
 

155 

    2009لسنة ، (4)العدد  ،(22)المجمد  -التربية والعمم مجمة    

  

عمى األبناء االلكترونيةاآلثار السمبية لأللعاب   
 

موّدة محمد سميمان 
كمية العمـك /  حاسباتاؿعمـك قسـ 

جامعة المكصؿ 
 

 القبول االستالم

08  /03  /2009 15  /07  /2009 
 

 
Abstract 

The object of the research is explaining the negative effects of 
computer games on boys, and the research sample had been chose from 
schools pupils in the range of age between (12 to 20) years by using 
questionnaire which had been distributed on (100) pupils in different 
levels. The results of statistic analysis were referred to economical, 
educational, health and behavioral adverse effect. 

The researcher suggests two prophylactic programs to cut down the 
prolonged hours that the boys spend to play in front of the screens. The 
researcher had also got certain approaches and results to avoid the effects 
of these games which fill boys 'life without feeling behavioral, 
economical and health danger and loss of money and time.  

 
: الخالصة

كتـ اختيار  ،أستيدؼ البحث تكضيح األثر السمبي لأللعاب الككمبيكترية عمى األبناء
كجمعت البيانات مف  عامان ( 20الى 12)عمارىـ بيف  عينة لمبحث مف طالب مدارس تتراكح أ

طالب في مختمؼ المستكيات كقد ( 100)خالؿ استبانة أعدت ليذا الغرض تـ تكزيعيا عمى 
أخضعت ىذه االستبانة لممعالجة اإلحصائية كأشارت نتائجيا إلى كجكد سمبيات اقتصادية 

. بكدراسية كصحية كسمككية عمى األبناء مف جراء ىذه األلعا
كقد اقترح الباحث برنامجيف كقائييف لمتقميؿ مف الساعات التي يقضييا األبناء لميك أماـ 

كما خرج بجممة مف التكصيات كاالستنتاجات لمكقاية مف تأثيرات تمؾ األلعاب التي ، الشاشات
ىدارا لمكقت . تمأل حياة األبناء دكف أف يشعركا أخطارا سمككية كاقتصادية كصحية كا 
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:  المقدمة
في السنكات األخيرة إلى بركز دكرىا بكضكح في  كأدل انتشار الككمبيكتر كألعاب الفيدم

 رفالكالـ ال يقتص، إنيا أأللعاب العصرية ألعاب التسمية كالترفيو لمجيؿ الجديد .حياة األطفاؿ
 فيي الجميس االليكتركني ليـ بؿ أمتد ليشمؿ فئة الشباب أيضان  طعمى سف الطفكلة كالمراىقة فؽ

مف استخداـ األجيزة ذاتيا  تتنسيـ كتشغميـ ساعات طكيمة كتطغي عمى األكقات األخرل، بدالن 
في أنشطة أكثر نفعان حتى صارت عائقان أماـ قياـ األبناء في تأدية كاجباتيـ المدرسية، فيي 

.  اإلدمافتعزليـ عف العالـ داخؿ فضاء مغمؽ عمى نفسو، انو يمثؿ نكعان جديدان مف 
د التقدـ العممي أخطارا لـ تكف معركفة سابقا كأخطار الطاقة النككية كالتمكث ك لقد أكج 

كال أحد ينكر ما كالتجارة االليكتركنية لأللعاب الكمبيكترية  كالعكلمة المعمكمات اأخطار تكنكلكجي
يجاد الحمكؿ تـ  إذا لأللعاب االلكتركنية مف فكائد كالتسمية كالتعمـ كتنمية قدرات الذكاء كالتحميؿ كا 

لنا  أخالقوبنا فاف الغرب يصدر  اإلضرار كاف  ير متعمدان  افاستخداميا بصكرة صحيحة ك
فقد بات بعض شبابنا يتأثر  ،اإلسالميبشكؿ العاب الكتركنية ال نقبميا في المجتمع العربي 

كال يمكف مكاجية ذلؾ التحدم الخطير يصدره الغرب مف أفكار كأخالقيات بصكرة ممحكظة بما 
.  بنفس األدكات كبإعالـ عربي ممتـز كقكمإال

يشكؿ خطران كبيران  ،كتتحدد مشكمة البحث في أّف انتشار األلعاب االليكتركنية بشكؿ كاسع
فيـ يمسككف بدفة ىذه األلعاب لساعات طكيمة يتمقكف مف ( أطفاؿ، مراىقيف، شباب)عمى أبنائنا 

عقكؿ  ربية التي تمأل حياتيـ مف دكف أف  اخالليا شتى الطرؽ كاألساليب التي تزرعيا تكنكلكجي
ىداران يدرككا أخطارا صحية كسمككية كدراسية  . لمماؿ كالكقت كا 

: كييدؼ البحث إلى
ب انتشارىا كعدد التعرؼ عمى أنكاع األلعاب الكمبيكترية التي يفضميا األبناء، سب . أ

. األلعابيقضييا األبناء لمزاكلة تمؾ الساعات التي 
(. صحية كسمككية اقتصادية،)لبيات تمؾ األلعاب مف عدة نكاحي التعرؼ عمى س . ب
. إيجاد سبؿ الكقاية كالحماية لمحد مف تأثيرات تمؾ األلعاب  .ج

 

طالب مف مدارس إعدادية كمتكسطة ضمف حدكد محافظة ( 100)كشممت عينة البحث 
الستمارة عف طريؽ إجاباتيـ عمى فقرات ا عامان ( 20 – 12)نينكل تتراكح أعمارىـ بيف 

االستقصائية كالتي أعدت ليذا الغرض، كقد تـ اختيار ىذا العمر ألنو يتراكح بيف الطفكلة 
. كالمراىقة كىك أحرج سف يمر بو النشء

 

: طريقة إجراء البحث
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: الجانب النظرم، ك يسعى ىذا الجانب إلى التعرؼ عمى  : ن أوال
: أسباب انتشار األلعاب االلكتركنية . أ
، انخفاض أسعار الكمبيكتر، ا ركاج السكؽ المحمية بتمؾ األجيزة كاأللعابيقؼ في مقدمتو (1

كثرة محالت البيع كالتأجير كمنتديات األلعاب كاالنترنت في مختمؼ األماكف بحيث أصبح 
كلعؿ ما يجعؿ . ]1[بإمكاف الكثير ارتيادىا كشراتىا بغض النظر عف المستكل االقتصادم

لكـ اليائؿ ىك محاكلة القائميف عمى صناعتيا محاكاة ألعاب الككمبيكتر تنتشر بيذا ا
الحياة الكاقعية كصيا تيا مف أفكار تحاكي سير الحياة العادية تمؾ المحاكالت التي 

كما أنيا  التفرقة بينو كبيف العالـ الحقيقي، قتكصؼ بأنيا تدخؿ الالعب في عالـ ال يمكف
عييا مما شجع مصنعييا عمى االىتماـ لمصف ماديان  تدر عدة مميارات مف الدكالرات ربحان 

 .]2[لتطكيرىا كالتفنف في صناعتيا مالعممي كالتكنكلكج

فمف المستكؿ  ةأف المستكلية منكطة بعدة جيات كلنذكر الجيات حسب تسمسؿ المستكلي (2
عف استيرادىا ثـ دخكليا األسكاؽ بيذا الكـ الضخـ كطريقة تصميميا كأيف الرقابة  أساسان 

الصارمة عمى األبناء ككسائؿ  ـالت كعمى اآلباء كالمربيف عبر رقابتوعمى أصحاب المح
دكر اإلعالـ في الحديث عف أثر األلعاب السمبي ىك الطريؽ األمثؿ  لترفيييـ كال يخؼ

 .] 3[إلقناع المربيف بخطكرة الكضع كأىمية التصدم لو

  :الحاسبةفيركسات  . ب
البرامج  ير األصمية مكضع  التي جعمت نسخ (*)كىي إحدل مخمفات قرصنة البرامج

التداكؿ بيف الكثير مف األجيزة، مما أكجد ثغرة كبيرة تنفذ مف خالليا البرامج الممكثة 
كىي ثاني اكبر شركات إعادة التأميف " سكيس رم"، كما أشار تقرير شركة بالفيركسات

لمرسؿ كا" love you" فيركسإف الخسائر الناجمة عف ، 2000العالمية عف الككارث لعاـ 
، كقد ]4[بالبريد االليكتركني يعتبر مف بيف اكبر خمس ككارث مف حيث القيمة االقتصادية

بينت إحصائيات الجمعية األمريكية إف الخسائر التي تسببيا جرائـ الحاسب اآللي قد تصؿ 
 بفيركساتمف الشركات األمريكية كالكندية % 63بميكف دكالر أمريكي كقد أصيب  63إلى 

بب سكء استخداـ الحاسب اآللي ككثرة تداكؿ كاستنساخ األلعاب االليكتركنية مف حاسكبية بس
إلى خسائر تضر األفراد كالشركات  الفيركساتاالنترنت كاألسكاؽ التجارية كيتدم تفشي تمؾ 

كتتراكح أضرارىا ما بيف عديمة الضرر إلى البسيط الييف كقد تصؿ إلى تدمير محتكيات 
. ] 5[ كامؿ الجياز

                                         
قرصنة البرامج كىي تعني استخداما ألنظمة المعمكمات بطرؽ  ير شرعية أك النسخ  ير المرخص لبرامج    (*) 

. قانكنيةسرقتيا بطرؽ  ير  أكيكتر الكمب
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: تـ تحميؿ نتائج الدراسة بالكسائؿ اإلحصائية التالية   : ن ياثان
النسبة المئكية    (1
. المتكسط الحسابي لجميع التكرارات حسب مستكل اإلجابة  (2
 . ]6 [معادلة حدة الفقرة لمتعرؼ عمى تأثير األلعاب عمى سمكؾ األبناء (3

          1× أت+  2×  نت+  3×  دت                          
  = ------------------------حدة الفقرة : ادلةالمع

ت ؾ                                                                    
 

بدان تكرار أ: أت  ،(2)كقد أعطي كزف  تكرار نادران  :نت  ،(3)كقد أعطي كزف  تكرار دائمان  :دت
  .تكرار كمي: ت ؾ، (1)كقد أعطي كزف 

المجاؿ األكؿ يشمؿ أنكاع ، مارة استبياف لتحتكم عمى ثالثة مجاالتكقد تـ تصميـ است
، عمى الحاسكب كالمجاؿ الثاني يشمؿ مدة المعب يكميان  األلعاب الكمبيكترية التي يفضميا األبناء،

 .كالمجاؿ الثالث يشمؿ النكاحي التي تتثر عمى األبناء ممارسي ىذه األلعاب
 Microsoft excell)لجميع المجاالت باستخداـ برنامج تـ تحميؿ نتائج االستبياف  : ن ثالثا

.  عمى شكؿ جدكؿ إحصائي لكؿ مجاؿ رسمت في جدكؿ (2002
مف نتائج االستبياف لممجاؿ األكؿ الذم يبيف أنكاع األلعاب التي  (1) تـ إعداد جدكؿ  (1 

نسب  تحمؿ جميعان ( 7,10,9،  6،  5،  4،  3، 2، 1)ككانت التسمسالت ،يفضميا األبناء
بينما (* 2)كحدة فقراتيا أعمى مف المتكسط الفرضي لممقياس البالغ  مرتفعة لمبديؿ دائمان،

عمى تفضيؿ ألعاب العنؼ كالقتاؿ  ؿمما يد، تحمؿ نسب منخفضة( 11-8) التسمسالت
تمكف األبناء مف القياـ بحركات مختمفة كخطيرة  عف  يرىا الف ىذه األنكاع مف األلعاب

ف األسمحة كبأصكات مختمفة مف التفجيرات كالرصاص كمناظر الدماء بأنكاع متعددة ـ
إضافة إلى المكسيقى الصاخبة التي تصاحب ىذه األلعاب كميا تمنح األبناء مقدرة عمى 

التغمب عمى الخصـ كتجعميا أكثر كاقعية كتشكيقان إضافة إلى احتكائيا عمى عناصر إبيار 
كىذا األمر قد ال يتكافر في بقية األنكاع . ]1[يضان كمتثرات ضكئية تشد الصغار بؿ كالكبار أ

أنكاع األلعاب التي يفضميا األبناء ( 1) كيبيف الشكؿ، ]2[مما يعطييا أفضمية عف  يرىا
. كالتكرارات كحدة الفقرة

لمعب يكميان عمى الحاسكب الذم يبيف فترة ا 2 لنتائج استبياف مجاؿ (2) تـ إعداد جدكؿ ( 2 
كحدة  ساعة تحمؿ اكبر نسب مئكية لمبديؿ دائمان ( 10-6)ساعة ك( 6-2) الفترات ككانت

% 15 كأكدت دراسة جامعة فريزر اف فقراتيا أعمى مف متكسط المقياس عند  ياب الرقابة،
( 26-17)مف العبي ايفرككيست أنيـ مدمنكف إلمكانيـ ممارسة تمؾ األلعاب لمدة ما بيف

يحارب بيا الالعبكف منافسيف عمى الشبكة أكثر أما ألعاب االنترنت التي ، ساعة أسبكعيان 
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ىداران  تشكيقان  حجـ مشاىدة العنؼ كممارستو مف خالؿ األلعاب يخمؼ  عإف ارتفا .]7[لمكقت كا 
نكعا مف العالقة الكدية بيف أبطاؿ تمؾ األلعاب ليصبحكا نماذج محببة كمقربة كتقميد 

ا يزيد مف تعمـ العدكاف لدل كـ، ]8 [سمككيـ العنيؼ يشعرىـ بالسعادة كينعكس عمييـ
. تيشير إلى فترات المعب كالتكرارا( 2)كالشكؿ ، ]9[مشاىديو بكافة أشكالو

 
 المئوية وحدة الفقرة لنسبةاومبينا التكرار و األبناءالتي يفضمها  األلعاب أنواعيبين  :(1)جدول رقم 

 األلعاب أنكاع ت
 أبدان  نادران  دائمان 

 حدة الفقرة
 % التكرار % كرارالت % التكرار

 2.96 %1 1 %2 2 %97 97 قتالية االم جي أم ألعاب 1

 2.93 %2 2 %3 3 %95 95 لعبة عاصفة الصحراء 2

 2.85 %5 5 %5 5 %90 90 لعبة مكرتات الدمكية 3

 2.82 %7 7 %4 4 %89 89 لعبة ايفرككيست 4

 2.84 %3 3 %10 10 %87 87 سيارات محاربة 5

 2.8 %5 5 %10 10 %85 85 لعبة حرب الخميج 6

 2.5 %20 20 %10 10 %70 70 البمي ستيشف العنيفة ألعاب 7

 2.53 %16 16 %15 15 %69 69 سيارات سباؽ 8

 2.21 %28 28 %23 23 %49 49 فبفا لكرة القدـ 9

1
0 

 2.99 %1 1 %2 2 %98 98 ةاإلستراتيجيلعبة كاكنترسترايؾ 

1
1 

 1.59 %53 53 %35 35 %12 12 فكرية سممية ألعاب

لجميع التكرارات  الحسابيالمتكسط 
  76.455 اإلجابةحسب مستكل 

10.81
8 

 
12.81

8 
  

 (.2) بذلؾ يككف المتكسط الحسابي( 3،2،1)لقد كانت درجات المقياس الثالثي )*(  
  

: الذم يبيف سمبيات األلعاب مف نكاحي عديدة 3تـ تحميؿ نتائج االستبياف في جدكؿ ( 3
أعمى نسب مئكية لمبديؿ ( 8،  6،  4،  3،  1)بينت التسمسالت : قتصادية الناحية اال (1

كالتي تبيف انو عند ( 2)دائمان كاف حدة فقراتيا أعمى مف المتكسط الفرضي لممقياس كالبالغ 
في حيف يستخدمكنو  %90امتالؾ حاسكب يمجأ األبناء الستخدامو لغرض األلعاب بنسبة 

% 83 ككانت نسبة تعرضو لمفيركسات ىي ،%25بنسبة لأل راض العممية كلغير المعب 
في حيف كانت نسبة  %85أما نسبة إنفاؽ المصركؼ لشراء قرص لعبة حاسكب بنسبة 

كعند عدـ امتالؾ حاسكب يمجأ األبناء لزيارة منتدل  %65 شراء كتاب بنفس المصركؼ
يككف كاضحان  فبالمقارنة بيف النسب% 15 لكف زيارة المكتبة بنسبة ،%79ألعاب بنسبة 

ىدار الكقت كالطاقات في األلعاب عف القراءة أك أم  بديالن  االلكتركنية إسراؼ الماؿ كا 
قد بينت إحصائيات الجمعية األمريكية لألمف الصناعي إف الخسائر ك ،أنشطة نافعة أخرل
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مميكف دكالر سنكيا نتيجة سكء استخداـ ( 555)تصؿ الفيركساتقد تسببيا جرائـ نشر  مالت
لقد نمت مبيعات األلعاب االلكتركنية في الكاليات المتحدة األمريكية  ،]5[اسب اآلليالح

في حيف بمغت مبيعات األلعاب  ،1999دكالر في عاـ ( بميكف7.5-7)لتصؿ إلى 
كيبيف الشكؿ . ]1[(بميكف دكالر سنكيا 20)الفديكية في العالـ في الكقت الحاضر حكالي 

 .لأللعاب كالتكرارات كحدة الفقرةتأثير الناحية االقتصادية ( 3)

 
مبينا التكرار والنسبة المئوية عمى الحاسوب و المعب  التي يقضيها األبناء يوميا  اتيبين فتر :(2)دول رقم ج

 وحدة الفقرة

 
مما تشير إلى ، دائمان لمبديؿ % 49 كانت نسبة النجاح: النجاح في المكاد المدرسية (2

الف ىذه األلعاب ، انخفاض مستكيات النجاح عند بعض الطالب مزاكلي تمؾ األلعاب
ليـ فيي تتنسيـ كتشغميـ ساعات طكيمة كتطغى عمى األكقات  أصبحت جميسان اليكتركنيان 

 لكليا تأثير خطير عؿ ،األخرل المخصصة ألم أنشطة نافعة كتحضير الدركس المدرسية
األبناء فيي تبعدىـ عف القراءة كتتدم إلى ظيكر بعض االضطرابات في  ؿنمك عقك

كلذلؾ فإنيا تتدم إلى السمبية ألنيا ال تحتاج إلى أم نشاط  .]10[مقدرتيـ عمى التركيز
كثير مف أكلياء األمكر  فذىني مف جانب المشاىد كأنيا تتناقض مع األنشطة اإلبداعية كا

اـ األبناء بكاجباتيـ المدرسية ألنيا تعزليـ عف العالـ يعتقدكف إنيا تشكؿ عائقا أماـ قي
النجاح ( 4)كيكضح الشكؿ ، ]1[اإلدمافداخؿ فضاء مغمؽ ككأنيا تمثؿ نكعا جديدا مف 

. في المكاد الدراسية كالتكرارات كحدة الفقرة
 
المدرسية تبيف لنا أف لصحة الفحص الدكرم ؿ مف خالؿ دراسة سجالت :الصحيةالحالة  (3

التالية تـ الحصكؿ عمى النسب  قدك ككمبيكتر تيدد األبناء بمتاعب صحية مختمفةاؿ ألعاب
: 3كالمكضحة في الجدكؿ 

 ساعة/ مدة المعب التسمسؿ
 حدة الفقرة ان ابد نادران  دائمان 

  % التكرار % التكرار % التكرار

1 2 - 6 55 55% 30 30% 15 15% 2.4 

2 6 - 10 70 70% 15 15% 15 15% 2.55 

3 10 - 12 15 15% 14 14% 71 71% 1.44 

 1.4 %70 70 %20 20 %10 10 مف ذلؾ أكثر 4

لجميع  الحسابيالمتكسط 
 اإلجابةالتكرارات حسب مستكل 

37.5  19.75  42.75   



 موّدة محمد سميمان

161 

إف حركة العينيف تككف سريعة جدان  .دائمان يعانكف مف مشاكؿ بصرية لمبديؿ % 55نسبة  .1
أثناء ممارسة  األلعاب مما يزيد مف فرص إجيادىا إضافة إلى مجاالت األشعة 

تحت الحمراء كالبنفسجية  ،ية القصيرة التردد كأنكاع األشعة السينيةالكيركمغناطيس
المنبعثة مف تمؾ الشاشات ككذلؾ مكجات المايكرككيؼ كىذه صغيرة في شدتيا لكف 

، جفاؼ، إضافة إلى حدكث احمرار، التعرض المستمر ليا قد يسبب مشاكؿ مستقبمية
أظيرت  ةكما أف دراسة حديث، ]10[ةصعكبة األبصار كازدكاج الرتم، الز ممة، حكة بالعيف

أف الضكء الساطع لشاشة الككمبيكتر يمكف أف يغير مكعد النكـ مف الناحية البايكلكجية 
الذم يعتبر ميمان لدكرة النكـ كاالستيقاظ  (*)كيثبط اإلفراز الطبيعي ليرمكف الميالتكنيف

. ]11[لدل الناس
إف التعرض لكمضات الضكء الحادة  ،مصابكف ببالـ الصداع لمبديؿ دائمان %  12 نسبة .2

الكجو كالعينيف ككذلؾ الز ممة ككميا  دلتمؾ الشاشات يتدم إلى حدكث احمرار جؿ
، ببالقمؽ كاالكتئا أعراض تعطي اإلحساس بالصداع كالشعكر باإلجياد البدني كأحيانان 

كما أف المصابيف بالصرع عند تعرضيـ لمكمضات الضكئية الصادرة مف تمؾ األلعاب 
منيـ  لدييـ حساسية مف ىذه  % 5دم إلى حدكث نكبات متكررة مف التشنج كاف نسبةيت

الكمضات كربما تزداد حالتيـ تدىكرا نتيجة لمضغط العصبي كاإلجياد الذىني أك 
. ]10[ االنفعاؿ الزائد أثناء ممارسة تمؾ األلعاب

تشار ألعاب فمع اف، مصابكف ببالـ في الرقبة كوالـ مفاصؿ لمبديؿ دائمان  %9 نسبة .3
السريعة  الكمبيكتر ظيرت إصابات خاصة في الجياز العظمي كالعضمي نتيجة الحركة

المتكررة حيث اشتكى األبناء مف والـ الرقبة كخاصة اليسرل إذا كاف يستخدـ اليد اليمنى 
كالعكس صحيح إذا كاف أعسر كيأتي ذلؾ نتيجة لسرعة استخداـ اليد كشد عضالت 

بجمسة  تالجمكس لساعات طكيمة أماـ شاشات الكمبيكتر كاالنترنيالرقبة كعظمة المكح ؼ
 ير سميمة يسبب والمان مبرحة في أسفؿ الظير ككثرة حركة األصابع عمى لكحة المفاتيح 
يسبب أضرارا بالغة في إصبع اإلبياـ كمفصؿ الرسغ نتيجة لثنييما بصكرة مستمرة كالذم 

اكتماؿ  ـاألطفاؿ كالمراىقيف ىك عد يزيد مف مضاعفات ىذه األمراض ك بركزىا عند
الفراغ الطكيؿ كتكفر كثير مف كسائؿ التسمية في ىذه ، ليف العظاـ، البناء الجسدم

. ] 2[األلعاب
                                         

(*)
. الميالتكنيف، ىرمكف يفرزه الجسـ لمساعدتو عمى تنظيـ ساعات النـك كاالستيقاظ  
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كقد أكدت دراسات لألطباء إف والؼ األطفاؿ يعانكف مف مشاكؿ صحية ذات عالقة 
 [بشكؿ خاطئ أماـ الشاشة كجمكسيـ لساعات طكيمة تمباشرة باستخداـ أجيزة الكمبيكتر كاالنترف

12[ .
كمية العنؼ  فإ ،يستخدمكف الحركات العنيفة كالضرب باأليدم لمبديؿ دائمان %  82 نسبة .4

العنيفة كالتي يشاىدىا المرء في طفكلتو ىي مف المتشرات التي  ألعاب الكمبيكترفي 
ة يعتمد عمييا لتحديد مستقبؿ عالقتو بالعنؼ خالؿ سنكات مراىقتو ناىيؾ عف بقي

كاف مف المظاىر المنعكسة عمى سمكؾ األحداث عند زيادة  .]13 [المتثرات األخرل
ئـ، مناقشة أفالـ العنؼ ساعات مشاىدة العنؼ ىي زيادة المشاجرات استعماؿ الشتا

أما انعكاسيا عمى المشاعر فتظير في زيادة  ،األلعاب، تقميد أبطاؿ تمؾ كتفضيميا
كما أنيا تشجع األفعاؿ العدكانية بأشكاؿ سمبية  ،الشعكر بالفخر كالحقد عند الخسارة

كالصكر  ءبمناظر الدما رمتعددة مثؿ الشعكر بالخكؼ أك أف يصبح قاسي القمب ال يتأث
أظيرت دراسة حديثة لمباحث ستيفف  .]8 [العنيفة ؿكتقدـ فرصة لممارسة الحمك ةالبشع

لكتركنية تحفز مناطؽ المخ كالم حكؿ ألعاب الفيديك كعالقتيا باإلدماف أف األلعاب اال
التي تحفزىا المشركبات الكحكلية كالمخدرات، كاأللعاب الترفييية ليست تجربة إعالمية 
تقميدية بؿ لدييا إمكانية إتاحة تجربة نفسية جديدة فيمكف افتعاؿ التجارب العنيفة التي 

في عدة  فاىقيفقد قتؿ عدد مف المر، يمر بيا الالعب داخؿ األلعاب إلى الحياة الكاقعية
كقد مارست عدد مف الحككمات ضغكطان إلضافة ، دكؿ أنفسيـ بعد ألعاب عنيفة

أمراف  يقمقاف عمماء النفس  إف ثمة .]7[تمؾ األلعاب أ مفةتحذيرات صحية عمى 
التعكد عمى  أكليما بخصكص األلعاب االليكتركنية بشكؿ عاـ كالعسكرية بشكؿ خاص

ف كيرل أف مما يركج بيف األجياؿ في العالـ العربي مف االنترنت كثانييما عنؼ المراىقي
مكاف الصنع بؿ تتعداىا إلى المفاىيـ كالقيـ التي تركجيا  لصنع أمريكي كال تقتصر عؿ

 ،حيث العدك ىك العربي كالبطؿ الدائـ ىك الجندم األمريكي" دلتا فكرس"مثؿ لعبة 
المستكحاة مف جنكب لبناف التي "  القكة الخاصة"فقدمت كحدة االنترنت في  لبناف لعبة 
لغة جديدة لمقاكمة بالمثؿ  مفيذه المعبة ق .]14[تجسد العربي بطالن كاإلسرائيمي عدكان 

فيي  .]15[عبر األلعاب كىي تربية لجيؿ قدمت المقاكمة نفسيا كمدافع عنو ملمغزك الثقاؼ
اب األمريكية مقاكمة تتصدل ألم مفاىيـ أك انطباعات قد تتسرب لمفتية مف خالؿ األلع

ككنماذج  .]16[كاإلسرائيمية الصنع التي تنقؿ الصراع إلى مكاقع الككمبيكتر كاالنترنت
العنؼ "كلعبة  كالمستكحاة مف القضية الفمسطينية،" تحت الرماد"عربية أخرل مثؿ لعبة 

المستكحاة مف دخكؿ المسجد األقصى كيكجد نماذج مشجعة أخرل تمكننا مف " االيجابي
يجب تفعيؿ  ، أيضان ]17[عالـ الغربي بنفس األدكات التي يستخدميا تجاه أبنائنامكاجية اإل
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دكر الجامعات العربية لالحتذاء بجامعة الكسميؾ المبنانية أللعاب الفيديك بفتحيا لقسـ 
معتمدة رسميان لدل كافة  ستصميـ األلعاب حيث يحصؿ متخرجيا عمى شيادة البكالكريك

لعالـ لتعزيز تعمـ تصميـ األلعاب كالمتالؾ قاعدة مف شركات تصميـ األلعاب في ا
ثكرة المعمكمات تتثر بشكؿ خاص عمى الشباب  ]18[مصممي األلعاب العرب المحترفيف

كالطالب في مجتمعنا فكمما تعرضت ىذه الفئة لمشاىدة كسائؿ اإلعالـ عبر البرامج 
. ]19[كاأللعاب كاالنترنت تأثرت بيا كتغيرت قيميا كاضطرب سمككيا

 
 مبيناًا  (سموكية، صحية دراسية، اقتصادية،)سمبيات األلعاب عمى األبناء من نواحي يبين  :(3) رقم جدول

 الفقرة دةوحالتكرار والنسبة المئوية 

 أنكاع الصفات التسمسؿ
حدة  ان ابد نادران  دائمان 

 % التكرار % التكرار % التكرار الفقرة

 2.85 %5 5 %5 5 %90 90 استخداـ حاسكبؾ لأللعاب 1

 2.78 %11 11 _ _ %89 89 امتالؾ  حاسكب 2

 2.8 %5 5 %10 10 %85 85 لعبة بمصركفؾ CDشراء 3

 2.76 %7 7 %10 10 %83 83 بفيركساتإصابة حاسكبؾ  4

5 
استخداـ الحركات الرياضية 

 العنيفة
82 82% 16 16% 2 2% 2.8 

6 
زيارة منتدل ألعاب لعدـ 

 حاسكب ؾتممؾ
79 79% 13 13% 8 8% 2.71 

 2.5 %15 15 %20 20 %65 65 شراء كتاب بمصركفؾ 7

 2.4 %15 15 %30 30 %55 55 المعاناة مف مشاكؿ بصرية 8

 2.21 %28 28 %23 23 %49 49 النجاح في الدركس المدرسية 9

 1.8 %40 40 %30 30 %25 25 استخداـ حاسكبؾ لمتعمـ 10

11 
زيارة مكتبة لعدـ تممكؾ 

 حاسكب
15 15% 14 14% 71 71% 1.44 

 1.59 %53 53 %35 35 %12 12 اإلصابة بصداع كبدكار 12

13 
المعاناة مف والـ رقبة 

 كمفاصؿ
9 9% 15 15% 76 76% 1.33 

المتكسط الحسابي لجميع التكرارات 
حسب مستكل اإلجابة 

56.76923  18.41667  25.84615   
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دائما

نادرا

احيانا

حدة الفقرة
المعاناة من مشاكل بصرية

المعاناة من االم رقبة

 ومفاصل

استخدام حركات رياضيةاالصابة بصداع وبدوار

عنيفة

الشكل رقم)5( يبين التاثيرات الصحية اللعاب الكومبيوتر

الوعاناة هن
هشامل
بصريت

الوعاناة هن
االم رقبت
وهفاصل 

االصابت
بصذاع
وبذوار

اسخخذام
حرماث
رياضيت
عنيفت

 
 
 

: لمحد من أخطار األلعاب البحث الطرق الوقائية التي اقترحها
يجب السيطرة عمى أكقات لعب األبناء اليكمي عمى الحاسكب كتخصيص أكقات إيقافيـ  (1

 PC) ب كذلؾ باستخداـ برنامجعف ممارسة تمؾ األلعاب بتأشير ساعات اإل الؽ لمحاسك

Lock up professional popular Aquarius)]20[  مع ىذا البرنامج تستطيع بسيكلة
. تأشير ساعات األسبكع الزمنية التي تريد إقفاؿ الحاسكب بيا

 auto)إف كنت حددت ساعات المعب اليكمية لألبناء ، يمكنؾ إطفاء الحاسكب أكتكماتيكيا  (2

shutdown ) ساعة مف بداية المعب باستخداـ برنامج بعد مركر(Aquariussoft PC 

shutdown professionals popular)]21[. بسيط كذكي  يمكنؾ مف  ىذا البرنامج
بكقت محدد أثناء ( auto shutdown)تضبيط كتنشيط أكتكماتيكي إليقاؼ الحاسكب 

. ارجة عف نطاؽ بحثنا، إضافة إلى ميزات أخرل خاليكـ لمرة كاحدة أك يكميان أك أسبكعيان 
 لكي passwordبالحمكؿ السابقة التي انتقاىا الباحث يمكف تحديد كممة عبكر خاصة   

. تمكنؾ مف تالفي أم عبث  ير مر كب بو كمنع التالعب بإعداداتؾ
  .protection programsاستخداـ برامج الحماية  (3
: ستخدمييالتصنيؼ األلعاب حسب محتكاىا كأعمار ـ [22](  ESRB)استخداـ  (4

1. Early Childhood (EC) سنكات فما فكؽ عمى أف ال تحكم أشياء  3: طفكلة مبكرة
 .يجدىا أآلباء  ير مالئمة
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2. Everyone (E) كىي مالئمة لمعديد مف األذكاؽ كقد . سنكات فما فكؽ 6: ألم شخص
 . تحكم قميال مف العنؼ

3. Teen (T) كمكضكعات إيحائيةسنة فاكبر، تحكم محتكل كلغة عنيفة  13: المراىقيف . 

4. Mature (M) سنة فما فكؽ كقد تحكم عنفا أك لغة أكثر شدة مما  17: الناضجيف
 . يحكيو صنؼ المراىقيف

5. Adults Only (AO) كال يسمح لبيعيا أك تحكم مشاىد أشد عنفان : البالغيف فقط ،
 .سنة 18استئجارىا لألعمار دكف 

 
: التوصيات

األسرة كالمدرسة كالجامع ككسائؿ اإلعالـ باألساليب ضركرة اىتماـ الجماعات المتسسية ؾ (1
القكيمة لمتنشئة االجتماعية السميمة فيجب القياـ بدكر الرقيب حتى ال يتعرض األبناء لكافة 

. بأذىانيـالمنتجات دكف تنقية األفكار التي تبثيا ىذه األلعاب 
لعاب تحذيرات عمى األممارسة الحككمات فرض ضغكطات عمى الصناعة بكتابة  (2

كضركرة تقنيف إنتاجيا كتحديد نسب اىتزاز معينة في األجيزة كخصكصان مع  االلكتركنية
. ازدياد عدد متداكلييا لتجنب اإلصابة بأمراض عصبية كارتعاش الذراعيف

ألعاب الكتركنية عربية المزيد مف اإلبداع لتطكير التقدـ التقني لمسكؽ العربية في إنتاج  (3
 .ا شائبة الغرب سكاء باألداء أك باألفكارخالصة ال تشكبو إسالمية

. :بػلتقميؿ األضرار الصحية لأللعاب االليكتركنية كحماية أبنائنا ينصح  (4
. دقيقة 15أال تزيد مدة المعب عف ساعتيف يكميان بشرط أف يتخذ فترات راحة كؿ .   أ   
ف األدكات أف تكك سـ، عمى70أال تقؿ المسافة بيف الطفؿ كشاشة الكمبيكتر عف . ب   

المعب مطابقة لممكاصفات العممية، كأف يككف ارتفاع حامؿ الكمبيكتر المستخدمة في 
.  متناسبان مع حجـ الطفؿ

س ككمية اإلضاءة بالحجرة التأكد مف جكدة الخامات المستعممة في صنع كراسي الجمك. ج   
ازية حتى يتجنبكا إبعاد األطفاؿ عف االستخداـ المتزايد أللعاب الحاسكب االىتزكأف يتـ 
.    المبكرة بأمراض عضمية خطيرة كارتعاش الذراعيف اإلصابة 

ينصح باف يككف ارتفاع الشاشة مناسبان بحيث يككف عمى مستكل  :العيفتجنب إجياد .  د   
قيـ عمى نقطة كاالرتفاع المثالي ىك أف يقع النظر عمى الشاشة مباشرةن بخط مست النظر

تمترات تحت الحدكد العميا لمشاشة، كما ينصح باقتناء شاشة سف( 7 – 5) تقع عمى بعد
بكصة عمى األقؿ، كينصح بكضع الشاشة في مكاف مناسب داخؿ المكتب أك  15بحجـ 

.  الغرفة، بحيث تقؿ االنعكاسات مف اإلضاءة الخمفية أك النكافذ
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كالمحافظة  ،ينصح بأتباع الطريقة السميمة لمجمكس بحيث تشكؿ المفاصؿ زاكية قائمة.  ىػ 
مستقيمتيف بقدر المستطاع أثناء الكتابة عمى لكحة المفاتيح أك استخداـ   فعمى اليدم

درجة بيف  90الفأرة مع الحفاظ عمى المرفؽ ليككف اقرب إلى الجسـ كتككف الزاكية 
. العضد كالساعد

لكف  تجنب تأثير اإلشعاعات الصادرة مف الشاشات، كىذه صغيرة في شدتيا ككميتيا.  ك   
التعرض المستمر ليا قد يسبب مشاكؿ مستقبمية كأفضؿ طريقة لمتقميؿ مف وثارىا 

مصدرىا بقدر اإلمكاف كاستخداـ شاشات ذات مكاصفات  فاالبتعاد عالمستقبمية ىك 
كيفضؿ استخداـ شاشات السائؿ البمكرم بدالن مف تمؾ . جيدة بحيث تصدر إشعاعات اقؿ
.  بط كىك ما يعرؼ بأنبكب الكاثكدالتي تعمؿ عمى تقنية أنبكب المو

ينصح بكضع الجزء الذم يحتكم عمى : لتجنب تأثير المجاالت الكيركمغناطيسية.  ح  
مككنات جياز الكمبيكتر بعيدان عف الجسـ بمسافة نصؼ متر عمى األقؿ، كما ينصح 

. كالقكابؿ بالمسافة نفسيا باالبتعاد عف األسالؾ
 

:  االستنتاجات
ترية ذات الطابع العنيؼ احتمت المراتب األكلى في أفضميتيا بالمعب، األلعاب الكمبيك (1

كممارسة ىذه األلعاب عمى المدل القصير يزيد العدكانية عند األشخاص، أما اآلثار 
البعيدة المدل فقد تككف دائمية كقد تصبح أكثر ألفة لالستعماؿ عندما يحيف كقت النزاع 

. عمى ارض الكاقع
  .عاب إلى خسائر مادية عمى مستكل الفرد كاألسرة كالمجتمعيتدم إدماف ىذه األؿ (2

 ممارسة األبناء األلعاب االليكتركنية العنيفة لساعات طكيمة يجعميـ يتمقكف شتى الطرؽ (3
كاألساليب كيتزكدكف بركح عدائية يتشربكف مف خالليا العنؼ بكافة أشكالو، تحتاج كقفة 

اءتيـ متسمحيف بنعـ السالح أخالؽ فاضمة صارمة بشكؿ يكفؿ لألبناء سالمتيـ كيصكف بر
 .كبنياف اسرم متماسؾ سميـ

ألعاب الكمبيكتر تيدد األطفاؿ بمتاعب صحية خطيرة كبالـ المفاصؿ كالجياز العظمي  (4
كالعضمي كالعينيف كالصداع كاإلجياد البدني كأحيانان الشعكر باالكتئاب كالقمؽ، إضافة إلى 

لقتاؿ كالعنؼ تشجع االنحرافات السمككية الخطيرة أف بعض ىذه األلعاب كخاصة ألعاب ا
 .مثؿ انتشار العنؼ كالعدكانية كتفشييا في المجتمع

ثكرة المعمكمات تتثر بشكؿ خاص عمى الشباب فكمما تعرضت ىذه الفئة لمشاىدة كسائؿ  (5
 .اإلعالـ عبر البرامج كاأللعاب كاالنترنت تأثرت بيا كتغيرت قيميا كاضطرب سمككيا

( 1) ممحق رقم
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استبانة بحث ميداني لدراسة 
( التأثير السمبي لأللعاب الكومبيوترية عمى األبناء)

 

يرجى اإلجابة عمى جميع األسئمة ككضع عالمة صح في الحقؿ المناسب -
المرحمة   -2العمر               -1معمكمات عامة     -

 

: ما نكع المعبة االلكتركنية التي تفضميا األكؿالمجاؿ  -
 

 
بالعاب الحاسكب عند تكفر  المجاؿ الثاني حدد المدة التي تحبذ قضائيا في المعب يكميان -

: الظركؼ المناسبة لؾ

 

 أبدان  نادران  دائمان  األلعاب أنكاع ت

    أمقتالية االم جي  ألعاب 1

    العنيفة ستبشف ألبمي ألعاب 2

    الدمكية مكرثاتلعبة  3

    لعبة ايفرككيست 4

    لعبة عاصفة الصحراء 5

    لعبة حرب الخميج 6

    ةاإلستراتيجيلعبة كاكنترسترايؾ  7

    فبفا لكرة القدـ 8

    سيارات محاربة 9

    سيارات سباؽ 10

    العاب فكرية سممية 11

 ان ابد نادران  دائمان  مدة المعب ت

1 2-6    

2 6-10    

3 10-12    

    مف ذلؾ أكثر 4

 الصفات أنكاع ت



 موّدة محمد سميمان

169 

. اجب عمى المعمكمات التالية حسب ظرفؾ الخاص :المجاؿ الثالث-
 
 

: المصادر
1) Uhlmann E. & J.Swanson. Exposure to violent video games 

increases automatic aggressiveness. Journal of Adolescence 27:41–
52(2004)             

العالـ الرقمي عف صحيفة  ةمجؿ ،"ألعاب الكمبيكتر بيف الترفيو كالتدمير" ،محمد شاىيف (2
ىػ المكافؽ السابع  1424، السابع كالعشريف مف جمادل األكلى 21العدد  ،الجزيرة

 chief@aljazirah.com  2003كالعشريف مف تمكز 
دكر اإلرشاد التربكم في مكاجية مخاطر العكلمة االقتصادية كالثقافية عمى " ميا حسيف، (3

 140، ص 2002نيساف  ،األكؿ، العدد مجمة األجياؿ، "كاقع المجتمع  العربي كمستقبمو
– 147  .

البرنامج الكقائي لحماية المعمكمات مف القرصنة عبر " ،طالؿ ناظـ عمكاف، ميسكف سميـ (4
لمفترة  ،كقائع المتتمر العممي التاسع لييئة المعاىد الفنية، مجمة التقني، "شبكات االنترنت

. 29-15، ص2005شباط  28-29
، ىػ1423، محـر "كر شرعي كقانكنيجرائـ االنترنت مف منظ"، محمد عبد اهلل المنشاكم (5

 www@minshawi.com. 2002كانكف الثاني 
بحث منشكر في مجمة ، "اآلثار السمبية لمتمفاز عمى سمكؾ األطفاؿ"عتاب صفر مكلكد،  (6

. 144-131، المجمد السابع عشر، ص2004،  في العدد األكؿ، التقني

 أبدان  نادران  دائمان  امتالؾ  حاسكب 1

    استخداـ حاسكبؾ لمتعمـ 2

    لأللعاباستخداـ حاسكبؾ  3

    بفيركساتحاسكبؾ  إصابة 4

    شراء كتاب بمصركفؾ 5

    لعبة بمصركفؾ CDشراء 6

    تممكؾ حاسكب ـمكتبة لعدزيارة  7

    زيارة منتدل العاب لعدـ تممؾ حاسكب 8

    النجاح في الدركس المدرسية 9

    المعاناة مف مشاكؿ بصرية 10

    رقبة كمفاصؿ والـالمعاناة مف  11

    بصداع كبدكار اإلصابة 12

    استخداـ الحركات الرياضية العنيفة 13

mailto:chief@aljazirah.com
mailto:www@minshawi.com


 .اآلثار السمبية لأللعاب االلكترونية عمى األبناء

170 

جدؿ عممي حكؿ ألعاب الفيديك كعالقتيا "، (كوخركف)فمكرنس تشي  ستيفف كالم، (7
.  2003، الحادم عشر مف تشريف الثاني 1548، العدد االتكنكلكجيقسـ عمكـ ، "باإلدماف

CNNarabic.com 
العنؼ في كسائؿ االتصاؿ المرئية كعالقتو بجنكح "، (2003)خميؿ  إبراىيـ، كعد األمير (8

. بغداد كمية اآلداب، العراؽ ةجامع، أطركحة دكتكراه" األحداث
مجمة الفنكف  صالح،ترجمة قاسـ حسيف  ،"األطفاؿوثار التمفاز في " ،لينكر مما ككب (9

. 24 – 16ص  ،1975 بغداد، ،اإلذاعيمعيد التدريب  ،8العدد  اإلذاعية،
10) Kahn H, Moks M & Vello J. Effect of Computer Training on 

Students’ Health.  Paper presented at the ECOHSE 2000 
Symposium, Kaunas, Lithuania: 4-7 October 2000 

، بحث "ىرمكف طبيعي يعالج حاالت القمؽ كتنظيـ فترات النكـ" ،2001 الشامي،مدحت  (11
  .2001السادس كالعشركف مف تشريف األكؿ  ،األمريكيةمجمة أخبار الطب الحديثة  عممي،

http://wwwaljazeera.net 
الجمكس في الكضع الصحيح أماـ الكمبيكتر يقي المستخدـ " ،األطباءدراسة لعدد مف  (12

الثاني عشر مف  ،153العدد  ،الجزيرةمجمة العالـ الرقمي عف صحيفة  ،"مشكالت صحية
. 2006المكافؽ الثاني عشر مف وذار  ىػ1427صفر 

تصدرىا  إعالمية،، مقالة طبية "يكتسح عالـ الطفكلة ؼالعف" ،مكيةالحميا بنت عبد السالـ  (13
المكافؽ السادس  2006السادس عشر مف وذار  السعكدية،المممكة العربية  كزارة الصحة،

 .ىػ 1427عشر مف صفر 
، "مف الجندم األمريكي كبديالن  لعبة القكة الخاصة تقدـ صكرة المقاكـ بطالن " صحفي، تحقيؽ (14

صفر 2المكافؽ  2002نيساف  15االثنيف  ،14270، العدد المبنانية اليكميةجريدة الحياة 
 .ىػ1423

 21 ،المبنانيةجريدة االنتقاد  ،"القكة الخاصة لغة جديدة لمقاكمة مستمرة" ،حاـزمصطفى  (15
. ـ2003 مف شباط

جريدة   ،"كؿ فتى عربي صار قادران عمى محاربة اإلسرائيمييف كاقتحاـ مكاقعيـ"، أيكب خداج (16
 . 2003، في السادس مف شباط األنكار المبنانية

، لمجمة اكف اليفمقاؿ  ،"األلعاب االليكتركنية ىؿ تقكل عمى المنافسة" ،أشرؼ حمدم (17
 chief@aljazirah.com .2003مف كانكف الثاني  23، 37العدد 

دائرة  ،كاإلعالـكزارة الثقافة  ،الجميكرية العراقية ،"كاألطفاؿالتمفاز " ،حسيف صالح قاسـ (18
. 73-66ص  ،1981 كاإلعالف،الدار الكطنية لمتكزيع  ،األطفاؿثقافة 

19) Thompson, R. Chasing after petty computer crime - TFEE: 
potentials – 1999, p 20 – 22           

20) http://aquariussoft.com/pc-lockup                              
21) http://aquariussoft.com/pc-shutdown. 
22) Thompson Kimberly M.; Haninger Kevin, Violence in E-Rated 

Video Games. JAMA, August 1, 2001—Vol. 286.  

http://wwwaljazeera.net/
mailto:chief@aljazirah.com

