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 التکنولوجیا التنشئة االجتماعّیة زمن 

 

 

 

 : صملخّ 

عب، حيث غزت األلعاب  
ّ
الل الّتواصل األثر الوا�ح ع�� ش�ل  �� مجال تكنولوجيا  الكب��  للّتطّور  �ان 

رات عديدة. لدرجة جعلت عددا  
ّ
فل، وأصبحت �ستقطب انتباهھ بمؤث

ّ
سلية لدى الط

ّ
االلك��ونّية عالم الت

فل. كب��ا من األطفال يدمن  
ّ
عل��ا، لذلك قمنا بدراسة ظاهرة األلعاب االلك��ونّية وتأث��ها ع�� تنشئة الط

� ��ذه الوسائل  
ّ

واعتمدنا �� دراستنا أداة املالحظة املباشرة الّ�ي تمارسها األّم ع�� سلو�ات اب��ا الذي يتس�

عة من األسئلة املوّجهة  ب�ّل شغف. وسنج�ي نتائج هذه املالحظة من خالل استمارة اف��اضّية تتضّمن مجمو 

عب اإللك��و�ي وتأث��اتھ ع��  
ّ
ألّمهات األطفال �ي �ساعدننا ع�� تجميع املعطيات حول أسباب االلتجاء إ�� الل

اهرة .
ّ
فل وسبل الوقاية من هذه الظ

ّ
  تنشئة الط

عب االلك��و�ي /الّتنشئة االجتماعّية / �لمات مفاتيح: 
ّ
عب /الّتطور الّتكنولو�� / الل

ّ
فل.الل

ّ
 الط

 

Abstract: 

The current development in the field of information and communication technologies had 

a clear impact on the form of entertaining games as electronic games invaded the world of 

entertainment fort the child due to the number of distracters it has. 

Thus, many children are becoming addicted to it, which made us study this phenomen of 

electronic games and its impact on the upbringing of the natural observation that the mother 

practices on her child’s behavior and will recap the results of this observation through a 

hypothetical from that  includes a set of questions directed to the mothers of children in order 

to help us collect data about the reasons for resorting to electronic games and its effects on the 

child’s upbringing and ways to prevent this phenomeno. 

Keywords: Play/Modern technology/Electronic play/Socialization/Child. 
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 : تقدیم -1

رة -مؤّسسات ا�جتمع 
ّ

من�جمة   إ�� نحت �خصّية اجتماعّية -خاّصة م��ا تلك الّ�ي �ع�ى بالطفولة املبك

��جام ليس فطرّ�ا بل تصنعھ آلّيات �� الّتنشئة االجتماعّية منذ  الّرعاية  مع محيطها ومتشّبعة بقيمھ. فاال

الّتنشئة    �� أسلو�ا  تكّرس  الّ�ي  الدولة  مؤّسسات   �� الفرد  يتلّقاها  الّ�ي  ال��بوّ�ة  املنا�ج  إ��  وصوال  األبوّ�ة 

ع�� حد اعتبار دور�ايم  "الّدين   املوّجهة بقواعد أخالقية مستمّدة من العقيدة والعرف، ألن    االجتماعّية  

هو ابت�ار مجتم��  فحيثما وجدت ا�جماعات وا�جتمعات ظهر الّدين و�ّتخذ ش�ل الّسلطة األخالقّية الّ�ي  

وكذلك نجد قواعد �� الّتنشئة االجتماعّية السياسّية الّ�ي �عّود الفرد    1�سهم �� ضبط الّنظام االجتما��ّ 

الّسل�ي   الّتعا�ش  وتقّدم"ع��  سامح 
ّ
��   والت املطلقة  األولوّ�ة  الّنظام،  واح��ام  القانون،  سيادة  مبادئ 

باالستمرار" املل��مة  راكة 
ّ

والش الّتوازن،   �� املطلو�ة  واألحقّية  االجتماعّية  2االستقرار،  الّتنشئة  ..فمفهوم 

ي  ما  لهما  وقّدم  قبل  من  مفهوم  يخدمهما   لم  كما  والّدولة  ا�جتمع  من   
ّ
كال استقرار  يخدم  من  حتاجانھ 

 من �عد.  واستمرار أك�� مما يمكن أن يقّدمھ مفهوم آخر

فولة  
ّ
الط ف��ة   �� خاّصة  االجتماعّية  الّتنشئة  عل��ا  ترتكز  الّ�ي  اآلليات  أهم  من  عب 

ّ
الل تقنية  �عت�� 

فل
ّ
عب ألن ما يمّرر للط

ّ
رة.لذلك سنتناول موضوع الّتنشئة االجتماعّية من خالل مقار�ة الل

ّ
من معا�ي    املبك

وع�� وحيوّ�ة    ومعارف  حركّية  عب 
ّ
الل  �� و�وجد  ا�جّردة.  الّنظر�ات  أقوى  عل��ا  تقدر  ال  يلعب  وهو  وقيم 

فل استيعاب الّدور الذي تمّرر من خاللھ طرق �� العيش والّتواصل مع اآلخر وتوّرث  
ّ
وتفاعل، �سّهل ع�� الط

قوس
ّ
   ،ع��ه عديد املعتقدات واملمارسات والط

ّ
الل قافة شعب ما  فيصبح 

ّ
ث عب هو ا�جسر الذي تمرر منھ 

  l’opérativitéتفس��ي لتنفيذ الّتبادالت ا�خطابّية والعملّياتّية  �إطار  l’oralitéبطر�قت�ن وهما ''الشفوّ�ة "

عب فإنھ يحا�ي م�حمة أو   تطبيقي  �إطار
ّ
ف�ي وا�حر�ي والرمزي الذي يظهر خالل الل

ّ
و�ل أنواع التواصل الش

ها  �سرد ح�اية. فأ
ّ
�ل الّدينية  الّزواج، واالحتفاالت  أو مراسم  البطولّية  املالحم  الّ�ي تحيي  لعاب االحتفالّية 

مناسبات ينشأ عل��ا الفرد منذ طفولتھ و�تحّقق معها االندماج االجتما�ّ� املنشود، �ساعدها �� ذلك �عض  

بيب. ونجد ألعابا �سرد  األلعاب ال�ي يتقّمص ف��ا �عض األدوار االجتماعّية كدور األم أو األب أ 
ّ
م أو الط

ّ
و املعل

بابا واألر�ع�ن لّصا، علب والّديك، وع�� 
ّ
 والفأر، والث

ّ
إّ��ا قصص    ح�ايات ومواقف اجتماعّية �لعبة القط

عب 
ّ
م م��ا الع�� وطرقا �� العيش والّتصرف. لكن ما نالحظھ اليوم أّن الل

ّ
فل ليتعل

ّ
تروي أدوارا �عيشها الط

يمارس الذي  بروز شب�ات  اليومّي  و  العالم،  الذي شهده  التكنولو�ّ�  التطّور  مع  �غّ�� ش�لھ  قد  فل  
ّ
الط ھ 

األ�شطة   االف��ا�ىي عديد  حيث غزا   االجتماعّية   العالقات  ش�ل  رت   ع�� 
ّ
أث الّ�ي  االف��ا�ىّي   الّتواصل 

اال  عاملنا  بھ  يزخر  ملا  عب، 
ّ
الل وكذلك  والّتعارف  سوق 

ّ
والت والتعليم  �العمل  ترسانة  اليومّية،  من  ف��ا�ىي 

الفئات   �ل  متناول   �� لت�ون  واالنتشار  هور 
ّ
الظ ع��  وذكّية   متطورة  الك��ونّية  أجهزة  ساعد��ا  ألعاب، 

 
خالق عند دوركايم"،  -1

ٔ
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ٔ
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االجتماعّية والعمر�ة وذلك لقدر��ا الفائقة ع�� االستقطاب وطاق��ا الكب��ة ع��  تحميل األلعاب املتنوعة.  

ق
ّ
فولة بمنأى ع��ا حيث شهدنا �عل

ّ
عل��ا لدى   درجة اإلدمانا كب��ا لدى الطفل ��ذه األلعاب إ��  ولم تكن الط

سلية االلك��ونّية لدى  
ّ
هذه    االجتماعّية ��ع�� الّتنشئة    الطفل وتأث��ا��االبعض .ما جعلنا نتناول ظاهرة الت

ة وال�ي �ستوجب رعاية خاّصة من ا�حيط�ن بھ لتتحّقق لھ تنشئة سليمة 
ّ

  الف��ة العمر�ة ا�حّساسة والهش

البذل   ع��  قادرون  وأفراده  االنحرافات،  من  وخال  وسوّي  متماسك  مجتمع  أجل  من  اجتماعّيا  ومتوازنة 

فل، 
ّ
للط االجتماعّية  الّتنشئة  األلعاب ع��  تأث�� هذه  �� مدى  الّنظر  البحث  خالل  سنحاول من  والعطاء. 

شبيك  وما�� ا�ع�اسا��ا ع�� عالقات الفرد بمن حولھ :هل تّم استثمار القدرة التّ 
ّ
واصلّية لهذه الوسائل �� الت

بمن حولھ؟ أم أ��ا كّرست الّتباعد والوحدة؟    توطيد عالقاتھمع اآلخر و    تحقيق االندماجاالجتما�ّ� من أجل  

 وأنتجت العنف؟

 المتن الّنظري للّدراسة:   -2

مهّمة �� الّرعاية  �عيش اليوم �� مجتمع شب�ّي تفاع�ّ� لم �عد فيھ وسائل الّتنشئة الّتقليدّية تلعب أدوارا  

ھ عصر "الفو�ىى ع�� حد �عب�� بيار ليفي  
ّ
 .pierreو��ذيب الّسلوك �الّ�ي لعب��ا �� ا�جتمعات التقليدّية. إن

Levy التعّود ع�� هذه الفو�ىى. و�استثناء وقوع �ارثة ثقافية لن توجد مستقبال سلطة مركزّ�ة قادرة   وعلينا"

وفان" الّرق�يع�� إرجاعنا إ�� األرض الّصلبة وال  
ّ
ابت الذي عرفناه قبل "الط

ّ
تحّول دور األسرة    1"إ�� املشهد الث

نظ��ه   من  وأعقد  أشمل  مجتمع  هو  ب�ي 
ّ

الش ا�جتمع  ألّن  عليھ،  �ان  مما  أد�ى  مستو�ات  إ��  واملدرسة 

لھ صراعات متأتّية من
ّ
صالية متجا�سا، بل تتخل

ّ
اختالف    الّتقليدّي،  فلم �عد ا�جتمع �� عصر العوملة االت

�� �عر�ف ا�جتمع   Manuel Castells .يقول مانو�ل �استل2الفاعل�ن وتضارب مصا�حهم ووجهات نظرهم

صال  
ّ
طها تكنولوجيا االت

ّ
ب�ات مجتمعا يقوم هي�لھ االجتما�ّ� حول شب�ات تنش

ّ
ل مجتمع الش

ّ
ب�ي "يمث

ّ
الش

ب�ات الّرقمية العاملّية أل��ا  واملعلومات ال�ي �عا�ج رقمّيا، وقائمة ع�� تقنّيات اإللك��ونيات  
ّ

الّدقيقة، والش

قادرة ع�� إعادة �شكيل نفسها وفق توجيھ م��مج��ا وتتجاوز ا�حدود املؤّسسّية وا�حدودّية ع�� شر�ات  

ب�ات عالقات جديدة مع اآلخر 3كمبيوتر مّتصلة عن �عد"
ّ

ورموز وتفرض   تحكمها قوان�ن. أحدثت هذه الش

سلوكھ تبعا    تدر�جيا فيتغّ��ّص ما يجعلھ يتفاعل مع هذا املناخ ا�جديد و�تأثر بھ  عليھ الّتعا�ش �� فضاء خا 

راء أو فضاء  
ّ

عب    للّتعارف أولذلك بقطع الّنظر عن هذا الفضاء الذي قد ي�ون فضاء للبيع والش
ّ
فضاء الل

فل، وسنحاول فّك رموزه الّ�حرّ�ة الّ�ي استق
ّ
سلية لدى الط

ّ
سلية. سنتناول عالم الت

ّ
طبت �ّل الفئات  والت

رت �� سلوكهم و عالقا��م
ّ
فولة بآليات متنّوعة جعل��م ينسابون وراءها دون تف�ي، فأث

ّ
  العمرّ�ة خاّصة الط

 
1- Pierre Levy, La cyberculture, Rapport au Conseil de l'Europe, Edition Odile Jacob, paris, 1997. 
2- Manuel Castells, Communication et pouvoir, trad. De l’anglais par M. Rigaud-Drayton, Paris, Éd. De la 
Maison des sciences de l’homme, coll. 54, 2013, p43. 
3- Manuel Castells, Ibid, p49. 
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لدرجة جعلتنا نتحّدث عن قدرة هذه الوسائل االلك��ونّية ع�� صناعة سلوك لھ خصوصّياتھ لدى    باآلخر

ر ع�� نوعية تنشئتھ االجتماعّية. 
ّ
فل أث

ّ
 الط

رت �� الّية:  اإلش�   -1
ّ
سنحاول من خالل هذه الّدراسة البحث �� أهم األسباب املباشرة وا�خفّية الّ�ي أث

عب  
ّ
فل أس��ها لدرجة    طرق   ثم سنتناول ش�ل الل

ّ
ث�� الّ�ي �عتمدها هذه األلعاب لتجعل الط

ّ
االستقطاب والتأ

 األلعاب االلك��ونّية:  الّتنشئة االجتماعّية الّ�ي صنع��ا  �� مواصفاتاإلدمان عل��ا، ثم سنبحث 

عب   
ّ
ر  اإللك��و�ي هل قام الل

ّ
عب الّتقليدي �� إنتاج    –الّتواصل  من تقنيات دقيقة ��    وما توف

ّ
مقام الل

نشئة اجتماعّية متوازنة �عمل  
ّ
اال��جام واالندماج االجتماعّي�ن أم    باآلخر وتحّققعالقة األنا    ع�� توطيد ت

رت سلبيا ع�� الّتنشئة وساهمت �� بروز العزلة واألنانّية والّصدام مع اآلخر؟
ّ
 أّ��ا أث

 األلعاب االلك��ونّية وا�ع�اسا��ا السلبّية ع�� الّتنشئة؟ اإلدمان ع��ما�� سبل الوقاية من ظاهرة  -

فل �� عالم اف��ا�ىي خيا��  ساهمت األلعاب اإللك��ونّية �الفرضّية:    -2
ّ
� إنتاج تنشئة تكّرس عزلة الط

 نتج عنھ فتور�� الّتواصل مع ا�حيط�ن بھ حّد الّصدام والعنف. 

سنعا�ج موضوع الّتنشئة زمن الّتكنولوجيا باالستناد إ�� املالحظة املباشرة �جموعة  من�ج الّدراسة:    -3

أث اإللك��ونّية  باأللعاب  املغروم�ن  األطفال  املباشرة  من  املالحظة  هذه  عب. 
ّ
الل أّمهاتناء  أولئك    ستطّبقها 

األطفال �ي �ساعدننا �� تجميع �عض املعلومات الّدقيقة حول تأث�� هذه األلعاب ع�� تنشئ��م االجتماعّية  

 وكيفّية تواصلهم مع ا�حيط�ن ��م.

حظا��ا املباشرة نحو �عض  سنستع�ن باستمارة إلك��ونّية ف��ا أسئلة موجّهة �ساعد األم ع�� توجيھ مال 

فل بما يخدم موضوع البحث. 
ّ
عب اإللك��و�ي وتأث��ه ع�� الّتنشئة االجتماعّية للط

ّ
 ا�جوانب �� عالقة بالل

من حيث    مس��دف متنّوعاعتمدنا االستمارة اإللك��ونّية دون غ��ها من وسائل البحث لنتوّجھ إ�� جمهور  

ل ومواكب  ف��ا  �عيش  ال�ي  والبيئة  ب�ات  امل�ان 
ّ

الش  �� وناشط  الّتواصل  ميدان   �� التكنولوجّية  لّتطّورات 

سلية اإللك��ونّية.
ّ
 االجتماعّية ولھ دراية بالت

ة بنات   
ّ
توّجهنا باالستمارة نحو مجموعات فيسبوكّية �سائّية لنجد الفئة املس��دفة، مثل مجموعة "مل

من سبع عشرة ألف عضوة. وصفحة "بيع واشري    ا�خ��" و�� مجموعة فيسبوكّية �سائّية خاّصة تجمع أك��

ساء، وتجم
ّ
ساء فقط "و�� مجموعة فيسبوكّية خاصة بالن

ّ
ع العديد م��ّن. وهذه  �� جرجيس و�نقردان للن

خ�ىي( 
ّ

 ) للصفحات ال�ي أرسلنا إل��ا االستمارة:  profileصورة من امللف ال�
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 1: بلقطة الشاشة من جدار صفحة "ملة بنات ا�خ��" 1صورة 

 2: بلقطة الشاشة من جدار صفحة بيع واشري �� جرجيس و�نقردان للنساء فقط 2صورة

 

قواعد   اح��منا  بذلك  و  موّجهة  شبھ  أو  مغلقة  أغل��ا  األسئلة  من  مجموعة  ع��  االستمارة  تحتوي 

ة األسئلة املفتوحة الّ�ي ي��ّرب م��ا عديد املستجو��ن. تتوّزع أسئلة االستمارة �الّتا��:  
ّ
االستبيان من حيث قل

 
 .03/02/2023تاريخ االلدخول  https://bit.ly/3X3EACJمجموعة فيسبوكية نسائية على الرابط التالي:  -1
 .03/02/2023تاريخ الدخول  https://bit.ly/40kwd8yمجموعة فيسبوكية نسائية على الرابط التالي:  -2

https://bit.ly/3X3EACJ
https://bit.ly/40kwd8y
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� طفلك إلك��ونّيا؟  4
ّ

    أسئلة مغلقة، ف��ا سؤال محورّي وهو: هل يتس�
ّ
وال يواصل اإلجابة عن االستمارة إال

فل، من ذلك عمره وجنسھ    3من �انت إجابتھ عن هذا الّسؤال بنعم. وهناك  
ّ
أسئلة �جمع بيانات خاّصة بالط

اهرة وفّك �عض اإلش�الّيات �أنواع األجهزة املعتمدة    5وعدد اإلخوة و
ّ
أسئلة شبھ موّجهة للغوص داخل الظ

 
ّ

عب، وما�� أسباب ال�
ّ
رت ع�� عالقاتھ  �� الل

ّ
عب، وكيف أث

ّ
جوء ملثل تلك األلعاب؟  واألوقات املقّضاة �� الل

أن  أردنا  األول  املفتوح  السؤال  خالل  االستمارة. من  آخر   �� تركناهما  ؟ وسؤاالن مفتوحان  بھ  با�حيط�ن 

فل. أّما الّسؤال امل
ّ
فتوح األخ�� أردنا  �عرف مدى و�� األّم بخطورة هذه األلعاب ع�� التنشئة االجتماعّية للط

بھ �شر�ك األّم �� إيجاد ا�حلول، ألّ��ا حلقة مهّمة �� الّتنشئة االجتماعّية. ثم أرسلنا االستمارة إلك��ونّيا إ��  

صفحات فيسبوكّية تضّم مجموعات �سائّية حيث نجد الفئة املس��دفة. تركنا االستمارة قرابة ثالثة أيام  

 إجابة. 105متتالّية وتحّصلنا ع�� 

البحث:  -4 �ي  عّينة  أفرادها   �� رها 
ّ
توف وجب  بمعاي��  مشروطة  عّينة  و��  ا�حصصّية  العّينة  اعتمدنا 

�ستقيم البحث، و�بلغ غاياتھ �� تجميع املعلومات املطلو�ة من ا�جموعة الّ�ي نتوّجھ لها باألسئلة ومن أهّم  

 املقاييس املعتمدة �� العّينة :

ت- أن  العّينة   �� �ش��ط  إ��  األمومة:  الوالدة  (من  لطفل  أّما  املستجو�ة  عب    12�ون 
ّ
الل و�مارس  سنة). 

��ا من  
ّ

ّم عادة ما ت�ون مالزمة لطفلها ألوقات طو�لة تمك
ّ
اإللك��و�ي. وقد اش��طنا األّم وليس املرّ�ية ألّن األ

عب املتواصل.
ّ
 مالحظة طر�قة لعبھ ومدى �غّ�� سلوكھ �سبب الل

 املفاهيم:  -5

عب هو �شاط فردي مهّم و �عت�� ظاهرة سلوكّية جديرة بالّدراسة ألّن لھ دورا �� ت�و�ن  ال  Playاللعب:  -أ
ّ
ل

عب موّجها وغ�� موّجھ يقوم بھ الفرد لتحقيق املتعة  
ّ
�اث ا�جما�ّ� وقد ي�ون الل

ّ
�خصّية اإل�سان و�� نقل ال�

املعارف. واكتساب  املهارات  ولصقل  سلية 
ّ
غ�ّ   1والت حيث  للّتطور  عب 

ّ
الل ش�ل  و�خضع  األلعاب  �عض  �ت 

مع عب    ممارس��ا 
ّ
الل عديد  برزت  كما  اف��اضّيا  تمارس  وأصبحت  الّتواصل  مجال   �� الّتكنولو�ّ�  الّتطور 

 اإلك��ونّية. 

كنولوجيا ا�حديثة:  -ب
ّ
األجهزة اإللك��ونّية    "ع�� مصط�ح تكنولوجيا:يطلق  Modern technologyالت

القائمة ع�� الكفاءة والّسرعة العالية �� تنفيذ املهام الّ�ي يحتاج إل��ا املستخدم فيصبح قادرا ع�� الوصول  

 .  2إ�� أهدافھ بمختلف الطرق وأسرع وقت و�أع�� درجات الكفاءة

االلك��و�ي:  -ج عب 
ّ
وسا   Electronic playالل باعتماد  عب 

ّ
الل ش�ل   �� �غّ��  ل  هو 

ّ
شغ

ُ
� الك��ونّية.  ئل 

عبة  
ّ
، أو الّتلفز�ون ، أو الهاتف ا�حمول أو آالت األلعاب  أو الفيديو،  منّصة الكمبيوترع��    اإللك��ونيةالل

 
1- Saghir Ahmed, Abid Hussqin, Aicha Batool at all (2016),"Play and cognitive 
dévéloppement:Format",available onlinehttps://bit.ly/3iKeCGj, date of search 18/1/2023. 
2- Grace Tebbutt, Haw technology is changing the way we see the world, available online 
https://bit.ly/3di6dal date of search 16/9/2022. 

https://bit.ly/3di6dal
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ب�ات القائمة ع�� االن��نت وهناك أنواع ال تح�ىى وال �عّد من األلعاب اإللك��ونّية  
ّ

ا�حمولة، وكذلك الش

 .1خصائصها والّ�ي يتّم تصنيفها حسب هدفها أو

نشئة–د 
ّ
 :  Socialization: االجتماعّية الت

 �� االندماج  لھ عملّية  لتتيّسر  املتعّددة،  االجتماعّية  األدوار  م 
ّ
�عل الفرد ع��  تر�ية  �� عملّية  الّتنشئة 

اآلخر. ع��  واالنفتاح  االجتماعّية  من   ا�حياة  املتنّوعة  فولة 
ّ
الط مؤّسسات  الّتنشئة   �� إ��  �ساهم  العائلة 

رة ثم املدرسة وا�جتمع. تناول ابن خلدون 
ّ

فولة املبك
ّ
موضوع التنشئة وقد    Iben Khaldounمؤّسسات الط

  Platonأفالطون  أّما    .القسوة �� معاملة األطفال تدعوهم إ�� املكر وا�خبث وا�خد�عة  ن�ى عن العنف ألّن 

األوال  تر�ية   �� اآلراء  �عض  الفاضلة  املدينة   �� ذكر  باآلداب  فقد  الّنفس  و�غذّية  بدنّيا  تر�ي��م  ذلك  من  د 

روسو جاك  جون  د 
ّ

وأك وعقلّيا    J Rousseau -Jوالفنون.  وجسمّيا  نفسّيا  فل 
ّ
بالط االهتمام  ضرورة  ع�� 

الثة  
ّ
فل ع�� املستو�ات الث

ّ
لون واملفّسرون للّتنشئة فإّن ثواب��ا واحدة و�� رعاية الط

ّ
وخلقّيا. فمهما �غّ�� ا�حل

 .2والنفسّية واالجتماعّية ليحّقق نموا متوازنا البدنّية

والبد�ي واالجتما�ّ�،   Childالطفل:  -ه الّنف�ىي  اإل�سان  نمّو  مراحل  من  مهّمة  مرحلة  فولة 
ّ
الط �عت�� 

فولة حيث  
ّ
� أو �س�ي ع�� أسرتھ أو املرافق�ن لھ �� مؤّسسات الط

ّ
فل �� هذه املرحلة باعتماد ك�

ّ
ويعيش الط

 املهّمات ا�ختلفة �ش�ل مستقّل.  الف��ة آداءيصعب عليھ �� هذه 

فل إ��  و 
ّ
اء و�سك�ن الفاء هو  مرحلة زمنّية من حياة اإل�سانيش�� مصط�ح الط

ّ
فل لغة بكسر الط

ّ
، والط

�ل من انت�ى للف��ة العمرّ�ة األو�� من حياة اإل�سان منذ الوالدة ح�ى البلوغ، وهو ما يحدث تقار�ا مع �عر�ف  

�� فل 
ّ
الزمنّية من عمر  علم االجتماع حيث    الط الف��ة  بأ��ا  فولة 

ّ
الط �عّرف قاموس علم االجتماع مرحلة 

اإل�سان الّ�ي تبدأ بوالدتھ وتمتّد حّ�ى رشده، مع اختالفها من ثقافة إ�� أخرى و�حّدد القاموس ��اي��ا بالّرشد  

 .3أو البلوغ أو الّزواج أو االصطالح ع�� سّن تحّدد ��اي��ا

 نتائج الّدراسة المیدانّیة:   تحلیل  -3

 مراحل تنفیذ الدراسة: -3-1
استعّنا بصفحتنا ع�� الفيسبوك للّدخول إ�� هذه الّصفحات وطلبنا من املشرفات عل��ا بالّسماح لنا  

�عد اثن�ن وسبع�ن ساعة  و  أك�� ما يمكن من اإلجابات.  االف��اضّية �جمع بنشر االستمارة �� هذه ا�جموعات  

تحّصلنا   سائية 
ّ
الن الفيسبوكية  ا�جموعات   �� االستمارة  �شر  ال�ي    105ع��  من  العّينة  حجم  وهو  إجابة 

 
1- Henry E. lowood, electronic game; computer game, video game. https://bit.ly/3mzJ8BWdate of viewing 
23/08/2022. 

هداف، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة،  -2
ٔ
  .25ص ،1998محي الدين مختار، التنشئة االجتماعّية المفهوم واال

  .17/09/2022الدخول  تاريخ.https://bit.ly/3BKgHZs محمد عدنان القماز، تعريف الطفولة، على الرابط التالي: -3

https://bit.ly/3BKgHZs.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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ا�جموعات   ع��  املتواجد  ا�جم��  بالعدد  باملقارنة  العّينة  عدد  حول  املالحظات  �عض  وهذه  سنعتمدها، 

 والذي �عّد باآلالف وذلك قد يفّسر ببعض الّنقاط الّتالية:

رّواد    عة تجعلومتسار * عزوف البعض عن �عم�� االستمارة نظرا ملا تنشره هذه املواقع من أخبار عديدة  

هذا الفضاء يتصّفحونھ بلهفة قد تق�ىي ع�� رغب��م �� �عم�� االستمارة الذي �ستد�� جهدا وتفك��ا قد  

 �عزف عنھ البعض. 

روط املطلو�ة �� �عض املنتميات إ�� هذه ا�جموعات (لسنا أمهات أطفال أو أبناؤهّن ال  
ّ

ر الش
ّ
*عدم توف

ون إلك��ونّيا)
ّ
 .يتسل

م الكب�� ألعضاء ا�جموعة ع�� العدد ا�حقيقي ل�حسابات املفّعلة ألّن أدم�ن الصفحة  *قد ال يدّل ا�حج

 قد �عمد إ�� حسابات وهمّية وغ�� �شيطة لإل��ام بأهمية صفحتھ من حيث املتا�ع�ن. 

  �عد أن تجاوزت العّينة املئة �حبنا االستمارة و�دأنا �� تحليل الّنتائج حسب املعطيات الّ�ي تلّقيناها من 

 املستجو�ات. 

   مواصفات الّطفل في العیّنة: -3-2
املولع�ن   �ور 

ّ
الذ األطفال  �سبة  تفّوق  الحظنا  ا�جنس  حيث  من  فل 

ّ
بالط ا�خاّصة  البيانات  تحليل   ��

سلية اإللك��ونّية فهل �ستقطب هذه األلعاب الذكر أك�� من األن�ى؟ أم أّن �عض العائالت تتساهل �� 
ّ
بالت

كر دو 
ّ

باملائة من    65,  4ن األن�ى إلصراره املتواصل ع�� ا�حصول عل��ا حيث وجدنا  توف�� هذه الوسائل للذ

األطفال ذ�ورا. فهل لعامل ا�جنس تأث�� �� الّتوّجھ لهذه األلعاب أم أّن األمر ناتج عن اختالف طرق الّتنشئة  

ساو 
ّ
كر واألن�ى �� مجتمعنا؟ أّما بالنسبة للعمر فقد انقسم األطفال تقر�با بالت

ّ
ي ب�ن الفئات العمرّ�ة  ب�ن الذ

عاما. أي أّن هذه األلعاب استقطبت  12من الوالدة إ�� السّت سنوات، والفئة العمر�ة من سّت سنوات نحو  

ر عن عمرهم. فما�� الوسائل املعتمدة �� االستقطاب رغم أن أك�� من نصف العيّنة  
ّ
�ّل األطفال بقطع الّنظ

عب الّتقليدّي ا�جما�ّ� ب�ن اإلخوة واردة؟ سنحاول اإلجابة عن  املستجو�ة لها إبنان وأك�� أي أن إم�انّية  
ّ
الل

اهرة.   تلك االستفسارات من خالل بقّية األجو�ة.
ّ
 الّ�ي ستساعدنا �� تحليل الظ

 على شكل اللّعب: الّسوسیوثقافیّة وتأثیرھاالتّطور التّكنولوجّي والتّحّوالت  -3-3
واهر االجتماعّية أسباب خفّية  

ّ
نا  ل�ّل الظ

ّ
ومباشرة تقود إ�� ظهورها، لذلك بدأنا �سؤال غ�� مباشر، عل

سلّية اإللك��ونية وهو الّتا��: ملاذا �سمح�ن لطفلك باللعب  
ّ
نظفر بإجابة حول األسباب الرئيسّية لظاهرة الت

 اإللك��و�ّي؟ فاستنتجنا األسباب الّتالية من خالل أجو�ة األّمهات: 

رها 
ّ
وتوف صال 

ّ
االت وسائل  تطّور  فل:   * 

ّ
الط محيط  وأصبح     ��  خدما��ا   �� صال 

ّ
االت وسائل  تطّورت 

املناضد    باألسالك فوق استعمالها �ش�ل فردّي، فانتقل جهاز الهاتف من ش�لھ الّتقليدّي الّ�خم واملثّبت  

را    ش�لھ ا�خلوي وذي استعمال جما��، إ��  
ّ
الذي يتمّ�� بصغر ا�حجم و�االستعمال الواحد ما جعلھ متوف

أ �ّل  عب، مهما  لدى 
ّ
سلية، والل

ّ
الت الّتواصل و يقوم كذلك بدور  �� �عض األسر، يفي بحاجة  العائلة  فراد 
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ر أجهزة أخرى متنّوعة �� أغلب البيوت تقر�با    األجهزة ذكّية�انت هذه  
ّ
أم عادّية. و��� جانب الهاتف تتوف

فل �الّتلفازوت�ون �� متناول  
ّ
�ها ...ساهمت هذه الوسائل ��  ، والبالي ستا�شن، وجهاز الكمبيوتر، وغ�الط

ره لدى أغلب أفراد  
ّ
فل. ولعل أك��ها حضورا هو الهاتف، نظرا لتوف

ّ
سلّية اإللك��ونية لدى الط

ّ
بروز ظاهرة الت

فل عليھ حيث بلغ عدد األطفال الذين �عتمدون الهاتف ا�حمول �غاية  
ّ
األسرة فتسهل إم�انّية حصول الط

سلية 
ّ
عب والت

ّ
ا حسب ما صّرحت بھ املستجو�ات و�أ�ي �عده مباشرة جهاز الّتلفز�ون  °/° تقر�ب 66نحو    الل

 مثلما يظهره الرسم البيا�ي التا��:    29.9%الذي استقطب

اإللك��ونّية3الصورة سلّية 
ّ
الت  �� املعتمدة  الوسائل  نوع  يبّ�ن  االستمارة  نتائج  من  بيا�ي  رسم  و��  الشاشة  بلقطة   : 

فل مّيال لتقليد سلوك وال
ّ
ديھ، فهو �ائن اجتما�� و�تصّرف وفق هذا االنتماء. فيتّم الّتفاعل ب�ن  إّن الط

فل واألفراد ا�حيط�ن بھ بطرق مختلفة من ذلك تقليد �عض سلو�ات األولياء 
ّ
ات   الط

ّ
الذ  " وأفعالهم ألّن 

" االجتماعّية  الّتجر�ة   �� وتنشأ  اجتماعّية،  بنية  املرحل1باألساس  ميد هذه  جورج هار�رت  اعت��  ة من  وقد 

بيب،  
ّ
د دور األب، واألّم، والط

ّ
ات االجتماعّية �� األنا". فقد �ان طفل األمس يقل

ّ
تقليد اآلخر مرحلة "ظهور الذ

د حر�ات أّمھ  
ّ
فل يقل

ّ
م، وغ�� ذلك من األدوار، أّما اليوم فقد غابت هذه األلعاب تدر�جّيا وأصبح الط

ّ
واملعل

� األوساط العائلّية الّ�ي �عتمد كث��ا �� استعماال��ا الوسائل  ع�� الهاتف. و�� ظاهرة ملفتة لالنتباه خاصة �

الهاتف   باستعمال  و�تظاهر  و�ّقلدها  ا�ّجهاز  ع��  األب  أو  األم  يد  بحركة  فل 
ّ
الط ين��ر  حيث  اإللك��ونّية. 

   ثّم تجذبھو�ضعھ ع�� خّده بنّية الّتواصل  
ّ

رة  األضواء واملوسيقى الّصادرة عن هذه األجهزة �� طفولتھ املبك

ا�ّجهاز �شوة ال تضاه��ا   الّصادرة عن  األلوان وا�حر�ات  تلك األصوات وتبعث فيھ  فيبتسم ويعيد سماع 

ق الّتدر��� بالهاتف.
ّ
ثّم يمّر من مرحلة االن��ار باأللوان واألصوات نحو   �شوة، ومن هذه املرحلة يبدأ التعل

ق باأللعاب املوجودة �� ا�ّجهاز ع�� اختالف أنواعها.
ّ
ر هذه الوسائل    التعل

ّ
من خالل ما تقّدم �ستنتج أن توف

 
1- Habermas Jürgen, théorie   communicationnel, T1, Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, Trd 
,JM , ferry. Paris 1987, p50. 
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جوء إ�� األلعاب  
ّ

فل إ�� تقليد سلوكها �عّد من أهّم أسباب ال�
ّ
فل خاّصة لدى األم وتوق الط

ّ
�� محيط الط

 اإللك��ونّية. 

رت ع�� نوعّية األلعاب الّ�ي يمارسها   *�غّ�� نمط املعمار:
ّ
  هناك نقلة نوعّية �� ش�ل املعمار ا�حضرّي أث

األطفال فبعد أن �انت �غمره املنازل العتيقة الّ�ي تتوّسطها ساحات كب��ة �ستغّل إلعداد العولة، وتجميع  

هو، ولعب األطفال،  أصبح هذا الّنمط من املعمار مهّددا �� وجوده خاّصة مع ارتفاع  
ّ
العائلة، وللّسهر، والل

�وح ،
ّ
والّس�� ا�حثيث نحو التمّدن وما يقتضيھ من �غي��    ثمن األرض، والنمّو الّديمغرا�� ،  وارتفاع �سب الن

�� نمط املنازل، وهندسة املدن، بما يتما�ىى واملقتضيات التحّضر وحياة املدن. فتغّ�� ش�ل املدينة املعمارّي  

نحو البناء العصرّي. فتّم بناء املال�� المتصاص األعداد الكب��ة من الّنازح�ن من األر�اف، واملناطق البعيدة.  

ز ع�� الّتجمعات الّسكنية العصرّ�ة، والّ�ي تك��  و
ّ

�� مرحلة أخرى تّم االنتقال إ�� ش�ل معماري جديد يرك

 �� فل 
ّ
الط ر سلبا ع�� حّق 

ّ
أث التحّول �� ش�ل املعمار  العديدة. هذا  اهقة، ذات الشقق 

ّ
الش العمارات  ف��ا 

عب والتّسلية حيث صّرحت قرابة  
ّ
ة أّن �غّ�� ش�ل املعمار وضيق الّسكن  °/° من العّين33مساحات شاسعة لل

اهرة.
ّ
عب من أبرز أسباب هذه الظ

ّ
فلم �عد" ل�حومة العر�ي" وجود خاصة ��    وا�عدام مساحات خارجّية لل

فل وتوقھ مللء وقت فراغھ.  
ّ
املدن الك��ى. فاضطر الو�� اضطرارا لتلك الوسائل اإللك��ونية ليمتّص قلق الط

ارع، واالختالط بمن   رأى أّن بل أّن قرابة ثلث العّينة  
ّ

فل من ا�خروج إ�� الش
ّ
�ف��ّية تح�ي الط

ّ
تلك الوسائل ال�

ارع ألّ��ا  
ّ

فل ل�خروج إ�� الش
ّ
قد ِيؤذيھ، أي أّن أغلب األّمهات �شّرع ملثل تلك األلعاب �ي ال ت��ك ا�جال للط

عب اإللك��و�ي.
ّ
ارع أ ك�� من خطر اال�غماس �� الل

ّ
 تظّن أن خطر الش

األسرةنقص  * داخل  والّرعاية  غياب  الّرقابة  أمام  املن�ل،   �� اإللك��ونية  الوسائل  هذه  ر 
ّ
توف ساهم   :

اهرة خاّصة  
ّ
أمام  الوالدين وخاّصة األّم وخروجها إ�� العمل، أو ا��ماكها �� األعمال املن�لّية، �� تنامي هذه الظ

ارع وا  شبھ
ّ

ل�ّ� �الّر�اضة والعدو و الغّميضة وغ��ها.  اندثار �عض األلعاب األخرى الّ�ي �انت تمارس �� الش

عب  
ّ
فل بالل

ّ
صت مجملها �� �و��ا    اإللك��و�ي ملسناففي إجابات األّمهات حول أسباب سماحها للط

ّ
أعذارا ت�خ

تلهيھ لوقت طو�ل، وهذا دليل ع�� أّن �عض األطفال قد بلغوا درجة اإلدمان حسب �عر�ف العاملة األمر�كية  

كيم�� �� علم   بما هو   Kembirlyyoung  يو�غ  ��الّنفس  االن��نت  أك�� من    إلدمان  اإلن��نت    38"استخدام 

 
ً
نو��  أي بما يز�د عن خمس ساعات يومّيا    1ساعة أسبوعيا

ّ
�    الوالدين من  مّدة تمك

ّ
قضاء شؤو��ما و�س�

ارع وما فيھ من حوادث 
ّ

فل وتحفظھ من خطر الش
ّ
قول  و�رهاب و�حبة الّسوء ع�� حّد    مرورّ�ة وخطفالط

 �عض املستجو�ات.

 
لعاب االلكـترونية مقال منشور على الرابط التالي:   -1

ٔ
إلهام محمد علي إدمان، االنترنت واال

https://www.noonpost.com/content/12909 ،   2022/ 15/8تاريخ الدخول يوم.  

https://www.noonpost.com/content/12909
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سلّية ،  : بلقطة الّشاشة4صورة 
ّ
 اإللك��ونية.رسم بيا�ّي من نتائج االستمارة حول أسباب ظاهرة الت

أهم سبب يجعلها ت��ك وسائل التّسلية �� متناول اب��ا "أل��ا تحميھ   العينة بأنأجابت أك�� من ثلث  

تلهيھ لوقت طو�ل حّ�ى يتس�ى لألم قضاء شواغلها املتعّددة أّما  و وما فيھ من أخطار  من ا�خروج للشارع"  

ر ع�� مساحات و 
ّ
لث اآلخر من العّينة تذّرع بضيق املسكن والّنمط املعمارّي العصرّي الذي ال يتوف

ّ
اسعة  الث

فل و�مأل وقت فراغھ.
ّ
� ��ا الط

ّ
�ستنتج من     ملمارسة األلعاب األخرى ما يج��ها ع�� مثل تلك األلعاب ليتس�

ارع والّ�ي 
ّ

أجو�ة األّمهات جهلهّن بمخاطر الوسائل اإللك��ونّية الّ�ي تفوق األخطار الواقعّية املوجودة �� الش

 سنتناولها �� ا�جزء القادم من البحث.  

 تّنشئة اإللكترونیّة:مراحل ال -3-4
سلية اإللك��ونّية: -أ

ّ
رات الت

ّ
 مؤث

الّرسائل والّرموز ا�حّملة باإليحاءات" و��دف  1يقوم فعل الّتواصل أثناء التّسلية ع�� "الّتخاطب ونقل 

عبة ت
ّ
ق بالل

ّ
فل ليتعل

ّ
رات املرئّية والّسمعّية إ�� شد ّ انتباه الط

ّ
عب واعتماد املؤث

ّ
در�جّيا،  اس��اتيجيا تنويع الل

عب املتواصل
ّ
.وتجدر اإلشارة إ�� أّن هذه األلعاب ال �ستد�� معرفة  ثّم يمّر من مرحلة الّتجر�ب إ�� مرحلة الل

عب وممارس��اّسالسة والّسهولة �� طرق  كب��ة لتطبيقا��ا، فجّل األلعاب اإللك��ونّية تتمّ�� بال
ّ
غ�� معّقدة.     الل

عب �� حركة مستمّرة بفكره وأناملھ و�حساسھ، فال �شعر  
ّ
وتتمّ�� بالّديناميكية وا�حركة الّدائمة في�ون الال

الفوز، واالنتصار، و الّتوق إ�� بلوغ أرقام قياسّية �� �عض    متواصل لتحقيقبامللل و��ون �� حركة لعب  

 أو �عض املبار�ات الر�اضّية. األلعاب، �لعبة ا�حواجز، أو سباق الّسّيارات،  

 
لة الحقيقة، ترجمة عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم ناشرون، يورغن هابرماس، -1

ٔ
الطبعة  ايتيقا المناقشة و مسا

ولى،
ٔ
 . 8،ص 2010اال
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ر �� تلك األلعاب مجموعة من األدوات   
ّ
ل املوسيقى والّصورة وجمالّية األلوان والّديناميكية الّ�ي تتوف

ّ
تمث

قھ ��ذه الوسائل، ف�ي تمارس  
ّ
فل و�ساهم �� شّدة �عل

ّ
ر ع�� الط

ّ
رمزّ�ا �ي �شّده    عليھ عنفاالّرمزّ�ة الّ�ي تؤث

الذي وص �ل 
ّ

بالش أدوا��ا  ��ا من خالل  ق 
ّ
بورديو  إل��ا و�تعل بيار  ا   PierreBourdieuفھ 

ّ
وقع    مل تحّدث عن 

غة والّصورة، واإلشارات و الّدالالت، و املعا�ي''الذي ‘ العنف الّرمزّي  
ّ
تتنّوع .  1'يوظف أدواتھ الّرمز�ة، مثل: الل

رة ع�� األ
ّ

فولة املبك
ّ
ز �� مرحلة الط

ّ
فل الّنف�ىّي والف��يولو�ّ� حيث ترك

ّ
لوان  هذه األلعاب مراعية نمّو الط

ابة والّصور ا�جميلة فعادة ما �عتمد صور غالل متنّوعة، و أزهار، وحيوانات واملكّعبات لشّد انتباه  
ّ

ا�جذ

�لعبة   فل 
ّ
ابة    Piano tilesالط

ّ
ا�جذ واملوسيقى  ا�جميلة  الّصورة  ع��  ز 

ّ
ترك لعبةوالّ�ي   Sweet fruitأما 

candy  م  ل�حيوانات �لعبةفتعتمد صور الغالل والفواكھ وهناك لعٌب �عتمد صورا
ّ
. ثّم شيئا  األف�� والسل

فل وعمره فتصبح ألعاب املصارعة أو لعب بطر�قة االستدراج  
ّ
فشيئا تتطّور هذه األلعاب مراعية نمو الط

فل قوان�ن ملمارس��ا  
ّ
عب ع�� الط

ّ
عب ا�حر�ّية �الفري فاير. تفرض مختلف الل

ّ
باألسئلة �لعبة مر�م، أو الل

عبومناخا خاّصا ��ا من ال
ّ
قوس تجعلھ أس��ها ويستسلم لها �� سبيل الل

ّ
وهنا  املتواصل والفوز.    ّرموز والط

ل
ّ
فل منطلقا للكشف عن الّسلو�ات العنيفة    �ش�

ّ
طھ هذه الوسائل ع�� الط

ّ
مفهوم العنف الّرمزي الذي �سل

الّ�ي   قوس 
ّ
الط من  مجموعة  ع��  فل 

ّ
الط يتعّود  فعندما  حولھ.  من  مع  �عاملھ   �� تصنعها  فيھ الّ�ي  تحدث 

الّ�ي   ا�خط��ة  األلعاب   �� املوجودة  تلك  خاصة  العنيفة  وا�حر�ات  العبارات  ع��  و�تعّود  وخوفا  اضطرابا 

عب أصواتايمارس ف��ا القتل والضرب و�صدر ف��ا  
ّ
ر ذلك ع�� عالقاتھ بمن حولھ حيث    الال

ّ
مرعبة سوف يؤث

 .2دالالت معّينة..."وصف بورديي العنف الرمزّي بقولھ هو �ّل " نفوذ يف�ح �� فرض 

 األلعاب اإللك��ونية و صناعة التنشئة :  -ب

ل هذه األدوات وسائل تنشئة جديدة �عّمق املسافات ب�ن البشر لشبھ  
ّ
�� العديد من    غياب ا�حوار�ش�

فل ��ذه الوسائل وال مباالة األهل، بل قد �ستحس��ا عديد األولياء ألّ��م يرو��ا 
ّ
األسر �سبب ا�شغال الط

اإلدمان و��   بھ مرحلة  يبلغ  طو�ل  لوقت  عب 
ّ
الل  �� فل 

ّ
الط فينغمس  ارع 

ّ
الش إ��  ا�خروج  تلهيھ عن  وسيلة 

عب وقد يمكث � 
ّ
عب ساعات دون انقطاع و�ّل محاوالت ��يھ  مرحلة ال �ستطيع معها الّتوقف عن الل

ّ
� الل

ھ أصبح أس�� تلك الوسائل ومفعولها فيھ هو مفعول ا�خّدر �� �حيتھ.    شديد منتقابل برفض  
ّ
فل ألن

ّ
الط

 °/° من اإلجابات تؤكد عدم قدرة أطفالهم ع�� االنقطاع:66وقد أحصينا مجموع 

 
1 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 219. 

مة العربّية  اإلنتاج فيبيير بورديــي، وجان كلود باسرون، إعادة  -2
ّ
سبيل نظرّية عاّمة لنسق الّتعليم، ترجمة ماهر تريمش، المنظ

  . 102،ص 2007للّترجمة، بيروت، 
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عب الّشاشة مأخوذ من نتائج   بيا�ّي بلقطة:رسم 5صورة
ّ
فل أثناء الل

ّ
 االستمارة حول سلوك الط

 

اإلدمان   مرحلة  بلوغ  إ��  يؤّدي  اإللك��ونّية  بالوسائل  املتواصل  عب 
ّ
الل أّن  الّسابق  البيا�ي  الّرسم  ي��ز 

عب ��ذه    %  62من خالل مالحظة  اإللك��و�ّي  
ّ
الوسائل  من األّمهات أّن أبناءهّن ال ير�دون االنقطاع عن الل

شّنج والّضرب  و�ات سلبّية متعّددة  سل  تصنع لد��م  ال�ي
ّ
  ،  ولها ا�ع�اسات سلبّيةوالّر�ل والّصراخف��ا الت

واالجتماعّية. والّنفسّية  الف��يولوجّية  الثة 
ّ
الث أقطا��ا   �� فل 

ّ
الط �ّحة  لها    ع��  جديدة  تنشئة  وتصنع 

 خصوصّي��ا.

ألياس   نور�رت  إ��   Norbret Eliasأشار  األفراد  مجتمع  كتابھ  الّتنشئة  ��  ع��  الّسلوك  ل 
ّ
�ش� كيفّية 

ل منذ والدتھ ع�� عالقتھ باآلخر، وشّبھ العالقة ب�ن الفرد  
ّ
االجتماعّية ف"العالقة ب�ن الفرد وا�جتمع تتش�

ا�عة.
ّ
وحرف "نا"    وا�جتمع بوج�ي العملة الّنقدّية ، فالفرد �� نفس الوقت هو العملة املطبوعة واآللة الط

ا �ّل  تتضّمن  ل  ا�جماعة 
ّ
وتتش� الفرد  �خصّية  فتنشأ  ال�ّل.  من  جزء  سوى  ليست  الّ�ي  األخرى  لّضمائر 

لة ��   1......ع�� تواصلھ مع أفراد مجتمعھ..."
ّ

لكن مع بروز ظاهرة األلعاب اإللك��ونّية �غّ��ت األطراف املتدخ

وم�ّوناتھ االف��ا�ىي   عب 
ّ
الل لفضاء  أصبح  بل  بذلك  كفيلة  املؤّسسات  �عد  فلم  الّ�ي    الّتنشئة  والعالقات 

ل ضمنھ سلوكھ، وهو الذي يتكّفل  
ّ
فل وعالم األلعاب الذي يحو�ھ هو الفضاء الذي يتش�

ّ
ل ب�ن الط

ّ
تتش�

 
لدخول تاريخ ا ZMOO0d/ly.bit://httpsعبد الغني الرامي، نوربرت إلياس "الفرد والمجتمع وجهان لعملة واحدة" على الرابط: -1
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والعالقات   والّزمان  فامل�ان   ، رمزّي  نحو  لھ ع�� 
ّ
يتمث ما  �� وسط  يوجد  عندما  "فاإل�سان  الّتنشئة  �ش�ل 

ر �� و�� اإل�سان  
ّ
، و�� منظومة عقلھ الباطن ع�� نحو رمزّي، وتتحّول إ��  واألشياء  ومتغّ��ات  الوجود، تؤث

 . 1طاقة برمجة داخلّية، �ش��ط سلوك اإل�سان وتر�طھ بطا�ع من ا�حتمّية والّرمزّ�ة

عب ضغطا  ّ◌ أي أّن الط
ّ
ل ا�حيط الذي يلعب فيھ و�تصّرف من خاللھ، فعادة ما تحدث هذه الل

ّ
فل يتمث

فل ألّن أغل��ا ينت�ي بمنطق ا
ّ
�� الّر�ح والكسب.  و�ّل لعبة  إلّر�ح أو ا�خسارة واإل�سان مّيال بطبعھ  ع�� الط

فل  
ّ
الط د لدى 

ّ
عبة يول

ّ
الل  �� مقّيدة بوقت زم�ّي ال يجب تجاوزه، إّن ضغط الوقت وحّب االنتصار، والفوز 

أّن  أي  الّسلوك  صناعة  مصط�ح  يأ�ي  هنا  ومن  تدر�جّيا،  سلوكھ  ع��  ر 
ّ
سيؤث الذي  واالضطراب،  ر 

ّ
  الّتوت

فل ليس فطرّ�ا، بل هو سلوك مكتسب من ا�حيط الذي    الّسلوك العنيف 
ّ
واملضطرب الذي ي�ون عليھ الط

يحّتم   والذي  فيھ  باعيتعا�ش 
ّ
ات شديد    عليھ  تجعلھ  الّ�ي  وتطبيقا��ا  عبة 

ّ
الل قوان�ن  تفرضها  معّينة  قواعد 

عور اضطرابا كب��ا  ا�حرص ع�� التقّيد بقواني��ا، ومتحّمسا ملمارس��ا،  ومتلّهفا للفوز. ف
ّ

يخلق فيھ ذاك الش

ر لديھ، و�صبح عصبّيا وسيتج��  
ّ
الّتوت أو ارت�اب األخطاء، ف��تفع هرمونات  �خوفھ من مالحقة املنافس، 

�� "ا�خوف من ال��ابرة "    Tzvetan Todorovذلك جليا �� سلوكھ مع من حولھ. يقول تازفيتان تودوروف  

ھ ال ينفجر أبدا من غ�� سبب   "ال يكفي أن ندين العنف إذا أردنا أ
ّ
ن نمنع عودتھ، يجب أن نحاول فهمھ ألن

الّتواصل   ووسائل  بالّتقنّية  العالقة  م��ا   ... ة 
ّ
مستقل متغّ��ات  ثمانّية  معرفة  إ��  بحاجة  كنت  وقد 

وال�لمات،  2االجتما�ّ�" بالّرموز،  مزدحم  عالم  حبيس  فل 
ّ
الط يجعل  الوسائل  ��ذه  املستمّر  عب 

ّ
الل ألّن 

ر هذه األلعاب سلبا ع�� سلوكھ وع��  واأل 
ّ
صوات، ما يجعلھ �ستبطن ذلك املناخ و�تصّرف بمقتضاه، فتؤث

 عملّية الّتنشئة.

نشئة اإللك��ونّية": -ج
ّ
 مواصفات "الت

األلعاب   ع��  تمّر  أغل��ا   �� �انت  الّ�ي  فل 
ّ
الط مات 

ّ
�عل من  سيحّد  الوسائل  ��ذه  املتواصل  عب 

ّ
الل إّن 

فل واستثمار مهاراتھ و��ذيب  التقليدّية الّ�ي �ا
ّ
�بوّ�ة لتوجيھ الط

ّ
عتمد لدى العائلة ولدى املؤّسسات ال�

ُ
نت �

سلوكھ،فينشأ �شأة متوازنة تحرص ع�� �شبيك عالقاتھ وع�� حفظ سالمتھ النفسّية وا�جسدية لي�ون  

ر  فردا صا�حا �� املستقبل. لكن مع األلعاب اإللك��ونّية وما تفرضھ ع�� الفرد من عزلة وع
ّ
نف رمزّي وتوت

ر
ّ
واكتساب    سيتأث خصية 

ّ
ال� ت�و�ن   �� اضطرابات  االجتماعّية  الّتنشئة  عملّية  ل 

ّ
وستتخل سلبا  سلوكھ 

مع هذه    ابنكمن األّمهات عندما سئلن "هل �غ�� سلوك    %77املهارات والّتواصل وهو ما أقّرت بھ قرابة  

 األلعاب؟

 
1- Pierre Bourdieu: capital symbolique et classes sociales, dans L ARC, N72, 2e Trimestre,1978 

بو ظبي للثقافة   -2
ٔ
بو ظبي: هيئة ا

ٔ
تزفيتان تودوروف، الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات، ترجمة جان ماجد جبور، ا

 .99، ص  2009كلمة،-والتراث
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سلّية: بلقطة الّشاشة من نتائج 6صورة
ّ
فل �سبب ألعاب الت

ّ
ق �سبة �غّ�� سلوك الط

ّ
 االستمارة توث

قبيل   من  أطفالهّن،  لسلوك  سلبّية  توصيفات  األّمهات  إجابات   �� الحظنا  الّسابق  الّرسم  خالل  من 

فل املتفاعل مع  
ّ
شنج، واالضطراب، و�� �عض األحيان يصدر الط

ّ
عبة أصواتاالت

ّ
�شبھ الّصراخ، وأحيانا    الل

صواتا غ�� مفهومة، أو سّبا، وشتما، ولم تقف الّسلو�ات عند إصدار األصوات الغر�بة فقط  أخرى يصدر أ

أحصينا   والّضرب، وقد  طم، 
ّ
والل �الّر�ل،  حر�ات عنيفة  صاحب��ا  األلعاب    23بل  ف��م هذه  تحدث  طفال 

و شنج 
ّ
عنيفة.    طفال   21الت بحر�ات  والّصراخيقومون  والعنف،  القتل،  مشاهد  ع��  التعّود  عالم  إّن   ��  ،

املصارعة   ألعاب  م��ا  خاّصة  اإللك��ونية  ف��ا من  WWEاأللعاب  وما  الّسيارات  سباق  أو  حّرة)    (مصارعة 

فل يتعّود ع�� مشاهد القتل، 
ّ
مشاهد الّتحطم وا�حوادث، وكذلك �عض األلعاب ا�خط��ة األخرى تجعل الط

ل  والّدم، واإلرهاب، مثل ما أو  �� لعبة ا�حوت األزرق  فاير وتصبح مشاهد العنف، هو موجود  عبة الفري 

فل نظره فيستبط��اوالقتل، والّدمار، مشاهد عادية ��  
ّ
، ثم تظهر �� سلوكھ خاصة �� ا�حيط املدر�ىي.  فالط

خصية ومثل تلك األلعاب  
ّ

م و�ناء املعارف، وت�و�ن ال�
ّ
�� سنواتھ األو�� هو �ائن هّش مازال �� طور الّتعل

التّ  مسار  ع��  سلبا  ر 
ّ
ع��  ستؤث الّنفس  وحّب  باألنانّية  األلعاب  هذه  تصيبھ  ا 

ّ
مل خاّصة  االجتماعّية  نشئة 

عب  
ّ
اهرة �� قضا��ا ع�� الل

ّ
شارك في�ون عدوانّيا تجاه اآلخر�ن وت��ز خطورة الظ

ّ
حساب قيم الّتعاون والت

 املوّجھ الذي �ساعد ع�� تنمية عديد القيم املنتجة لتنشئة سليمة. 

 نتائج التنشئة اإللك��ونية ع�� الفرد وا�جتمع:  -د

عب  
ّ
فالل وا�جتمع  الفرد  ب�ن  العالقة  مسار  ع��  سلبية  تأث��ات  كذلك  استنتجنا  اإلجابات  خالل  من 

و   �� معرفة األدوار واكتساب طرق  املهّمة  التقليدّية  املتواصل سيأ�ي ع�� ا�حوار األسري و�عض األلعاب 

�� تحقيق االندماج االجتما�ّ�، ومن ناحّية أخرى فإّن اإلدمان ع�� هذه األلعاب  أساليب �� التواصل مهّمة  

سيؤّدي حتما إ�� الّتوق إ�� العزلة ما يخلق لديھ تدر�جيا صعو�ة �� التواصل مع اآلخر فيظهر عليھ االرتباك  

خصّية تواصلّية  وا�خجل عندما ي�ون مع ا�جماعة و�فقد القدرة ع�� الّتعب�� عن رغباتھ فيفشل �� بناء �

ن من اكتساب املهارات الّ�ي تت�ّون من خالل الّتفاعل مع اآلخر. والّضغط املتواصل  
ّ

قوّ�ة. كما أنھ ال يتمك
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عب سوف يحدث فيھ �شّنجا، وقلقا، وخوفا �� �عض األحيان. إّن هذه األلعاب  
ّ
فل أثناء الل

ّ
الذي �عيشھ الط

فل إ�سانّيتھ وتجعلھ أس�� قواني��ا  
ّ
مما �غّيب فيھ الّروح اإلبداعّية، ف�ي مجموعة حر�ات تتكّرر  تفقد الط

و�العودة إ�� استنتاج أغلب األمهات بأّن أبناءهّن ال ير�دون االنقطاع عن   وهو مجّرد مج�� لتلك ا�حر�ات.

امل�حة   فا�حاجة  األلعاب  هذه  �سبب  أنانّيا  فل 
ّ
الط أصبح  نفهم كيف  رق 

ّ
الط �ش�ى  ذلك  و�قاومون  عب 

ّ
الل

ا عب 
ّ
 �� سعادتھ، وال يبحث إال عن  لل

ّ
إال ر 

ّ
نتيجة االدمان عليھ خلق ف��م األنانية، فلم �عد يفك ملتواصل 

عب ع�� حساب حق إخوتھ �� ذلك وهنا نذكر بأن أك�� من نصف العّينة لها  
ّ
إشباع حاجتھ هو فقط من الل

ي��افت ع�� هذه الوسائل    أك�� من طفل أي هناك إم�انية لتنمية األلعاب التقليدية لكن نرى الطفل اليوم

را وا�خصام ع�� أشده ب�ن من يملك الوسيلة والذي ال يملك . وهذا ما يؤدي إ��  
ّ

�جار  ما يجعل املناخ متعك

ر، ما يجعل أحد الوالدين يلت�� إ�� استخدام    ب�ن
ّ
عب فيتأّسس داخل البيت مناخ متوت

ّ
اإلخوة ع�� جهاز الل

جار. إ�� جانب ا  أحيانا لفضالعنف  
ّ

فل املدمن ع�� هذه األلعاب بانفصام ب�ن حياة  ال�
ّ
ألنانّية �شعر الط

سم بالّنمط الّسريع وتنّ�ي ملكة ا�خيال، و��ن حياة واقعية ت�ون ف��ا درجة الّسرعة أقّل بكث��  
ّ
إلك��ونّية تت

ة وهادئة،  مّما �عّود عليھ �� عالم األلعاب ما يجعلھ يواجھ صعو�ات كب��ة �� الّتأقلم مع حياة واقعية رتيب

عب وا�خيال يبعده  
ّ
فل إال أّن اإلفراط �� الل

ّ
فرغم مساهمة األلعاب اإللك��ونّية �� تنمية ا�خيال عند الط

عن واقعھ و�صبح تفك��ه وا�شغالھ مشدودين إ�� عالم ا�خيال، وعندما يصطدم بالواقع ا�ّجامد الذي ال  

ر و�صبح
ّ
  عنيفا و�تفّوه �عبارات من نوع "سأصبح وحشا"   يحّقق لھ ما تحّققھ األلعاب من وهم وخيال سيتوت

ره ونقمتھ ع�� اآلخر ومن هنا ُيصنع العنف ��  
ّ
"سأتحّول إ�� رجل آ�ّ�" لكن عدم تحقق ذلك س��يد من توت

رة مع محيطھ األسري وال��بوي فتتعّزز لديھ فكرة الهروب إ�� الوحدة وما  
ّ
سلوكھ تدر�جيا وتب�ى عالقة متوت

� فراغ  من  مع  يكتنفها  وتمارس  فردية   ألعاب  ألّ��ا  االجتما�ّ�،  ومحيطھ  الفرد  ب�ن  الهّوة  �عميق   �� ساهم 

فل مع من حولھ. وح�ى 
ّ
ل تفاعالت الط

ّ
�خصيات اف��اضّية خيالّية تن�ّي مساحة االنفصال عن الواقع. وتقل

خصيات ا�خيالّية حيث ذكرت إحدى امل
ّ

ستجو�ات أّن  عندما يلتحم بالواقع سيتعامل مع اآلخر بمنطق ال�

قوس املوجودة �� ألعاب الرجل 
ّ
اب��ا عندما يتشاجر مع أقرانھ يقول "اآلن سأتحول" أي يقوم بمجموعة الط

فل با�حقيقة، 
ّ
ا�حديدّي الذي يط�� و�حمل �� أظافره أس�حة ليضرب ��ا خصومھ. لكن عندما يصطدم الط

 و�درك عدم إم�انّية تحّقق ذلك التحّول �� الواقع  
ّ
و مضطر�ا وقد ي�جأ إ�� العنف املباشر    را سيصبح متوت

ر والغيظ الذي سكنھ فتتشّنج عالقاتھ بمن حولھ،  وقد ذكرت �عض األمهات ك��ة  
ّ
بأنواعھ لتسك�ن التوت

بمن   اليومي  سلوكهم   �� ألطفالهّن  مالزما  أصبح  والذي  عب 
ّ
الل أثناء  والّصياح،  طم، 

ّ
والل الّضرب،  حر�ات 

فل ع�� االل��ام بأخالقّيات تفرضها قواني��ا و�� غر�بة عن    عاب تج�� حولهم.  إ�� جانب أن �عض األل
ّ
الط

والّسالح   والقتل  والّضرب  الّدم  مشاهد  ع��  التعّود  ذلك  من  وقيمھ  فيھ  �عيش  الذي  ا�جتمع  أخالقيات 

عبة �� مراحلها  
ّ
فقد فيھ شعور حّب اآلخر، فقد تج��ه قوان�ن الل

ُ
املتقدمة  واالنفجار والّتلذذ بتعذيب اآلخر وت

 ع�� قتل صديقھ أو قد ُيقتل أمامھ و�واصل لعبھ �شغف دون أي شعور با�حزن ع�� ذلك الفقد. 

الّروابط   التدر��� ع��  �� القضاء  نتبّ�ن خطورة تلك األلعاب ودورها  األفراد، ألّن    االجتماعّية ب�نوهنا 

مباالة باآلخر الذي �سكن 
ّ
فل أثناءشعور الال

ّ
عب و�تعود عليھ الط

ّ
حتما سيستبطنھ ثّم �عتمده �� حياتھ   الل
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�اور، كما يؤّدي اإلدمان إ��  
ّ
الواقعّية فتتأثر تبعا لذلك �عض القيم االجتماعّية، �الّتضامن، و الّتآزر وال�

شل فقد ذكرت مستجو�ة أخرى أن اب��ا يلت�� إ�� سرقة جهاز  
ّ
ظهور �عض اآلفات االجتماعّية �الّسرقة، والن

عبالهاتف ليواصل 
ّ
 مقتطف من كالمها:  وهذا  الل

ق شهادة مستجو�ةمن نتائج االستمارة : بلقطة الّشاشة 8صورة
ّ
 توث

املدمن عل��ا. فاملدمن ع��   السّن واملاّدةولعّل سلوك الّسرقة مرتبط باإلدمان بصفة عاّمة،  دون اعتبار 

ال�جائر �سرق من أجل توف�� ثم��ا، واملدمن ع�� ا�خّدرات كذلك وهنا نجد أطفاال �� عمر الزهور يتحّينون  

عب. 
ّ
 فرصة غياب األّم وغفل��ا �ي �سرقوا هاتفها من أجل مواصلة الل

قيام بالواجبات املدرسّية.  وعدم  إّن الّسهر املتواصل مع هذه الوسائل سيسّبب تدر�جّيا الّتقاعس ع�� ال

وك��ة   معارفھ   �� ونقصا  فل، 
ّ
الط نتائج   �� ضعفا  �سّبب  ما  القسم،   �� ��ا  واالهتمام  الّدروس،  مع  �ك�� 

ّ
ال�

الفراغ،  أوقات  يفرزه من مشكالت اجتماعّية، كك��ة  املدر�ىّي وما  التسّرب  غياباتھ و�� سبب من أسباب 

ومع غياب ا�حوار داخل األسرة، وضعف إحاط��ا بھ قد يمّر    با�خاطر،  لو�ات ا�حفوفةواالختالط بذوي الّس 

عب إ�� مواقع أخرى أك�� خطورة �املواقع اإلرهابّية ومواقع الّدعارة حيث �سهل  
ّ
فل تدر�جّيا من مواقع الل

ّ
الط

ة ل��رعوا ف��ا أف�ارا مدّمرة للمجتمعات. 
ّ

 استقطاب هذه الفئة الهش

اهرة و�م�انيات  -ه
ّ
ل ظاهرة اإلدمان ع�� األلعاب اإللك��ونّية ظاهرة خط��ة ال ا�حلول:    آفاق الظ

ّ
  تمث

ر
ّ
ع�� الطّفل والعائلة فقط بل ع�� ا�جتمع ك�ّل  وسوف يطفو العنف ع�� ساحاتھ حسب اختالف    تؤث

وارع والفضاء املفتوح وست�ون نتائجھ 
ّ

  الفاعل�ن فقد يظهر العنف �� املدارس أو املعاهد وقد ينتقل إ�� الش

ب�ل   فولة 
ّ
الط مجال   �� املتدخل�ن  جهود  بتضافر  معا�ج��ا   من  البّد  لذلك  وا�جتمع  الفرد  ع��  وخيمة 

ؤون  
ّ

والش �الّ�حة،  العمومّية   املؤّسسات  و�عض  األطفال،  ور�اض  واملدرسة،  �العائلة،  م�ّونا��م 

ل األ 
ّ

فل فقد طرحنا  االجتماعّية، و�عض مؤّسسات ا�جتمع املد�ّي. و�ما أّن العائلة �� املتدخ
ّ
ّول �� تر�ية الط

اهرة؟ وقد وجدنا عديد االق��احات اإليجابّية �الّرجوع إ�� األلعاب  
ّ
سؤاال كيف �سع�ن ل�حّد من هذه الظ

 التقليدّية وممارسة الّر�اضة وهذه �عض االق��احات: 
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ق مجموعة حلول أدلت ��ا  9صورة
ّ
 املستجو�ات: بلقطة الّشاشة من نتائج االستمارة توث

 

اهرة وتوقهّن للمساهمة �� ا�حّد م��ا.  
ّ
من خالل اق��احات املستجو�ات نالحظ و�� األّمهات بخطورة الظ

عب الّتقليدى �ا�خروج  
ّ
عب اإللك��و�ي و�عو�ضھ بالل

ّ
ى �� الل حيث اق��حت �عضهّن ا�حّد من الوقت املق�ىّ

�جيع ع�� املطالعة وترشيد استعمال  إ�� الطبيعة واالنخراط �� الّنوادي الفكرّ�ة والر�اضّية واألدبّية و 
ّ
الت

صلة الفرد با�جموعة    الّ�ي تقّوي االن��نت وتوج��ها نحو ما ينفع.  وتوجد �عض األلعاب التقليدّية ا�جماعّية  

تنشئة سوّ�ة ومتوازنة. خاللها  م من   وتمّرر من 
ّ
يتعل الر�اضّية،  واملبار�ات  والفأر   

ّ
القط ولعبة  �الغّميضة، 

فل ا
ّ
عبة واح��ام اآلخر والّتفاعل معھ. وحّ�ى  خاللها الط

ّ
ح��ام األدوار وقبول االختالف واالنضباط لقواعد الل

ارع �ستطيع األّم ممارسة �عض هذه األلعاب �� املن�ل مع بقّية اإلخوة خاّصة  
ّ

فل إ�� الش
ّ
و�ن لم يخرج الط

جعهّن ع
ّ

�� إيجاد ألعاب جماعّية �عّوض  وقد وجدنا أك�� من نصف املستجو�ات لهّن ابنان فأك��. وهو ما ��

سلية اإللك��ونّية ال�ي تكرس عزلة األفراد واغ��ا��م.
ّ
 ألطفالهّن الت

عل�ي   مجال   �� ا�ختّص�ن   �
ّ
ع��    االجتماعتو� اإللك��ونّية  األلعاب  أضرار  حول  األولياء  ن�ح  والّنفس 

فل و�رشادهم نحو ألعاب أخرى. 
ّ
 الّتنشئة االجتماعّية وسلوك الط

ب�ن   ا�حديثة،  ومن  التكنولوجّية  ورة 
ّ
الث تواكب  فل 

ّ
الط �� مجلة حقوق  أيضا إضافة قوان�ن  املق��حات 

 كفرض غلق �عض مواقع األلعاب ا�خط��ة املسّببة للعنف حّد املوت ومعاقبة �ل من يحاول الّدخول إل��ا.
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 الخاتمة    -4

بأّن األلعاب اإللك��ونية تنتج اضطرابات �� أثبتت نتائج البحث الّ�ي وصلنا إل��ا �ّحة الفرضّية الّ�ي تقول   

فل �� محيط يكّرس العنف والّصدام ب�ن األفراد.  وللمساعدة ع�� 
ّ
فل �األنانية والعزلة و�نشأ الط

ّ
سلوك الط

اهرة سنستع�� محاولة الفيلسوف األملا�ي ها�س يوناس (
ّ
) مراعاة انفطار 1993-1903البحث عن حلول للظ

لّرجائي فأقّر بضرورة �غي�� العالم �� ظّل ا�خاطر الّ�ي ��ّدد البيئة ال�ونّية برّم��ا، لكن  اإل�سان ع�� التخّيل ا

أي عالم آخر   : الّتا��  السؤال  العالم نفسھ فنسأل  انطالقا من  العالم  �غي��   بضرورة 
ّ
يتم ّإال لن  الّتغي��  هذا 

ف ألّن  أ�عاده؟  ب�ل  ا�حا��  واقعنا  إ��  استنادا  �ستحدثھ  أن  مخاطر  �ستطيع  ذا��ا   �� تحمل  اآلخر  العالم  كرة 

�ييف واالغ��اب فال يحّق لنا أن نحلم "حلما
ّ
بي�� الذي   الّتضليل وال�

ّ
أتو�يا" فمسكننا الوحيد هو العالم الط

يكتنفنا والذي أصبح قر�ة صغ��ة منفتحة ع�� �عضها �عض و�شهد عديد التحّوالت االجتماعّية واالقتصادّية  

قلم يجب أن يرا�� �ّل هذه املتغّ��ات. فالّتنشئة �� عصر التطّور الّتكنولو�ّ� وانفتاح العالم  والّسياسّية و�ّل تأ

لة ��  
ّ

ع�� �عضھ �عض يجب أن ت�ون تنشئة ذات خصوصّية ترا�� ف��ا هذه التحّوالت و�ّل املؤّسسات املتدخ

أوجب تفك��ا فلسفّيا �� عصرنا الّراهن    الّتنشئة عل��ا �غي�� آليا��ا ملواكبة التطّور الّتكنولو�� الكب�� وهو ما

) ح�ى �ستطيع أن تدرك fiction-science�ستند إ�� آلّيات الّتصور الّ�ي تنشط �� العلوم االف��اضّية التخيلّية (

طاقات الّتغي�� املمكنة ال�امنة �� صميم حركة الّتار�خ، فالعالم الذي عرفناه م�ىى إ�� غ�� رجعة منذ اجتاحتنا  

املعلوماتّية، والتقنّيات االستنساخّية، والتحسينات البيولوجّية اإللك��ونّية، والتواصلّيات الفضائّية    الرقمّيات

يخت��  –الذرّ�ة   أن  اليوم يجب  التنظيمّية. واإل�سان  الب�ى  �� عمق  الفاعلة  االف��اضّية  ،والعمارات  املوجاتّية 

تفاء بتغي�� رغائبنا، فاملسألة غ�� منحصرة �� ظاهرة طورا جديدا من أطوار فعل الّتغي�� الّتار��ّ� عوض االك

الواقع نحو    والّسيا�ىّي و�غي��اإلدمان فقط بل صاحب��ا انحرافات عديدة �� ا�جانب االجتما�ّ� واالقتصادّي  

رت  
ّ
 إذا توف

ّ
ال.  الفاعل االجتما�ّ� "ألّن فكرة مجتمع آخر أصبح الّتفك�� ف��ا مستحي  اإلرادة لدىاألفضل ال يتّم إال

ط مفهوم جديد فها نحن  
ّ
وعالوة ع�� ذلك ما من أحد �� عالم اليوم �سوق لنا �� شأن هذا املوضوع حّ�ى مخط

 قد حكم علينا بالعيش �� العالم الذي نحيا فيھ". وهذا الّتغي�� لن  
ّ
إذا غّ�� اإل�سان ذاتھ وكيانھ و�رادتھ    يتّم إال

امل أصول  ع��  مبنّيا  �غي��ا  وطبعھ  ومسلكھ  إم�انات  وفعلھ  وتصون  األساسّية  الوجود  ب�ى  تح��م  الّ�ي  عرفة 

ا�ّي والّتقو�م 
ّ

ف ب�ن الّ��ذيب ا�خلقّي الذ
ّ
اتّية املنغلقة �� الو�� اإل�سا�ي حّ�ى �� عهد العوملة، فنؤل

ّ
التحّقق الذ

 البنيوّي املؤّسسا�ّي ا�خار�ّ�. 

مشاعره  عن  للّتعب��  فرصا  ومنحھ  مهاراتھ  وصقل  مواهبھ  تنمّية   �� وحّقھ  الفرد  قيمة  تثم�ن  ضرورة  مع 

الّتفك�� اإلبدا��  تنمّية  عر والعمل ع�� 
ّ

وأحاسيسھ بأش�ال مختلفة، كممارسة املسرح والّرسم والغناء والش

الغ��اب بينھ و��ن عاملھ، ولعّل اعتماد  الذي يث�� فيھ عّدة أسئلة حول العالم من حولھ �ي ال تحصل القطيعة وا

ب�ن   الّصلة  تقو�ة  إ��  والّس��  وتنويعها  األلعاب  ومشاركتھ  �جيع 
ّ
والت كر 

ّ
والش وامل�افأة  الّتحف��  فل  آلّية 

ّ
الط

 األسري واالجتما�ّ� �ي ال �عيش قطيعة مع اآلخر تؤثر سلبا ع�� تنشئتھ.  ومحيطھ
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