت دنر  100%نهو ما يشتل جمموع  % 12.9ية بلغت  سبتها لتورن هدف تعليم نتقدمي معلومات عن األلعاب اإل
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هو تبادل املعلومات ن فهم  األسرييف معرفة وريقة التواصل ننقته إليصال الرسالة املناسبة يف الوقت املناسب، ن فالتواصل  نلياءاأل
  .بناءنجهات  ظر األ
 يةلتورن االلعاب العائلية لتفادي األلعاب اإل نلياءميثل اقوراح األ :7اجلدنل رقم 

 الجنس
 االختيارات

 المجموع أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 67.7 21 54.8 17 12.9 4 نعم

 32.3 10 22.6 7 9.7 3 ال

 100 31 77.4 24 22.6 7 المجموع

ن  فورة احلجر الصحي كا ت اكثر فورة جلمع مشل العائلة اجلزائرية ن زايدة التواصلأن   الحظ من خالل إجابة املبحوثني
ية لتورن ، فهذه الفورة مسحت لآلابء اقوراح عدة العاب عائلية لتجنب األلعاب اإلبناءاالتصال فيما بينها ن مراجعة سلوكيات األ

األلعاب العائلية البسيطة ناملنزلية بنسبة  بناءمبعىن اهنم قاموا ابقوراح ن مشاركة األ الذين اجابوا "بنعم" نلياءحيث بلغت  سبة األ
، نيف هذا % 32.3ية  سبة لتورن األلعاب اإل اما الذين اجابوا ب "ال" ن اكتفوا مبراقبة  وعية نمدة االستعمال، %67.7

فراغ الطفل مما  أنقاتأساس املشتلة يتمثل يف عدم نجود خطة ناضحة ن حمددة لتيفية شغل أن  السياق يرى امحد اجملدنب
، صفحة 1428)عبد اجلواد،  أللعاب ' كلتم راع ن كلتم مسؤل عن رعيته"العبئ األكرب يف تالقي اضرار هذه ا األسرةحيمل 

57)  
نهي أكثر من الذكور 54.8%هن أكثر اقوراحا لأللعاب العائلية بنسبة  انث سبة اإلأن  ناملالحظ من خالل اجلدنل

 12.9%بنسبة 
  .يف فورة احلجر الصحي القوراح العاب عائلية حسب متغري املستوى العلمي بناءمع األ نلياء: ميثل تواصل األ17اجلدنل رقم 

 المستوى
 االختيارات

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %67.7 21 %35.5 11 %9.7 3 %19.4 6 3.2 1 نعم

 %32.3 10 %12.9 4 0 0 6.4 2 %12.9 4 ال

 100 31 %48.40 15 %9.7 3 %25.8 8 16.1 5 المجموع

ذن املستوى التعليمي اجلامعي هم األكثر مشاركة لأللعاب العائلية مع أبنائهم  نلياءاألأن   الحظ من خالل إجابة املبحوثني
 ذن املستوى املتوسط نلياءيف حني بلغت  سبة األ ،% 35.5اجاابهتم ية حيث بلغت  سبة لتورن لتفادي اخطار األلعاب اإل

 67.7نهو ما يشتل  سبة  ،% 3.2، اما املستوى االبتدائي بنسبة % 9.7ذن املستوى الثا وي  نلياء، اما  سبة األ% 19.4
%. 



 Salima KASDI  

 

 

 

 
317 

الستيعاهبم اهم التأثريات اليت ية لتورن ذن املستوى التعليمي اجلامعي يعون أكثر مبخاور األلعاب اإل نلياءاألأن  ميتن القول
 ية نغياب املراقبة عليهم.لتورن أحدثتها يف سلوكياهتم، خاصة ما ظهور حاالت نفاة لألوفال بسبب ا غماسهم يف األلعاب اإل

س  )جائحة فريو  ية يف فورة احلجر الصحيلتورو مبخاطر األلعاب اإل نباا يف توعية األ األسرياحملور الثالث: أثر مدة التواصل 

 (.19كوروان 
اب يف املنزل اثناء فورة احلجر الصحي نتقليل خماور األلع بناءمع األ نلياء: ميثل املدة الزمنية اليت قضاها األ8اجلدنل رقم 

 ية حسب متغري اجلنس.لتورن اإل
 نلياءهلم بقضاء نقت معترب يف املنزل حبيث كشف األ جائحة فرينس كورنان مسحتأن  نلياء الحظ من خالل إجابة األ

اشهر فما فوق(  6تعديلها نبلغت النسبة األكرب للفورة ) إىل  عن سلوكيات أبنائهم السلبية مما نجب الوقوف عندها ن السعي
، 12.9%، ن احتلت فورة )شهر(  سبة 25.8%اشهر ( النسبة الثا ية  5-2، يف حني احتلت الفورة )% 61.3نهي بنسبة 

 % 100نهو ما يشتل جمموع 
ية يف فورة احلجر الصحي لتورن لتوعيتهم مبخاور األلعاب اإل بناءمع األ األابء: ميثل عدد مرات تواصل 9اجلدنل رقم 
 حسب متغري اجلنس.

 بناءناأل األابءمستمر بني  أسريمسحت بوجود تواصل  (19)جائحة فرينس كورنان الفورة السابقة أن  تبني  تائج الدراسة
،اما  سبة الذين 51.6%ية حيث بينت اجاابهتم أبهنم تواصلوا كل يوم مع أبنائهم بنسبة لتورن للتقليل من خماور األلعاب اإل

، 9.7%ة يف الشهر  سبة ، اما  سبة الذين اجابوا أبهنم يتصلون مع أبنائهم مر %32.3اجابوا أبهنم تواصلوا مرة يف األسبوع هي 
 % 100،نهو ما يشتل جمموع 6.5%الذين تواصلوا مع أبنائهم مرة يف ستة أشهر  سبة األابءاما  سبة 

مبخاور  بناء، ن االتصال لتوعية األاألسرةبشتل يومي جيعلهم يشعرنن ابالهتمام ن متا تهم يف  بناءان التواصل مع األ
اال تباه هلذه النقطة حىت ال تصبح  نلياءنهو ما يفرض على األ بناءبط بشخصية األية مهم جدا لتن يرتلتورن األلعاب اإل

يف ظل  بناء،مع الوركيز دائما على فترة مفادها التوعية ن املراقبة أساس جناح األبناء صائحهم جمرد كلمات متررة يتجاهلوها األ
 .املتغريات االجتماعية الطارئة

ية يف فورة احلجر الصحي حسب املستوى لتورن لتوعيتهم مبخاور األلعاب اإل أبناءميثل مرات تواصل مع  :19اجلدنل رقم 
  التعليمي

 الجنس
 االختيارات

 المجموع أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 51.6 16 35.5 11 16.1 5 كل يوم

 32.3 10 25.8 8 6.5 2 مرة في األسبوع

 9.7 3 9.7 3 0 0 مرة في الشهر

 6.5 2 6.5 2 0 0 مرة في ستة اشهر

 100 31 77.4 24 22.6 7 المجموع
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ذن املستوى التعليمي اجلامعي هم األكثر تواصل يوميا مع أبنائهم ابملقار ة مع  نلياءاألأن   الحظ من خالل اجلدنل
ذن املستوى  نلياءيف حني بلغت  سبة األ %22.6يوميا  بناءهلم مع األاملستوايت التعليمية األخرى حيث بلغت  سبة اتصا

ن هو ما يشتل  ،% 6.5 % اما املستوى املتوسط  سبة 9.7ذن املستوى الثا وي  نلياءاتصال األ ن ،%12.9االبتدائي 
 12.9املستوى املتوسط بنسبة، اما النسبة الثا ية فهي % 16.1، اما االتصال مرة يف األسبوع بلغت  سبة اجلامعي % 51.6

االتصال مرة  ،32.3% ن هو ما يشتل ،% 0%، اما املستوى الثا وي بنسبة 3.2، املرتبة الثالثة للمستوى االبتدائي بنسبة %
، يف حني جند املستوى الثا وي ن %3.2، اما املستوى اجلامعي بنسبة % 6.5يف الشهر تعود أكرب  سبة للمستوى املتوسط 

، % 6.5 االتصال مرة يف ستة اشهر ترجع اكرب  سبة للمستوى الثا وي نهي ،% 9.7 ، ن هو ما يشتل% 0االبتدائي بنسبة 
ن املسؤنلية تقع على عاتقهم لضبط سلوكياهتم، ندنر  بناءاليوم مطالبون مبراقبة ن توجيه األ نلياءفاأل ،6.5%ن هو ما يشتل 

 (57، صفحة 1428)اجلواد،  يعترب القاعدة األساسية للوربية حيث تقوم بعدة أدنار للتنشلة احلسنة لتتوين فردا صاحلا سرةاأل
 ية يف فورة احلجر الصحي حسب متغري اجلنسإلتورن ضد خماور األلعاب  نلياءمع األ بناء: ميثل تفاعل األ10اجلدنل رقم 

 الجنس
 االختيارات

 المجموع أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 74.2 23 61.3 19 12.9 4 نعم

 25.8 8 16.1 5 9.7 3 ال

 100 31 77.4 24 22.6 7 المجموع

 
 )اجيايب، سليب( حسب متغري اجلنس  األابءبعد تواصل  بناء: ميثل سلوك األ11اجلدنل رقم 

 الحظ من خالل إجابة ية يف فورة احلجر الصحي: لتورو ضد خماطر األلعاب اإل وليا مع تواصل األ نباا وسلوك األتفاعل 
الذين أجابوا "بنعم"  األابءية حيث بلغت  سبة لتورن اجتاه خماور األلعاب اإل بناءهناك تفاعل إجيايب من ورف األأن  املبحوثني

نمتثل  وع السلوك )اإلجيايب، السليب( فيمايلي: سلوك التقليل من اللعب  25.8%، اما الذين اجابوا ب "ال"  سبة %74.2
، 6.5%ية بنسبة لتورن ، زايدة مدة نأ واع األلعاب اإل22.6%ية  سبة لتورن ، سلوك اختيار  وع األلعاب اإل64.5% سبة 

 %100، نهو ما يشتل  سبة % 6.5ية بنسبة لتورن االمتناع عن األلعاب اإل
تفاعلوا إجيابيا مع انليائهم حيث تظهر النتيجة يف تقليل اللعب ناختيار  وع  بناءاألأن  نلياء الحظ من خالل إجابة األ

  بناءية نهو ما يساهم يف التقليل من خماور هذه األلعاب على صحة ن فسية األلتورن األلعاب اإل
  (19)جائحة فرينس كورنان  يف فورة احلجر الصحي بناءية على األلتورن ألثر األلعاب اإل نلياءتقييم األ: 12اجلدنل رقم 

 النسبة التكرار أثر

 20.5 9 تراجع مستواهم الدراسي

 22.7 10 العنف و العدوانية

 22.7 10 العزلة

 29.5 13 نقص التركيز

 0 0 زيادة الذكاء

 2.3 1 تنمي خيالهم و روح اإلبداع
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 2.3 1 مهارتهم في التعامل مع التكنولوجيا الجديدةزيادة 

 100 44 المجموع

ية حيث جند لتورن جراء استخدامهم لأللعاب اإل بناءهناك عدة ااثر تعود على األأن   الحظ من خالل إجابة املبحوثني
العنف نالعدنا ية يف املرتبة الثا ية بنسبة  ،نهي اعلى  سبة %29.5 قص الوركيز حيث بلغت  سبته  اآلاثريف مقدمة هذه 

، ن زايدة مهاراهتم يف التعامل مع التتنولوجيا بنسبة 20.5%نتراجع املستوى الدراسي  22.7% ، العزلة بنسبة%22.7
، ن هناك عدة % 100،ن هو ما يشتل  سبة % 0، زايدة الذكاء بنسبة2.3% ، تنمية خياهلم ن رنح االبداع بنسبة%2.3

دراسة العاب الفيديو ن اثرها يف احلد من ممارسة النشاط  إليهت أشار  :ية  ذكر منهاإلتورن أتثريات األلعاب إىل  تأشار ت دراسا
يشتتون حالة أوفاهلم ممن أصيبوا هبوس اقتناء  نلياءبعض األأن  البدين الرايضي اجلماعي ن الورفيهي عند املراهقني املتمدرسني:

 ،ضعف النظر،دمان عليها من نجود بعض املشاكل الصحية ن الوربوية بني أوفاهلم مثل تدميع العيننيية ن اإللتورن األلعاب اإل
ضعف التحصيل النتائج الدراسية ن كذلك العزلة عن الناس ن ا تشار السمنة بني األوفال بسبب  قص إىل  الصداع ن الدنار

ية بعض الفوائد كأن حتد لتورن األوفال يرنن يف اقتناء هذه األلعاب اإل أنلياءفتثري من  ،احلركة ن االبتعاد عن األ شطة الرايضية
الغاابت  ظرا الهنم مشغولون ن لديهم التثري أن  كبديل ألخذ أبنائهم يف  زهة ميدا ية للحدائقأن   من خرنج الطفل خارج املنزل

 (78، صفحة 2008)بشري،  .من االرتباوات
 

  تائج الدراسة: 

، نيرجع تفاعلهن أكثر مع موضوع الدراسة لتوهنن األكثر 77.4%" هن األكثر اإلجابة بنسبة انثفلة األمهات "اإلأن  -
 ،األابءبشؤهنم من  ناالهتمام بناءمتواث ابلبيت لتوجيه األ

 4, 48%الفلة األكثر إجابة هي املستوى اجلامعي بنسبة أن  عدة مستوايت تعليمية االإىل  إجابة املبحوثني ا قسمتأن  -
ذن املستوى اجلامعي الهتمامهم ابملوضوع الستيعاب خطورة  نلياءن يرجع تفاعل األ ،ابملقار ة مع املستوايت التعليمية األخرى

 .نضرنرة متابعته أل ه موضوع الساعة بناءية على األلتورن األلعاب اإل
مبخاطر األلعاب  نباا اجلزائرية خالل فورة احلجر الصحي )جائحة فريوس كوروان( لتوعية األ األسرةمتا ة التواصل يف  -
 التواصل: أهدافية للتقليل من خالل أساليب و لتورو اإل

سواء من حيث مدة االستعمال ن زمن اللعب ن بينت  تائج  بناءية من ورف األلتورن هناك استعماال معترب لأللعاب اإل
ية ن لتورن ظهور األلعاب اإلأن  41.9%اذ بلغت  سبتها  هي )اربع سنوات فما فوق( سبة مدة االستعمال األكرب أن  الدراسة

 خصوصا مع ظهور اال ور ت اليت مسحت هلم ابالوالع ن الولوج بناءا عددا كبريا من األإليهتطورها سريعا ن تنوعها جعلها جتذب 
ية دنرا مؤثرا يف حياة ن يوميات املراهقني يف خمتلف دنل لتورن ت لأللعاب اإلأصبحن هبذا  ،كل ما هو جديد يف كل جمالإىل  

 .العا م نمن بينها اجلزائر
الوالدين هلم الدنر يف حتديد ما ميارسه أن  عادل عبد اجلزاد حممد يف دراسته حول األلعاب ن ثقافة العنف إليههذا ما ينبه ن 

ارسه، نان خيتارنا ما يتون مناسبا للطفل يف عمره،نال حيتوي على ما خيل بد يه ن صحته من األلعاب ن ما ال مي بناءاأل
ناال  ،نال بد من من حتديد زمن معني للعب ال يزيد عن ساعة يف اليوم مت يقضي ابقي الوقت يف ممارسة األ شطة اليومية،النفسية

 نال يتون خالل نجبات الطعام اليومية ،يتون اللعب هبا اال بعد اال تهاء من الواجبات املدرسية
  :نباا مع األ وليا  تواصل األأسلوب التواصل األكثر استعماال يف -

التواصل أن  ،% 67.7هو أسلوب التواصل العقالين مبعىن التواصل نفقا جملموعة من القواعد حيث بلغت  سبته
اخطار اللعبة  نلياءيقدم األأن  املناسب أل ه ينطلق من أساس ية هو األسلوبلتورن ابألسلوب العقالين اجتاه خماور األلعاب اإل
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هلم ناليت تبقى هي األساس  نلياءن تفسريها هلم أبسلوب مبسط يسمح هلم مبراقبة ا فسهم اثناء اللعب قبل مراقبة األ بناءعلى األ
ة ما شهدانه يف السنوات األخرية من ااثر ية  تيجلتورن خبطورة األلعاب اإل نلياءنعي األأن  نهو ما أكده راغب  بيل من خالل "

جمربين نمن مسؤنليتهم  نلياءسلبية على  فسية من يلعبها، ن اليت راح ضحاايها العشرات من األوفال ن املراهقني ن ابلتايل األ
 (154، صفحة 2003، االكتلاب،  )راغب، اخطر مشتالت الشباب، القلق ، العنف، االدمان .املراقبة ن التوعية"

 (19الصحي )جائحة فرينس كورنان يف فورة احلجر  بناءمع األ نلياءتواصل األ أهدافأن   الحظ من خالل اجلدنل
  ستنتج، 41.9% حيث بلغت  سبته لتورنيناللعب اإل أنقاتية كان يف مقدمتها حتديد مدة ن لتورن لتقليل خماور األلعاب اإل

احلجر الصحي كا ت اكثر فورة جلمع مشل العائلة اجلزائرية ن زايدة التواصل ن االتصال فيما بينها ن مراجعة سلوكيات فورة أن 
الذين اجابوا  نلياءية حيث بلغت  سبة األلتورن ، فهذه الفورة مسحت لآلابء اقوراح عدة العاب عائلية لتجنب األلعاب اإلبناءاأل

 ، 67.7%األلعاب العائلية البسيطة ناملنزلية بنسبة  بناءاح ن مشاركة األمبعىن اهنم قاموا ابقور  "بنعم"
ذن املستوى التعليمي اجلامعي هم األكثر مشاركة لأللعاب العائلية مع أبنائهم لتفادي اخطار األلعاب  نلياءن األأ

 نلياء، اما  سبة األ% 19.4 ذن املستوى املتوسط نلياء،يف حني بلغت  سبة األ% 35.5ية حيث بلغت  سبة اجاابهتم لتورن اإل
 .% 67.7نهو ما يشتل  سبة  ،% 3.2،اما املستوى االبتدائي بنسبة % 9.7ذن املستوى الثا وي 

ية الستيعاهبم اهم التأثريات اليت لتورن ذن املستوى التعليمي اجلامعي يعون أكثر مبخاور األلعاب اإل نلياءاألأن  ميتن القول
 .ية نغياب املراقبة عليهملتورن يف سلوكياهتم، خاصة مع ظهور حاالت نفاة لألوفال بسبب ا غماسهم يف األلعاب اإل أحدثتها

ية يف فورة احلجر الصحي )جائحة لتورو )التفاعل اإلجيايب والسليب( اجتاه خماطر األلعاب اإل نباا مع األ وليا أثر تواصل األ -
  :فريوس كوروان(

 نلياءمسحت هلم بقضاء نقت معترب يف املنزل حبيث كشف األ جائحة فرينس كورنانأن  نلياءإجابة األ الحظ من خالل 
اشهر فما فوق(  6تعديلها نبلغت النسبة األكرب للفورة ) إىل  عن سلوكيات أبنائهم السلبية مما نجب الوقوف عندها ن السعي

، 12.9%، ن احتلت فورة )شهر(  سبة 25.8%اشهر ( النسبة الثا ية  5-2، يف حني احتلت الفورة )% 61.3نهي بنسبة 
ذن املستوى التعليمي اجلامعي هم األكثر تواصل يوميا مع أبنائهم ابملقار ة مع  نلياءاألأن  % 100نهو ما يشتل جمموع 

  % 22.6يوميا  بناءاملستوايت التعليمية األخرى حيث بلغت  سبة اتصاهلم مع األ
ية لتورن جراء استخدامهم لأللعاب اإل بناءهناك عدة ااثر تعود على األأن  (نلياءخالل إجابة املبحوثني )األ الحظ من 

نهي اعلى  سبة،العنف نالعدنا ية يف املرتبة الثا ية  %29.5 قص الوركيز حيث بلغت  سبته  اآلاثرحيث جند يف مقدمة هذه 
، ن زايدة مهاراهتم يف التعامل مع التتنولوجيا بنسبة 20.5%ى الدراسي نتراجع املستو 22.7% ، العزلة بنسبة22.7%بنسبة 

، ن هناك عدة % 100،ن هو ما يشتل  سبة % 0، زايدة الذكاء بنسبة2.3% ، تنمية خياهلم ن رنح االبداع بنسبة%2.3
 ية إلتورن أتثريات األلعاب إىل  تأشار دراسات 

 الحظ من خالل إجابة ية يف فورة احلجر الصحي: لتورو ضد خماطر األلعاب اإل وليا مع تواصل األ نباا تفاعل وسلوك األ -
الذين أجابوا "بنعم"  األابءية حيث بلغت  سبة لتورن اجتاه خماور األلعاب اإل بناءهناك تفاعل إجيايب من ورف األأن  املبحوثني

 ، السليب( فيمايلي:نمتثل  وع السلوك )اإلجيايب 25.8%،اما الذين اجابوا ب "ال"  سبة %74.2
، زايدة مدة نأ واع األلعاب 22.6%ية  سبة لتورن ، سلوك اختيار  وع األلعاب اإل64.5%سلوك التقليل من اللعب  سبة 

 %100، نهو ما يشتل  سبة % 6.5ية بنسبة لتورن ، االمتناع عن األلعاب اإل6.5%ية بنسبة لتورن اإل
تفاعلوا إجيابيا مع انليائهم حيث تظهر النتيجة يف تقليل اللعب ناختيار  وع األلعاب  بناءاألأن  نلياء الحظ من خالل إجابة األ

 .بناءية نهو ما يساهم يف التقليل من خماور هذه األلعاب على صحة ن فسية األلتورن اإل
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  :اخلالصة

حنو مقومات السلوك اإلجيايب ن تتوينهم عن وريق  بناءداخليا نتوجيه األ األسرةاهم عوامل متاسك  األسرييبقى التواصل 
ن أبنائهم خاصة مع التطورات ن التحوالت اليت  األابءالنصح ن االرشاد ن التوجيه ن هذا لن يتون اال بوجود قاسم مشورك بني 

 .ية متنوعةإلتورن يعرفها اجملتمع اليوم ن ظهور التتنولوجيات احلديثة ن ما  تج عنها من العاب 
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