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عن الرسوم

ویج الرسوم ھي نتیجة لتقییم أوسع لالحتیاجات بین العائالت المھاجرة في النر
.احول التحدیات والموارد المطلوبة لتنظیم ألعاب الفیدیو بطرق أكثر انسجامً 

كشف البحث من بین أمور أخرى 
..غالبًا ما یفتقر اآلباء إلى المعلومات األساسیة حول ألعاب الفیدیو 

غالبًا ما تؤدي الممارسات التنظیمیة أللعاب الفیدیو إلى حدوث نزاع داخل 
.العائالت

االفتقار إلى المعلومات بلغة وصیغة یفھمھا الوالدان ، وقد واجھ بعضھم 
.تحدیات في القراءة والكتابة

غالبًا ما یكون اآلباء مرھقین للغایة للحصول على معلومات حول ألعاب 
الفیدیو وتنظیم ألعاب الفیدیو

تھدف إلى ) مترجمة بخمس لغات(لذا ، فإن ھذه الرسوم المتحركة الموجزة 
إعالم وترفیھ وإثارة المناقشات داخل العائالت ، بین اآلباء ، في اجتماعات 

المجتمع المدني وما إلى ذلك حول الممارسات التنظیمیة الجیدة أللعاب 
اتمنى ان تستمتع بھم

الدكتورة كارول أزونجي درالیغا
NLA كریستیانساند -جامعة
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نقاش ل ا اط  ق ن

• ھل ناقشت المال في ألعاب الفیدیو؟
• ما ھي أفضل طریقة للتعامل مع 

األموال داخل اللعبة؟

1 ألعاب الفیدیولمال في 
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نقاش ل ا اط  ق ن

• ھل ناقشت المال في ألعاب الفیدیو؟
• ما ھي أفضل طریقة للتعامل مع األموال داخل اللعبة؟

2. المحرمات 
واحتیاجات المعلومات
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لنقاش نقاط ا

• ما الذي تعتقد أنھ األكثر 
صعوبة في تنظیم ألعاب الفیدیو في 

المنزل؟

3 كوارث تنظیم ألعاب 
الفیدیو
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لنقاش نقاط ا

• من في عائلتك یقرر ماذا وكیف ومع من 
ومتى یلعب الشباب ألعاب الفیدیو؟

• ما رأیك في أفضل الممارسات في 
تنظیم ألعاب الفیدیو في المنزل؟

4 لماجستیر في 
تنظیم لعبة الفیدیو
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والماجستیر في تنظیم لعبة الفیدی



Internt NLA

والماجستیر في تنظیم لعبة الفیدی



Internt NLA

والماجستیر في تنظیم لعبة الفیدی



Internt NLA

والماجستیر في تنظیم لعبة الفیدی



Internt NLA

لماذا یوضح البحث؟

جاء اإللھام لتوضیح البحث من عمل 
الدكتورة جیما سو والمصور جون سي 

التعافي -بعد ماریا "دوغالس بعنوان ؛ 
في تلك الروایة ، ". الیومي من الكارثة

.یوضح االثنان الحیاة بعد اإلعصار ماریا
تركز ھذه الرسوم المتحركة على اإلبحار 

في تنظیم ألعاب الفیدیو بین العائالت 
س یتم تعبئتھا لتعك. المھاجرة في النرویج

بعض المكونات المختلفة لتنظیم ألعاب 
.الفیدیو

والھدف من ذلك ھو إثراء المناقشات 
وترویحھا وتولیدھا أثناء معالجة التحدیات 

إجادة : التي تواجھھا الفئات المستھدفة مثل
اللغة النرویجیة الفقیرة ؛ ضیق الوقت 

لقراءة النصوص الصعبة وضعف مھارات 
س الرسوم التوضیحیة بخم. القراءة والكتابة

لغات

تم توضیح البحث لألسباب 
:التالیة

• یمكن تحقیق 
تھ تأثیر البحث عندما یتم مشارك

مع المجموعات المستھدفة في 
صیغ ولغات دیمقراطیة ومتاحة 

.لھم
• تم تبني طرق 

التدریس اإلبداعیة والممتعة 
تفكیر لتعزیز التعلم التجریبي وال

نون للبالغین الذین غالبًا ما یكو
مشغولین جًدا في الخوض في 
النصوص الصعبة
• اعتبارات 

أخالقیة بمعنى أن الشخصیات 
یتم تقدیمھا بطریقة محترمة و 
dscent ولكنھا تعكس أیًضا 
.نتائج البحث
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عن المؤلفین

الدكتورة كارول أزونجي درالیغا أستاذة 
مشاركة في الكلیة الجامعیة حیث تقوم 

بالتدریس واإلشراف والباحثین على 
ة برنامج الماجستیر في الصحافة العالمی

ولكنھا تبحث أیًضا في القضایا 

حول اإلعالم والتكنولوجیا والتھمیش 
قامت بأبحاث على. والتغییر االجتماعي

2017ألعاب الفیدیو منذ عام 

البرید اإللكتروني
Carol.dralega@nla.no

جون سي دوغالس 

.  ھو رسام مستقل مقره في لندن
على مر السنین طور العدید من 

القصص المصورة المرتبطة غالبًا
بالصحة العقلیة والعالقات من خالل

القصص المصورة والكتب 
وھو . المصورة والناتج التحریري
"أیًضا رسام  Afer maria -
"التعافي الیومي من الكارثة

قاالت
johnceidouglas@gmail.com 

البرید اإللكتروني
مقاالت
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مقاالت

مقاالت
Dralega, CA and HG Corneliussen. 

"Gaming and Identity 
Construction among Immigrant 

Youth in Norway: Convergent
Glocal Contexts." I Det regionale i 

det internasjonale. Fjordantologien 
2018, red. DM Berge, KY Dale and H 
Hogset, 187-205: Universitetsforlaget, 

2018.

https://www.idunn.no/det-regionale-i-
det-internasjonale((الوصول المفتوح)

فاز ھذا المقال بجائزة أفضل مقال بحثي 
Fjordantologien 2018في

التقاریر
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Western' Immigrant Family 

Perspective.Vestlandsforsking-rapport nr. 
4/2018.
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Gaming among Immigrant Youth in 
Norway. Vestlandsforsking-rapport nr. 

12/20172017.

Dralega, CA and HG Corneliussen. "Manifestations
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Gaming by Immigrant Youthin Norway." In 
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Dralega, CA, G Seddighi, HG Corneliussen, and L 
Prøitz."From Helicopter Parenting to Co-
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41: Universitetsforlaget, 2019. 
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شركاء البحث
من قبل) 2020-2019(تم تمویل المشروع 

(ھیئة اإلعالم النرویجیة  Medietilsynet)
(مركز االختصاص الوطني ألبحاث األلعاب  Nasjonalt Kompetansesenter for 

Spillforskning)
جامعة بیرغن،

یشمل شركاء المشروع
باحثون

NLA  جامعةHåkon Repstad  وCarol A. Dralega -
-ھیلدا كورنیلیوسن وجیلدا سیدیغي من معھد أبحاث غرب النرویج

منظمات مدنیة للمھاجرین
Norges Multikulturelle Senter (NOMKUS)-

Multikulturelt Initialivt og Ressursnettverk (MIR)-
-)السادس(فیستالند إنفاندرارد 

منظمة إدمان األلعاب في النرویج
Spillavhenghighet Norge

اآلباء والشباب
في بیرغن وأوسلو وكفینیسدال
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رسوم متحركة . 
لتنقل في تنظیم ألعاب  ا

لفیدیو  في سیاق أسرة -ا
المھاجرین
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