األسرة ..
وألعاب
األطفال
اإللكترونية
تــــأتــــى أه ــم ــي ــة
مــرحــلــة الــطــفــولــة
لـــكـــونـــهـــا األســــــاس
الـــــذي يــبــنــى عليه
الــفــرد فــي مستقبله
مجاالت حياته ومدى
صالحيته ومساهمته
كــمــواطــن ،فاملجتمع
البشرى يتحدد ويمتد
بقاؤه من خالل ذرية
من األطفال ،حيث هذه
الــذريــة هــي ماضيه
وحــاضــره وتطلعاته
نحو املستقبل .

د .محمد محمود العطـار
أستاذ مساعد
جامعة الباحة

ومـــع تــســارع الــتــطــورات
التكنولوجية فــي الــســنــوات
األخـــيـــرة ،ومـــا رافــقــهــا من
تغيرات اجتماعية وثقافية،
بـــدأت األلــعــاب اإللكترونية
تنتشر انتشارًا واسعًا وتنمو نموًا
ملحوظًا ،فأصبحت األســواق
تــعــج بمختلف ه ــذه األلــعــاب
اإللكترونية.
ُّ
وتعد األلعاب اإللكترونية
من أكثر األلعاب شيوعًا في هذا
العصر ،وتسمى أحيانًا ألعاب
الفيديو ،أو ألــعــاب الحاسب
اآللــي ،ويمكن عرض أحداثها
على الشاشة ،ويمكن لالعب
الــتــحــكــم فــي مــجــريــات هــذه
األحداث فيما ُيعرف بالعالقة
التفاعلية.
كــمــا أن انــتــشــار صناعة
البرمجيات والوسائط املتعددة
الــتــي تتيح لــعــب الكمبيوتر
الحربية لألطفال التي كانت
تستعمل ألغـــراض عسكرية
والــتــي تــحــولــت إلـــى صناعة
ألعاب ترفيهية للصغار والكبار
من شأنها ترسيخ العنف بكل
أشكاله ،وقد ظهرت آثار هذه
األلعاب التي أفرزتها تكنولوجيا
العوملة على أطفالنا في املنازل
واملـــدارس وكلنا نشاهد مدى
العنف السائد بينهم.
ولـــأســـرة دور مــهــم في
تكوين ثقافة الطفل وتنشئته،
خصوصًا في السنوات األولى
من عمره وهي الوعاء الثقافي
الـــذي يكسب الــطــفــل اللغة

واملفاهيم واالتجاهات والقيم
والعادات واألدوار االجتماعية
وغيرها ،واألســرة هي الخلية
الثقافية األســاســيــة لعملية
التنشئة االجــتــمــاعــيــة ،فمن
خاللها تتبلور شخصية الطفل
بجوانبها العقلية واالجتماعية
والجسمية واالنفعالية.
إن مرحلة الطفولة مرحلة
حــرجــة جــدًا تنافس مرحلة
املراهقة في حساسيتها ودقتها،
ففيها تبنى القيم واملــبــادئ،
وهي املرحلة التي نغرس فيها
التعاليم البسيطة لإلسالم
في قلوب أطفالنا ،ومع األسف
نحن نهدر هذه املرحلة املهمة
من عمر أطفالنا في ممارسة
األلــعــاب اإللكترونية ،فنحن
داخل األســرة ِّ
نشوش أطفالنا
بــن عاملني متناقضني جــدًا،
ِّ
نبسط لهم
بينما علينا ِّأن
الــحــيــاة ،ونــهــدئ مــن صخب
التكنولوجيا الذي ِّ
يقيد عقولهم
ويحبس طــاقــاتــهــم ،فقط لو
وقفنا بني زمنني بني طفولتنا
وطفولتهم ،بني عاملنا وعاملهم،
خيالنا وخيالهم ،كانت الحياة
في زماننا أسهل ،وكانت القيم
واضحة بالنسبة لنا ،نخطئ
ونشعر بالذنب ،كانت صورة
الخير والــشــر واضــحــة أمــام
أعيننا،لم نكن متطلبني جدًا
وكانت أي لعبة تبهرنا ،ونخلق
من خاللها مئات األلعاب ،بينما
أطفال اليوم فقدوا االنبهار
حيث يركضون خلف كل جهاز

ُحديث ،األلــعــاب اإللكترونية
تقدم لهم على طبق من ذهب
وال تسمح لهم بابتكار ألعابهم
الخاصة ،صــادرت منهم حق
التفكير .
علينا أن نقلق على مستقبل
أطفالنا ،وأتمنى أن نطلق سراح
أطفالنا مــن سجن األلــعــاب
اإللــكــتــرونــيــة إلــى عــالــم لعب
يخلقونه بأنفسهم ،وهناك
مجموعة من األسس التي يمكن
أن تسترشد بها األسرة للقيام
بدورها في التعامل مع ألعاب
األطــفــال اإللــكــتــرونــيــة ،ومن
أهمها:
> مــســاعــدة األطــفــال على
الــتــفــريــق بــن عــالــم الــواقــع
والخيال ،وإدراك ذلك الفرق
وتعليمهم بــأن عالم األلعاب
واألفالم العنيفة ال يمثل عالم
الواقع .
> م ــص ــاح ــب ــة األطـــفـــال
فــي اســتــعــمــاالتــهــم لأللعاب
اإللكترونية واإلنترنت ،وتوجيه
ما يلزم في تعامالتهم معها إلى
الترفيه املفيد الهادف واملثمر.
> تحديد مــدة وفترة زمنية
مــحــددة الســتــخــدام األطــفــال
لأللعاب اإللكترونية واإلنترنت.
> استخدام أسلوب الحوار
واملــنــاقــشــة بصفة مستمرة
فيما يشاهدونه ،أو يلعبونه
وإمدادهم باملعارف واملعلومات
التي تجعلهم يتعاملون بإيجابية
فيما يشاهدونه ،أو يقومون
باللعب والترفيه من خالله.

النفس املطمئنة
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