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- رةــويــالب- 

نسانيةــك لية العلوم  الاجامتعية والإ  

 قسم العلوم الاجامتعية

 ال لعاب الإلكرتونية وعالقهتا ابلعنف دلى املراهقني اذلكور

(دراسة ميدانية مبدينة البويرة)  



 :ممخص البحث

 (دراسة ميدانية بمدينة البويرة)األلعاب االلكترونية وعالقتها بالعنف لدى المراهقين الذكور

   يعتبر موضوع األلعاب االلكترونية وتأثيرىا عمى ممارسييا من المواضيع المستجدة في مجال البحث العممي 

وذلك لحداثة وجودىا وانتشارىا في المجتمعات المعاصرة، حيث أنو لم يتم التطرق ليا بالقدر الكافي لفيم واقعيا 

إذ تكتسي ىذه الدراسة أىمية بالغة وذلك لعدة عوامل منيا، قمة الدراسات التي تناولت ، ومعرفة آثارىا وتبعاتيا

من  (المراىقين)الموضوع المدروس خاصة في المجتمع الجزائري، وألننا بصدد دراسة فئة حساسة من المجتمع 

ثبات العالقة بين ممارسة األلعاب االلكترونية والعنف لدى ىذه الفئة من جية أخرى  . جية، وا 

مفردة بحث من المراىقين الذين يمارسون  (50)   أقيمت ىذه الدراسة بمدينة البويرة عمى عينة مقصودة تكونت من 

األلعاب االلكترونية، وتيدف ىذه الدراسة في أساسيا لكشف العالقة بين األلعاب االلكترونية وعنف المراىقين من 

االطالع عمى أثر ممارسة  و األلعاب اإللكترونيةمدى تأثر المراىقين بالعنف االفتراضي فيالتعرف عمى خالل 

وفي ىذا الصدد قمنا بتقسيم دراستنا إلى أربعة فصول ،  العنف لدى لمراىقينظيوراأللعاب اإللكترونية العنيفة في 

 اإلطار العام لمدراسة وأدبيات البحث، أما الثاني والثالث فقد ضفصل لمبناء النظري لمدراسة، والذي قمنا فيو باستعرا

تناولنا فييما أبعاد ومؤشرات الموضوع شرحا وتفصيال من خالل التطرق إلى كل من المراىقة، العنف، المعب 

 والعنف االفتراضي، في حين اشتمل الفصل الرابع عمى الجانب الميداني لمدراسة، حيث تم فيو ةاأللعاب االلكتروني

 لمبناء المنيجي لمدراسة، كما عرضنا فيو تحميل المعطيات عن طريق استعمال كل من النسبة المئوية التطرق

مناقشة الفرضيات في ضوء نتائج البحث والدراسات السابقة، واتمما دراستنا باستنتاج عام بعدىا تمت ( ²كا)واختبار

 . وبعض االقتراحات والتوصيات المستوحاة من الدراسة الميدانية لمحد من الظاىرة

 
 .المراىقة، العنف، االلعاب االلكترونية، المعب:الكممات الدالة
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          إهــــداء        

:ِبسِْم ِاهلِل اْلرَحمَاِن اَلرَحِيم وَبْعد  

 َل أُهِدي عَمِلي ألمي فَهيَ حيػَاتِي وجَنَتي، وَلْن أُهِديهاَ ألِبي

 فػَأنػَا ومَا أمِْلُك ألِبي وَل أُهِديها ِلخْوتِي فَهُمْ أْهِلي وخَاصَِتي

  ُطُوِري فَوُصُوَلك هُنػَا يَجْعَُلك (ي) َأْهِديهَا َلك يامَن تترأ  

اللَ فَ    (ة)مَِلكَ 

.وِ رْ   فَههَا لِلتُراِا بِّبْر وَهُنػَا بػََ  َ ٌ    

      أَلْيَس الَمِلُك بِالتَلِر أَقْػػػَوى ِي ْ ػػػػػَ  باَلغاِب عاأُل دِ  َِ يُر  

       َحميد األثر ليس أَ ػػػػْػػػػػػػػػػػػَوىِنيْ ػػَػػػػػػػػػػِعلِم غػػػػيَػاُة رَُجٍ  بِااْ ػػ َ                     

       بَْيَن َخطَّْي الِعْلِم والَتتػػػػػػْػَوىنْ ػِّبػػػ َم َِ َكً  َوج                    النَػاُس ُترَى

      ُك  َههَا َوُكػػػػػػػػ َ َما أَْهػػػػػػػَوىَج ْ ػػَػػػػػػػػػػػػػػػِدي وَل عػػػػفَػَلك اُ ْ                    

                             

                                                                           

   سالمي       لخضر
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  :مقــــــــــــــدمة

 لم األلعاب من أشكال برزت المتعددة، الحاسوب واستخدامات التكنولوجي التطور ومع الثمانينات بداية في   

 باأللعاب األلعاب ىذه عرفت ،والمراىقين األطفال ثقافة في أساسيا دورا تمعب وأصبحت قبل من معروفة تكن

 ولم حديثة مازالت وأنيا سيما البحث، وتستحق االنتباه تثير ظاىرة  وأصبحتElectronic Gamesاإللكترونية 

 النمو عمى وتأثيراتيا بوية،رالت وداللتيا سماتيا حيث من المناسب بالشكل والدراسة بالبحث ليا التصدي يتم

  دورىاحول االختالفات زالت وما األلعاب ىذه أثارت ولقد ،خاص بشكل مراىقينوال عام بشكل لألطفال المتكامل

 المعب عممية أن إلى  De Bono"بونو دي" يذىب حيث الالعب، وعمى الفرد عمى المختمفة وتأثيراتيا بويرالت

 ر، أنوالتفكي ميارات تنمي سوف المعبة ميارات ممارسة بأن حساساإل يمتمكنا فإنو المحتوى، من جدا بكثير أىم

 توفره مما جدا بكثير أوسع الميارات من مجال لممارسة فرصة توفر األلعاب مواقف أنو بعيد، حد إلى صحيح

 مثل أمور  فيتفكيرك وسعي الوقت، طيمة يحدث ما أمر ىناك المعبة ففي المحتوى، ذات الموضوعات

 المعبة قواعد عمى تتعرف وبعدما األلعاب، لغالبية متمما جزءا تعد  التيالقرار واتخاذ والتخطيط اإلستراتيجية

 موقف من تجعل أن جميعا األمور ىذه عمى ويتعين التفكير، ميارة من جدا بكثير أىمية أقل المعرفة تصبح

 حول البشر ماليين يستيوي عالما اإللكترونية األلعاب أصبحت لقدو؛ التفكير ميارات لتنمية مثاليا موقفا األلعاب

 .مميارات الدوالرات العام في عميو وينفق العالم

   لكن ما يثير اىتمام الباحثين واىتمامنا ىو تمك اآلثار الناجمة عن ممارسة تمك األلعاب خاصة التي تحوي 

 العنف مشاىد بعض عمى تحتوي األلعاب االلكترونية من  89% نسبة أن دراسة  تشيرعنفا في طياتيا حيث

 الباحثون واعتبر (...موت جروح خطيرة، )األشخاص  ضد عنف فييا فيعنال محتوىال ذات ألعاب  نصف وأن

 كبيرة، بدرجة حيث يظير القتل الشخصيات، ىو إيذاء الرئيسي النشاط فييا يكون عنفا التي األلعاب أكثر أن

 إلحراز والقتل النار إطالق مبدأ، عمى تفوق واإلجرام، لمعنف مسرحا أنيا األلعاب بين ىذه المشترك والقاسم
                                                           

*
 - Dietz  Gentile and Richter Dill. Children Now. Now youk , 2001. 
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 األلعاب وىذه ؛ الخيالية الوحوش أحد رأس تمزيق أو األجسام، مخيفة كتقطيع مرعبة بطريقة يقتل والبطل الفوز

 ومحاولة عمييا والتعود العنف لرموز وامتالكيم  ليا  الممارسين أو المدمنين لتقبل األجواء ىيأت كوسيمة العنيفة

 دون ،توالبيو االنترنت، ومقاىي القاعات تخترق األلعاب ىذه وأن السيما المحاكاة، بغرض الرموز تمك تمثل

 ىذه وأن السيما األلعاب، ىذه آثار من الحد عمى قادرة تربوية أبوية مشاركة أو أسرية رقابة أو أسري وعي

 .اليمجية واألفعال الجرائم كل وتشمل العنف أعمال لمختمف مسرحا األلعاب

   ونظرا لالنتشار الواسع ليذا النوع من األلعاب ولما لو من تأثيرات عمى المجتمعات بصفة عامة والمجتمع 

األلعاب االلكترونية وعالقتيا بالعنف لدى المراىقين " بصفة خاصة فقد قمنا بيذه الدراسة بعنوان يالجزائر

، وذلك اعتقادا منا أن تأثير ىذا النوع من األنشطة يكون أكثر بروزا ووضوحا في ىذه الفئة من المجتمع "الذكور

التي تتميز بخصائص قد تزيد من تفاقم المشكمة، وفي ىذا الصدد قمنا بتقسيم دراستنا إلى أربعة فصول، فصل 

 اإلطار العام لمدراسة وأدبيات البحث، أما الثاني والثالث فقد ضلمبناء النظري لمدراسة، والذي قمنا فيو باستعرا

تناولنا فييما أبعاد ومؤشرات الموضوع شرحا وتفصيال من خالل التطرق ألى كل من المراىقة، العنف، المعب 

 والعنف االفتراضي، في حين اشتمل الفصل الرابع عمى الجانب الميداني لمدراسة، حيث تم ةاأللعاب االلكتروني

 لمبناء المنيجي لمدراسة، كما عرضنا فيو تحميل المعطيات ومناقشة نتائج البحث، واتمما دراستنا التطرقفيو 

 .   وبعض التوصيات المقدمة لمحد من الظاىرة باستنتاج عام
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  :تمهيد

 عمِ غرار الدراسات كالبحكث االجتهاعٓة التْ عادة ها تستٍؿ بدآتٍا بالبىاء الىظرم لمدراسة، سكؼ   

 بعىكاف ىستعرض فْ هستٍؿ بحثىا كفْ ٌذا الفصؿ أٌـ الخطكات اٖكلٓة التْ قهىا بٍا فْ إطار دراستىا

 إبراز الجاىب البىائْ  إلِ، حٓث ىسعِ فْ ٌذا الفصؿ''اٖلعاب االلكتركىٓة كعالقتٍا بالعىؼ لدل الهراٌقٓف''

  البحث كعدةإشكالٓةلمدراسة هف خالؿ تكضٓح أسباب اختٓار هكضكع الدراسة كأٌدافٍا، كها سىقكـ بطرح 

 .كأتْ لمدراسة كتحدٓد الهفآٌـ كالدراسات السابقة ككذا الهقاربة الىظٓرة  عىاصر أخرل تتعمؽ بالجاىب البىائْ
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 :أسباب اختيار الموضوع- 1-1

:     لقد تـ اختٓار ٌذا الهكضكع لعدة أسباب هىٍا

. حب التهٓز كذلؾ ٖف الهكضكع غٓر هتداكؿ بكثرة فْ الهجتهعات العربٓة بصفة خاصة- 

. إثراء الهكتبة بدراسة جدٓدة تضاؼ إلِ رفكفٍا- 

. التحضٓر لدراسة أكبر كأشهؿ فْ الهستقبؿ- 

. أٌهٓة الهكضكع كحساسٓتً ٖىً ٓهس فئة عهٓرة ٌاهة- 

.  التدرب عمِ كٓفٓة إىجاز البحكث العمهٓة الهٓداىٓة -

 :أهداف الدراسة- 1-2

.  اٖلعاب ا٘لكتركىٓةهدل تأثر الهراٌقٓف بالعىؼ االفتراضْ فْالتعرؼ عمِ - 

.  العىؼ لدل لهراٌقٓفظٍكراالطالع عمِ أثر ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة فْ - 

 :أهمية الدراسة- 1-3

 تكتسْ ٌذي الدراسة أٌهٓة بالغة كذلؾ لعدة عكاهؿ هىٍا، قمة الدراسات التْ تىاكلت الهكضكع الهدركس   

ىىا بصدد دراسة فئة حساسة هف الهجتهع  ثبات العالقة  (الهراٌقٓف)خاصة فْ الهجتهع الجزائرم، ٖك هف جٍة، كا 

 . بٓف ههارسة اٖلعاب االلكتركىٓة كعىؼ لدل ٌذي الفئة هف جٍة أخرل
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   :اإلشكالية- 1-4

ٌا بأسالٓب هختمفة كهتىكعة هثؿ التعبٓر المفظْ أك العىؼ كف، ٓهارسفراد    ٓعتبر العىؼ ظاٌرة عاهة بٓف اٖ

تعداٌها لمعىؼ الرهزم، كتأخذ أشكاال عدٓدة فْ شتِ هجاالت حٓاة كالعهؿ كفْ التجارة كالتحصٓؿ  البدىْ ٓك

هختمفة  ؿكاػثاري بأشآ َٓهكو هشاٌدة ٖفراددائهًا هو هعاىاة اجزءا العىف ؿ ٓهثالدراسْ كحتِ فْ المعب، حٓث 

هو إصابات غٓر بكثٓر هو ذلك أكثر  اىْػٓعكها هو همَٓو شخص حٓاتٍن أكثر إذ ٓفقد  ،العالنحاء فْ شتِ أى

 1.اٖشخاص أَ العىف الجهاعْ ٓوػههٓتة ىتٓجة لمعىف الهَجً لمذات أَ ب

   كالعىؼ كظاٌرة اجتهاعٓة تهس كؿ فئات الهجتهع، كتتعمؽ بجهٓع الهراحؿ العهٓرة لمفرد، كتعتبر الهراٌقة 

إحدل أٌـ ٌذي الهراحؿ ككىٍا تهثؿ بكابة الرشد كىٍآة هرحمة الطفكلة كفٍٓا ٓكتهؿ الىهك الجسهْ كالعقمْ 

. كاالجتهاعْ لمفرد

   كها أف الفرد فْ ٌذي الهرحمة ٓهر بعدة تغٓرات عهٓقة فْ حٓاتً تتهثؿ عاهة فْ الىهك الجسهْ الهتسارع 

كالتقمب الشدٓد فْ الهزاج كاالىفعاالت، أك ها ٓعرؼ بالظكاٌر الخاصة بالهراٌقة، ٌذي اٖخٓرة تجعؿ الهراٌؽ 

ٓكاجً هشاكؿ كصعكبات فْ التكٓؼ كالتأقمـ هع هحٓطً الخارجْ ها ٓؤدم بً فْ كثٓر هف اٖحٓاف إلِ اىتٍاج 

ة فْ تفاعمً هع هجتهعً تتهثؿ غالبا فْ العدكاىٓة كالتهرد كالسخٓرة كالتعصب  كابتداع طرؽ كأسالٓب غٓر سٓك

إلِ غٓر ذلؾ هف السمككات العىٓفة التْ تعزل إلِ عدة عكاهؿ كأسباب هىٍا الىفسٓة كاالجتهاعٓة كحتِ 

 البٓكلكجٓة كها أف ٌىاؾ عكاهؿ أخرل تساٌـ فْ ظٍكر ٌذي السمككات العىٓفة خاصة فْ ضؿ التطكر

ؿ حٓث ظٍرت فْ السىَات اٖخٓرة أشكابىائىا،  جدٓدة ٖكؿجمب هعً أفكارا َهشاالتكىكلكجْ الٍائؿ الذم 

أصبح الهراٌؽ فْ ؼ ،تػَا٘ىترىالحاسكب ؿ فْ هجاكبٓر لَجْ التكىكَتربَٓة جدٓدة تسآر التطَر ال ثقافٓة

عصرىا الحالْ ٓهضْ كقتا أطكؿ فْ استعهاؿ اٖجٍزة االلكتركىٓة الهختمفة طمبا لمهتعة كا٘ثارة، كىجد فْ 

                                                           
:  العراؽ.أسباب العىؼ لدل تالهٓذ الهرحمة االبتدائٓة هف كجٍة ىظر الهعمهٓف كالهعمهات. أسعد َٓس الشهرّ، صاحب - 1

 .219ص ،2012، جاهعة تكرٓت
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ٌذي اٖخٓرة أصبحت تبٍر  هقدهة ٌذي اٖجٍزة كؿ هف أجٍزة الكهبٓكتر كالٍاتؼ الهحهكؿ كالمكحات االلكتركىٓة

 هف عدة جكاىب هىٍا أىٍا تحكم العدٓد هف التطبٓقات الترفٍٓٓة تركٓزيالهراٌؽ كتستحكذ عمِ كقتً كاٌتهاهاتً ك

ا إذ ال ٓكاد ٓخمك هىٍا بٓت أك  كالتْ ىجد فْ هقدهتٍا اٖلعاب ا٘لكتركىٓة التْ تعددت كتىكعت كزاد اىتشاٌر

 . فْ هعظـ الهجتهعات الغربٓة كالعربٓةهتجر

ٖخٓرة إلِ هستكل ٌائؿ هف التطكر التقىػْ الػػػذم ٓهزج بٓػػػف اككصمت اٖلعاب ا٘لكتركىٓة فْ السىكات     

التأثٓر البصرم كالصكتْ كالحركْ، كالهحػاكاة كالتفاعؿ هع الحركة البشػػػٓرة السمكٓنا، كأصبح التصكٓر التمفٓزكىْ 

 . هع  الرسكـ الهتحركػة، ههػػا جعؿ الالعػب ٓحس بأىً ٓعٓػش عالهنا حقٓقٓػػنا داخؿ تمؾ المعبةههزكجا

 فٓجد فٍٓا الهراٌؽ كؿ أىكاع كأشكاؿ العىؼ هثؿ  لٍا هضهكف عىٓؼ تمك اٖلعابالهشكمة أف العدٓد هف َ   

 َتىهْ إلِ غٓر ذلؾ هف أفعاؿ العىؼ،الهَت صدقاء، الىار عمِ اٖ القػإط، الشجار، راخػالص ؿ القت،الرعب

إو إطالق الىار عمِ أصدقائك " ؿ بعض اٖفكار هثؿ كالهراٌقٓف  لدُ اٖطفا تمك الىهاذج هو اٖلعاب

 ."ٍّ َههتع جداؿهس ْءػهو الدن ش َإردائٍن فْ برك

كبالرغـ هف كجكد إٓجابٓات لٍذا الىكع هف اٖىشطة الترفٍٓٓة الذم ٓتهثؿ أساسا فْ تىهٓة القدرات الذٌىٓة     

فإف لً آثارا سمبٓة عمِ الهراٌقٓف، حٓث أىٍا قد تككف هصدرا لمقمؽ الىفسْ الذم ٓىتج عف الهشاٌد الهخٓفة 

كالقتؿ كالدهاء كأشكاؿ الكحكش الخٓالٓة هها ٓؤدم إلِ ظٍكر عىؼ حقٓقْ خارج ىطاؽ المعبة، كفْ ٌذا السٓاؽ 

مؾ أف اٖلعاب ا٘لكتركىٓة تتسـ بالعىؼ كتؤدم إلِ هضاعفة الٍٓجاف الفٓسٓكلكجْ الكظٓفْ "*:فسفتقكؿ السٓدة ٓك

 1." كاٖفكار العدكاىٓة كتىاقص فْ السمكؾ االجتهاعْ الهىضبطهشاعركتراكـ اؿ

                                                           
إٓجابٓات كسمبٓات اٖلعاب ا٘لكتركىٓة كدكافع ههارستٍا هف كجٍة ىظر طالب التعمٓـ العاـ . عبد اهلل ابف عبد العٓزز، الٍدلؽ-  1

. 05جاهعة الهمؾ سعكد، د ت، ص: الٓراض. بهدٓىة الٓراض
 .باحثة أهٓركٓة أجرت هتابعة هٓداىٓة لمعدٓد هف ألعاب الفٓدٓك*  
 



 الفصل األول                                                                            البناء النظري للدراسة
 

7 
 

ج كعىؼ ال فْ حجا أكثر دخكمھعىٓفة كتركىٓة لالعابا أ  الذٓف ٓمعبكفهراٌقٓفلأف ا:  **"جٓىتمْ " كٓضٓؼ   

لتهثؿ قائع  عرض كٓهكفر اط٘ا اذھفْ ك أقراىٍـ،هع رؾ فْ هعا لتكرطلتعرض ضة لمرعهدرسٓف، كأكثر لاهع 

 هثؿ الحادث الشٍٓر الذم حدث فْ كلدٓىا هف الىهاذج كاٖهثمة ها ٓبعث عمِ دؽ ىاقكس الخطر" رهكز العىؼ 

 هىٍـ 13 عىدها قاـ طالباف فْ إحدل الهدارس بإطالؽ الىار عشكائٓان عمِ زهالئٍـ كقتمكا 1999أهٓركا عاـ 

 قاـ 2006كفْ عاـ  العىؼ كالقتؿ ٖلعاب السبب فْ ارتكابٍـ لٍذي الجٓرهة ٌك إدهاىٍـك شخص، 200كأصابكا 

 عاهان بسرقة سٓارة ثـ سرؽ هسدس هف شرطْ كأطمؽ عمًٓ 18كالذم ٓبمغ هف العهر " دٓفٓف هكر" ٓدعِ هراٌؽ

رب بٍا، كبعد القبض عمِ ٌذا الهراٌؽ اكتشؼ أىً كاف ٓمعب  الىار كأصاب ثاىْ ثـ أخذ سٓارة الشرطة ٌك

"Grand Theft Auto "  المعبة العىٓفة التْ ٓحدث فٍٓا ها فعمً ٌذ ْ  . الهراٌؽابشكؿ هفرط ٌك

 حٓث قتؿ زهالئً حؽفْ ب هجزرة تكاارعمِ هدرسة ل انعصكؿ هف ( عاها16 )هراٌؽأقدـ لهاىٓا أفْ  ك

 1" .عىٓفةب إلكتركىٓة لعاهعظـ كقتً ٓمعب أقضِ هىٍـ بعد أف 17

ادة فْ هستكٓات العىؼ لدل الهراٌقٓف  ههارسةكلقد أثبتت دراسة هالٓٓزة أف  ألعاب الفٓدٓك العىٓفة ٓؤدم إلِ ٓز

ا   2.فْ هالٓٓز

هف كؿ ها سبؽ كىظرا لقمة الدراسات التْ تىاكلت ٌذا الهكضكع فْ الهجتهعات العربٓة عاهة كالهجتهع    

: الجزائرم خاصة، ٓهكف تحدٓد هشكمة الدراسة فْ السؤاؿ الرئٓسْ أتْ

ٌؿ ٌىاؾ عالقة بٓف ههارسة اٖلعاب االلكتركىٓة كالعىؼ لدل الهراٌقٓف؟ - 

 :كتىبثؽ هىً اٖسئمة الفرعٓة أتٓة

 

                                                           
جاهعة سعد دحمب . رسالة هاجستٓر". أثر اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة فْ تىهٓة السمكؾ العدكاىْ لمهراٌؽ. "رقٓة، هحهكدم- 1
 . 20، ص2010الجزائر، .

 .قاـ بدراسة حكؿ اٖلعاب االلكتركىٓة العىٓفة** 
2-Khaire adine belghiras et autres.les jeux  de video et leurs relatons avec la violence des 

adolescents. Malizia : Université de tonko Abderrahmane,s.d.         

http://www.actionha.net/articles/4712-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-8-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-
http://www.actionha.net/articles/4712-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-8-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-
http://www.actionha.net/articles/4712-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-8-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-
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   ٓتعمـ الهراٌؽ ىهاذج العىؼ هف خالؿ تعرضً لمعىؼ االفتراضْ الهتضهف فْ اٖلعاب االلكتركىٓة؟ٌؿ - 

 العىؼ لدل الهراٌقٓف؟لظٍكر  ذات الطابع العىٓؼههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة  تؤدم ٌؿ- 

 :الفرضيات- 1-5

.  ٓتعمـ الهراٌؽ ىهاذج العىؼ هف خالؿ تعرضً لمعىؼ االفتراضْ الهتضهف فْ اٖلعاب االلكتركىٓة-

. الهراٌقٓفلدل عىؼ  ٓؤدم لظٍكر اؿالعىٓؼذات الطابع ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة - 

 :تحديد المفاهيم- 1-6

: العنف -1-6-1

ٓعرؼ العىؼ عمِ أىً لغة التخاطب اٖخٓرة الههكىة هع الكاقع كهع أخٓرف، حٓث ٓحس الهرء بالعجز عف     

إٓصاؿ صكتً بكسائؿ الحكار العادم، كحٓف تترسخ القىاعة لدًٓ بالفشؿ فْ إقىاعٍـ باالعتراؼ بكٓاىً كقٓهتً، 

ك استجابة سمككٓة تتهٓز بطبٓعة اىفعالٓة شدٓدة قد تىطكم عمِ اىخفاض فْ هستكل البصٓرة كالتفكٓر    1.ٌك

عرفت الجهعٓة العاهة لٗهـ الهتحدة العىؼ عمِ أىً اعتداء جسدم أك هعىكم هقصكد هف جٍة تتهتع ك   

بسمطة هادٓة أك هعىكٓة هف جٍة أخرل، كقد تككف ٌذي فردا أك جهاعة أك طبقة اجتهاعٓة أك دكلة تحاكؿ 

إخضاع طرؼ آخر فْ إطار عالقة قكة غٓر هتكافئة اقتصادٓا أك اجتهاعٓا أك سٓاسٓا، هها ٓتسبب فْ إحداث 

          2.أضرار هادٓة أك  ىفسٓة أك هعىكٓة لمفرد أك الجهاعة أك طبقة اجتهاعٓة أك دكلة أخرل

ٌك كؿ سمكؾ اىفعالْ ٓتهٓز بالخشكىة ٓقكـ بً الهراٌؽ، هكجً ىحك ىفسً أك ىحك ٌدؼ :  التعريف اإلجرائي

ككف إها هادٓا أك هعىكٓا لفظٓا أك ضهىٓا تضهف أسمكب هكاجٍة ٓك ككف فْ أغمب اٖحٓاف (رهٓزا)هعٓف ٓك ، ٓك

ىتج عف ٌذا السمكؾ إٓذاء لٕخٓرف أك لىفسً   .هصحكبا بتعبٓرات تٍدٓدًٓ ٓك

                                                           
ة الجزائٓرة. فكزم أحهد، بف دٓردم- 1  2007جاهعة ىآؼ لمعمـك اٖهىٓة،: الٓراض. العىؼ لدل التالهٓذ فْ الهدارس الثاىٓك

 . 35ص
 الهؤسسة الجاهعٓة لمدراسات كالىشر كالتكٓزع: بٓركت.1ط. إشكالٓة العىؼ الهشرع كالعىؼ الهداف. رجاء، هكْ كساهْ عجـ- 2

. 41، ص2008
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  . ٓمجأ إلًٓ الهراٌؽ لمتعبٓر عف حالتً الىفسٓة كالجسدٓةأسمكبٌك ك   

: المراهقة -1-6-2

كهعىاي التدرج ىحك الىضج  (Adolescerre)هشتقة هف الفعؿ الالتٓىْ  (Adolescence)كمهة هراٌقة    

 ْ ْ تمؾ الهرحمة التْ تبدأ هف بدآة البمكغ حتِ اكتهاؿ ىهك العظاـ، ٌك البدىْ كالجىسْ كالعقمْ كاالىفعالْ، ٌك

قترب هف ىٍآة ىهكي البدىْ  هصطمح كصفْ لمفترة التْ ٓككف فٍٓا الفرد غٓر ىاضج، اىفعالٓا كذا خبرة هحدكدة ٓك

   1.هرحمة ٓتطمع فٍٓا الهراٌؽ إلِ ٌذا العالـ بعٓكف جدٓدة كالعقمْ

   أها الهراٌقة فْ عمـ الىفس تعىْ االقتراب هف الىضج الجسدم كالىفسْ كالعقمْ كاالجتهاعْ، كلكىً ال ٓصؿ 

  2. سىكات10إلِ اكتهاؿ الىضج إال بعد سىكات عدٓدة قد تصؿ إلِ 

 20سىة إلِ سف 12 ٌْ إحدل هراحؿ حٓاة الفرد تأتْ بعد هرحمة الطفكلة كتهتد هف سف :التعريف اإلجرائي 

 : كتىقسـ لثالث هراحؿ ٌْسىة،

ٓهر خاللٍا الفرد بتغٓرات جسدٓة كعقمٓة سىة، 20ال18ِ سىة،  كهف 17ال15ِسىة، كهف 14ال12ِهف 

تهٓز الفرد خاللٍا باالىفعاؿ الشدٓد كتقمب فْ الهزاج كبعض السمككات غٓر السكٓة . كعاطفٓة كاجتهاعٓة، ٓك

:  الّمعب-1-6-3

ذا ٓعىْ      ٓعرؼ الّمعب لغكٓا، ككها كرد فْ قاهكس الهحٓط، بأىً هصدر لمفعؿ لعب كهعىاي ضد جّد، ٌك

اىتفاء صفة الجّدٓة عف المعب عكس العهؿ، كها ٓتضهف هفٍكـ الّمعب، ككها ذكر فْ قاهكس الهىجد، الهزاج 

كفعؿ فعؿ ٓقصد الّمذة أك التىزي، فعؿ فعؿ ال ٓجدم عمًٓ ىفعا، كٓعرؼ هحهد عدس الّمعب بأىً استغالؿ طاقة 

 3.الجسـ الحركٓة فْ جمب الهتعة الىفسٓة لمفرد، كال ٓتـ المعب دكف طاقة ذٌىٓة أك حركة جسهٓة

                                                           
 .75، ص2006دار الكتاب الحدٓث، : القاٌرة . الهراٌقة كأسباب االىحراؼ. هركة، شاكر الشربٓىْ-  1
 .  15، ص2008هركز ا٘سكىدٓرة لمكتاب، : ا٘سكىدٓرة. الهراٌقة سف التهرد كالبمكغ. عبد الهىعـ، الهٓالدم - 2
 . 15، ص2009در الفكر، : عهاف. 4ط. الّمعب  عىد اٖطفاؿ اٖسس الىظٓرة كالتطبٓقٓة. حىاف، عبد الحهٓد العىاىْ - 3



 الفصل األول                                                                            البناء النظري للدراسة
 

10 
 

   أها هعجـ هصطمحات العمكـ االجتهاعٓة فقد عرؼ الّمعب بأىً اشتراؾ ىشاط ٓراضْ أك ترفٍْٓ، سكءا كاف 

  1.ٓتـ بهكجب قكاىٓف كأىظهة هعترؼ بٍا  (organized play) أك لعبا هىظها free Play) )لعبا حرا 

 الّمعب ٌك ىشاط بدىْ أك ذٌىْ ٓقكـ بً الهراٌؽ قصد الكصكؿ لمراحة الىفسٓة كالهتعة :التعريف اإلجرائي

.   كالترفًٓ، كال ٓهتاز بالجدٓة عكس اٖعهاؿ كالىشاطات اٖخرل

  :األلعاب اإللكترونية- 1-6-4

ألعاب )أك عمِ شاشة الحاسكب  (ألعاب فٓدٓك)ٌْ ىكع هف اٖلعاب التْ تعرض عمِ شاشة التمفاز    

أك تحّد ( الحركْ/التآزر البصرم)،كالتْ تزكد الفرد بالهتعة هف خالؿ تحّد استخداـ الٓد هع العٓف (الحاسكب

ر البراهج ا٘لكتركىٓة ذا ٓككف هف خالؿ تطٓك   2.ا٘هكاىات العقمٓة، ٌك

   ٌْ ألعاب هبرهجة بكاسطة الحاسكب كتمعب عادة فْ أىظهة ألعاب الفٓدٓك، حٓث تعرض فْ التمفاز بعد 

هكف أف تعهؿ عمِ أجٍزة خاصة هحهكلة هثؿ الحاسكب كالٍاتؼ الىقاؿ      3.الخ...عرض الجٍاز بً، ٓك

ْ كؿ ىشاط تىافسْ افتراضْ :التعريف اإلجرائي  ٌْ ىكع هف التطبٓقات الترفٍٓٓة ذات الطابع ا٘لكتركىْ، ٌك

رقهْ ٓقكـ بً الهراٌؽ تحكهً قكاعد هعٓىة بشكؿ ٓجعؿ الفرد ٓدخؿ فْ جك تىافسْ هع أخٓرف أك ضد 

 .أشخاص افتراضٓٓف داخؿ المعبة فْ هختمؼ اٖجٍزة ا٘لكتركىٓة

 

 

 

 

                                                           
دار الهسٓرة لمىشر كالتكٓزع : عهاف.1ط.اٖلعاب ا٘لكتركىٓة فْ عصر العكلهة هالٍا كها عمٍٓا. هٍا، حسف الشحركرم - 1

 .31، ص2008كالطباعة، 
 .46، صالسابؽالهرجع - 2
كٓبٓدٓا الهكسكعة الحرة، . لعبة فٓدٓك- 3 . /https://ar.wikipedia.org/wikiلعبة فيديوٓك

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 : الدراسات السابقة- 1-7

: دراسات أجنبية- 1-7-1

 1 :"العاب الفيديو وعالقتها بالعنف لدى المراهقين"   كآخركفٓر الدٓف بىجٓرسخ  

ادة هستكل العىؼ لدل الهراٌقٓف، كها    سعت ٌذي الدراسة  ٘ٓجاد العالقة بٓف اٖلعاب االلكتركىٓة العىٓفة كٓز

 (إىاث495ذككر ك 499) طالبا994 حٓث تـ تعٓٓف هجهكعة هف عىٓت بالهقارىة بٓف الجىسٓف فْ ٌذا الهجاؿ،

تٓف فْ كالىج فالْ فْ هالٓٓزا،  كتـ اعتهاد الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ كأداة االستبٓاف فْ هف هدرستٓف ثاىٓك

 :الدراسة التْ تتضهف الفرضٓات التالٓة

ادة هستكل العىؼ لدل الهراٌقٓف-   .ههارسة ألعاب الفٓدٓك العىٓفة ٓؤدم لٓز

 .ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف ههارسة الهراٌقٓف الذككر لٗلعاب العىٓفة كبٓف الهراٌقات- 

 . ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف تأثر الهراٌقٓف الذككر باٖلعاب العىٓفة كبٓف الهراٌقات- 

: كقد خمصت ٌذي الدراسة إلِ عدة ىتائج أٌهٍا ها ٓمْ

ادة هستكٓات الع-  .  لدل الهراٌقٓف فْ هالٓٓزاىؼالتعرض ٖلعاب الفٓدٓك العىٓفة ٓؤدم إلِ ٓز

. الهراٌقكف الذككر أكثر ههارسة لٗلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة هف الهراٌقات ا٘ىاث- 

.  ا٘ىاثهراٌقات الذككر أكثر تأثرا باٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة هف اؿهراٌقٓفاؿ- 

:     كخرجت ٌذي الدراسة بعدة تكصٓات أٌهٍا

. ٓجب تصىٓؼ اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة كاستخداـ أكثر لمرقابة- 

ادة الدراسات فْ ٌذا الهجاؿ لتككف أكثر فاعمٓة كذات فائدة خاصة فْ الهجتهعات أسٓكٓة التْ -  تدعٓـ كٓز

. تىدر بٍا ٌذا الىكع هف الدراسات، كدراسة ٌذا الهكضكع هف جاىب آخر

 

                                                           
1- ipid.Khaire adine belghiras et autre. 
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: تقييم الدراسة

ٓف ها جعمٍا تهس بصفة هباشرة فئة     اعتهدت ٌذي الدراسة عمِ هجتهع بحث هككف أساسا هف الطمبة الثاىٓك

ٌْ دراسة ال باس بٍا ، الهراٌقٓف، كها تهٓزت بحجـ عٓىة ال بأس بً ٓجعمٍا أكثر تهثٓال كتعهٓها لهجتهع البحث

، كتتقاطع ٌذي الدراسة خمصت لعدة ىتائج ٌاهة كقدهت تكصٓات لمكقآة هف أضرار اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة

تهثؿ فْ تأثٓر اٖلعاب االلكتركىٓة العىٓفة عمِ  هع دراستىا فْ ككف أىٍا هست جاىبا هٍها هف دراستىا ٓك

.   الهراٌقٓف

 :الدراسات العربية- 1-7-2

 : الدراسة األولى

  ْ1: "حمول ..األلعاب اإللكترونية وعزوف األوالد عن الدراسة نتائج " عباس سبت 

 :أهداف الدراسة

.  تكعٓة أكلٓاء اٖهكر كأكالدٌـ بأضرار ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة- 

.  إٓجاد حمكؿ لهشكمة عزكؼ اٖكالد عف الدراسة بسبب ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة- 

:  فروض الدراسة

.  ٓكجد فرؽ ذك داللة إحصائٓة بخصكص استجابات أفراد العٓىة تبعا لمهىاطؽ التعمٓهٓة ال- 

. ال ٓكجد فرؽ ذك داللة إحصائٓة بخصكص استجابات أفراد العٓىة تبعا لمصؼ الدراسْ- 

.  ال ٓكجد فرؽ ذك داللة إحصائٓة بخصكص استجابات أفراد العٓىة تبعا لمعهر-

.  ال ٓكجد فرؽ ذك داللة إحصائٓة بخصكص استجابات أفراد العٓىة تبعا لمجىس-

تتىاكؿ الدراسة أفراد العٓىة لجهٓع الهىاطؽ التعمٓهٓة الست لهختمؼ الهراحؿ التعمٓهٓة بدءا هف  : حدود الدراسة

ت  . الصؼ الخاهس االبتدائْ حتِ الصؼ الثاىْ عشر الثاىكم بقسهًٓ اٖدبْ كالعمهْ بهدارس دكلة الكٓك

                                                           
ت. اٖلعاب ا٘لكتركىٓة كعزكؼ اٖكالد عف الدراسة ىتائج كحمكؿ.  عباس، سبتْ -1  .2013ف، .د: الكٓك
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 .اعتهدت ٌذي الدراسة عمِ الهىٍج الكصفْ الذم ٓالئـ هع الدراسات التربكٓة:  منهجية الدراسة

ا٘لكتركىٓة كبعد  عزكفٍـ عف الدراسة ٓرجع إلِ ههارسة اٖلعاب كافؽ هعظـ أفراد العٓىة عمِ أف :نتائج الدراسة

 .( 3)تحمٓؿ إجابات أفراد العٓىة  تبٓف أف الكسٓط لكؿ إجابة هف إجابات أسئمة االستباىة بمغ أكثر هف 

 ٓرل الباحث أف طرؽ عالج  هشكمة عزكؼ اٖكالد عف الدراسة بسبب اىشغالٍـ باٖلعاب: توصيات الدراسة

 :ا٘لكتركىٓة ٌْ

 .هعرفة إٓجابٓات كسمبٓات اٖلعاب ا٘لكتركىٓةبتثقٓؼ الكالدٓف - 

رشاد اٖكالد عمِ هعرفة أضرار اٖلعاب ا٘لكتركىٓة التْ تترؾ آثاران عمِ ىفس-    . كسمكؾ الكلد.تكعٓة كا 

تكٓزع كقت الطفؿ كالهراٌؽ بٓف الدراسة كالمعب عمِ أف ٓككف كقت المعب االلكتركىْ كالمعب البدىْ الٓراضْ - 

  .فْ أٓاـ العطؿ الرسهٓة،  هع تحدٓد كقت المعب ا٘لكتركىْ عمِ أال ٓتجاكز الساعة الكاحدة بالٓكـ

هراقبة هراكز اٖلعاب ا٘لكتركىٓة لهىع اٖلعاب التْ تىهْ العىؼ كالعدكاف كا٘ضرار بالهرافؽ العاهة - 

  .كالخاصة

  .تخصٓص هراكز اٖلعاب لٗطفاؿ كهراكز أخرل  لمهراٌقٓف- 

 .تحدٓد كقت المعب لمطفؿ عمِ أال ٓتجاكز الساعة الكاحدة بالٓـك - 

 فْ دكلة االلكتركىٓة دراسة أقٓهت حكؿ اٖلعاب أكؿلٍذي الدراسة ىكع هف الخصكصٓة ككىٍا تعد : تقييم الدراسة

ت، كذلؾ ٓجعمٍا  دراسة ههٓزة حٓث خمص الباحث لعدة ىتائج تتعمؽ بأضرار ههارسة   االلكتركىٓة اٖلعابالكٓك

هثؿ تىاهْ العىؼ كالعزكؼ عف الدراسة، كعمِ العهـك ٌْ دراسة هتكسطة عمِ العهـك بالىظر لفرضٓات 

، كتتقاطع ٌذي الدراسة هع دراستىا فْ ككىٍا هست جاىبا هف تأثٓرات الباحث كالكسائؿ الهستخدهة لمجهع البٓاىات

ك تأثٓر العىؼ الهتضهف فٍٓا عمِ الههارس لٍا خاصة اٖطفاؿةاٖلعاب االلكتركىْ  . لكىٍا أغفمت جاىبا هٍها ٌك

 

 



 الفصل األول                                                                            البناء النظري للدراسة
 

14 
 

 :الدراسة الثانية

 ْممارسة بعض األلعاب اإللكترونية العنيفة وعالقتها بالسموك العدواني في  ".سمكل بىت عمْ حهصاى

 1":ضوء بعض المتغيرات لدى طالب الصف الثالث المتوسط بمدينة الرياض

   لقد أجٓرت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمِ العالقة بٓف ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة كالسمكؾ العدكاىْ فْ 

 حٓث  كاعتهدت الباحثة عمِ الهىٍج الكصفْ، كالتحصٓؿ الدراسْ لدل الطالب، الذاتضكء هتغٓرم تقدٓر

طالبا هف طالب الصؼ الثالث الهتكسط هف الهدارس الحككهٓة  (880)أجٓرت الدراسة عمِ عٓىة بمغت 

 : كاىطمقت هف الفرضٓات التالٓةالىٍآرة، 

 . بٓف عدد ساعات ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة كالدرجة الكمٓة لمسمكؾ العدكاىٌْىاؾ عالقة- 

بٓف عدد ساعات ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة كالدرجة الكمٓة لمسمكؾ العدكاىْ فْ ضكء ٌىاؾ عالقة -  

 .تقدٓر الذات

بٓف عدد ساعات ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة كالدرجة الكمٓة لمسمكؾ العدكاىْ فْ ضكء ٌىاؾ عالقة - 

التحصٓؿ الدراسْ 

: كخمصت الدراسة لعدة ىتائج أٌهٍا   

كجكد عالقة ذات داللة إحصائٓة بٓف عدد ساعات ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة كالدرجة الكمٓة لمسمكؾ - 

. العدكاىْ

تكجد عالقة ذات داللة إحصائٓة بٓف عدد ساعات ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة كالدرجة الكمٓة لمسمكؾ - 

(. 0.1800)العدكاىْ فْ ضكء تقدٓر الذات بمغت قٓهة هعاهؿ االرتباط 

                                                           
ههارسة بعض اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة كعالقتٍا بالسمكؾ العدكاىْ فْ ضكء بعض الهتغٓرات " .سمكل، بىت عمْ حهصاىْ- 1

. 2011السعكدٓة،.جاهعة الهمؾ سعكد. رسالة هاجستٓر".لدل طالب الصؼ الثالث الهتكسط بهدٓىة الٓراض
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كجكد عالقة ذات داللة إحصائٓة بٓف عدد ساعات ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة كالدرجة الكمٓة لمسمكؾ - 

كلقد خرجت ٌذي الدراسة بتكصٓات  (0.9808)العدكاىْ فْ ضكء التحصٓؿ الدراسْ بمغت قٓهة هعاهؿ االرتباط

: أٌهٍا

 ضركرة هشاركة أباء كاٖبىاء عىد شرائٍـ اٖلعاب ا٘لكتركىٓة. 

 الحرص عمِ تحدٓد زهف ههارسة ٌذا الىكع هف اٖلعاب. 

 اٌتهاـ الهربٓف بطرح بدائؿ ٓتـ هف خاللٍا شغؿ أكقات الفراغ. 

 ـ بأضرار اٖلعاب ا٘لكتركىٓة العىٓفة  .إدراؾ أٌهٓة البراهج الىكعٓة كا٘رشاد لتكعٓة الطالب كأسٌر

تهٓزت ٌذي الدراسة بكبر حجـ العٓىة ها جعمٍا أكثر جدٓة كتهثٓال لهجتهع البحث، كتكصمت إلِ : تقييم الدراسة

ىتائج ٌاهة كهىطقٓة، كها ختهتٍا الباحثة بجهمة هف الهقترحات كالتكصٓات الٍاهة التْ تٍدؼ إلِ ىشر ثقافة 

التكعٓة بأضرار اٖلعاب ا٘لكتركىٓة، عمِ العهـك كاىت ٌذي الدراسة جٓدة كهكفقة، كذلؾ العتهادٌا عمِ التحمٓؿ 

، كتتقاطع ٌذي الدراسة هع هكضكعىا فْ أىٍا درست العالقة بٓف اٖلعاب االلكتركىٓة كالسمكؾ الكهْ لمبٓاىات

 . العدكاىْ الذم ٓعتبر أشهؿ هف العىؼ

 :الدراسة الثالثة

 دراسة إيجابيات وسمبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع ممارستها من وجهة " عبد اهلل بف عبد العٓزز الٍدلؽ

  1:"الرياضنظر طالب التعميم العام بمدينة 

ْ دراسة     ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ إٓجابٓات كسمبٓات اٖلعاب ا٘لكتركىٓة كدكافع ههارستٍا، ٌك

بٓة طبقت عمِ  : ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ ها ٓمْك  طالبا،359شبً تجٓر

. التعرؼ عمِ دكافع ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة لدل طالب التعمٓـ العاـ- 

. هعرفة إٓجابٓات ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة هف كجٍة ىظر طالب التعمٓـ- 
                                                           

 .هرجع سابؽ. عبد اهلل، بف عبد العٓزز الٍدلؽ-  1
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 .هعرفة سمبٓات ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة هف كجٍة ىظر طالب التعمٓـ العاـ- 

 كتكصمت الدراسة إلِ عدد هف الىتائج ٌهٍا أف ٌىاؾ عدد هف العكاهؿ تدفع طالب التعمٓـ العاـ لههارسة 

. إلخ...اٖلعاب ا٘لكتركىٓة هثؿ السعْ لمفكز، الهىافسة التحدم

كها ٓرل أف لههارسة ٌذي اٖلعاب آثارا إٓجابٓة كأخرل سمبٓة، كهف أثار ا٘ٓجابٓة أىٍا تسٍـ فْ تحسٓف بعض 

الهٍارات االجتهاعٓة كاٖكادٓهٓة لدل الالعبٓف، هثؿ هٍارة تعمـ المغات اٖجىبٓة، هٍارة حؿ الهشكالت، هٍارة 

ْ عدٓدة، تـ تصىٓفٍا إلِ ست فئات أضرار دٓىٓة، أضرار سمككٓة كأهىٓة، أضرار : الكتابة، أها أثار السمبٓة ٌك

صحٓة، أضرار اجتهاعٓة كأضرار أكادٓهٓة كأضرار عاهة، كأخٓرا قدهت الدراسة عددا هف التكصٓات ذات صمة 

ٓف كأكلٓاء اٖهكر ا٘حاطة بأٌـ الجكاىب ا٘ٓجابٓة كالجكاىب السمبٓة  بالىتائج، أٌهٍا أىً ٓىبغْ عمِ التربٓك

لٗلعاب ا٘لكتركىٓة، كذلؾ بٍدؼ العهؿ عمِ تعٓزز الجكاىب ا٘ٓجابٓة كالحد هف آثار الجكاىب السمبٓة، ككذا 

قكهْ عمِ هستكل الكطف العربْ ٘جراء بحكث ذات صمة باٖلعاب ا٘لكتركىٓة كالعهؿ عمِ /إىشاء هركز كطىْ

. إىتاجٍا بها ٓتكافؽ هع دٓف كعادات كتقالٓد الهجتهعات ا٘سالهٓة كالعربٓة

:  تقييم الدراسة

 لقد تكصمت ٌذي الدراسة إلِ العدٓد هف الىتائج الٍاهة هف بٓىٍا التعرؼ عمِ سبب إقباؿ الهراٌقٓف عمِ   

ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة الهختمفة كعددت بعض أثار ا٘ٓجابٓة كالسمبٓة لٗلعاب ا٘لكتركىٓة، كها قدهت 

ٓجعمىا  ٌذي الدراسة جهمة هف التكصٓات التْ تٍدؼ لمحد هف أثار السمبٓة هف ههارسة اٖلعاب ا٘لكتركىٓة، ها

ذا ها ٓخدـ ىرل بأىٍا دراسة هكفقة إلِ حّد  ها  خاصة أىٍا تىاكلت هكضكع العىؼ فْ اٖلعاب االلكتركىٓة ٌك

  . هكضكع دراستىا
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 :الدراسات الجزائرية- 1-7-3

 :الدراسة األولى

 1:"لممراهق العدواني السموك تنمية عمى العنيفة اإللكترونية األلعاب أثر" رقٓة هحهكدم 

 :ٌدفت الدراسة إلِ ها ٓمْ   

 الهراٌقٓف أكساط فْ استٍالكا اٖكثر العىٓفة، االلكتركىٓة اٖلعاب كهضهكف شكؿ كخصائص هصدر  هعرفة -

 . الهتهدرسٓف

 .العىٓفة االلكتركىٓة اٖلعاب ههارسة فْ الهتهدرسٓف،  الهراٌقٓف عادات  هعرفة -

 .العىٓفة االلكتركىٓة اٖلعاب فْ الهتضهىة العىؼ رهكز عف  الكشؼ -

 . الهراٌؽسمكؾ عمِ العىٓفة، االلكتركىٓة اٖلعاب فْ الهتضهىة العىؼ رهكز تأثٓر هدل هعرفة  -

 ال تتعدل أك كالعدكاف، العىؼ قٓـ تبىْ ثـ كهف كالتهثؿ التقهص ىحك رغبة الهراٌؽ فْ تكقد كاىت أف الهتهدرس

 . كالعدكاف العىؼ هف هكبكتة عف التفٓرغ فْ الهراٌؽ فسحة تككف أف

 .العدكاىْ لمهراٌؽ السمكؾ تىهٓة عمِ عىٓفة الكتركىٓة العاب لعب فْ الهستغرؽ الزهىْ الحجـ تأثٓر  هدل -

 . كالهراٌقات ا٘ىاث الذككر الهراٌقٓف بٓف االفتراضْ العىؼ رهكز استٍالؾ فْ الفركؽ  كشؼ -

 سمككٓات فْ تتجمِ كالتْ الهدرسْ العىؼ ظاٌرة عمِ االفتراضْ العىؼ رهكز اىعكاس هدل  هعرفة -

 .الهراٌؽ كتصرفات

    استخدهت الباحثة الهزاكجة بٓف الهٍج الكصفْ التحمٓمْ ككذا هىٍج تحمٓؿ الهحتكل كاعتهدت عمِ عٓىة 

ٓف تالهٓذ شهمت ،قصدٓة ذككر  74  إلِ هكزعٓف هبحكث 150 : ب قدر كالذم هتكسط كالرابعة الثالثة الهستٓك

 ألعابا ٓمعبكف الذٓف "بكسمٓهاىْ احهد " بإكهالٓة الهتكسطة الهرحمة تالهٓذ فْ الدراسة هجتهع إىاث كتهثؿ76ك

 التحكـ أجٍزة باقْ أك ستٓشف البالم أك جٍاز الحاسكب جٍاز عمِ ذلؾ كاف سكاء بالعىؼ تتسـ الكتركىٓة
                                                           

 .هرجع سابؽ. رقٓة، هحهكدم- 1
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 هابٓف ٓتراكح سىٍـ اٖصمْ الهجتهع أفراد فاف السف حسب أها االىترىٓت عمِ أك اٖلعاب قاعات فْ أك اٖخرل

ك 1996) إلِ (1991  هابٓف هحصكر هٓالدٌـ تآرخ هف أم سىة 19 إلِ سىة 13  الهراٌقة هراحؿ ٓشهؿ ٌك

 لجهع البٓاىات كتحمٓمٍا كالهقابمة كالهالحظة أدكاتالهتأخرة؛ كركىت الباحثة الستخداـ عدة  الهتكسطة،  الهبكرة "

 :كاالستبٓاف كخمصت لمىتائج التالٓة

 صكتٓة، لغة ا٘بعاد، هؤثرات الثالثٓة الرسكـ" الكاقعٓة هبدأ كفؽ االلكتركىٓة لمعبة االفتراضْ الكاقع ٓصهـ -

 فْ لالىغهاس الالعب تحضٓر ضركرات هف ٌذاك كاقعٓة، المعبة هككىات بجعؿ ٓقضْ الذم ،"لفظٓة، هكسٓقِ

تجمِ االفتراضْ،  الكاقع  : خالؿ هف ذلؾ ٓك

 .الحاضر أحداث هعالجة- 

 . بىآات شارع، طبٓعة،" كاقعٓة لهرجعٓة ٓستىد هكاىْ إطار- 

 البطؿ فكرة سٓادة هع ،"شجاعة، تحدم قكة، بطكلة،" الحقٓقْ البطؿ لصكرة الهجسد ا٘ىساف البطؿ اختٓار- 

 .البطمة عمِ الذكر

ر خالؿ هف أساسا بالعىؼ الهختارة االلكتركىٓة العاب تتسـ-   ت تفجٓرار دها قتؿ، " أشكالٍا هختمؼ تصٓك

 .هبارزة ضرب، هطاردة، هتىاثرة، ضحآا أشالء دهاء، ساحات همتٍبة، ىٓراف

ر-   التْ القضآا كؿ لهعالجة اٖهثؿ الحؿ كاعتباري البطكلة أشكاؿ هف كشكؿ هشركعة، كقٓهة العىؼ تصٓك

 . البطؿ هٍهة تجسد

 اٖلعاب تكتىفً إلِ ا٘ثارة عمِ تعتهد ككىٍا ا٘ستراتٓجٓة كاٖلعاب الحركة العاب إلِ العٓىة أفراد ٓتجً- 

 "االفتراضٓة القٓادة ههارسة هف تهكٓىً ككذا حمً المعب عمِ غهكض هف ا٘ستراتٓجٓة

 "هحٓطً هع تعاهمً فْ العىٓفة االلكتركىٓة اٖلعاب فْ الهتضهىة االفتراضْ العىؼ رهكز هراٌؽاؿ ٓتهثؿ- 

 ."ا٘ىاث كالهراٌقات الذككر الهراٌقٓف بٓف االفتراضْ العىؼ رهكز استٍالؾ فْ دالة فركؽ تكجد - 
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 اٖلعاب فْ الهتضهف االفتراضْ العىؼ رهكز  استٍالؾفْ لهراٌؽٓستغرقً ا الذم الزهىْ الحجـ زاد كمها  -

 .العدكاىْ لمسمكؾ هٓمً زاد العىٓفة االلكتركىٓة

 اٖلعاب فْ الهتضهف االفتراضْ العىؼ رهكز هف كالتصرفات السمككٓات حٓث هف الهدرسْ العىؼ ٓتغذل- 

 .العىٓفة االلكتركىٓة

اعتهدت ٌذي الدراسة عمِ هجتهع بحث هككف أساسا هف تالهٓذ هف طكر الهتكسط ها جعمٍا  :تقييم الدراسة

تهس بصفة هباشرة فئة الهراٌقٓف، كها تهٓزت بحجـ عٓىة ال بأس بً ٓجعمٍا أكثر تهثٓال لهجتهع البحث؛ ٌْ 

دراسة ال بأس بٍا بالىظر لمفرضٓات التْ أعطتٍا الباحثة حٓث أىٍا كاىت تهس جكاىب الهكضكع الذم ىحف 

، كتتقاطع ٌذي بصدد التطرؽ إلًٓ، كها خمصت لعدة ىتائج تتعمؽ بعالقة اٖلعاب االلكتركىٓة كعىؼ الهراٌقٓف

الدراسة هع دراستىا فْ العدٓد هف الىقاط لككىٍا أقٓهت فْ الهجتهع الجزائرم كعمِ عٓىة هف الهراٌقٓف كقد هست 

ك تأثٓرات العىؼ االفتراضْ فْ اٖلعاب االلكتركىٓة .   جاىبا هف دراستىا ٌك

 :الدراسة الثانية

در-    من عينة عمى تحميمية وصفية دراسة األطفال لدى السموكيات عمى اإللكترونية األلعاب أثر" هٓرـ قٓك

 1:" بالجزائر العاصمة المتمدرسين األطفال

ا كهدل الترفٍٓٓة، اٖىشطة هف الىكع لٍذا الكبٓر التكجً خطكرة    استٍدفت ٌذي الدراسة أساسا  الكبٓر تأثٌٓر

 .الجزائر كخاصة العربٓة البمداف جهٓع فْ اٖطفاؿ عمِ

 الىشاطات عف الىظر صرؼ عمِ تعهؿ فٍْ غربٓة، بؿ عربٓة لٓست اٖلعاب ٌذي هعظـ أف    كباعتبار

 فكائد هف تقدهً لها الطفؿ حٓاة فْ كبٓرا دكرا تمعب التْ كالبدىٓة الٓراضٓة الىشاطات ههارسة خاصة اٖخرل،

ة، كاجتهاعٓة كىفسٓة جسهٓة  كتغٓٓر سمككٍـ كتىهٓط اٖطفاؿ سمكؾ تفعٓؿ فْ فعاؿ دكر هف لٍا كلها كتربٓك

                                                           
در- 1  الهتهدرسٓف اٖطفاؿ هف عٓىة عمِ تحمٓمٓة كصفٓة دراسة اٖطفاؿ لدل السمككٓات عمِ ا٘لكتركىٓة اٖلعاب أثر."هٓرـ، قٓك

. 2012-3،2011جاهعة الجزائر.هاجستٓر رسالة ".بالجزائر العاصهة
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ة، هبادئٍـ  التالهٓذ عمِ كالشبكٓة كالهحكسبة ا٘لكتركىٓة اٖلعاب ٌذي أثر هعرفة فْ لمحاجة كدعها التربٓك

ـ ٓتراكح كالذٓف العاصهة، بالجزائر االبتدائٓة الهرحمة فْ الهتهدرسٓف  .سىة 12 ك7بٓف ها أعهاٌر

 عف الهعمكهات هف ههكف عدد أكبر جهع تستٍدؼ التْ التحمٓمٓة الكصفٓة البحكث ضهف الدراسة ٌذي تدخؿ   ك

 السمكؾ عمِ ا٘لكتركىٓة اٖلعاب ههارسة أثر لدراسة الهٓداىْ تكجٍٍا خالؿ هف االجتهاعٓة، كالظكاٌر الكقائع

حصائٓة كهٓة كأدكات التربكم الهسح أسمكب ذلؾ فْ هستخدهة الطفؿ، لدل  هثؿ كتحمٓمٍا البٓاىات لجهع كا 

 .كالهالحظة كالهقابمة االستبٓاف

 كالذٓف عاها 12 ك07 بٓف ها سىٍـ ٓتراكح الذٓف الجزائٓرٓف اٖطفاؿ هف هفردة 200 هف الدراسة عٓىة كتككىت

ـ تـ العاصهة، بالجزائر كٓقطىكف ا٘لكتركىٓة اٖلعاب ٓهارسكف  كالهتكسطة الراقٓة اٖحٓاء فْ هدارس هف اختٓاٌر

 كهدرسة "الكاد باب"بمدٓة  هف "الغفارم ذر أبك" كهدرسة "حٓدرة" بمدٓة هف "أكرابح ا٘خكة" كهدرسة كالشعبٓة،

 "سكٓركاؿ"حْ الزكار باب بمدٓة هف " 01 سهآة بف الحمٓـ عبد" كهدرسة القبة بمدٓة هف "اٖعرج بف هحهد"

 بحٓث فًٓ، الهتكاجدة كالحْ فٍٓا، التالهٓذ كعدد الهؤسسة أقدهٓة أساس عمِ ٓقكـ الهدارس لٍذي اختٓارىا ككاف

 كالرابعة كالثالثة الثاىٓة السىة كأقساـ االبتدائٓة الدراسٓة السىكات هختمؼ هف هفردة خهسٓف كاحدة كؿ هف أخذىا

  .كالذككر ا٘ىاث بٓف كهتىكعٓف كالخاهسة،

دفت الِ  :   ٌك

ْ أال ا٘لكتركىٓة االتصالٓة كسائؿ هع تعاهمٍا خالؿ هف الهعمكهات هجتهع فْ الجزائر كاقع هعرفة  -  ٌك

 .الشبكٓة ا٘لكتركىٓة كاٖلعاب ا٘لكتركىٓة اٖلعاب اٖجٍزة

 .الجزائٓرٓف اٖطفاؿ أكساط بٓف ا٘لكتركىٓة اٖلعاب كاقع عمِ ا٘طالع- 

 شدة هف الحد فْ الهساٌهة قصد الظاٌرة ٌذيب الهحٓطة الجكاىب هختمؼ عف الكشؼ إلِ الكصكؿ هحاكلة- 

ا تفاقهٍا أسباب أٌـ عف كالبحث أكلِ، كخطكة ٌافعىفكا  تأثٓراتٍا هف الحد إلِ لمكصكؿ السمكؾ عمِ كأثٌر

ا هف كالتقمٓؿ السمبٓة  .اىتشاٌر
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 .العاصهة الجزائر فْ اٖطفاؿ سمككٓات عمِ ا٘لكتركىٓة اٖلعاب تأثٓر هدل هعرفة- 

 فْ طرحٍا تـ التْ التساؤالت عف بٍا أجاب االستىتاجات هف جهمة إلِ الدراسة ىٍآة فْ الباحث    كتكصؿ

 .الدراسة بدآة

 .كالهىاسبات العطؿ فْ ا٘لكتركىٓة اٖلعاب اٖطفاؿ أغمبٓة ٓهارس- 

 العدكاىْ السمكؾ زرع عمِ صاىعٍٓا هف بتخطٓط تعهؿ فٍْ اٖطفاؿ سمكؾ عمِ تأثٓر ا٘لكتركىٓة لٗلعاب- 

  .الطفؿ شخصٓة فْ

 .ا٘لكتركىٓة اٖلعاب فْ الهفضمٓف أبطالٍـ ٓقمدكف اٖطفاؿ أغمبٓة- 

رغـ أف ٌذي الدراسة لـ تتىاكؿ فئة الهراٌقٓف كعالقتٍـ باٖلعاب ا٘لكتركىٓة كاٌتهت أساسا بفئة : تقييم الدراسة

اٖطفاؿ إال أىٍا تعد دراسة هفٓدة فْ ٌذا الهجاؿ حٓث قدهت الباحثة فرضٓات ال بأس بٍا أثرت ٌذا الهكضكع 

. كجعمتً أكثر كضكحا هف قبؿ خاصة داخؿ الهجتهع الجزائرم
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 :المقاربة السوسيولوجية- 1-8

    العىؼ شأىً شأف أم سمكؾ آخر، ٌك سمكؾ هتعمـ اكتسبً الفرد هف البٓئة التْ ٓعٓش فٍٓا، ٓستعهمً الهراٌؽ 

ككسٓمة لحؿ الهكاقؼ الصعبة التْ ٓكاجٍٍا فْ التفاعؿ هع هحٓطً االجتهاعْ، كلقد قاهت عدة ىظٓرات هفسرة 

:  لعؿ أٌهٍالمعىؼ

  :نظرية التعمم االجتماعي- 1-8-1

 هتعمـ ٓتعمهً الفرد عف طٓرؽ ها ٓعرؼ بالىهذجة العىؼتتركز ٌذي الىظٓرة عمِ فكرة أساسٓة هفادٌا أف    

''Modelage'' ِأم عف طٓرؽ هشاٌدة غٓري ٓهٓؿ إلِ تقمٓدي فْ سمككً هها ٓؤدم إلِ تعهٓـ ذلؾ السمكؾ عم 

   1.أخٓرف

  كفْ ضكء ٌذي الىظٓرة فإف الهراٌؽ ٓتعمـ السمكؾ العىٓؼ هف خالؿ ههارستً لٗلعاب ا٘لكتركىٓة التْ 

تتضهف هشاٌد عىٓفة كىهاذج اٖبطاؿ االفتراضٓف عف طٓرؽ الهالحظة ثـ تقمٓد الهشاٌد أك اٖبطاؿ الهفضمٓف 

ـ أك ٓؤذكف أىفسٍـ . ها ٓجعمٍـ ٓعتدكف عمِ غٌٓر

إلِ أف السمكؾ العىٓؼ ٓهكف تعمهً كأم  سمكؾ آخر، إها هف خالؿ '' ألبرت بىدكرا''   كها أشارت تجارب 

تعٓزز ٌذا السمكؾ هباشرة أك هف خالؿ تقمٓد سمكؾ ىهاذج عىٓفة، سكاء كاىت الىهاذج حٓة أك هتمفزة، ككمىا ىدرؾ 

حجـ الىهاذج التْ ٓصادفٍا الهراٌؽ حٓف ٓهارس اٖلعاب ا٘لكتركىٓة السٓها العىٓفة هىٍا، فالهراٌؽ ٓالحظ 

رسخً فْ ذاكرتً لٓعٓد إىتاجً الحقا فْ الكاقع بعد خركجً هف المعبة االفتراضٓة   .السمكؾ العىٓؼ ثـ ٓحفظً ٓك

 

 

 

                                                           
أثر برىاهج إرشادم لهعمهات التربٓة الخاصة فْ تعدم السمكؾ العدكاىْ لدل التالهٓذ بطٓئْ . فاتح، ابمحد فتكحْ-  1

 . جاهعة الهكصؿ، د ت: العراؽ.التعمـ
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 :والمحاكاة التقميد نظرية -1-8-2

 إجراهْ سمكؾ أك هىحرؼ سمككْ ىهط تعمـ أم كالتقمٓد، كالهحاكاة التقمٓد عف ىاتج الهىحرؼ السمكؾ اكتساب   

 السمكؾ أىهاط هف ىهط ٖم قدكة، أك هثاؿ كجكد هف البد التعمـ فعؿ كلحدكث التقمٓد، عهمٓة خالؿ هف

 .(تارد حسب)لتقمٓدي الفرد ٓسعِ الذم االجتهاعْ

 الىهط لىفسق سمكؾ أك بفكري الفرد بٍا ٓستعٓد شعكٓرة، ال أك شعكٓرة هحاكلة كؿ مھ: تارد لدل    كالهحاكاة

 :ثالث لقكاىٓف ٓخضع تارد لدل كالتقمٓد أخر، عىد الحظً الذم السمككْ أك الفكرم

 (الهتحضر تقمٓد إلِ ٓرىك الهتخمؼ الكبٓر، ٓقمد الصغٓر) أسفؿ إلِ أعمِ هف التقمٓد ٓتـ- 

 .(طردٓة عالقة)بالهقمد تربط التْ الصمة بقكة التقمٓد قكةتأثر - 

 1.ذاتً حد فْ السمككْ الفعؿ كلٓس ،إبدائٍا بأسمك  فٍٓافالهتغٓر كتتطكر، تتداخؿ السمكؾ أىهاط- 

   هها سبؽ فإىىا ىفسر ظٍكر السمككات العىٓفة لدل الهراٌقٓف الذٓف ٓهارسكف اٖلعاب االلكتركىٓة العىٓفة راجع 

ف لمشخصٓة حٓث ٓقـك بتقمٓد تمؾ الىهاذج داخؿ المعبة  أساسا لفكرة أف الهراٌؽ فْ هرحمة اكتشاؼ كتكٓك

 ٌذا هف االفتراضٓة ٖىٍا تعتبر بالىسبة لً هثاال كىهكذجا لمقكة كالسٓطرة ككؿ الهعاىْ التْ ٓتطمع لٍا الهراٌؽ

كها أف ارتباط الهراٌؽ كتأثٓر قكة التقمٓد لشدة تعمؽ الهراٌؽ بذلؾ الىكع هف الىشاط هف جٍة أخرل، ، جٍة

بالبطؿ فْ المعبة ٓجعمً ٓحاكْ سمككاتً كٓحاكؿ تطبٓقٍا فْ ارض الكاقع بأسالٓبً الخاصة هها ٓجعمً ٓىتج عىفا 

. حقٓقٓا خارج ىطاؽ المعبة االفتراضٓة

 

 

 

 

                                                           
 .36-35هرجع سابؽ، ص ص. رقٓة، هحهكدم-  1
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 :التفاعمية الرمزية- 1-8-3

ظؿ الشخصٓة دراسة فْ هعرفٓا هىظكرا الرهٓزة التفاعمٓةعتبر ت     كعهمٓاتً التفكٓر دراسة ٌك اٌتهاهٍا هركز ٓك

ذا ،أىفسٍـ عف كهفآٌهٍـ هعاىٍٓـ ىفٍـ أم العالـ عف ٓعرفكىً أىٍـ ٓعتقدكف ها ىفٍـ حٓىها البشر ىفٍـ فىحف  كا 

 لٍا البد الفرد بدراسة تتعمؽ ىظٓرة أم  أفلذلؾ تبعا القكؿ فبإهكاىىا أٓضا الالشعكٓرة العهمٓات بكجكد قبمىا ها

 إعطاء الضركرم هف أف أم ببعض ستكٓات الـتمؾ كعالقة لمشخصٓة تمفةلهخا الهستكٓات هع التعاهؿ هف أٓضا

 كحسب ههثمٓف هجرد هف أكثر أىىا غٓر بالتهثٓؿ ىقكـ أىىا عمِ "جكفهاف  "هع ا٘قرار ٓهكىىاك ل؛فحك الشخصٓة

 . تمؾكالرهكز عاىْالـ صىع عهمٓة تعقٓد هف تقمؿ الرهٓزة التفاعمٓة فإف كالرهكز عاىْالـ هع ىتعاهؿ حٓىها كحتِ

تٍـ بتشكٓؿ البشر بٍا ٓقكـ التْ الطٓرقة    إف ا لمكاقع رٓؤ ٌر ا كف مكتطٓك هعٓىة  لقكاعد خاضعة عهمٓة اعتباٌر

ا كفٓـ ذاتٍا الرهكز أك عاىْكها أف تمؾ الـ  الكاقع هف آخر طاىـ تشكؿ ٌاإف بؿ ال هىظهة بىٓة ذات اعتباٌر

 .االجتهاعْ العالـ ضهف

 أف أشكالٍا أكضح فْ تحاكؿ كال االجتهاعْ بالفعؿ خاصة ىظٓرة ؛اٖفراد لدراسة ىظٓرة إذف الرهٓزة التفاعمٓة   

ا، لمهجتهع ىظٓرة تصبح ك لمفعؿ كتفسٌٓر ا ٌك  كاختٓار ذلؾ ُٓرل أف كف ٓـكلكف، لمغآة بسٓط الىظرم جزٌؤ

ر ٌْ إلٍٓا تشٓر التْ ٌهةلـكا ة،الفعمْ الحٓاة هكاقؼ تعقٓدات بعض استٓعاب صمحة لـهقصكد  تفسٓر تطٓك

 1.الفعمْ العالـ تعقٓدات التفسٓر ذلؾ ٓفقد أف دكف البشر أفعاؿ هف جاىب أكبر ٓستكعب كشهكال دقة أكثر ىظرم

   هها سبؽ كاىطالقا هف هعىِ التفاعمٓة الرهٓزة، فإىىا ىفسر ظٍكر العىؼ لدل الهراٌقٓف ىاتج عف تمؾ الهعاىْ 

كتسبٍا الهراٌؽ هف خالؿ تفاعمً هع الهضاهٓف العىٓفة فْ اٖلعاب االلكتركىٓة، حٓث  كالرهكز التْ ٓككىٍا ٓك

 هصدرا لتمؾ الهعاىْ كالرهكز التْ ٓككىٍا الهراٌؽ فْ شخصٓتً، كتصبح ىهطا اجتهاعٓا ةتعتبر المعبة االلكتركىْ

كقالبا سمككٓا ٓتفاعؿ بً هع هحٓطً الخارجْ، حٓث أف كثافة التمقْ التْ ٓجدٌا الهراٌؽ جراء ههارستً لٗلعاب 

                                                           
ت. ترجهة هحهد حسٓف غمـك. الىظٓرة االجتهاعٓة هف بارسىز إلِ ٌابرهاس. آاف، كٓرب-  1 ، ص 1999عالـ الهعرفة، : الكٓك

 .128-127ص
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العىٓفة كتفاعمً هعٍا تجعمً ٓحهؿ العدٓد هف الهعاىْ كالرهكز العىٓفة هثؿ اٖلفاظ البذٓئة، كفْ ٌذا الصدد ٓقكؿ 

تـ تداكلٍا عبر عهمٓات تأكٓؿ ٓستخدهٍا كؿ فرد فْ تعاهمً هع ، أف ٌذي الهعاىْ تحكر كتعدؿ" *بمكهر ٓك

 1."ا٘شارات التْ ٓكاجٍٍا

ىها ٓحكري كٓعدلً لٓعٓد      أم أف الهراٌؽ لٓس بالضركرة أف ٓترجـ ذلؾ الفعؿ العىٓؼ كها ٌك فْ المعبة كا 

استخداهً فْ تفاعمً هع أخٓرف، كهف خالؿ ٌذا ىستقْ أف الهراٌؽ كهف خالؿ تفاعمً هع اٖحداث كاٖفعاؿ 

 .العىٓفة داخؿ المعبة االلكتركىٓة ٓتشكؿ لدًٓ قالب أك أسمكب تفاعمْ ٓغمب عمًٓ طابع العىؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 119الهرجع ىفسً، ص -  1
 .هشٍكر بفرضٓاتً الثالث كلقد ذكرىا إحداٌا فْ خضـ فْ تفسٓرىا لمظاٌرة الهدركسة: أحد ركاد ىظٓرة التفاعمٓة الرهٓزة*- 
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 :ممخص الفصل

'' اٖلعاب ا٘لكتركىٓة كعالقتٍا بالعىؼ لدل الهراٌقٓف'':  لقد تـ التطرؽ فْ الفصؿ اٖكؿ هف ٌذي الدراسة بعىكاف

إلِ كؿ هف أسباب اختٓار الهكضكع كأٌداؼ الدراسة، كها تـ عرض إشكالٓة الدراسة كطرح التساؤؿ كالفرضٓات 

 كتـ تحدٓد الهفآٌـ الهتعمقة بالدراسة كتعٓرفٍا اٖكادٓهْ كا٘جرائْ لمباحث، كها تىاكؿ ٌذا الفصؿ بعض

ربة السسٓكلكجٓة قاالدراسات السابقة التْ تىاكلت الهكضكع أك التْ كاىت تهس إحدل جكاىبً، كقد تطرقىا إلِ الـ

سقاطاتً الىظٓرة التْ ىرل بأىٍا اٖقرب لتفسٓر الهكضكع كالظاٌرة الهدركسة، كبٍذا ىككف قد أىٍٓىا  لمهكضكع كا 

.       البىاء الىظرم لمدراسة
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  :تمييد

سنحاول في ىذا الفصل الذي يدخل ضمن الجانب النظري لمدراسة استعراض بعض أبعاد الدراسة، وألن    

دراستنا تستوجب ذلك، سنركز فيو عمى كل من مفيومي المراىقة والعنف لكونيما يرتبطان مباشرة بفرضيات 

ومتغيرات بحثنا، حيث سنقوم بتطرق لماىية كل مفيوم عمى حدى، وكذا سرد بعض العناصر الميمة التي تتعمق 

 .بالمفيومين مثل النظريات المفسرة ليما، وذلك من أجل جعل دراستنا أكثر قيمة وأكاديمية
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 : ماىية المراىقة-2-1

 :المراىقة  مفيوم 1-1-2-

 من االقتراب إلى يشير والمعنى ،والدنو االقتراب يعني والذي راىق الفعل إلى العربية في المراىقة لفظ  يرجع  

  وتعني Adorée البلتيني الفعل من  مشتقةAdolescence لكممة  البلتيني األصل أما، والرشد النضج

 لمفرد السموكية فييا التصرفات تتميز ،العمر من فترة بأنيا المراىقة النضج، ويعرف ستانمي من االقتراب

 تحت يندرجAusbell, 1955 ) )أوزبل تعريف نجد  بينما،العنيفة والتوترات الحادة واالنفعاالت بالعواطف

 التي المطمقة الحرية بين ما تقع التي الفترة أنيا(   (Soronson لمفرد، ويضيف سورنسون البيولوجي التحول

 نوري ويرى، والتكامل النضج مرحمة في الفرد عمى تفرض التي والقيود والمسؤولية الطفولة في مرحمة اكتسبت

 ال العمر من الفترة ىذه وان ،أو األنوثة الرجولة وبين الطفولة بين تقع النمو من مرحمة ىي المراىقة أن الحافظ

فييا  السيكولوجي النمو عممية وأن متفاوتة وىي ي،النمو الجسم في السرعة تعتمد عمى ألنيا بدقة تحديدىا يمكن

 مرحمة اإلنسان، فيي حياة في طبيعية مرحمة عن عبارة ىي عامة بصفة والمراىقة أيضا وغامضة محددة غير

 الذات عمى االعتماد مرحمة إلى الكبار عمى المعتمدة الطفولة حياة من طبيعيا انتقاال الفرد منيا انتقالية ينتقل

 ونيايتيا بدايتيا وتختمف والبيولوجية واالجتماعية النفسية التغيرات من العديد والمرحمة الفترة ىذه ويصاحب

 1.أخرى إلى منطقة من تختمف وكما والجماعات األفراد باختبلف

 

 

 

                                                           
 السموك بظيور وعبلقتو المتمدرس قھالمرا لدى الدراسي التوافق تحقيق في الذات مفيوم ميةھأ."دومة  بن، زبيدة- 1

 .76-75ص ص، 2011. 2الجزائر جامعة.رسالة ماجستير".العدواني
 



 .والمراىقة                                                                 العنف:ثانيالفصل ال
 

30 
 

 :المراىقة  أشكال2-1--2

 وضع النفس عمماء حاول وقد متنوعة، وأساليب متعددة أشكال في تأتي فيي لممراىقة، واحد نمط يوجد    ال

 :ىو التقسيم وىذا منيم، جماعة كل في السائدة السموكية األنماط بحسب لممراىقين تقسيم

 اآلخرين مع الجيدة والعبلقة االنفعالي، واالتزان باليدوء المراىقين من النوع ىذا يمتاز :المتكيفة المراىقة- أوال

 أحبلم في المراىق يسرف وال معو، وتوافقو لو بتقدير المجتمع المراىق يشعر والمجتمع، كما والمدرسة األسرة في

 لو تحدث التي لمتغيرات واعٍع  لذاتو، متقبل لمسؤولياتو، مدرك فالمراىق السمبية، االتجاىات أو الخيال أو اليقظة

 عمى وضوابط حدوًدا اآلباء يضع عندما وذلك وسيولة، يسر في النضج إلى يصمون النمط ىذا في فالمراىقون

 .والتعاطف بالحب يتسم إيجابًيا موقًفا ويتخذون سموكيم،

 وينطوي األصدقاء مجتمع ومن األسرة مجتمع من المراىق ينسحب حيث :المنطوية االنسحابية المراىقة- ثانًيا

 والشعور والخجل والتردد والسمبية العزلة إلى تميل مكتئبة صورة فالمراىق ومشكبلتو ذاتو تأمل ويفضل نفسو عمى

 عبر وأفكاره آرائو ويعبر عن وأنشطتيم، اىتماماتيم اآلخرين يشارك فبل االجتماعي، التوافق وعدم بالنقص

 من أمانيو يحقق حيث اليقظة أحبلم في ويسرف الناس، عمى والتيجم النقد إلى ويميل الشخصية، مذكراتو

 يفضل ال أنو كما المرضية، والخياالت األوىام حد إلى الحاالت بعض في اليقظة أحبلم بو وتصل خبلليا،

 .العامة االجتماعية أو الرياضية النشاطات

 وعمى نفسو عمى بالعدوان فيو المراىق سموك يتسم المراىقة من النمط ىذا :المتمردة العدوانية المراىقة -ثالثًا

 المدرسة سمطة أو الوالدين، سمطة سواء عمى السمطة متمردا المراىق فييا يكون واألشياء، حيث الناس من غيره

 يكون قد أو اإليذاء، في يتمثل    صريحا مباشرايكون قد النمط ىذا عند العدواني والسموك الخارجي، أو المجتمع

 وتمعب، اليقظة وأحبلم والخيال باألوىام يتعمق قد النوع ىذا من المراىقين وبعض كالعناد مباشر غير بصورة

 وكثرة والحرمان، النبذ عمى القائمة أو المتزمتة، سبقيا الضاغطة عما أقل بصورة ولكن، التربية أساليب

  .االنسحابية أو العدوانية المراىقة في دورا كبيرا االحباطات
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 عمى كاإلدمان :المنحرف السموك أشكال في المراىق بانغماس النوع ىذا يمتاز :المنحرفة المراىقة -اراببً 

 النوع ىذا أفراد يكون العصبي، وقد االنييار أو الخمقي، االنحبلل أو عصابات، تكوين أو السرقة، أو المخدرات،

 في الشديدة القسوة أو األسرية، الرقابة انعدام مع عنيفة، عاطفية صدمات أو شاذة، خبرات إلى تعرضوا قد

 الصور المراىقة تمثل من النوع ىذا في ميما دوراالنوع  ىذا السيئة وحاالت الرفاق جماعة وتمعب المعاممة،

 مدى أن إال متكيفة، غير أو متوافقة غير السابقتين الصورتان كانت فإذا والعدواني، المنسحب لمشكمين المتطرفة

 الخمقي االنحبلل نجد حيث الرابع، الشكل في الواضحة الصورة إلى خطورتو في يصل ال فييا االنحراف

 أو ةالجريم عداد في البعض أدخميا حيث وتخيفو، المجتمع تضر بتصرفات المراىق وقيام النفسي، واالنييار

 1.العقمي والمرض النفسي، المرض

 :المراىقة مراحل- 3-1-2

 وبعضيا بيئي، جغرافي وبعضيا وراثي بعضيا العوامل، من لكثير فيخضع المراىقة مراحل تحديد عن أما   

 من واضح انتقال ىناك ليس أنو القول يمكن ذلك ومع الخ...ثقافي ىو ما ومنيا سبللي ىو ما ومنيا اقتصادي،

 إلى االنتقال لدى فجأة تزول ال النمو مراحل من ما لمرحمة المميزة الخصائص بعض ألن أخرى إلى مرحمة

 في ويبقى معين جانب في نمو مراحل من ما مرحمة يبمغ المراىق أو الطفل أن يحدث ما وكثيرا ،ةتالي مرحمة

 مراحل من بعدىا وبما قبميا بما مرتبطة مرحمة عن لمحديث نتجو كنا إن ونحن ،منو أخرى مرحمة في أخر جانب

 قسم فقد العممية الدراسة بقصد التقسيم في الباحثون بعض بيا أخذ التي النظر وجيات بعض سنعرض النمو

 :أقسام ثبلث إلى المراىقة مرحمة ( 1990 ) زىران

 

 
                                                           

جامعة الممك .ماجستير رسالة ".والنفسية والدراسية  االجتماعية المراىقات مشكبلت." خولة، بنت عبد اهلل السبتي- 1
. 32-31، ص ص2003.السعودية.سعود
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  .سنة14-13-12من وتمتد  :المبكرة المراىقة- 

 .سنة17-16-15 من وتمتد  :المتوسطة المراىقة- 

 .سنة20-19-18 من وتمتد  :المتأخرة المراىقة- 

 :ىي فرعية أطوار من تتألف المراىقة أن عمى العمماء أغمب واتفق   

 .سنة 14 و11 بين وتمتد :المبكرة المراىقة  -

 .سنة 18 و14 بين وتمتد :المتوسطة المراىقة  -

 1.سنة 24 إلى تصل وقد سنة 20 و18 بين وتمتد :المتأخرة المراىقة  -

 :المراىقة مرحمة خصائص4- -2-1

 ليا المراىقة فمرحمة النمو، مراحل من غيرىا عن تميزىا التي خصائصيا العمر مراحل من مرحمة لكل   

 أن كما والشيخوخة، والكيولة والرشد والشباب الطفولة مرحمة عن والمختمفة بيا الخاصة ومظاىرىا خصائصيا

 الموقف إزاء والتصرف السموك عمى الفرد قدرة تختمف وليذا فرد، لكل بالنسبة ومطالبيا ظروفيا مرحمة لكل

 والتعميم التعمم عمى قدرتو وكذلك انفعاالتو عن الفرد تعبير عند واضًحا ذلك ويبدو أخرى، إلى مرحمة من الواحد

 ثم قوة ضعفٍع  بعد من جعل ثم ضعفٍع  من خمقكم الذي اهلل" :تعالى قال حاجاتو تمبية في يتبعيا التي واألساليب

 .45 يةاآل الروم، سورة "القدير العميم وىو يشاء ما يخمق وشيبة ضعًفا قوةٍع  بعد من جعل

 2 :ما يمي المراىقة مرحمة خصائص أىم    ومن

 .الشخصية وجوانب مظاىر كافة في النضج نحو المستمر الواضح  النمو -

 .الجسمي النضج نحو  التقدم -
                                                           

 .77-76 ص ص مرجع سابق،. دومة  زبيدة، بن- 1
 .46-45ص ص مرجع سابق، . خولة، بنت عبد اهلل السبتي- 2
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 .الجنسي النضج نحو  التقدم -

 والمواقف الخبرات خبلل من وذلك قدراتو، من واقعًيا الفرد تحقق يتم حيث العقمي، النضج نحو  التقدم -

 .حدوده وتوضح لو قدرتو تظير التي المحكات من الكثير فييا يتوافر التي والفرص

 .االنفعالي النضج نحو التقدم- 

 واالستقبلل االجتماعية السموكية المعايير واكتساب االجتماعي، والتطبع االجتماعي النضج نحو التقدم- 

 يتعمق فيما القرارات واتخاذ باالختيارات جديدة، والقيام اجتماعية عبلقات وتكوين المسؤوليات وتحمل االجتماعي،

 .والزواج والمينة بالتعميم

مكانياتو، قدراتو عمى المراىق يتعرف بذلك الذات، توجيو مسؤولية  تحمل-  القرارات واتخاذ من التفكير وتمكنو وا 

 .بنفسو

 .لممستقبل والتخطيط الحاضر، في والحياة نفسو ومواجية الحياة، في فمسفة اتخاذ -

  :لممراىقة المفسرة  االتجاىات5--1-2

 :ىي رئيسية اتجاىات ثبلث بين المراىقة تناولت التي واألبحاث الدراسات توزعت   

 .النفسي البيولوجي االتجاه - 

 .االجتماعي الثقافي واالتجاه - 

 .العقمي واالتجاه - 

 كمرحمة فالمراىقة بالنضج وعبلقتيا البيولوجية التغيرات عمى ويستند :النفسي البيولوجي االتجاه -أوال 

إليو  اآلخرين نظرة وعمى المراىق، سموك عمى كبير بشكل تنعكس وواضحة عميقة بيولوجية تغيرات تعرف نمائية

 الجسمية الوظيفة ببداية إعبلن وىي ،)ىول (يرى كما السريعة والتغيرات والضغوط بالحيرة يتسم جديد ميبلد إنيا

 (فرويد (حسب التناسمية
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 الثقافية األشكال وأثر االجتماعية النمطية عمى االتجاه ىذا يركز  :االجتماعي الثقافي  االتجاه-ثانيا

 كذات الراشدين عالم مع التوافق بغية بيينة ليست زمنية فترة إلى يحتاج المتحضرة المجتمعات فمراىق السائدة،

 التكيف عممية تتطمب وال تحضرا،  أقلالمجتمع كان كمما الزمنية المدة ىذه وتتقمص ومندمجة، فاعمة اجتماعية

 األطفال أدوار من لكل المجتمع توقعات وتقارب لتشابو تبعا وذلك كبيرا مجيودا المراىق من واالندماج

 المجتمعات في المراىقين أدوار أن حين في والوضوح التحديد حيث من سواء عمى حد والراشدين والمراىقين

 لممراىق يتسنى حتى أكثر، تطول المراىقة مرحمة يجعل الذي األمر وتعقيدا، تحديدا أكثر فيي المتحضرة

 الفطري التأثير عن تأثيرا وأكثر حدة أقوى وأىمية دورا الثقافية األشكال يمنح مما المناسب، الدور عمى الحصول

 .المراىق شخصية تحديد في الجنسي والنضج

 عن تختمف جديدة وأسس معايير إلى يخضع الذي العقل منطق عمى االتجاه ىذا يقوم :العقمي االتجاه- ثالثا

 المختمفة؛ وىكذا وفعالياتو المراىق وقدراتو خبرات عمى بدوره ويؤثر السابقة، المرحمة اعتمدتيا التي المعايير

 مفيوم تبمور وكذا االجتماعي، والنمو الشكمي، التفكير اإلجرائي في المتمثل العقمي النمو جيود من كل تتضافر

  1.حياتو في تعترضو التي المشاكل وحل في مواجية لمساعدتو المراىق لدى الذات

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 4-3، ص ص 2002التربوى،  الكشفى المختبر: الرباط .كتيب المراىقة. فارس  خالد،- 1
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 :المراىقة مشكالت- 2-2

 البيئة، وانحرافات مع التوافق وعدم الجنسية كاالنحرافات المشكبلت من العديد المراىقة مرحمة في تظير   

 والرعاية العطف والحنان من والمدرسة المنزل في المراىق لحرمان نتيجة االنحرافات ىذه وتحدث األحداث،

 ىذه بين ومن الفراغ تنظيم أوقات لعدم وكذلك الديني، التوجيو ضعف ومن رغباتو، إشباع وعدم واإلشراف

 :نجد المشكبلت

 :النمو بأمراض اإلصابة مشكمة- 2-2-1

 السريع النمو أن مرجعو وذلك األمراض من النظر وغيرىا قصر الظير، تقوس الدم، بفقر اإلصابة مثل   

 الغالب وفي لنموه، يمزم بما وتمده الجسم تعوض حتى وصحية كاممة تغذية يتطمب  المراىقجسم في المتزايد

 ببعض يصاب ولذلك الجيد، الغذاء عناصر جميع فيو تتوفر الذي الكامل الصحي الغذاء المراىق يجد ماال

 والقراءة الكتابة أثناء واالنحناء الظير ثني في السيئة العادات من تنتج فإنيا الظير تقوس حاالت األمراض؛ أما

 .تجنبيا عمى ومساعدتو العادات ىذه أضرار إلى المراىق تنبيو يجب ولذلك

دمان المخدراتالتدخين مشكمة -2-2-2  : وا 

 عبلقة وجود العالم المتخصصة في الصحية الدوائر معظم عمى الواردة الطبية التقارير أثبتت: التدخين- أوال

 من وغيرىا والمثة والفم الرئة القمب وسرطان كأمراض اإلنسان تصيب التي األمراض من والعديد التدخين بين

 ليست الظاىرة بيذه المراىقين من الكثير تعمق وراء الكامنة األسباب فإن األمر حقيقة وفي الخطيرة، األمراض

 مبكرة سن في عادة التدخين يبدأو الظاىرة، ىذه خطورة عمى الجميع من تأكيد ىناك أن غير تماما، واضحة

ذا عشر والثانية العاشرة سن بين تتراوح  ذلك دم من جزء النيكوتين يصبح طويمة لمدة في التدخين الفرد استمر وا 

 والشوارع والمنتزىات المدارس في لممراىقين فالمتتبع الصعوبة، غاية في عنو اإلقبلع يجعل الذي األمر الشخص

 الحاجة فإن ذلك عمى وبناءا المراىقين، بين واسع نطاق عمى منتشرة ظاىرة التدخين أن يبلحظ العامة واألماكن
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 عامة بصفة المجتمع أو المدرسة أو البيت مستوى عمى سواء الظاىرة ليذه والعبلجية الوقائية البرامج لتطوير

. األىمية غاية في أمرا

 والنفسية والعقمية الجسمية الصحة تيدد التي المشكبلت أصعب من مشكمة وىي :المخدرات إدمان -ثانيا

 ىذا في العديدة الكتاباتوتشير  ، األقرانجماعة أي الجماعة داخل كنشاط عمييا اإلدمان ويبدأ لممراىقين،

 بل الثانوية المدرسة في األقران جماعات بعض إطار في العادي بغير ليسمر أ المخدرة المواد تدخين أن الصدد

 وتكثر االجتماعية العبلقات دائرة تتسع الجامعة إلى الثانوية المدرسة ل المراىقاإلعدادية، وبانتقا وحتى

 وما قبل، من عميو كانت عما المشكمة حدة تتزايد وبالتالي المواد، ىذه فييا تستخدم قد التي والمقاءات التجمعات

 تتطور مراىقتيم بدايات من يمارسوىا لم جانب من المخدرة العقاقير بعض لتدخين تجريبية محاوالت من يحدث

 األخبلقي أو االجتماعي الصحي، النفسي، المستوى عمى سواء اليومية حياتيم يسمم سموكا تصبح وقد معيم

 األسرة إلى يتعداه بل فحسب عميو بالضرر يعود ال ألنو المراىق، لسموك وعيا يتطمب خطيرأمر  وىذا

 1.والمجتمع

  :والعدوان الغضب مشكمة- 2-2-3

 ييدف سموك أو أي فعل بأنو العدوان ُعرف قد كما اآلخرين، إيذاء بيا يقصد استجابات" بأنو العدوان يُعرف    

 سوء عمى الصورة بيذه العدوان ويدل اآلخرين، ورغبات حقوق تيمل العدواني السموك وفي األذى أو الضرر إلى

 ألشياء التمف أو آخر، لفرد األلم يسبب العنف من نوع وىو بالتعمم، يتيذب غريزي فعل رد لعدوان، فاالتكيف

العدوان  وُعرف سخرية أو جسدًيا تعدًيا أو عدوانية ألفاًظا العدوان يكون وقد غيره، تخص أو المعتدي تخص

صاحبو  سوي ييدف غير سموك وىي بالغير، األذى إلحاق في الرغبة وراء تكمن التي  االستجابة:بأنو أيًضا

 غير الذات وعدوان عمى أو عمى األفراد مباشر عدوان إلى (فرويد)قسميا وقد والتدمير، اآلخرين عمى لمسيطرة

                                                           
 الرابعة السنة لتبلميذ ميدانية دراسة )المتمدرس المراىق لدى التعمم بدافعية الدراسي التحصيل عبلقة." حدة، لوناس- 1

 .58-57 ص ص ، 2013الجزائر، .جامعة البويرة. رسالة ماستر".(متوسط
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 يظير التي المراحل أىم من تعتبر المراىقة ومرحمة لشخص آخر؛ الخاصة الممتمكات عمى االعتداء وىو مباشر

 الفصل في التيريج منيا كثيرة مظاىر في السموك ىذا ويتمثل ،المراىقين بين يكثر حيث العدواني، السموك فييا

 لنصائح المتعمد واإلىمال والفصل، المدرسة أثاث وتخريب والتحدي والعناد احتراميم، وعدم بالمعممين واالحتكاك

 المراىقون يستعمل المراىقة سن الشرح وفي أثناء المعمم ومقاطعة الدراسة، في االنتظام وعدم المعمم، وتعميمات

 اإلشاعاتنشر و التيكم، وعبارات قدر من والتقميل الشتائم تشمل وىذه لمتيجم الشفيي، المختمفة الوسائل

 الطرق من ثالث شخص محاسن إلى اإلشارة وتعد السمعة، وتشويو واالفتراء والقذف بالوشايات، واالنيماك

 1.الغضبالتعبير عن  في المستخدمة المفظية

  :االجتماعية الكفاية مشكمة- 2-2-4

 ليم تتح لم لكون بل شخصياتيم، في نقص من يعانونو ما إلى راجع ليس وذلك لمنبذ المراىقين بعض يتعرض   

 رغب إذا الفرد أن في شك ثمة الجماعة، وليس في باالندماج ليم تسمح التي االجتماعية الميارات لتعمم الفرصة

 نوازع عمى السيطرة عمى والقدرة اإلدراكية الميارات من بمجموعة يتميز أن اجتماعي تقبل موضع يكون أن في

 أو االجتماعية بالميارات تحمييم عدم بينيا من أسباب، عدة إلى يعود التعيسة الزيجات فشل من نراه فما المذة،

 .االنفعالية والمشكبلت االضطراب حدوث األمر يصل قد كما صحية،غير  مرضية حالة إلى يصل الذي الخجل

 :األسرية السمطة عمى التمرد مشكمة- 2-2-5

 ليس ىنا فالثورة جنوحو، أو شذوذه أو انحرافو عمى دليل أي وتمرده المراىق ثورة في الضروري من ليس    

 الناس أقرب عمى تنصب ما غالبا وىي المرحمة، ىذه بياتتميز  عادية طبيعية خاصية بل والحقد الكره معناىا

 وىذا والرعاية بالعطف يحيطونو الذين ىم ىؤالء ألن واألقارب، واألم كاألب إليو وأحبيم قمب المراىق إلى

 واستسبلم خضوع من فييا بما الطفولة بأيام يذكره ألنو يكسره  أن المراىقيحاول األسرة قيود من قيد ىو العطف

                                                           
. 77-76، ص صمرجع سابق.  خولة، بنت عبد اهلل السبتي- 1
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 بوضوح ويتجمى ذاتو، إلى الداخل نحو موجية تكون بل فحسب الخارج نحو موجية تكون ال الثورة وتبعية، وىذه

 سموكو في رجبل يكون أن منو تتطمب والتي إلييا، انتقل التي الجديدة المرحمة ىذه  منالمراىق خوف في

 سيمة ومواقف عطف من بو تتميز وما السابقة بالمرحمة متمسك أنو مع اآلخرين، ظن حسن وعند وتصرفاتو،

 عدة الثورة ىذه وتتخذ لمرجولة، الجديدة الدالئل مع يتناقض بيذا ألنو نفسو المراىق يناقض االرتداد ىذا وفي

  .مالسيطرة عميو وبسط الصغار إخوتو عمى نفوذ الطعام، يجد لم إذا المراىق ثورة :منيا أشكال

 :المدرسية المشكالت- 2-2-6

 الدراسية، وبالمواد معيم تكيفو ومدى وزمبلئو بمدرسيو الطالب بعبلقة تتعمق التي المدرسية المشكبلت تشير   

 وواجبات والمنياج المدرسين مع التعامل المدرسي الجو يفرض حيث الدراسي، بالتحصيل المرتبطة والمشكبلت

 طرف من التمرد إلى المدرسي النظام ا يعرضمم وحركتو، المراىق حرية من تحد التي وأنظمتيا المدرسة

 :يمي ما وتشمل المدرسة داخل متوازنة عبلقات إقامة في وفشمو المراىق،

 .عالية درجات عمى الحصول في التفكير -

 .الوقت تنظيم عمى القدرة  عدم-

 1.قمق االمتحانات -

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .60-58مرجع سابق، ص ص . حدة، لوناس- 1
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 :العنفماىية - 2-3

 :مفيوم العنف- 2-3-1

 رفيقا يكن لم إذا عنيف وىو يوفالرفق  وقمة باألمر الخرق وىو (عنف)الجدر من العربية المغة في عنف كممة   

 بو، وعميو  وعّنف،''العنف عمى يعطي ال ما الرفق عمى يعطي تعالى اهلل إن :"الشريف الحديث أمره، وفي في

بو  ودراية عمم عمى يكن ولم وأتاه بعنف أخده األمر وعبره، واعتنف والمو وقسوة بشدة أخده ''وعنافو عنفا

 اعتنف وقد قاصد معتنف، غير وطريق عميو، بنت نفسيا األرض كرىيما، واعتنفتو واألرض الطعام فواعتن

 أحدكم أمة زنت إذا ":الشريف الحديث وفي والتقريع والتوبيخ والموم يقتصد، والتعنيف ولم جار اذا اعتنافا

قامة توبيخيا عدم المقصود ''يعنفيا وال فميجمدىا  عندىم يكن ولم اإلماء زنى ينكرون كانوا عمييا، ألنيم الحد وا 

 والتقريع والموم والتوبيخ والقسوة الشدة معاني يتضمن سموك العربية، إلى المغة في عنف كممة تشير وىكذا؛ عيبا

 استخدام ىو معناىا فإن اإلنجميزية المغة في قوليا، أما أو فعميا سموكا يكون قد العنف فإن األساس ىذا وعمى

 ذلك ويتضمن بالممتمكات واإلضرار باألشخاص األذى إللحاق متعددة، بأساليب المادية لمقوة المشروع غير

االصطبلحية  التعريفات بعض أن بالذكر  والجدير،اآلخرين حريات في والتدخل واالغتصاب، العقاب معاني

 قد االجتماعي الواقع في فاعنف اإلنجميزية، في أو العربية في سواء المباشرة المغوية داللتو تتجاوز العنف لمفيوم

 في الكامنة التناقضات، واإلختبلالت من مجموعة عن يعبر وقد بإستخدميا التيديد أو لمقوة فعميا استخدما يكون

 1.االجتماعي البناء

 ويتم ما، أو شيء ما بشخص الضرر أو األذى إلحاق بيدف الفرد من يصدر سموك أنو العنف ويعرف   

 الغضب صورة في نفسو عنو أفصح أو مباشرة غير أو مباشرة بصورة تم سواء لفظياً  أو بدنياً  عنو التعبير

 والميل والمعاندة واالنتقام والتشاجر االعتداء والى الميل ىو والعنف ،عميو لممعتدي توجو والكراىية التي والعداوة

ظيارىم أخطائيم وكشف اآلخرين نقد في والتمذذ لمتحدي  التعذيب نحو واالتجاه والعجز الضعف بمظاىر وا 
                                                           

. 90، ص2011 .2الجزائر جامعة. دكتوراهأطروحة  ".العنف المفظي األسري من منظور سوسيو لوجي."نسيمة، عيساوي-  1
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حداث الفتن  والقسوة بالقوة مشوب سموك انو العنف يعرف أخرى جية ومن، المختمفة بصورىا بالغض ونوبات وا 

 يكون أن ويمكن العدوانية والطاقات الدوافع فيو وتستثار والتمدن التحضر عنبعيد وىو سموك والقير والعدوان

 ىو والعنف وأفراد جماعات تستخدم مؤسسة أو جماعة من يصدر جماعي أو واحد فرد من يصدر فردي العنف

 إللحاق سيئة تنشئة عمى وتحتوي التوتر بعبلقات مصحوبة إحباط حالة من ينبع الذي السموك أنماط من نمط

السادية  الروح جوانب احد ىو العنف أن إلى إضافة حي كائن من بديل أو حي بكائن والمعنوي المادي األذى

 1.دفاع حالة في كان إن لديو انعكاسات األنانية من وانعكاس الفرد في والكآبة

 :وأشكالو ت العنفتقسيما- 2-3-2

تتعدد تقسيمات العنف حسب كل موضوع وحسب كل منظر ولقد اخترنا التقسيم  :ت العنف تقسيما-أوال  

 2 :اآلتي

  .لمذات الموجو العنف- أ

 :إلى قسمين ىما ويقسم

 " أيضاً  الدول بعض في يدعى والذي االنتحار ومحاوالت االنتحارية األفكار ويتضمن  :انتحاري سموك- 

 . التام واالنتحار " المدروسة الذاتية اإلصابة " أو " التظاىري االنتحار

 . الذاتي كالتشويو أعمال ويشمل : الذات انتياك- 

 

 

                                                           
: العراق. االطفال عند السموكية باالضطرابات وعبلقتو المتمفز العنف. ناصر مطشر ومحمد وسن الصاحب، منتيى عبد-  1

 .8-7، ص ص2013بغداد،  جامعة
 09. والمجتمع العنف األول حول الدولي الممتقى ورقة مقدمة إلى.التمميذ شخصية عمى المدرسي لعنف تأثير .عمران كامل، 2- 
 .123ص ،2003بسكرة،  .خيضر محمد جامعة ،2003مارس
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 : إلى يقسم  والذي:األشخاص بين العنف- ب

 بشكل ليس ولكن المنزل في عادة العنف من النوع ىذا ويقع : الصمة وثيقي القرناء وبين العائمي العنف -

 . المسنين وانتياك الصمة وثيقي القرناء وعنف األطفال انتياك مثل مطمق،

 ويقع يعرفون، ال أو بعضيم يعرفون وقد بينيم، قرابة ال أفراد بين يقع الذي العنف وىو : المجتمعي العنف- 

 الغرباء بوساطة االغتصاب أو العنف من العشوائية واألعمال العصابات عنف مثل المنزل، خارج عام بشكل

 . والسجون العمل وأماكن كالمدارس المؤسسات في والعنف

 ويقسم الدول أو األفراد من الزمر األكبر ترتكبو لمعنف محتمل دافع وجود يفترض وفيو :الجماعي العنف- ج

  :ىي أقسام ثبلث عمى

 الكراىية جرائم مثل خاص اجتماعي ببرنامج التعجيل الجماعي العنف وراء من يراد فقد :اجتماعي عنف -

 . اإلجرامية العصابات وعنف اإلرىابية واألعمال منظمة مجموعات قبل من المرتكبة

 بوساطة تنفذ التي المشابية واألعمال الدول وعنف بيا المرتبط والعنف الحربية المعارك ويشمل: يسياس عنف -

 . أكبر مجموعات

 بيدف تنفذ التي كاليجمات اقتصادية مكاسب بدوافع األكبر المجموعات ىجمات وتشمل : اقتصادي عنف -

  1.اقتصادية تجزئة أو تقسيمات إنشاء أو األساسية،  الخدمات تحقيق وتعطيل االقتصادية الفعاليات تعطيل

 :أما عن أشكال العنف فيي كاآلتي:  العنفأشكال- ثانيا

 كتبت التي التعريفات في متباين اختبلف ىناك يوجد ال الجسدي لمعنف بالنسبة: البدني أو الجسدي العنف- أ

 تعريفا وىنا التعريف، ىدا في لبس أي إلى يؤدي ال الجسدي العنف في الوضوح أن حيث الباحثين،  أيدي عمى

 إيذائيم اجل من اآلخرين تجاه متعمد بشكل الجسدية القوة استخدام وىو الجسدي، العنف تعريفا من لعدد شامبل

                                                           

. 12-11مرجع سابق، ص ص . صاحب، أسعد ويس الشمري 1- 
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 إلى يؤدي مما شرعية غير عقاب كوسيمة ودلك اعوجاجو، وأ عضو لوي يدعي مما ليم أضرار جسيمة لحاقوا  

 .جراء ذالك نفسية ومعانات وأوجاع اآلالم

 عمى سمطة خبللو من يماس عنف وىو الذىني أو الفكري بالعنف عميو ويصطمح :المعنوي النفسي العنف -ب

 دون معين ألفكار األخر تبعية وفرض والجماعات واختبارات األفراد الذىنية المبادرة فيو وتكبح والمشاعر األفكار

 مجتمعية مقاييس وفق وىذا معين بعمل القيام عن امتناع أو عمل خبلل من يتم قد النفسي والعنف، غيرىا

 يمتمكون الذين ألشخاص من مجموعة أو شخص يد عمى األفعال تمك يحدث وقد النفسي، لمضرر عممية ومعرفة

التعريف  ىذا ويضم كما ن والجسدية الذىنية والوجدانية السموكية الوظائف عمى يؤثر مما والسيطرة القوة

  .نفسي عنف تعتبر بأفعال قائمة أخرى وتعاريف

 واأللفاظ الكبلم طريق عن اآلخرين إيذاء إلى ييدف عنف أنو المفيوم من واضح ىو كما: المفظي العنف -ج

 من غيرىا أو البدني العنف باستخدام تيديد ىو المفظي العنف استخدام وليس والتحقير والنبذ والشتم السب أي

 ما عادة العنف من النوع ىذا أن ونجد المفظي، العنف استخدام دون وذلك باآلخرين الضرر تمحق التي األنواع

مكانيات كشف إلى محاولة بعد ىنا فاإلنسان البدني،  العنف يسبق  إلقدام قبل وذلك اآلخرين األفراد القدرات وا 

 من ودلك الخ.... والتيديد والسخرية والشتم الغضب يرافق  الذي الكبلم حدود عند ويقف البدني العنف عمى

 1.اآلخرين أو لمذات موجيا يكون أن يمكن كذلك وىو الخوف من جو خمق أو اإليذاء اجل

 يكون وال المقنع، أو الخمفي أو مباشر الغير بالعنف كذلك ويسمى العنف، مظاىر احد ىو :الرمزي العنف- د

 : منيا لو تعار يف عدة وىنا ومباشر صريح يشكل

 بالدراسة الموضوع ىدا تناول الذي الحديث العصر مفكري كبار احد بياربورديو الكبير االجتماع عالم يعتبر- 

 يتضمنيا التي الدالالت من جممة طرح خبلل من تأتي سمطة أو نفوذ كل انو الرمزي عمى العنف يعرف حيث

                                                           

 .186،  ص2000الفكر، دار: عمان. واالنفعالية االضطرابات السموكية .يحي احمد ة،خول1- 
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 ىو مثمما العنف ىدا ممارسة وشرعية الحقوق بشرعية المطالبة فاعموىا بيا يقصد إنما الدالالت، وتمك رمزيا،

 . لبلعتبار ردا الرمزي العنف من النمط ىذا يستخدمون لكنيم عمني،  بشكل عمييم ممارس

 ىذا وفي آخرين، أشخاص عمى والسمطة القوة بفرض يترجم واستبدادي تعسفي عنف انو عمى كذالك    وعرفو

 عمى الكل يتفق والتي األخرى العنف أصناف من كغيره واالستبداد التعسف صفة الرمزي العنف يتقاسم التعريف

 واإلشارات الرموز من جممة ىو الرمزي العنف فان وعميو، بالغير والضرر األذى إلحاق ىو الذي ىدفيا

 من العديد طياتيا في تحل إنما الدالالت وتمك مباشرة غير بطريقة سمطة أو قوة فرض ىدفيا والدالالت

 1.المعاني

 ألفراد جماعة الفكر تحضير في رئيسيا ىاما دورا تمعب االجتماعية التنشئة إن عمى االجتماع عمماء    ويضيف

 الرمزي العنف طريق عن معينة حالة في ترجمتيا ثمة ومن فييا السائدة المعتقدات تمك استيعاب اجل من ما

 بشرعية المطالبة سواء كانت ميما معينة أغراض تحقيق بغية والدالالت والرموز اإلشارات من جممة باستخدام

 وعميو، المواضيع من غيرىا مقموعة أو آراء أفكار عن التعبير أو ميضومة المطالبة بحقوق أو العنف ممارسة

 أو صفات بمثابة تكون أن يمكن نقاط عدة ذلك من نستشف ذكرىا سبق التي التعريفات جممة خبلل ومن

 األذى إلحاق ىو والذي اليدف في معيم يشترك العنف أنواع كسائر الرمزي العنف، والرمزي لمعنف خصائص

 .تماما واضح وغير خفي ألنو وصورتو أدائو حيث من عنيم ويختمف لآلخرين والضرر

 . الترميز أىميا خصائص وعدة أشكال عدة يتخذ الرمزي العنف إن- 

 .تعسفية بطريقة النفوذ أو السمطة فرض إلى ييدف الرمزي العنف - 

 .لفظية غير بطرق التعبير يشتمل الرمزي العنف- 

                                                           

 الثقافي المركز: البيضاء الدار. ترجمة نظير جاىل .(االجتماع التربوي عمم أصول في البحث )الرمزي العنف.بيار، بورديو1- 
 .5،  ص1994العربي،
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 باألشخاص وألذى الضرر يمحق كأن ممموسة، مادية أضرار يخمف الذي العنف وىو :المادي العنف -ه

 :ىي أساسية أشكال ثبلث المادي ولمعنف بالضرب االعتداء مثل أجسادىم في اآلخرين

 .استفزاز عن الناتج العنف -

 .استفزاز غير عن الناتج العنف -

   1 .بالغض بنوبة الناتج العنف -

 :ب العنفسباأ- 2-3-3

 والسياسي واالجتماعي االقتصادي الجانب منيا الميادين شتى في العنف ظيور إلى تؤدي أسباب عدة ىناك   

ذا والثقافي،  عن نشأت مركبة ظاىرة عن عبارة العنف ألن متنوعةو عديدة نجدىا العنف أسباب إلى انتقمنا وا 

 ومن سواه دون واحد إلى عنصر األحيان غالب في إرجاعيا يمكن بحيث واألسباب العناصر من جممة تضافر

 :نجد األسباب ىذه بين

 لذلك لمعنف الرئيسي العامل ىو والدخول الثروات توزيع في التفاوت إن: واالجتماعية االقتصادية العوامل -والأ

 أي المدن من الفقيرة األحياء أو األرياف في توجد غالبا السياسي العنف لقوى االجتماعية واألساسية القاعدة نجد

 .الثالث العالم دول من العديد في المجتمع من كبير قسم يعيشيا التي الميمشة أو المحرومة الفئات في

 قد (السياسية المجموعة القبيمة، العائمة، ) المختمفة المستويات في البل تسامح قيم إن: الثقافية  العوامل-ثانيا

لى المادي العنف إلى األغمب في وأدت البشرية تاريخ طبقت  في اآلخر حق قبول وعدم واالستعمار الييمنة وا 

 مازالت المثال سبيل عمى العربية البمدان وفي التسامح، عدم درجات أقسى وىذا القوة منطق وسيطرة االختبلف

 .ومدرسية عائمية تربية من عناصرىا كامل في والبلتسامح التسمط عمى تقوم الثقافة

                                                           

  .8سابق، ص مرجع .بورديو بيار، 1- 
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 الذي المجتمع لواقع إقرار ىو األخير فيذا السياسي النظام الشرعية، بفقدان تتمثل: السياسية العوامل- ثالثا

جراء اإلنسان حقوق حماية في لمسؤوليتو يستجيب أن عميو  من تحد أن يمكن السياسية فاألنظمة التحدث، وا 

 ومشكمة العنف مشكمة بين الربط يتم ما غاليا لذا لمعنف مبلئمة أجواء يخمق ما وذلك والحقوق بالتسامح التمتع

 1.الديمقراطية وغياب اإلنسان حقوق انتياك

 االنفعالي الجوع العاطفي، والحرمان االنقباض القمق، التوتر، اإلحباط، ،الصراعمثل :  النفسية  العوامل-رابعا

 الذات لمفيوم المضطرب النمو الحاجات، إشباع نقص النفسية، واألزمات المؤلمة الخبرات األمن، وتشديد

 التوازن ونقص االنفعالي، النضج عدم والعقمي، األخبلقي الضعف الحياة، في األىداف وضع نقص السالب،

 يساعد مما االستقرار عدم ، االستعراضيةالميول واالنخفاض، االرتفاع يعني المعنوية الروح وتدبدب االنفعالي،

 .2بالنفس الثقة الشعور وافتقار النفسي والضغط الصراعات تبمور عمى

  :لعنفلة رلمفسالنظريات ا- 2-3-4

 إلى والعدواني العنيف السموك العنف أو حدوث ترجع التوجيات التي مختمف وتظم :ةالنفسي التفسيرات- والأ

 عوامل ثبلثة دور نبرز العدواني السموك عمى تأثير ليا التي العوامل ىذه بين ومنpsychiqu  النفسية العمميات

 :أساسية

 .الشخصية سمات- 

 .االنفعال والعنف حاالت- 

   troubles pathologiques .العنف عن المرضية المعبرة االضطرابات- 

                                                           
 .22ص ،1990فاريونس،  جامعة: بنغازي .1 ط.اإلرىاب .دبارة مصباح،-  1
 496. ،  ص1995:القاىرة.5ط .المراىقة والطفولة النمو النفس عمم .رىوان السبلم عبد حامد،- 2
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 caractéristiques بالشخصية المتعمقة السمات أن عمى النفسية الدراسات ركزت  لقد:الشخصية السمات- أ

de   la personnalité طريقة إبراز عمى يقومان اتجاىين في نمخصيا العدواني، السموك عن  المسؤولة 

 حقيقة أو واقع عن عبارة أنيا عمى الشخصية تفسير عمى القائمة النفسي التحميل نظرية وتمثل األولى التأثير،

 ىي التي بينيا النزوات ومن متعاكسة اتجاىات في النفسية الطاقة تدفع دينامية سيرورة أو أنظمة بين صراعية

 العدوان فإن وبيذا ،Thanatosالموت نزوات  باسم وتعرف اآلخرين تدمير نحو أو الذاتي التدمير نحو موجية

 اتجاىات بعض أما، اآلخرين نحو إلى أو الذات نحو موجية تكون عندما الموت نزوة تأخذه الذي الشكل ىو

 ما إلى فقط مرده يمكن ال العدوان أن ىؤالء ذىب   حيثFreudفرويد  بو جاء ما فتعارض النفسي التحميل

 يمعب أن ويمكن باألنا اتصال لو ولكن النزوات عن ناتج فقط ليس العدوان إلى الميل ألن الموت نزوة عنو تعبر

 لعائق الفرد إدراك تتضمن عممية"ىو واإلحباط لئلحباط، فعل رد العدوان يمثل وبيذا الخارجي، لمواقع مكيف دور

 من لنوع ذلك جراء من الفرد تعرض مع المستقبل، في العائق ىذا حدوث توقع أو لو حاجات إشباع يعوق ما

 ".وعي ال أو وعي عن لميدف سعيو كان سواء ىدف إلى الكائن مسيرة عرقمة"ىو أخرى وبعبارة"  التيديد أنواع

 والذي j.dollied النظرية  ىذه أصحاب إلى وينظم حاجاتو إشباع تحقيق في فشل عن الفرد لدى يتولد واإلحباط

 تكون الذي الفرد حالة ىوY. MICHAUD نظر في واإلحباط لئلحباط األول الفعل رد ىو العدوان بأن يقر

ذا اإلحباط، مصدر نحو مباشرة العدوان ممنوعة ويوجو لديو لممثيرات المناسبة االستجابات  فإنو التثبيط أصابيا وا 

 (auto agression)الذات نحو الموجو أو الذاتي العدوان أو العدوان مشتقات عنو ينتج

 الخاصة العنف مظاىر بين عبلقة ربط النفسية المقاربات مختمف حاولت النفسي التحميل تغيرات إلى وباإلضافة

 لمشخصية المركزية النواة بنظرية يعرف ما أو المجرمة، الشخصية مفيوم قدم فقد تم ومن الشخصية وسمات

 عمى المساعدة العوامل من ىي الشخصية سمات بعض أن عمى أكدت التي األولى النظرية وىي المجرمة؛

 استمارة إنجاز إلى أدى ما وىذا العاطفية المواقف نحو البلمباالة األنانية، مثل  االجراميالفعل عمى اإلقدام
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 العدوانية الذاتي، التحكم عدم مثل السمات بعض تتضمن التي المجرمة، الشخصية  لتشخيصéchellesوسبللم 

 1.اإلحباط نحو التسامح عدم

 البعض لدى والنقد البعض لدى تحفظا أثارت قد الشخصية سمات نظرية كانت  إذا:والعنف االنفعال حاالت- ب

 وأولت العنيف السموك فييا يصدر التي بالمواقف المحيطة النفسية الظروف إلى نظرت أخرى أبحاثا فإن اآلخر

 النفسية أو الجسدية بالوحدة بالتيديد الفرد لدى توحي التي المواقف خاصة منيا االنفعال لحاالت خاصة أىمية

 عمى سموكات قادرة إصدار طريق عن المستحبة غير العاطفية التجربة من التخمص إلى ترمي االنفعاالت وىذه

 حيوية وساطة وظيفة يؤديémotion aversive االنفعال (karli 1987)بيا  تقدم التجربة، كما ليذه حد وضع

 تركو الذي األثر قاعدة عمى الظروف ليذه تفسيرا تعكس والتي التكيفية واالستجابات لمبيئة المتغيرة الظروف بين

 .الفرد عقل في الشخصية الحياة تاريخ

 يمنعيا التي األفعال تصنيف من اإلجرام نظرية  تنطمق: théories criminologiques اإلجرام نظريات- 

 نقدم مختمفة اتجاىات في اإلجرام نظريات تطورت وقد القتل، ومثاليا  كالجرائمالمجتمع عمييا ويعاقب القانون

 .منيا اتجاىين

 الخصائص بين العبلقة عمى فييا  يؤكد:(  (Cesar lambroso الجنائي لصاحبيا المجرم الرجل نظرية- 

 في  وطبيباpavia بجامعة العصبي الشرعي لمطب أستاذا كان وقد  واإلجراموالتشريحية  physiqueالجسمية 

 جنوب  منvillella المدعو الطريق قاطع جثة أبرزىالمجرمين  جثث عدة قام بتشريح حيث اإليطالي الجيش

 بطريقة فيو تتجمى بدائي وحش المجرم بأن الجثة عمى الحظو ما خبلل من التقرير إلى األمر  بو انتيى إيطاليا

 وفيما "المجرم اإلنسان "اسم  الوحش ىذا عمى أطمق اإلنساني، ولذلك التاريخ قبل ما إلى تعود خصائص الوراثة

                                                           
 بمؤسسات ميدانية دراسة البيداغوجية وانعكاساتو واالجتماعية النفسية أبعاده :المدرسي الوسط في العنف ". محمد، خريف- 1

 .32، ص 2008الجزائر، .جامعة منتوري .رسالة ماجستير". بقسنطينة المتوسط التعميم
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 إلى تدفعو حيث بالفطرة المجرم ىو المجرم أن يؤكد ، وىو1876عام  ظير الذي لمؤلفو عنوانا أصبح بعد

 . المجرم وشخصية الفطرة بين يحدث الذي التفاعل طريق عن وذلك الجريمة

 تعيد وىكذا السيكولوجية،  الصفات يرث كما الجسمية الصفات يرث المجرم أن لمبروزو اعتبر ىنا    ومن

  .اإلجرام تفسير في مكانتيا الوراثة إلى لمبروزو يتزعميا التي الوظيفية، المدرسة

 ىذه تؤكد األولى النظرية وعكس:  les facteurs criminogèneاإلجرام عمى المساعدة العوامل نظرية- 

 أكد جيتيما  ومنواالنحراف اإلجرام عنف بين أثبتت العبلقة وىكذا اإلجرام عمى المساعدة العوامل عمى النظرية

 ىذه وتناولت العام واالنحراف العنيف االنحراف بين العبلقة عمى (hirschi et gohfredson 1990 )من كل

 .الحياة من خاص بنمط أساسا ترتبط متعددة زوايا من االنحرافو الجريمة بين العبلقة النظرية

 وتشابك العوامل بتداخل اعترفت حيث اإلجرامي السموك لفيم آخر توضيحا اإلجرام نظريات قدمت    وىكذا

 االعتبار بعين تأخذ أخرى لمقاربات الطريق فتحت وبيذا االجتماعية، والعوامل النفسية العوامل تأثيراتيا ومنيا

 .السموك ليذا ودقيق عممي تفسير إلى الوصول بغية العوامل ىذه بعض

 دورىا عمى أكد والمادية والتي االجتماعية البيئة تأثيرات تيمل أو العنف عن قدمتو بما النفسية النظرية    تبتعد

 االجتماعية البيئتين عن الناتجة الخارجية فالمثيرات الشخص، عند العنيف السموك إثارة في الباحثين من الكثير

 ومتفاعبل فاعبل الفرد بذلك ويكون السواء، حد عمى والحيوان اإلنسان عند لمسموك الرئيسي الدافع تشكل والمادية

 في التبادل عمى ومحيطو الفرد بين القائم فالتواصل معو، التكيف عمى المحافظة إلى يسعى الذي محيطو في

 الفرد سموك تحدد التي القوى مجموع يمثل والذي االجتماعي لمتفاعل رئيسيا منبعا يشكل معاني ودالالت

 لمعبلقات المشكمة القوى ىذه في تؤثر الصراعات من أشكال تظير العبلقة ىذه مستوى وفي والجماعة،

 (عنف) سمبية قوى شكل في العبلقات ليذه مدمرة تكون أن إما مستويين عمى الطاقة ىذه وتصرف االجتماعية،

مالمغير مؤذية  . التماسك عمى ويساعد بالوفاق يتميز ايجابيا التفاعل يكون أن  وا 

محيطو  مع الفرد تفاعل عمى ناتجة عنيفة لسموكات منبعا وتكون العبلقات في االنفعال حاالت تنشأ وىكذا
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 توقظ مشابية مواقف تثيرىا أن إلى تواصمية، عممية عمى يقدم لم الفرد دام ما كمون حالة في الطاقة ىذه وتبقى 

 الذي العنف أشكال تتكون ىنا ومن إثارتيا، في المتسببة المواقف لتمك يوجيو عنف شكل في الشخص انفعاالت

 مع موقف كل في تتدعم استجابات معو وتنمو محيطو مع االجتماعية والتفاعمية عبلقاتو في الشخص يمارسو

 أوعن الفرد عن الصادر العنف بأن الجزم يمكن ال السموك، ومنو ىذا تشكيل في تتسبب والتي العنيفة المواقف

 لمفرد المرضية والحاالت االنفعال وحاالت الفرد أوسببو مصدره إي ونفسي ذاتي ىو المجتمع فئات مختمف

 1.الفرد محيط من يتجزأ ال جزءا تعتبرا والتي األىمية من عالية درجة عمى أخرى عوامل عن بمعزل

 خبلل من تعممو يتم والعدوان العنف سموك إن النظرية ىذه ترى: ( نظرية التعمم )االجتماعي التفسير- ثانيا

 تعرضيا التي النماذج أو األقران ونماذج العائمية العدوانية النماذج مبلحظة خبلل ومن المباشرة بالخبرة التعمم

ن التمفزيون، مثل اإلعبلم وسائل  خبلل من مؤلمة إثارة إلى يتعرض حين بعنف يتصرف أن يمكن الفرد وا 

 عوقب فإذا عنيفة، استجابة إلى تؤدي ال وقد تؤدي قد اإلثارة ىذه إن أي السموك ىذا مثل عمى اإلثابة توقعاتو

 مرات عدد يزداد فسوف عميو كوفئ إذا أما القادمة، المراتفي  تقميده إلى يميل ال فإنو المقمد السموك عمى الطفل

 عمى المرتكزة الدافعية ولعوامل السابقة الطفل لخبرات كبيرة أىمية تعطي النظرية وىذه السموك، لذلك تقميده

  .ةالمكتسب العدوانية النتائج

 والفأر كالقط الطبيعيين األعداء بين القتال حتى أنو إلى يشير عندما ذلك من أبعد  إلىKuo كيو    ويذىب

 القطط صغار من مجموعات ثبلث بتربية قام حيث أجراىا بدراسة ذلك عمى يبرىنو التعمم طريق عن جاء

 وكانت كرفقاء، الفئران مع ربيت فقد الثالثة أما المجموعة لوحدىا ربيت والثانية  لمفئرانآكمة أميات مع األولى

 ( % 45 )، ولمفئران ألكل شرىة أصبحت لمفئران آكمة أميات مع تربت التي القطط من( %85 ) إن النتيجة

ن بعد،  فيماالفئران بمياجمة قامت معزل في ربيت التي القطط من  مع تربت التي القطط من فقط ( % 17 ) وا 

 غير القطط من فقط إضافية ( %7 ) نسبة فإن الشديد الجوع ظروف في وحتى الفئران، بياجمة  قامتالفئران
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 وبعد ، ( فأراً  تقتل بالغة قطة مشاىدة ) خاص تدريب وبعد الفئران مياجمة عمى تحريضيا يمكن لمفئران اآلكمة

 بالفأر تحيط قد القطة إن حتى الفئرانو القطط بين ينشأ قوياً  ارتباطاً  إن وجد فقد الطفولة منذ معاً  عاشا أن

 1.المعتدية القطة وجو في مواءاً  وتصرخ لحمايتو

 خبلل من تعممو يمكن العدوان أن عمى وتؤكد لمعدوان يؤدي اإلحباط أن فكرة النظرية كما ترفض ىذه   

 التقميد والمحاكاة طريق عن العنف سموك تعمم بتفسير عممية النظرية أنصار ىذه وييتم والتقميد، ىذا المبلحظة

 سموك نبلحظ ونحن حيث القدوة طريق عن وذلك التعمم خبلل من يتم لمفرد سموك كل أن عمى يؤكدون حيث

 اجتماعي سموك العنيف فالسموك Mode Ling االنتقالي التعمم أو الجديد السموك إنجاز كيفية نتعمم اآلخرين

 الفرد يمكن المبلحظة خبلل من أوعقاب، والتعمم ثواب من السموكىذا  عن يترتب وما النمذجة طريق عن يتم

Vicarious طريق عن العنف سموك العنف، فاكتساب مبلحظة خبلل من العنيف أو السموك العنف تعمم من 

 يكتسب يرتكبيا، كما أن يمكن ال الجريمة عمى يتدرب لم الذي الفرد أن ىذا فطريا، ومعنى ليس أنو يؤكد التعمم

 في لفظية تتميز بأنيا مباشرة اتصال بالشخص عممية مھتربط بأشخاص آخرين االتصال خبلل من الفعل ىذا

 .اإلشارة طريق عن االتصال عمى هفی تنطوي الذي الوقت نفس ، وفينبياجوا معظم

 عمى تقوم أفرادىا عبلقات تربط التي الجماعات داخل في غالبا العنيف لمسموك التعمم عممية تحدث    كما

 أن ونجد العنيف؛ىذا السموك تعمم عممية في دور ليس ليا شخصية غير االتصال ىيئات أن ىذا ومعنى المودة،

 :ىما ىامين شيئين تتضمن العنيف السموك تعمم عممية

 .الجريمة الرتكاب الفنية الوسائل -أ

  .غير مبلئمة أو باعتبارىا مبلئمة القانونية القواعد تعريفات من لمدوافع والحواجز محددات  توجيو-ب

 تعتبر التي تمك تفوق التي ىذه المفاىيم مبلئمة، مسألة القانون مخالفة مسألة مفاىيم تجعل الفرد اعتماد- ج

  فيذه المخالطات"سوذرالند " بو جاء الذي " الفارقة المخالطة " مبدأ ىو مبلئم؛ وىذا غير القانون مخالفة مسألة
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 االختبلط خبلل من يتم العنيف السموك تعمم عممية أن والكثافة، كما واألولوية كالتكرار نواحي عدة من تتفاوت

 السموك كان فإذا فقط التقميد عممية خبلل من يتم ال العنيف السموك فتعمم إذا إجرامية، وغير إجرامية بنماذج

 الدوافع إلى المجوء طريق عن لمعنف الباحثين بعض تفسير فإن والقيم، الحاجات بعض عن تعبيرا يمثل العنيف

 السموك تفسرألنيا  خاطئ يعتبر اجتماعية أمر مكانة واكتساب المال، جمع كمبدأ العامة، والمبادئ والقيم

 لجانب مالياھإ ليذه النظرية االنتقادات الموجية ومن، العنيف السموك بو تفسر الذي األسموب بنفس القانوني

 التحكم عمى الشخص قدرة لعدم نتيجة العنيفة بالنماذج االرتباط بأن وراء ادعائيا يكمن إذ لؤلفراد، الحرة اإلرادة

 اكتفت إذ عنيف، فرد إلى الشخص لتحول واضحا تصورا تضع لم كما باآلخرين، ارتباطو وفي أفعالو، في

 تفسر لم أنيا غير الجريمة مصدر تفسر غافمة إجرامية بنماذج الشخص الرتباط راجعة العنف مسألة أن بتفسير

 العنف يمارسون الذين واألشخاص العنف بعوامل واسعة اتصاالت يجرون الذين األفراد بعض تورط عدم سبب

 ممارسة عمى الفرد يتدرب كيف نعرف أن يكفي ال إذ  "سوذرالند " بو جاء مما تعقيدا أكثر ىذه التعمم ومسألة

 .لمعنف وممارستياظيورىا  وأسباب الجماعات عمى ىذه نتعرف أن يجب بل جماعة، ضمن العنف

ظاىرة المبلحظة  عمى العنيف السموك تعمم فيزىا تركی خبلل من إلييا ىذه النظرية توصمت التي النتائج    إن

 مباشر يكون االتصال ألن فطريا ليس العنيف السموك أن واعتبار إجرامية، أو غير إجرامية بنماذج والمحاكاة

الفرد  يشعر أين التسميات من ارهوغی الحي، أو رفاق الرفاق، جماعة اسمييا عل يطمق والتي الجماعات مع تمك

 المنزل حدود خارج ألبنائيا يحدث لما ومتبعاتيا اىتماميا بعدم غالبا تتميز التي األسرة نطاق خارج بالحيرة

 المجتمع ومواكبتو أفراد مع تكيفو وصعوبة والمجتمع األسرة طرف من بو الفرد يشعر الذي مالھاإل فبسبب

 المخدرات تتعاطى التي الجماعات في نجده ما وىذا باإلحباط، شعوره تعوض مجموعة إلى يمجأ لتطوره

 1.الجماعية أو السرقات والخمور،

                                                           
 .متنوري جامعة. ماجستير رسالة". (منجمي عمي)الجديدة بالمدينة ميدانية قسنطينة دراسة مدينة في العنف أشكال ." أمال، رداف-1

 .33-32، ص ص 2007 الجزائر،
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 ولكن وتفسيره، العنف لمعالجة معين نمط عمى المقاربة ىذه تعتمد  ال:االجتماعية النفسيةتفسيرات ال- ثالثا

 ثبلثة وىناك العنف، عن مسؤولة نظرىا في تبدو عوامل عمى منيا واحدة كل ترتكز اتجاىات عدة ىناك

 التنشئة االعتبار بعين تأخذ وأنيا خاصة العنف، عمى ظيور تساعد التي العوامل إلى أقرب لنا تبدو اتجاىات

 المعرفية االجتماعية العممية وأخيرا التوافق االجتماعي واالمتثالية عممية في التعمم عنصر تأثير وقوة االجتماعية

processus socio cognitifs الوسط، الظروف إلى كميا تشير االجتماعية النفسية النظريات أن  عمما 

 ظيور عمى تساعد عوامل أنيا أوعمى العدوانية السموكات لتفسير كمنطمق العبلئقية، والسيرورات والموقف،

 .العدواني السموك

 السموك كون إلى اإلجرام تفسير  في(Gabriel tarde 1890) ب يذه االجتماعي النفس عمم ظيور    ومنذ

  .التقميد عمى أساسا مبنية عبلقات االجتماعية العبلقات وباعتبار وسط، بكل الخاصة والتقاليد لمعادات يخضع

 من يميزىم فيما التقميد خاصة عمى القائم التشابو ضوء عمى المجرمين سموك دراسة  إلىT. Gabriel   ذىب

 يرتكز العنيف السموك بينيم، فحدوث فيما المستعممة والمصطمحات المجتمع نمط وشم، من مشتركة خصائص

 عادة العنف يكون ىنا الكبير ومن تقميد إلى الصغير يمجأ حيث التقميد، فكرة إلى االتجاه ىذا أصحاب حسب

 كاألسرة فيو، يعيش الذي الوسط في والتقميد العادة ىذه دعمت العنف ممارسة في الفرد زاد كمما متعممة

 منذ الفرد في تتكون ىذه العنف وعادة خاصة، اتصال وسائل طريق عن لو تبث لنماذج تقميده أو....المدرسة

نما كذلك يولد لم المجرم فالفرد الشخصية، العبلقات خبلل من مبكر وقت  بو المحيطة االجتماعية الظروف وا 

 . اإلجرام عدوى طريق عن مجرما عنصرا جعمتو التي ىي

 السموكية النماذج انتقال يؤكد كما التعارض والتوافق، التكرار، : ىي كبرى عمميات ثبلث عمى تارد    ويرتكز

 اىتمت وىكذا الحاكم، يقمد والمحكوم الصغير، الطفل إلى الكبير من أي التقميد عند األدنى إلى األعمى من

 .الجماعة أو الفرد عند العنيف السموك إلى يؤدي الذي الشامل باإلطار واالجتماعية النفسية الدراسات
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 تنشئتيم أثناء تتبع التي كالطريقة األطفال لدى العنف حدوث إلى تؤدي عديدة أسباب ىناك فإن تم    ومن

 ألنمائي المجرى عمى تأثيرا األكثر البيئات من األسرة اعتبرت التي الدراسات من العديد وىناك االجتماعية،

 في األسرة تتبعيا التي الطريقة كانت فإذا لمطفل، األولى لبلستجابات إطارا تكون كما اتجاىاتيم لؤلطفال وتكون

ن المجتمع عميو يحكم ما مع تتعارض فبل التقويم، إلى الفرد شخصية مالت سوية أطفاليا تربية  غير كانت وا 

 إلى الفرد تجنح شخصية وبالتالي عموما واالجتماعية األسرية الحياة في توترات حدوث إلى أدى بالضرورة ذلك

 من انتقام ىو العنيف وسموكو المجتمع نظر في فاضل أخبلقي ىو ما كل عمى االنحراف وبالتالي السيئ السموك

 مشاعر الحائط عرض لؤلنانية ويضرب بذلك الفرد ويميل اإلنسانية طموحاتو عرقمة في لو تسبب الذي مجتمعو

 إثبات صور من صورة لمعنف المجوء نظره في ويصبح الضعف، دروب من درب ىو بيا االىتمام ألن اآلخرين

 عمى العنيف بالسموك اإلتيان إلى ومال عممو فيو نجح المنيج، فإذا ىذا بتجربة المنحرف ويبدأ"والوجود الذات

 التعمم لنظرية األساسية الرموز أحد "بندورة ألبرت"العالم بيا أتى التي االجتماعي التعمم نظرية وتعتبر" الخط طول

 النفس عمم في ظيرت التي النظريات أحدث من العدواني، السموك خاصة السموك تعديل رواد وأحد االجتماعي

 1.التعممات حول شاممة رؤية وتقدم والمعرفية، السموكية بين المفصل في النظرية ىذه وتقع الحديث،

 عمى النظرية ىذه العنف، وتقوم نحو بالفرد تدفعو اإلحباط تسبب  البيئة:(اإلحباط )التفسير البيئي - رابعا

 كل أن عمى النظرية ىذه العنف، وتستند نحو تدفعو افيو والنجاح ذاتو تحقيق عمى الفرد تساعد التي البيئة أن

 إلى يؤدي لرغباتو الفرد إشباع فعدم عدواني، سموك سمك إلى ذلك بعد بالفرد ليؤدي إحباط بموقف ُيسبق عنف

 في الطفولة منذ يبدأ النظرية ىذه رواد حسب فالعنف العنف، مع يتفاعل يبدأ الحالة ىذه وفي اإلحباط،ظيور 

 يؤدي مما لئلحباط، يدعو الذي الكبت من المزيد إلى العنف يؤدي وترافقو، التي التربية والتوصية عممية إطار
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 يتوقعو ما بين الفجوة اتساع العنف، إلى تؤدي التي العوامل ومن، الصراع ينشأ وبذلك العنف، من المزيد إلى

 .والمجتمع العمل مؤسسات األسرة، داخل الحرية وانعدام فعبل، عميو يحصل وما الفرد

 االقتصادي اإلحباط بياسب 1977 فترة في حدثت التي العنف أحداث أن"  الميل أبو محمود" دراسة    وتؤكد

 جماعات اھإن تمارس التي العنف أحداث إلى أشارا اّلذين "ماير ألبورت ونورمان" من كل بآراء مستشيدا

 المناطق في العنف ويكثر الدوافع، ىذه إلرضاء السبيل لتمييد جماعية خطوات فاتخذوا عيمدواف أحبطت

 عمى الحصول إلى ىذه المناطق سكان يمجأ إذ الفقر ونقص الفرص المتاحة، بسبب المدينة من المتخمفة

 فيصابون ،شرعية بطرق ليياع الحصول يستطيعون ال أنيم غير المدينة سكان باقي مثل الحياة متطمبات

 .والعدوان العنف سموك نيمبی باإلحباط، ويظير

 :ماھ لمعنف صحيح فيم تحقيق يمنعان رئيستين ىناك عقبتين أن النفس عمماء ويرى    ىذا

 االجتماعية العوامل دور إلى االنتباه يصنع عاملىو و اإلنسانية، الطبيعية الثبات بوحدة االعتقاد: أوال

 .العنف ظاىرة تشكيل في والثقافية والسياسية واالقتصادية

 عمماء أن نجد عميووفيو،  المسببة أو األوضاع الظروف بإزالة لو عبلقة العنف التخمص من في االعتقاد :اثانی

 وأوضاعو، فالتصرفات العنفظيور  عمى تعمل التي والظروف اإلنسانية واألوضاع الغريزة بين يربطون النفس

 من يتولد اإلحباط، من حالة تجسد تصرفات إال ھي ما كالسرقة والتخريب، العنيف الشخص التي تصدر عن

 مجرد من أعمى مستوى إلى مثبل السرقة من تجعل تعويضي حل عن بالشخص لمبحث يدفع معنويا ألما خبلليا

 االجتماعية المؤسسات استنكار رغم لمعنف الممارس الشخص بو سموك يتباىى إلى يتحول إذ سموك عابر،

 األسموب العنف فيصبح الذات، لتحقيق كأسموب المذة مبدأ عمى العيش يبقى إذ القانون، احترام عمى القائمة

. الحياة صعوبات لمجابية الوحيد

 البعد ممتھأولمعنف،  الذاتي الجانب عمى ركزت التي ديبويست البمجيكية المّدرسة النظرية ىذه رواد    ومن

 أجل من تكون أن إما السرقة وخاصة الشخص العنيف عن تصدر التي األفعال أن ديبويست فحسب االجتماعي
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 ال داخمية قوى عن ناجم داخمي صراع نتيجة تكون أو الواقع، عمى لمسيطرة الشخصية وتطوير الذات إثبات

 يؤدي مما الوسط االجتماعي، إلى االنتماء فقدان عن تعبر تصرفات إال ىي ما األفعال ىذه أن واعية، غير

 .المجتمع ومعايير قيم عمى التمرد إلى بالفرد

 المدينة في المتخمفة المناطق في العنف أسباب تفسير في تمدنا نياأ ليذه النظرية وجيت التي االنتقادات    ومن

 الجانب النظرية ىذه ھملتأ العميا، كما الطبقة أعضاء بعض لدى العنف أسباب تفسير في تفشل نيالك

 العامل لؤلسرة االجتماعية التنشئة تعد حيث العنف، ممارسة إلى بالفرد تدفع التي واالقتصادي االجتماعي

 1.وااللتزام بيا لممجتمع والدينية الخمقية لمقيم االجتماع وتقبمو الوسط مع الفرد تكيف في األساسي

 األسس بتوضيع ىذه النظرية بادرت  لقد:(العصبية البيولوجية)التفسيرات اإليتيولوجية  -خامسا

 ىناك أن عمى يقر والذي ((Conrad Lorenz بو العالم ما تقدم وىذا الحيوان عند العنيف لمسموك البيولوجية

 منعزلة بيودينامية رؤية عمى النظرية ىذه بأخرى وتقف أو بطريقة صرفيا يتم داخمية قوة شكل في العدوان غريزة

 .الخارجية بالمثيرات وليس الداخمية بالطاقة شيء كل قبل ترتبط فيي الخارجية، المثيرات عن

 حاجة شكل في عنو يعبر خاص داخمي بواقع ترتبط العدوان غريزة  فإن Conrad Lorenzالعالم وحسب   

 السموك بأن المدرسة ىذه تقر حيث النوع نفس أعضاء إلى األمر بادئ في العدوان سموك ويوجو بيولوجية

 ليذا منو مفر ال تعبير حتمي ىو حولنا نبلحظو الذي العنف وأن غريزي، سموك عن ناتج ىو العنيف، العدواني

 وحاولوا اإلنساني، السموك عمى ىذا تطبيق العصبة البيولوجية النظرية ىذه أصحاب حاول الغريزي؛ ولقد الدافع

  العدوان التقميص في الحيوان وعند اإلنسان عند وسموكات العصبية البيولوجية الميكانيزمات بين العبلقة ربط

 زاد فقد الحاضر الوقت وفي عدواني، فعل رد ظيور احتمال  من (lésion)الموزتين خمل تأثير دراسة بينت وقد

 نظام في اليرمونات دور مثل العصبية البيئة من عديدة عناصر بين بالتفاعبلت النظرية ىذه أصحاب اىتمام
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ذا السموك، وتغيير العصبي التحويل  العدوان منابع  تردneurobiologiqueالبيولوجية  العصبية النظرية كانت وا 

 ألن اإلنسان عند العدوان إثارة في وحده العامل بيذا التسميم يمكن ال فإنو عوامل بيولوجية، إلى اإلنسان عند

 التثبيط، إلى أخرى ومرة التضخيم إلى مرة فيؤدي العدوان ونوع طبيعة حسب يتوقف اليرموني التنشيط طبيعة

 تؤكد األجيال مختمف وبين الشعوب مختمف عند العدواني السموك طبيعة في الواضحة االختبلفات فإن وبيذا

 التعمم في تتمثل متعددة عوامل عن ناتج سموك ولكن مسبقا محدد بيولوجي باستعداد ليس العدوان أن عمى

 .السموك ىذا فيو يتم الذي والموقف االجتماعي المجال الخبرة،

 عند العنيفة السموكات عن مسؤولة وحدىا الفيزيولوجية األسباب كون في بسيولة نسمم أن يمكن ال    وىكذا

 بذلك وألغت لمفطرة العنيف السموك ظيور في األولوية النظرية ىذه أعطت وقد سموكاتو، توجو وأنيا اإلنسان،

ذا البيئة، من مكتسب ىو لما أثر كل  فإن وتوجييو السموك إحداث في تتدخل العضوية األسباب بأن سممنا وا 

 من الكثير موضوع شكمت التي األسرية فالبيئة وتوجييو، السموك عمى لمتأثير منبعا تشكل االجتماعية األسباب

 االجتماعية األخرى العبلقات تشكل كما وتوجيييا الطفل سموكات عمى تأثيرا البيئات أكثر من تعد الدراسات

 سموكاتيم تباينت Monozygotes حقيقية توائم عمى األمثمة من فكم اتجاىاتو في  رصيدا مؤثرالمطفل بالنسبة

 فكيف العنيف، السموك ظيور أو عدم ظيور في دخبل الوراثية كانت لمعوامل فإذا واحدة بيئة في وتصرفاتيم

 عامل وتأثرىا السموك تأثيرات طريق عن التربية بو تقوم الذي فالدور التوأمين؟، عند السموك ىذا اختبلف نفسر

 ال ولكن بيا نقر العكس عمى بل والوراثية الفيزيولوجية العوامل دور نمغي أننا يعني ال وىذا لتوجيو السموك، قوي

 تعد فالوراثة يتمقاىا، التي االجتماعية والتنشئة الفرد فييا يعيش التي البيئة وتأثير االجتماعية العوامل نيمل

 نفسية داخمية كانت سواءا المثيرة العوامل أو الظروف توفرت إذا معين سموك لظيور الخصبة األرض بمثابة
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 ىذه غياب في ولكن الفرد، معيا يتفاعل التي البيئة من خارجية أومثيرات شخصيتو وطبيعة الفرد كانفعاالت

 1.اإلطبلق عمى تظير ال أن ويمكن كامنة العوامل ىذه تبقى المثيرات

 :الفرق بين العنف والعدوان -2-3-5

يستخدم كثير من الباحثين مفيومي العدوان والعنف عمى أنيما مترادفان ويستخدمون باحثون آخرون بالتبادل    

أحيانا في سياق نفس الحديث، حيث أثار مفيوما العدوان والعنف جدال كبيرا بين الميتمين بدراسة ىذين 

المفيومين من حيث اقتران العنف بالعدوان ومن حيث التفرقة، العدوان أشمل مدى يشير إلى السموكات تتضمن 

غرضا عرضيا، ومن نماذج ذلك أن العدوان يمكن أن يكون في صورة تنافسية بسيطة، أو قد يكتشف عن نفسو 

باعتبار أن كل سموك عدواني ليس بالضرورة أن يكون  خبلل تعديات لفظية أو حتى خبلل سموك غير لفظي

 2.ويمكن أن تظير ىذه الظاىرة دون حافز أو تحريض سموك عنيف،

كما أنو صفة أساسية لدى الكائنات الحية تسمح ليا بتحقيق ، فالعدوان قد يكون تصرفا سموك ممارسة القوة   

والعنف ىو استعمال القوة العضمية التي تنتج عنيا إلحاق األذى ؛ رغباتيا ال يكون بالضرورة سموك عنيف

بالطرف اآلخر يقع عميو الفعل ىذا األذى يندرج من البسيط إلى المركب حسب األداة المستعممة في ذاك وىو 

  3.شكل من أشكال عدوان اإلنسان الذي يقصد بو إيذاء األشخاص والممتمكات
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 :  ممخص الفصل
   لقد قمنا في ىذا الفصل بالتطرق لكل من مفيوم المراىقة وذكرنا العديد من العناصر المتعمقة بيا مثل مراحميا 

والنظريات المفسرة ليا، وكذا مختمف المشاكل التي يمر بيا المراىق لكون دراستنا تعنى بإحدى ىتو المشاكل 

والتي تتمثل في ظيور العنف لديو، كما أتينا عمى شرح مفيوم العنف خاصة عند فئة المراىقين، حيث 

استعرضنا مسبباتو والنظريات المفسرة لو والفرق بينو وبين العدوان، وكل ىذا من أجل اإلحاطة بجوانب 

 .    الموضوع وتماشيا مع متطمبات بحثنا



 .                                                                           العنف االفتراضي                                                      األلعاب االلكترونية و:لثالفصل الثا
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 :تمهيد

سنواصل في ىذا الفصل عرض أبعاد موضوع الدراسة في شقو النظري، حيث سنتطرق لماىية المعب    

والنظريات المفسرة لو دون أن نغفل عمى بعض العناصر المتعمقة بو كاألنواع والتقسيمات ثم ننتقل بعد ذلك 

مفيوميا وتاريخيا وكذا سمبياتيا وايجابياتيا، وبعدىا نعرج عمى مفيوم  لماىية األلعاب االلكترونية، بدءا من

 .العنف االفتراضي في األلعاب االلكترونية ذاكرين في ذلك صوره وطبيعة وتأثيراتو
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 :ماهية المعب- 3-1

 :المعب مفهوم- 3-1-1

 عممية فيو لو مفيوماً  نقدم وال لمعب وصفا نقدم إنما عنو حديثنا ففي لمعب،  موحد مفيوم تحديد الصعب من   

 خارجي أو النفس يوافق الدافع اختياري ذاتي طوعي سموك وىو المتماثمة، الفرد حاجات عن تعبر ديناميكية

 الذات بناء سبل عنده ويميد وعالمو ذاتو عمى لمتعرف الطفل عالم لكشف الكبار وسيمة ويعد أحيانا الدافع

 أبعادىا ليا وفطرية طبيعية ظاىرة المعب ويعد، تكيفاً  معيا يزداد أو تعقيداً  تزداد ظروف ظل في المتكاممة

 بيئتو في المتمثمة بو المحيطة البيئة من عميو ضغوط أية دون الطفل يمارسو نشاط واالجتماعية، ألنيا النفسية

 كما وبالوقت، بالفراغ ومرتبط ومستقلٌ  حر تمقائي نشاط أنو إلى يشير وىذا الطبيعة، وفي واالجتماعية العائمية

 مرتبطان والنمو فالمعب الطفل، ونمو حياة من متكامبل جزءاً  يعد إذ والتطور؛ والنمو بالصحة يرتبط أنو

 إن إذ الطفل، نمو لمستويات وفقا المعب مستويات وتتعدد ،ودائمة وثيقة عبلقة تجمعيما ومتفاعبلن ومتداخبلن

 1.نموه بمراحل وثيقا ارتباطا ترتبط المعب وأنواع أشكال

 : أنواع المعب عند األطفال- 3-1-2

تتنوع أنشطة المعب عند األطفال من حيث شكميا ومضمونيا وطريقتيا وىذا التنوع يعود إلى االختبلف في    

لى الظروف الثقافية واالجتماعية المحيطة  مستويات نمو األطفال وخصائصيا في المراحل العمرية من جية وا 

 : بالطفل من جية أخرى وعمى ىذا يمكننا أن نصنف نماذج األلعاب عند األطفال إلى الفئات التالية

                                                           
. (المضامين والدالالت)في منتصف القرن العشرين  بالدالالت الموصل في وأغانييا األطفال العاب. احمد محمد العبيدي، عمى- 1

 .70، ص2010مركز دراسات الموصل، : العراق
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ىي عبارة عن شكل أولي من أشكال المعب حيث يمعب الطفل حرًا وبصورة تمقائية بعيدًا  :األلعاب التمقائية- أوال

نقص االتزان  ويميل الطفل في مرحمة المعب التمقائي إلى التدمير وذلك بسبب، عن القواعد المنظمة لمعب

 .الحسي الحركي إذ يجذب الدمى بعنف ويرمي بيا بعيداً 

سموكيم وأساليبيم  يتجمى ىذا النوع من المعب في تقمص لشخصيات الكبار مقمداً : التمثيميةاأللعاب - ثانيا

عمى خيال الطفل الواسع - األولى  بالدرجة– الحياتية التي يراىا الطفل وينفعل بيا وتعتمد األلعاب التمثيمية 

 .(اإلبداعية  األلعاب )ومقدرتو اإلبداعية ويطمق عمى ىذه األلعاب 

يظير ىذا الشكل من أشكال المعب في سن الخامسة أو السادسة حيث يبدأ الطفل  :األلعاب التركيبية- ثالثا

وضع األشياء بجوار بعضيا دون تخطيط مسبق فيكتشف مصادفة أن ىذه األشياء تمثل نموذجًا ما يعرفو فيفرح 

ليذا االكتشاف ومع تطور الطفل النمائي يصبح المعب أقل إييامية وأكثر بنائية عمى الرغم من اختبلف األطفال 

 في قدراتيم عمى البناء والتركيب 

تدخل في نطاق األلعاب التركيبية وتتميز بأنيا نشاط تعبيري فني ينبع من الوجدان  :األلعاب الفنية- رابعا

والتذوق الجمالي في حين تعتمد األلعاب التركيبية عمى شحذ الطاقات العقمية المعرفية لدى الطفل ومن ضمن 

الشخطبة و األلعاب الفنية رسوم األطفال التي تعبر عن التألق اإلبداعي عند األطفال الذي يتجمى بالخربشة أ

scripling ىذا والرسم يعبر عما يتجمى في عقل الطفل لحظة قيامو بيذا النشاط ويعبر األطفال في رسوميم 

  .عن موضوعات متنوعة تختمف باختبلف العمر

يعيش األطفال أنشطة أخرى من األلعاب الترويحية والبدنية التي  :األلعاب الترويحية والرياضية- خامسا

تنعكس بإيجابية عمييم فمنذ النصف الثاني من العام األول من حياة الطفل يشد إلى بعض األلعاب البسيطة 

 وتعرف ،ألن الطفل يمعبيا غالبًا مع أمو"  mother games ألعاب األم "التي يشار إلييا غالبًا عمى أنيا 
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 وغير " رن رن يا جرس"  و"الثعمب فات"   و،"السوق" الطفولة انتقال أنواع من األلعاب من جيل آلخر مثل و

 .ذلك من األلعاب التي تتواتر عبر األجيال

ومن  ،ىي أساليب فعالة في تثقيف الطفل حيث يكتسب من خبلليا معمومات وخبرات: األلعاب الثقافية- سادسا

األلعاب الثقافية القراءة والبرامج الموجية لؤلطفال عبر اإلذاعة والتمفزيون والواقع أن حب الكتاب والقراءة تمثل 

 1.أحد المقومات األساسية التي تقوم عمييا فاعمية النشاط العقمي

 :تقسيمات المعب- 3-1-3

 :     قسم بياجيو المعب كما يمي

 أن يمكن الذي الشيء يتواجد عندما الطفل يمعب حيث الحركية، الحسية المرحمة في ظير وت:التدريب ألعاب- 

 خبلل لو حد أقصى الى ويصل الطفل حياة من األولى األشير خبلل المعب من النوع ىذا وينمو ه،ب يمعب

 .يزول حتى تدريجيا التناقص في يبدأ ثم حياتو، من األولى سنوات والثبلث السنتين

 يمكنو إذ بيا لمعب األشياء إلى بحاجة الطفل يكون ال حيث التصويرية، المرحمة في ويظير: الرمزي المعب- 

 عمى القدرة لديو تكون الطفل أن كما آخر، شيء أي باستخدام لعبتو يتخيل فإنو ولذا الشيء، ىذا تواجد تخيل

 .السادسة سن في بالتناقص ويبدأ عمره من الثانية السنة خبلل المعب من النوع ىذا ويبدأ والتمثيل التصور

 في األطفال تقميد الى تشير والتي لمعب االجتماعية المرحمة في األلعاب تمك وتظير :دالقواع ذات األلعاب- 

 8الى7 من سن في سوى األطفال لدى تظير ال المنظمة األلعاب أن إال الكبار، أللعاب المبكرة الطفولة مرحمة

 .سنوات

                                                           
،  2012جامعة المنيا، : مصر.حوادث المعب التي يتعرض ليا أطفال الروضة وكيفية التعامل معيا.  أعضاء مشروع األزمات والكوارث- 1

. 4-2ص ص
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 والنمو الجسمي النمو في يسيم فيو متعددة، زوايا من األطفال نمو في يسيم المعب أن )ايزنبيرج (وترى- 

 1.االبتكار ونمو االنفعالي، والنمو ،ياالجتماع والنمو المغوي، والنمو العقمي، والنمو الحركي،

 :أهمية المعب -3-1-4

عبر التاريخ من افمطون حتى يومنا ىذا ىناك إجماع عمى أىمية المعب لمطفل بوصفو وسيمة لممتعة والتعمم    

 - صمى اهلل عميو وسمم–وفي تراثنا اإلسبلمي شواىد كثيرة عمى مكانة المعب عند الطفل؛ يقول رسول اهلل 

، فمعب في ذاتو ((...العبوىم سبعا وأدبوىم سبعا وصاحبوىم سبعا ))، ويقول أيضا ((التراب ربيع الصبيان ))

مكافئة لمطفل وىو ضرورة بيولوجية ميمة تتم بو عممية النمو والتطور، أي انو يخدم جميع جوانب النمو فيكتسب 

الطفل منو مياراتو الحركية ويتقوى جسمو، ويقوم بعمميات معرفية من استطبلع واكتشاف واستدعاء لمصور 

الذىنية والرموز والمفاىيم التي سبق وأن كونيا وحدات، وفيو يجود أدائو المغوي فيثري قاموسو المغوي ويتعمم 

معاني وتراكيب لغوية جديدة، وفيو يقوم بنشاط اجتماعي انفعالي عندما يؤدي ادوار األب واألم ويعبر عن 

انفعاالتو ويختبر أنواع السموكات التي تتبلءم مع الموقف كل ذلك بحرية تامة دون خوف أو تعرض لنتائج غير 

سارة، والمعب وسيمة لمتعبير عن الذات والكشف عن قدراتيا ومواىبيا وىو رمز الصحة العقمية والنفسية والجسدية 

  2.لمطفل الذي يمارسو، وأما الطفل الذي ال يمارسو ىو دليل لوجود خمل نفسي أو عقمي أو ضعف جسدي عند

 

 

 

 

                                                           
 .70مرجع سابق، ص. احمد محمد العبيدي، عمى- 1
، العدد مجمة جامعة دمشق". فاعمية المعب في إكساب أطفال الروضة مجموعة من الميارات الرياضية."  رزان، سامي عويس- 2

 .372-371ص ص: (07/10/2003)12األول، المجمد
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 .نظريات المفسرة لمعبال- 3-1-5

 1 :ىناك نظريات عديدة فسرت المعب عند األطفال وسوف نستعرض أىم ىذه النظريات   

فسرت ىذه النظرية المعب عمى أساس انو ألوان من النشاط الغريزي الذي يمجا : نظرية اإلعداد لمحياة- أوال

 اإلنسان إليو ليتدرب عمى ميارات الحياة أو ميارات البقاء األساسية ليتقنيا استعدادا لمصراع من احل البقاء

فمثبل حركة الطفل الصغير بشكل دائم لميدين والرجمين واألصابع والجسم وغيرىا تيدف إلى السيطرة عمى 

عدادا ليا فالمعب باألسمحة لدي  أعضاء الجسم وتوظيفيا في المستقبل، والعاب األطفال تقميد الدوار الكبار وا 

األوالد ىو استعداد غريزي لدور المقاتل، والعاب الخياطة والطبخ والعناية بالدمى لمبنات ىو استعداد غريزي 

 . الدوار تدبير المنزل وتربية األطفال واألمومة

 فسرت ىذه النظرية المعب لدي الكائن الحي بأنو نشاط يمجا إلية ليخمص الكائن :نظرية الطاقة الزائدة- ثانيا

من فائض الطاقة لدية، فمعظم طاقة الكائن الحي تصرف باتجاه حفظ البقاء بإيجاد الغذاء والدفاع عن النفس 

ضد األعداء والمعب نشأ عن الحيوان األرقى، ألنيا بما تمتمكو من ميارات وقدرات تصرف وقتا اقل في الحفاظ 

. عمى بقائيا، وغذائيا ىو األفضل، وىي األقل صرفا لمطاقة، وبالتالي يكون فائض الطاقة عندىا اكبر

 وفحوى ىذه النظرية أن لعب الطفل يتطور حيث يشابو ىذا التطور نفس التطور الذي :نظرية التخميص- ثالثا

فنرى الطفل يرقى بمعبو تدريجيا، ففي البداية يكون فرديا ليتطور ويصبح جماعيا  مر بو أجداده منذ بدئ الخميقة،

ويتطور المعب الجماعي ليصبح جماعيا تعاونيا مع اآلخرين ويتطور بعد ذلك ليكون تنافسيا اعترافا منيم بقوة 

الجماعة وحب االنتماء إلييا، فيي تعتبر نشاط المعب ممخصا لمعادات الحركية لمجنس البشري من ماضيو حتى 

 .حاضره

                                                           
اثر استخدام أسموب لعب األدوار عمى التحصيل الدراسي لتنمية المفاىيم التاريخية لدى طالبات الصف . " مايسة، يوسف حمس- 1

 .20-19، ص ص2011-2010غزة، .جامعة األزىر. رسالة ماجستير".السابع في محافظة غزة
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 : األلعاب االلكترونية- 3-2

 :االلكترونيةب أللعاايخ رتا- 3-2-1

الباحث   ىو" Tennis For Two"لبلعبين التنس لعبة اسميا وكان تفاعمية كمبيوترية لعبة طور من أول    إن

 الطاقة لوزارة التابع الوطني "بروكنياڤن" مختبر من ويميام ىيجينبوتام ومساعدوه" W.Hijinputham" األمريكي

 المخبر في األدوات قسم زوار عن الترفيو ىو المعبة ىذه تطوير من اليدف وكان 1958 عام وذلك األمريكية

 يسجل لم أنو حتى والتسمية، الترفيو حدود من أبعد إلى التقنية ىذه آفاق تصل أن يتوقع "ىيجينبوتام" يكن ولم

 رائجا سوقا يوما ستصبح اإللكترونية األلعاب أن يعمم لم أنو إذ االختراع، براءة في اخترعيا التي المعبة ىذه

 1.العالم أنحاء مختمف في سنويا دوالر مميار 30 حجمو ومتطورا

نما التنس، أو القدم، كرة أو البيسبول، ليست اآلن المتحدة الواليات في األلعاب أشير لعل   و  الفيديو ألعاب وا 

 وتطوير العممي بالخيال اإللكتروني الحاسب المتزاج كنتيجة 1979 عام منذ الفيديو ألعاب ظيرت وقد

 بالمحبلت خاص جياز في معدنية عمبلت وضع خبلل من األلعاب ىذه استخدام ويمكن استخدامات التميفزيون،

 دوالر من مميار أكثر األلعاب ىذه عمى األمريكيون وينفق ؛المنزل داخل خاصة ماكينات خبلل من أو العامة،

 التسجيل أوأجيزة السينمائية األفبلم مشاىدة عمى إنفاقيم من أكثر أي األلعاب، ليذه رغباتيم إلشباع سنويا

 2.الصوتي

 عمى قممة إظيار من المختصين بعض تمكن عندما 1953 عام إلى االلكترونية األلعاب ظيور بداية وترجع   

 الضامة مثل أللعاب مبسطة محاكاة ذلك بعد تمتيا ضخم حاسوب باستخدام وتحريكيا المصابيح من كبيرة شاشة

 جعل نجاحا طبلب ثبلثة صمميا  التيSpace war الفضاء حرب لعبة القت 1960 عام وفي والشطرنج، 
                                                           

1 ألعاب الفيديو وأثرىا في الحد من ممارسة النشاط البدني الرياضي الجماعي الترفييي عند المراىقين . "بشير، نمرود - 
 8.ص، 2008الجزائر،. جامعة بن يوسف بن خدة. رسالة ماجستير."القطاع العام( سنة15-12)المتمدرسين ذكور

2  1993المبنانية، المصرية الدار :رةھالقا .1ط .المعمومات عصر في الحديثة االتصال تكنولوجيا .حسن ، مكاويعماد - 
 .921ص
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  باير رالف صمم األثناء ىذه وفي ، MITالتقني مساشوستس معيد من مع قيمة ىدية تقدميا المنتجة الشركات

Ralf Baer  أوديسي فوكس مانيا أسماه الحاسوب الفيديو أللعاب بيتي جياز أول Magnavox Odyssey 

 األلعاب في تاريخ بارزا حدثا 1972 عام وشيد أشرطة؛ ستة عمى محممة لعبة عشر ثبلثة يحوي وكان

 ألعاب شركةTed Dabney دابني  وتيدNolan Bushnell  بوشنيل  نوالن من كل أسس فقد االلكترونية

 النظير منقطع نجاحا القت ما سرعان التي Bong لعبة بونغ وطرحا األمريكية المتحدة الواليات في الكترونية

 Steve جوبس ستيف من كل سارع النجاح ىذا كل الطاولة؛ وأمام كرة لرياضة مبسطة محاكاة بونغ لعبة وكانت

Jobsفوزنياك  وستيف  Steve Wazniakالجدار تيديم لعبة طرح  إلى Breakoutالتي، الشركات  وتعددت 

 عام في ووصمت المتنوعة واأللعاب األجيزة تطوير وتسارع وطرحيا، جديدة متنوعة ألعاب في تستثمر بدأت

 جعمت لدرجة سريعا، الفيديو ألعاب أجيزة  بدأ تراجعالشخصي الحاسوب تطور ومع؛ مبيعاتيا قمة إلى 1982

 عمبلقة يابانية شركة طرحت 1995 عام في أنو وشيكة، إال أصبحت األجيزة ىذه نياية بأن يصرح بعضيم

 والصورة الصوت من عالية األلعاب بإمكانات من واسعة بمكتبة  المزودPlay Stationاأللعاب محطة جياز

 ووفق أوامره وفق المتعمم بيا يتحكم بو متصمة أو عن الحاسوب مستقمة الكترونية ألعاب وظيرت والسرعة،

 واسعا تنوعا بيا الممحقة واأللعاب األجيزة ىذه أكسب مما ،(اآللة اإلنسان) والروبوت الصناعي  الذكاء برنامج

 1.أكثر بإتقان والممس والسمع كالبصر عدة حواس بإشغال وسمح التقنيات في

 

 

 

                                                           
 253.ص اإللكترونية، دت، العربية الموسوعة: سورية .اإللكترونية األلعاب .الحمصي معاذ،-  1
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 :كترونيةاللب األلعافهوم ا م-3-2-2

 أوعمى "الفيديو ألعاب" التمفاز شاشة عمى تعرض والتي العالم في شعبية األكثر الحديثة األلعاب من نوع    ىي

 األلعاب قاعات في أو بيا الخاصة التحكم حوامل عمى أيضا تمعب والتي ،"الحاسوب ألعاب" الحاسوب شاشة

 التآزر" العين مع اليد استخدام تحد خبلل من بالمتعة الفرد األلعاب ىذه تزود بحيث ليا، المخصصة اإللكترونية

 .اإللكترونية البرامج تطوير خبلل من يكون وىذا العقمية، لئلمكانات تحد أو "الحركي البصري

  إلى Floppy Diskالمرنة األشرطة عمى ألعاب من الحاسوب ألعاب تطورت الماضية سنة األربعين    وخبلل

 أصبحت تمتاز  حيث األلعاب ىذه من الجديدة األشكال وتطورت اإلنترنيت، شبكة  إلى CDالمدمج القرص

 عمى تؤثر التي الصوتية اإلمكانات من معقد نظام وكذلك عالية، معالجة وسرعة لمصورة األبعاد ثبلثي بنظام

 آخرين أشخاص ضد أو الحاسوب ضد البلعب فردي بشكل األلعاب ىذه تمعب أن ويمكن المعب، أثناء البلعب

 1.اإلنترنيت عمى موجودين

من أىم الظواىر التي رافقت ظيور الحاسوب  electronic games تعد األلعاب االلكترونية    

ترجمات تحاكي واقعا حقيقيا أو افتراضيا باالعتماد عمى إمكانات : " وىي في المفيوم ألمعموماتي وتطوره،

صدار الصوتmultimédiaالحاسوب في التعامل الوسائط المتعددة  أما في "  وعرض الصور وتحريكيا وا 

ومن  ،"فيي تفاعل بين اإلنسان واآللة لبلستفادة من إمكاناتيا في التعميم والتسمية والترفيو " المفيوم االجتماعي

الناحية العممية تمثل األلعاب االلكترونية أداة تحد من القدرات المستثمر إذ تضعو أمام صعوبات وعقبات تندرج 

من البساطة إلى التعقيد، ومن البطيء إلى السرعة، وىي أداة تطوير لثقافتو وقدراتو إذ تشد انتباىو وتنقل إليو 

كما يعتبر الفيديو من الوسائل اإلعبلمية الحديثة وىو عبارة عن جياز تسجيل وعرض ، المعمومة بسرعة ومتعة

                                                           
 .46، صمرجع سابق.الشحروري حسني  ميا،- 1
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حيث يتيح الفرصة لمطفل بمشاىدة مجموعة من األلعاب المختمفة ويعتمد ىذا الجياز  بواسطة جياز الكمبيوتر،

  1.عمى الصوت والصورة مما يجعل لو اثر كوسيمة إعبلمية

ىو وسيمة من وسائل التكنولوجية المستخدمة في مجال اإلعبلم واالتصال، ولمفيديو مزايا "وىناك تعريف أخر 

 2"متعددة في مختمف مجاالت التعميم

 :مجاالتها وأنواعه نيةب االلكتروأللعانيف اتص- 3-2-3

 سالينوزيمرمانيمكن تصنيف األلعاب اإللكترونية حسب طبيعتيا، وفقا ل : األلعاب االلكترونيةأصناف- والأ

(Salen&Zimmerman 2004) إلى األصناف اآلتية : 

 وىدف ىذا الصنف التنافس واالنتصار ميما كانت :Conqueror(المحارب، المقاتل)الصنف األول الغازي - 

 ويسعى البلعبون في ىذا النوع لتحقيق أىداف محددة سمفا، بحيث يشعرون بمتعة السيطرة عمى ؛الخسائر

 .أحداث المعبة، أو السيطرة عمى األحداث االجتماعية التي تدور حوليا  أو تتضمنيا المعبة

كما يتم . وييدف ىذا الصنف إلى تطوير ميارات محددة إلى درجة اإلتقان: Managerالصنف الثاني المدير- 

  لدى البلعبين إلى مستوى يجعميم يواصمون المعب إلى النياية وذلك عبرprocessesتطوير أساليب العمميات 

تمكينيم من استخداميم لمميارات التي أتقنوىا سابقا في نفس المعبة والعمل عمى توظيفيا الحقا بيدف إتقان 

.    ميارات أخرى أكثر عمقا وشموال وتفصيبل في المعبة ذاتيا

 في ىذا الصنف يتم عرض وبيان خبرات وتجارب جديدة :Wanderer(المتعجب)الصنف الثالث المستغرب - 

وممتعة، ولكن درجة التحدي في ىذا الصنف أقل منيا مما ىو موجود في الصنفين السابقين، والبلعبون في ىذا 

. النوع يتطمعون بشكل رئيسي إلى المتعة واالسترخاء

                                                           
. جامعة الجزائر.رسالة ماجستير". معالجة العنف من خبلل التمفزيون والعاب الفيديو وتأثيره عمى الطفل. " كيينة، عمواش- 1

 .34، ص2006
 .133، ص 2006دار جرير لنشر والتوزيع، : الجزائر.1ط.وسائل اإلعبلم والطفولة.  احمد، رشيد القادري- 2
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في ىذا الصنف يستمتع البلعبون باأللعاب ذات الصبغة االجتماعية : Participantالصنف الرابع المشارك- 

 .أو المشاركة في العوالم اإلفتراضية

    وبخصوص الصنف الرابع يخبرنا بأن ىناك أماكن إفتراضية في فضاء االنترنت، حيث يجتمع البلعبون من 

كل مكان، في فضاء تعيش فيو عقوليم وقموبيم ولكن ال تسكنو أجسادىم، فيو عالم ببل قيود وليس لجغرافيتو 

ىناك حيث الحياة االفتراضية التي ييرب إلييا بعض مرتادييا من حياتيم الحقيقية، وضغوطيا اليومية ؛ حدود

وأحواليم الجوية، فبينما كانوا باألمس في بحث عن ترفيو وسعادة، ودردشة وعبلقة، تجدىم اليوم قد انيمكوا في 

وتعرف العوالم االفتراضية بأنيا برامج ؛ عالميم االفتراضي يمعبون ويتعممون، ويتوظفون، ويبيعون، ويشترون

أفاتار  تمثل بيئات تخيمية ثبلثية األبعاد يستطيع المستخدم ليذه العوالم ابتكار شخصيات افتراضية تجسده تسمى

(avatars) والقيام بمختمف أنواع األنشطة والتعرف والتواصل مع  وتصميم المباني والمجسمات وأيضا بناء

 . أشخاص آخرين من مختمف بقاع العالم

وىنالك الحياة  (there.com)   وكثيرة ىي العوالم االفتراضية في فضاء االنترنت، فيناك موقع ىناك 

وعندما يسجل البلعب في أحد ىذه العوالم االفتراضية فسيشعر  (lively)وثمة  (secondlife.com)االفتراضية 

بأن العالم عالمو والخيال خيالو، فيي مواقع محاكاة حاسوبية عادة ما تكون في صورة ثنائية أو ثبلثية األبعاد 

خاص بو، وىي شخصية افتراضية كرتونية  (افاتار)تحاكي تماما الحياة الحقيقية، إذ يطمب من البلعب اختيار 

تمثل البلعب داخل العالم االفتراضي، ومن خبللو يمكن لممستخدم التعامل مع البيئة االفتراضية المحيطة بو 

ومع كل افاتار يمثل مستخدم آخر، إذ خمف كل افاتار إنسان حقيقي يقبع في بقعة من بقع الكرة األرضية جالسا 

 1.خمف شاشة حاسوبو
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 :يمي ما إلى اإللكترونية األلعاب مجاالت تصنيف يمكن :اإللكترونية المجاالت األلعاب- ثانيا

 سوق بوضوح المحمولة اليواتف عمى األلعاب سوق يعد: المحمولة الهواتف عمى اإللكترونية األلعاب- 

 وجود عن أظيرت وقد العالميين، الناشرين كبار بيا قام التي االستثمارات مختمف عميو تدل مثمما المستقبل

 تنوع أن كما ، .G.F.K"كا.أف .جي" بيا قامت دراسة في وىي -العناوين من آالف عدة - ةواسع تشكيمة

 إلى اإللكترونية األلعاب عمالقة اتجاه إلى أدى مما مستمر تزايد في ىي المتاحة اإللكترونية األلعاب أصناف

 األكثر ىي معينة أنواعا ىنالك بأن "كا .أف .جي" بيا قامت التي التحميبلت وتظير الحوامل، من النوع ىذا

. المجتمع التقمص، ألعاب الكبلسيكية، ألعاب الرياضة، األلعاب  ألعاب:العناوين ببقية مقارنة انتشارا

بواسطة  عادة األلعاب ىذه إدخال ويتم فييا، ألعاب إلدخال القابمة النقالة اليواتف حظيرة تتوسع وتدريجيا   

ن حتى النقال الياتف لمتعاممي اإلنترنيت بوابات  .في أوروبا أللعاب خصيصا موجية بوابات مؤخرا تزايدت وا 

 الموجودة المحمولة اليواتف أنواع مختمف عمى األلعاب ىذه تكييف يتطمب النقالة اليواتف عمى لعبة إطبلق إن

يقدر  األلعاب أنواع عدد فإن لذلك إلخ،...التحكم وأزرار التقنية مثل العرض الخصائص نفس توفر ال والتي

  1.المتناول في لممستيمكين البيع أسعار أن يبقى لكن بالمئات،

 عبارة عن ىي الكمبيوتر جياز عمى اإللكترونية األلعاب إن :رالكمبيوت جهاز عمى اإللكترونية األلعاب- 

 بين المعمومات لتبادل إمكانية ذو شخصي كمبيوتر جياز عمى تركيبو  تم "Logiciel" آلي معموماتي برنامج

 بجياز الخاصتان ،(الفأرة الكتابة، لوحة) الثنائية نذكر أن يمكن اإلمكانية ىذه بين ومن لؤللعاب، اآللية األنظمة

 أو التحكم لوحة ذلك في تساعدىا التي الكثيرة التحكمات إلى مذىمة بسرعة الدخول الفأرة وتمكن الكمبيوتر،

 قيادة عصى مثل راحة، أفضل لو تجمب التي أخرى بأجيزة جيازه يصل أن لبلعب يمكن أفضل وراحة الكتابة،

 مخرج وبمساعدة الكمبيوتر شاشة عبر السباق، أما الصورة فتتم أللعاب السيارة ومقود الطائرة أو المروحية
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 إيصالو يجب الصوت أما ،((D 3 الثبلثة األبعاد أو قناع أكبر، خارجية شاشة عبر إخراجيا يمكن الصورة

 1.الصوت تحسين جياز إلى ليصل صوت مخرج أو خارجي صوت بمكبر

 والسبب جدا كبيرة ليست اإلنترنيت القتحام الناشرين محاوالت إن :اإلنترنيت شبكة عمى اإللكترونية األلعاب- 

 التريث إلى الفاعمين بمختمف أدى العنكبوتية الشبكة انفجار ألن ولكن ميمة ليست اإلنترنيت أن في يتمثل ال

 التقنية بيذه االىتمام السنوات األخيرة عاد في لكن الناشرين، طرف من عنيا التخمي تم مثمرة الغير فالنشاطات

 :المجال ىذا في النشاط عمى التالية المبلحظات تسجيل ويمكن

  .التشكيمة مجموع وتسويق عرض أجل من لمناشرين واجيات بمثابة بوابات تطوير- 

 الموصولة عارضات التحكم عمى ثم الكمبيوتر أجيزة عمى بداية الخط، عمى لمعب القابمة العناوين تطوير- 

 .باإلنترنيت

  .الكمبيوتر بجياز الخط عمى لمعب قابمة ناجحة بعناوين التحكم عارضات تحميل- 

  .بالمجان الخط عمى لمعب قابمة قديمة عناوين توفير- 

 2.بكثافة البلعبين المتعددة األلعاب وتسيير وتوزيع ونشر تطوير- 

 جياز حاسب ىو اإللكترونية األلعاب جياز أو التحكم عارضة :التحكم عارضات عمى اإللكترونية األلعاب- 

 يتكون الجودة، بالغة وكفاءة عالية مواصفات ذو جياز وىو لو، محددة وظائف تنفيذ في متخصص إلكتروني

 أجيزة بيع يتم ولكي نستخدميا، التي الشخصية بالحاسبات توجد التي المعالجات مثل Processor معالج من

 المعالجات إلى تمجأ وال األسواق في بكثرة المنتشرة المعالجات تستخدم فإنيا معقولة بتكمفو اإللكترونية األلعاب

 لكونيا الشأن بيذا الخاصة األجيزة مع وفقط تستعمل التقنية ىذه مرتفع، سعرىا يكون ما غالبا والتي جدا الحديثة

 وأكثر المعبة، محتويات إلى الدخول ووسائل والصورة، الصوت إلنتاج موجو بمراقب متبوعة نوعيا من فريدة مادة

                                                           
 8.ص ،سابق مرجع .نمرود بشير، - 1
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 وتوجيو لتبسيط اآللية األنظمة بين المعمومات تبادل مع شخصي كمبيوتر كجياز األجيزة ىذه أصبحت فأكثر

 .المعبة ومراقبة

 وىو القيادة عصى استخدام من أيضا لبلعب يمكن كما التميفزيون جياز شاشة إلى غالبا المعب أجيزة توصل

  التابع لشركةXboxنجد  األجيزة ىذه أمثمة ومن الميزري أو النظري الرشاش المقود، أو لشركة التابع الجياز

 3و2و1ستايشن ببلي  مثلSon سوني شركة أجيزة نجد كما ونماذج، أنواع عدة ولو Microsoft ميكروسوفت

 Game Cube .باسم تعرف  التيNintendo نيتاندو شركة  وأجيزةPS2 (2أس بي)وجياز

 مشدود جياز وكل االنتشار وكثير متعدد األجيزة من النوع ىذا :العمومية اإللكترونية األلعاب قاعات أجهزة- 

 إلخراج شاشة النقود، القطع لجمع صندوق من أساسا المركب الرئيسي الجياز متنوعة، تحكم وأجيزة أدوات إلى

 ووظيفتيا عمميا مبادئ في مختمفة أزرار من تتكون بدورىا التي القيادة لوحة من مكون تحكم جياز الصورة،

 نميز أن ويمكن السيارة، أو النارية الدراجة كرسي المقود، الرشاش، أو المسدس :مثل أخرى أدوات إلى باإلضافة

 :القاعات ىذه في اإللكترونية المعب أجيزة من أساسيين نوعين بين

 كما والقيادة التحكم أجيزة أساسيا عمى يعمل فقط واحدة لعبة ببرمجة تسمح والتي :بالمع أحادية أجيزة  -أ

 .المعب في المشاركة أشخاص عدة أو واحد لشخص يمكن

 نظام اختراع إلى أدى الذي التبسيط بفضل 1980 الثمانينات بداية في ظيرت والتي :المعب متعددة أجيزة - ب

Jammaمعظم ىذا يومنا المعب، وفي وطريقة والزمان المكان حيث من الداخل من المعبة بتغيير يسمح  الذي 

 حيث األجيزة من غيره الكمبيوتر أو جياز عمى سواء األخرى لممحيطات ومتوفرة محيطيا في تستخدم األلعاب

 أجيزة لنتائج والقوي القياسي صعود إلى يرجع الحالة ليذه الرئيسي والسبب األلعاب، قائمة نفس تقريبا فييا نجد

 األلعاب تطوير عمى يركزون المبرمجين نجد حيث األخرى، الترفييية النشاطات حساب عمى العمومية المعب

 .بسرعة والربح  Codeشفرة أحسن عمى لمحصول
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 أو Game Cube جياز عمى معا المختمفة األلعاب توفر إمكانية يوفر ما ىذا بسرعة تكون اليوم    والبرمجة

StationأوX-Box أو Play1.خارقة قوة ليا أجيزة ىي والتي واحد وقت  في 

ىناك العديد من األلعاب االلكترونية والتي تصنف إلى ثبلثة أنواع : أنواع األلعاب االلكترونية- ثالثا 

تختمف في نوعية الوسائل المستعممة وممحقاتيا باإلضافة إلى وجود عبلقات مختمفة، ونجد من أكبرىا ثبلث 

ن لم تتشابو في  مكانات مختمفة ذىنية حتى وا  تصنيفات تؤدي كل واحدة منيا إلى طمب العبين ذوي خصائص وا 

 : القواعد فيي تتشابو في األىداف ومن بين ىذه األلعاب نجد منيا

تعتبر العاب القتال من األلعاب التي القت شعبية كبيرة وسط األطفال وحتى المراىقين والشباب  :العاب القتال- 

وترتكز ىذه األلعاب عمى التحكم في الحركة والتغمب عل العدو باالعتماد عمى السرعة والذكاء في مواجية كل 

. أمامو لمحصول عمى اكبر عدد من النقاط العقبات التي تظير

:  تنقسم ىذه األلعاب بدورىا إلى أربعة أنواع وىي: العاب الذكاء- 

.  العاب المغامرات- 

  .العاب ذات طابع استراتيجي، اقتصادي- 

  .العاب ذات طابع استراتيجي عسكري- 

 .العاب تقميدية -

من وجية نظر المتفرج أو المشاىد فانو يرى تشابييا مع العاب الحركة : ألعاب المغامرات والتفكير- ا

 حيث أن المعب فييا يمثل الدور الرئيسي األساسي مع تميزه بوجود عدد من األلغاز التي تتطمب والمغامرات،

. التركيز في المبلحظة كميا نظرا الرتباطيا بنجاح المغامرة

نجدىا تشابو العاب التدريب حيث ييتم كبلىما بميكانزمات سير المدن : األلعاب اإلستراتجية االقتصادية- ب

نشائيا، في حين أنيا تستدعي  التفكي قدرة التسيير بالعمل عمى استثمار الوسائل الموجودة تحت تصرف و روا 
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إذ وجب اختيار مكان إنشاء مدينة وتسيير وسائميا الطبيعية من  البلعب، حيث أن الخطوات معروفة،

 .اليدف من ىذه المعبة ىو الوصول إلى التسيير األمثل لكل ىذه الوسائل المكونةو الخ،....سكان،تجارة،

 من STAR CRAFT من إنتاج شركة  URBAN ASAULTومن أشيرىا : العاب إستراتجية الحرب- ج

 1.إنتاج أنظمة ليزار، وكل ىذه األلعاب تشعر البلعب كأنو خمفية

 :سمبيات وايجابيات األلعاب االلكترونية- 3-2-4

تنّمي الذاكرة  فيي كما يقرر تمتاز األلعاب اإللكترونية بنواٍح إيجابية، :إيجابيات األلعاب اإللكترونية- أوال

ىذا النوع من األلعاب يسيم في التآلف مع  وسرعة التفكير، كما تطور حس المبادرة والتخطيط والمنطق، ومثل

تولي تشغيل المقود، واستعمال عصا التوجيو، والتعامل مع تمك اآلالت  التقنيات الجديدة، بحيث يجيد األطفال

واالنتباه، وتنّشط  تعّمميم القيام بميام الدفاع واليجوم في آن واحد وتحّفز ىذه األلعاب التركيز باحتراف كما

الذكاء، ألنيا تقوم عمى حل األحاجي أو ابتكار عوالم من صنع المخيمة ليس ىذا فحسب، بل أيضًا تساعد عمى 

أصدقائو  يمعب يكون غالبًا وحيدًا، لكن إليجاد الحمول وحّل األلغاز، يحتاج لبلستعبلم من المشاركة والطفل حين

باأللعاب واستعارتيا، إذ يحتاج  ومن الباعة عن األلعاب قبل شرائيا، وأحيانًا المجوء إلى المجبلت المتخصصة

وتبادل المعمومات، وىذه األبعاد من المشاركة ميمة  إلى إقامة الحجج، وطرح األسئمة، والحصول عمى شروحات

ن كان األىل ال يبلحظونيا  .حتى وا 

إذ يكتشف الطفل من خبلليا الكثير، وتشبع خيال الطفل :  األلعاب اإللكترونية مصدرًا مهمًّا لتعميم الطفل-

بشكل لم يسبق لو مثيل، كما أن الطفل أمام األلعاب اإللكترونية يصبح أكثر حيوية ونشاًطا، وأسيل انخراًطا في 

المجتمع، كما أن ىذه األجيزة تعطي فرصة لمطفل أن يتعامل مع التقتية الحديثة، مثل اإلنترنت وغيرىا من 

. الوسائل الحديثة، كما أنيا تعممو التفكير العممي الذي يتمثل في وجود مشكمة ثم التدرج لحميا
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كما أن في المعب توسيع لتفكير البلعب وخيالو، حيث أن بعض :  الترويح عن النفس في أوقات الفراغ-

األصدقاء من  تساعد في تنمية العقل والبديية، ومن إيجابياتيا أيضا أنيا محط منافسة بين األلعاب تحمل ألغازاً 

 .ومعمومات حديثة خبلل المعب باأللعاب متعددة البلعبين، كما أنيا قد تطمع البلعبين عمى أفكار جديدة

 فيو ينتج عواطف إيجابية، وعبلقات اجتماعية قوية، وشعور باالنجاز: األلعاب اإللكترونية عمل مثمر- 

.  وفرصة لتطوير القدرة عمى بناء حس لعمل أعمال مفيدة ومثمرة

: بعض من إيجابيات األلعاب

. تثير التأمل والتفكير- 

. تشجع الحمول اإلبداعية والتكيف أو التأقمم- 

. تمكن من تطبيق اآلراء واألفكار الميمة في وقائع وأحداث الحياة الحقيقة- 

. ممارسة األلعاب اإللكترونية يوفر محاكاة عقمية مثمرة- 

. ممارسة األلعاب اإللكترونية يسيم في التواصل مع األصدقاء- 

يمكن لبلعب الثراء داخل العالم االفتراضي من خبلل فتح عيادة، أو تقديم استشارة، أو برمجة، أو أي مينة - 

يستفيد منيا كل افاتار أيا كان مكانو عمى كوكبنا، كما يمكنو بعد ذلك من تحويل ما يجنيو من أموال افتراضية 

.  إلى حقيقة

  تحسن الميارات المعرفية، وبالذات مياراتOnline Gamesممارسة األلعاب اإللكترونية عبر االنترنت - 

 1.القراءة عمى وجو التحديد وذلك بالنسبة لؤلطفال ذوي ميارات القراءة المنخفضة فقط

 كما انو من المتعارف عمى ىذه األلعاب أنيا تنمي القدرات العقمية لمطفل وتمكنو من استخدام الكمبيوتر   

  2.وزيادة القدرات العممية لديو
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الفوائد التي قد تتضمنيا بعض األلعاب اإللكترونية إال أن  عمى الرغم من :سمبيات األلعاب اإللكترونية- ثانيا

األلعاب المستخدمة من قبل األطفال والمراىقين ذات مضامين  سمبياتيا في نظر أكثر من إيجابياتيا ألن معظم

سمبية تؤثر عمييم في جميع مراحل النمو لدييم، باإلضافة إلى أن نسبة كبيرة من األلعاب اإللكترونية تعتمد عمى 

األطفال والمراىقين  واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمير أمبلكيم واالعتداء عمييم بدون وجو حق، كما تعمم التسمية

وميارات العنف والعدوان ونتيجتيا الجريمة  أساليب ارتكاب الجريمة وفنونيا وحيميا وتنمي في عقوليم قدرات

 .االعتياد عمى ممارسة تمك األلعاب وىذه القدرات تكتسب من خبلل

أنو وفقا لمعديد من الدراسات واألبحاث فإن ممارسة األلعاب اإللكترونية  (2005نورة السعد،  )كما تخبر    

كانت السبب في بعض المآسي فقد ارتبطت نتائج ىذه األلعاب خبلل الخمسة والثبلثين عامًا األخيرة بازدياد 

السموك العنيف وارتفاع معدل جرائم القتل واالغتصاب واالعتداءات الخطيرة في العديد من المجتمعات، والقاسم 

المشترك في جميع ىذه الدول ىو العنف الذي تعرضو وسائل اإلعبلم أو األلعاب اإللكترونية ويتم تقديمو 

 .لؤلطفال والمراىقين بصفتو نوعًا من أنواع التسمية والمتعة

األطفال والمراىقين فقد  أما ويمكنسن، التي أجرت متابعة ميدانية لمعديد من األلعاب اإللكترونية وتأثيرىا عمى    

سابقًا تحتوي عمى  ذكرت أن األلعاب تغيرت إلى حد كبير مقارنة بأول مرة تم تقديميا، حيث كانت األلعاب

الشريرة، والمتسمطين األشرار عمى  مواجية األعداء الخيالين كغزاة كوكب األرض والشخوص الكرتونية، واألرواح

 إال أن العنف الذي تحتوي عميو األلعاب اإللكترونية ىذه األيام ال حد لو، ويمارس دون أي ،سبيل المثال

ومن ، السموك غير األخبلقي وغير الميذب كيدف ليذه المعبة أو األلعاب مسوغ، ويتم في بعض الحاالت تحديد

من تصنيف اآلثار السمبية لؤللعاب  (عبداهلل اليدلق.د)خبلل اإلطبلع عمى األدبيات ذات العبلقة، تمكن 

أضرار دينية، أضرار سموكية وأمنية، أضرار صحية، أضرار إجتماعية، وأضرار : اإللكترونية إلى خمس فئات

. أكاديمية
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اإللكترونية ومراكز األلعاب   في ظل غياب أجيزة الرقابة الرسمية عمى محبلت بيع األلعاب:األضرار الدينية- أ

وعدم مراقبة األسرة لما يشاىده أبناؤىم من األلعاب وعدم الوعي بمخاطر ذلك، أدى ىذا إلى تسرب ألعاب 

تعاليم الدين وعادات وتقاليد المجتمع وتيدد االنتماء  وبرامج ىدامة تروج ألفكار وألفاظ وعادات تتعارض مع

مستوردة، وىناك بعض األلعاب تدعو  لموطن، كما تسيم بعض األلعاب في تكوين ثقافة مشوىة ومرجعية تربوية

. تفسد عقول األطفال والمراىقين عمى حد سواء إلى الرذيمة والترويج لؤلفكار اإلباحية الرخيصة التي

   كما أن محتويات ومضامين بعض األلعاب اإللكترونية، بما تحممو من  سمبيات وطقوس دينية معادية ومسيئة 

تؤثر سمبا عمى البلعب أو الُمشاىد  فقد يميييم عن أداء بعض العبادات  لمديانات وبالذات الدين اإلسبلمي، قد

الشرعية، وبالذات أداء الصموات الخمس في أوقاتيا مع الجماعة في المسجد، كما أنيا قد تميييم عن طاعة 

.      الوالدين واالستجابة ليم وتمبية طمباتيم، باإلضافة إلى إليائيم عن صمة األرحام وزيارة األقارب

 أثبتت األبحاث التي أجريت في الغرب وجود عبلقة بين السموك العنيف لمطفل : األضرار السموكية واألمنية-ب

بأن  ومشاىد العنف التي يراىا عمى شاشة التمفاز أو يمارسيا في األلعاب اإللكترونية، كما  أثبتت الدراسات

التقنية العالية التي تتسم بيا ألعاب اليوم، كما أن نسبة كبيرة من األلعاب  العنف يتضاعف بمعب األلعاب ذات

واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمير أمبلكيم واالعتداء عمييم بدون وجو حق، وتعمم  اإللكترونية تعتمد عمى التسمية

وميارات العنف والعدوان  األطفال والمراىقين أساليب ارتكاب الجريمة وفنونيا وحيميا وتنمي في عقوليم قدرات

التي تقودىم في النياية إلى ارتكاب الجرائم، فعمى سبيل المثال أجريت دراسة كندية لمراجعة وتقويم المحتوى 

اعتمادًا مباشرا  لعبة منيا تعتمد  (222)لثبلث مائة لعبة الكترونية، وفي النتائج تم رصد مائتين وأثنين وعشرين 

عمى فكرة ارتكاب الجريمة والقتل؛ األلعاب اإللكترونية تصنع طفبًل عنيًفا، وذلك لما تحويو من مشاىد عنف 

. يرتبط بيا الطفل، ويبقى أسموب تصرفو في مواجية المشاكل التي تصادفو يغمب عميو العنف

مع انتشار األلعاب اإللكترونية، ظيرت مجموعة جديدة من اإلصابات المتعمقة بالجياز :  األضرار الصحية-ج

 العظمي والعضمي نتيجة الحركة السريعة المتكررة، كما تؤثر األلعاب اإللكترونية  سمًبا عمى نظر األطفال، إذ قد
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 يصاب الطفل بضعف النظر نتيجة تعرضو لمجاالت األشعة الكيرومغناطيسية قصيرة التردد المنبعثة من

 أو الحاسب التي يجمس أماميا ساعات طويمة أثناء ممارستو المعب، كما أن بقاء شاشات التمفاز

 لساعات طويمة معا في غرف ضيقة أو محدودة التيوية تتسبب في إصابتيم بفيروسات األطفال

. التنفسي، وبزيادة احتماالت اإلصابة باألمراض المعدية بالجياز

   كذلك من أضرار األلعاب اإللكترونية اإلصابة بسوء التغذية والبدانة، كما أظيرت دراسة دانمركية أن األلعاب 

اإللكترونية ليا أضرار كبيرة عمى عقمية الطفل، فقد يتعرض الطفل إلى إعاقة عقمية واجتماعية إن ىو أدمن 

 بعض الومضات الضوئية المنبعثة من الفيديو أن أثبتت البحوث العممية لؤلطباء في اليابان وقدعمى ممارستيا، 

. والتمفاز تسبب نوًعا نادًرا من الصرع

أظيرت الدراسة الدانمركية أن األلعاب اإللكترونية قد تعرض الطفل إلى خمل في :  األضرار االجتماعية-د

العبلقات االجتماعية إن ىو أدمن عمى ممارستيا، وسبب ذلك ىو أن الطفل الذي يعتاد النمط السريع في 

األلعاب اإللكترونية قد يواجو صعوبة كبيرة في االعتياد عمى الحياة اليومية الطبيعية التي تكون فييا درجة 

أما  السرعة أقل بكثير مما يعرض الطفل إلى نمط الوحدة والفراغ النفسي سواء في المدرسة أو في المنزل،

ن كانت تنمي خيال الطفل فإنيا في الوقت ذاتو تنمي مساحة االنفصال عن الواقع، فالطفل الذي  الشخصيات وا 

يقضي ساعات طوال في ممارسة األلعاب اإللكترونية  بدون تواصل مع اآلخرين، يجعل منو طفبًل غير 

اجتماعي منطويا عمى ذاتو عمى عكس األلعاب الشعبية التي تتميز بالتواصل؛ كما أن إسراف الطفل في التعامل 

التعامل مع عالم الواقع فيفتقد الميارة االجتماعية في إقامة الصداقات  مع عوالم الرمز يمكن أن يعزلو عن

. اآلخرين ويصبح الطفل خجوال ال يجيد الكبلم والتعبير عن نفسو والتعامل مع

والترابط  األلعاب بما تحممو من أخبلقيات وأفكار سمبية إلى المزيد من االنفصال األسري كما قد تؤدي ىذه

 كما أنيا من ،عن مجتمعو وأصالتو اإلنساني مع اآلخرين وارتباط الطفل بالقيم واألخبلقيات الغربية التي تفصمو

وجية نظر المجذوب تصنع طفبًل أنانًيا ال يفكر في شيء سوى إشباع حاجتو من ىذه المعبة، وكثيًرا ما تثار 

http://www.almotmaiz.net/vb/5864-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/
http://www.almotmaiz.net/vb/5864-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/
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المشكبلت بين اإلخوة األشقاء حول من يمعب؟، كما أن األلعاب اإللكترونية  قد تعمِّم األطفال أمور النصب 

واالحتيال فالطفل يحتال عمى والديو ليقتنص منيم ما يحتاجو من أموال لئلنفاق عمى األلعاب اإللكترونية إما بأن 

يأخذ منيم مصاريف درسو الخصوصي ليمعب بيا أو يدَّعي مثبًل أن معمم الفصل طمب منيم أموااًل لتجميل 

 1.الفصل أو لشراء ىدايا لممتفوقين في االمتحان

الكسل والخمول والعزلة االجتماعية لدى األطفال باإلضافة إلى التوتر االجتماعي وفقدان المقدرة عمى التفكير    

 .2الحر وانحسار العزيمة واإلرادة لدى الفرد

أثبتت بعض الدراسات ممارسة األلعاب اإللكترونية يؤثر سمبا عمى التحصيل الدراسي : األضرار األكاديمية- ه

الواجبات المدرسية واليروب من المدرسة أثناء الدوام المدرسي ويؤدي إلى اضطرابات  ويؤدي إلى إىمال

ما "الصغير  التعمم، ويذكر أن من سمبيات األلعاب اإللكترونية التي أثبتيا الباحثون أنو عندما يتعمق الطفل في

بيذه األلعاب فإن ذلك يؤثر سمبا عمى دراستو ونطاق تفكيره؛ كما أن سير األطفال والمراىقين طيمة " دون العاشرة

الميل في ممارسة األلعاب اإللكترونية يؤثر بشكل مباشر عمى مجيوداتيم في اليوم التالي، مما قد يجعل 

ن ذىبوا، فإنيم قد يستسمموا لمنوم في فصوليم  البلعبين غير قادرين عمى االستيقاظ لمذىاب إلى المدرسة، وا 

  3.المدرسية، بدال من اإلصغاء لممعمم

 

 

 

 

                                                           

 .23مرجع سابق، ص. عبد العزيز، اليدلق1- 
 .15مرجع سابق، ص. عباس، سبتي2- 
. 25مرجع سابق، ص.  عبد العزيز، اليدلق3-
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 :أسباب إقبال المراهقين عمى األلعاب االلكترونية- 3-2-5

 باأللعاب اإللكترونية، يمكن حصرىا في مراىقينإن األسباب النفسية واالجتماعية التي تقف وراء تعمق ال   

 :النقاط التالية

إن األلعاب اإللكترونية بمختمف أنواعيا تجذب المراىق بما توحيو ليم من معارك حقيقية في  :عامل الجذب- أ

 كما أن الرسوم واأللوان األدغال أو توىميم دخول عصور ما قبل التاريخ مثل قتال الديناصورات والفضاء،

  .والخيال والمغامرة، عامل جذب رئيسي لؤلطفال

أفكار وموضوعات األلعاب اإللكترونية متنوعة إذ يقدمون أحياًنا سباًقا لمسيارات يتعود الطفل  :نقطة تركيز- ب 

المراىق من خبلليا عمى التركيز وتجنب الحواجز والقيادة إلى حد ما، أو يقدمون ألعاًبا لمخيال العممي في 

فاأللعاب ، يقارع األشرار ويتغمب عمى المصاعب" السوبر مان"الفضاء أو شخصية بطل خارق عمى نمط 

 .االلكترونية تتطمب من الطفل حدا أكبرا من التركيز في إدارة مسابقاتو مما يخمق نوعا من اإلثارة والمتعة لديو

تشكل األلعاب اإللكترونية بالنسبة إلى المراىق إطارا يتمثل فيو بطبًل يتحرك وينتقل  :التماثل مع األبطال- ج

ن التداخل والتكامل المذين توفراىما لعبة الفيديو، يساىمان في تعمق  ويعدل سموكو والطفل يندمج مع البطل وا 

المراىقين بيذه األلعاب، وتوفر إمكانية التماثل مع األبطال من خبلل تعرضيا لعقبات كاأللغام والمتفجرات 

 .والعوائق الطبيعية التي يتوجب عمى بطل المعبة التعامل معيا

تخمق األلعاب اإللكترونية عالًما وىمًيا بعيًدا عن العالم اليومي، ولكنو  :التعايش مع عالم وهمي افتراضي- د

محدد في الزمان والمكان ويمثل موقًعا مادًيا وأحداثًا توفر لو إمكانية تمثيل ذاتو في إطار ما من خبلل اندماجو 

ببطل معين أو يحقق ذاتو من خبلل محاولتو السيطرة عمى ىذا العالم الوىمي؛ فالعالم الوىمي االفتراضي يتيح 

مجال أكبر لحركة البلعب وقدرتو عمى التصرف واتخاذ القرار، دون تحمل النتائج في الواقع الممموس،خبلفا 

 .لمواقع الحقيقي الذي يتطمب تحمبل أكبر لممسؤولية بحكم الصعوبة في التعايش مع ىذا الواقع الممموس أو تغييره
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يمثل إطار المعبة جزًءا من النشاط االجتماعي يسعى المراىق من خالو إلى السيطرة : سيطرة عمى الذاتال- ه

 عمى ذاتو وعمى العالم، فالطفل الذي يجد نفسو في موقع قيادة سيارة أو حتى طائرة أو حمل رشاش أو قيادة

 .مدفعية أو طائرة حربية، سيشعر بالضرورة بحالة من التفوق وتعزيز الذات في العالم االفتراضي

إذ تشكل األلعاب االلكترونية فرصة افتراضية تتاح أمام المراىق والبلعب : التعويض عن الواقع المعيشي- و

خفاقاتو، سواء من حيث كسب الثروات االفتراضية بالنسبة لممحرومين  لمتعويض عن صعوبات الواقع الحقيقي وا 

. في الواقع المعيشي، أو قيادة السيارات والطائرات ألطفال لم يحمموا بالقدرة عمى بموغ ىذا المستوى من التحكم

 التي توفرىا األلعاب االلكترونية لبلعبين، ال سيما في حالة اإلدمان: اإلدمان/ الحاجة إلى الراحة النفسية - ن

إلزالة القمق واالكتئاب لدى األطفال، مما يفرض الحاجة " جرعة دواء"إذ أن حالة التبعية تجعل من ىذه األلعاب 

 1.لمجوء الطفل البلعب إلى ىذا النوع من المسّكن

 :العنف االفتراضي في األلعاب االلكترونية- 3-3

  : العنف االفتراضيمفهوم- 3-3-1

 وسيمة األخير التحميل في وىي الجديدة والنظريات الجديدة األفكار ىي ،المعرفة ىي ،العمم ىي التكنولوجيا   

 البعض بعضيا مع التكنولوجيا عناصر تفاعل لكن ذاتيا، حد في غاية ليست فيي وسعادتو اإلنسان لخدمة وأداة

 لو الخير ذلك في يكون وقد فييا،  الداخمة العناصر وقوتيا أىميتيا تفوق ىامة طاقة أطمق قد العموم مختمف في

 اإلنسان بيا ويشقى البشرية الحياة تدمر فقد األصيمة الخمقية القيم تحكميا لم إذا لكنيا اإلنسان، لصالح استغمت

 العوالم تمك وىي واالتصال، المعمومات تكنولوجيا في الحادث لمتطور نتاج ىي الخيالية أو االفتراضية والعوالم

 األساسية مبلمحيا ليضعوا األفراد من مجموعة إيجادىا عمى يجتمع بل عالمنا في أصبل ليا وجود ال التي

 حولنا من والبيئة الواقع يحاكي األبعاد ثبلثي برنامج ىو االفتراضي والعالم فييا، تقدم أن يجب التي وأطرىا
                                                           

 .123-122، ص ص2002دار الفكر المعاصر، : بيروت. 1ط. عموم االتصال والمجتمعات الرقمية. فلاير، مينا-  1
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 أو الحقيقي العالم تحاكي قد العوالم ىذه االفتراضية، بالحياة يعرف ما مشكمين بينيم فيما المستخدمين فيو يتفاعل

 لمستخدم والترفيو والتسمية لمعب وسيمة بصفتيا العوالم ىذه نحو التوجو يتم عام وبشكل مثالية أو خيالية تكون قد

 احتياجات من تتخيمو ما مختمف فييا يتواجد حيث األلعاب عمى فقط تقتصر أنيا يعني ال ذلك لكن االنترنت

 موجود ىو ما وكل وتجارية واقتصادية اجتماعية عبلقات صرف، سعر ليا افتراضية عممة تجارية، عبلقات

 .الحقيقية الحياة في فعمًيا

 نحن االفتراضي العالم أخرى بعبارة أو الديجتال عالم انو ،الديجتال أبطال مسمسل بشغف األطفال تابع لقد   

 اآلونة في المنافسة حدة تزايدت ولقد وىمي عالم ىو االفتراضي الواقع يشكل الذي العالم ىذا أن نعمم جميًعا

 األلعاب عرض خبلل من وذلك افتراضية، عوالم خمق في لؤلطفال االلكترونية األلعاب إنتاج شركات بين األخيرة

 عمى البلعبين مبليين مع المعب الشبكة لمستخدم تتيح والتي االنترنت شبكة عمى االفتراضي الطابع ذات

 أوامره وتتبع معو وتترقى بجانبو تقاتل بطولية شخصيات إيجاد من لممستخدم الفرصة إتاحة وكذلك الشبكة،

 سن في طفل فيذا سبابتو بطرف خيالو وينسج االفتراضي العالم يدخل الكومبيوتر ألعاب خبلل من فالطفل

 الشوارع يجوب رشاش يده وفي نارية دراجة يقود "الرذيمة مدينة أي "سيتي فايس" لعبة في منيمك الثامنة

 المفاتيح لوحة في حروف بضعة عمى ويضغط رةاوالم السيارات بين عمييم النار يطمق تطارده، الشرطة وعناصر

ذا  قتل كمما والترقيات المال ويكسب تحاصره التي القوة عمى القضاء بعد الفرار في ينجح دبابة،  داخل بو وا 

 االنتحار عمى ابنتو يشجع المصارعة، ألعاب من لعبة وىي "فيمد باتل "لعبة ابنتو مع يمعب أب وىذا ،ودمر

 حيل من وغيرىا المعبة مقتضيات من ىذه االنتحار فحيمة أقوى سبلح ومعيا جديد من لتعيش ا؛سبلحو لتبدل

 الواقع" وتكنولوجيا، النووية المحطات وتدمير المصارف الحتبلل والتخطيط االلتفاف وعمميات والقنص الغدر

 وذلك افتراضية، عوالم أو سيناريوىات وصياغة مشاىد بناء من مستخدميا تمكن ليياالخ الواقع أو "االفتراضي

 وىمية عوالم إنيا الواقع، دنيا في ليا وجود ال مجازية أو خيالية عوالم إقامة أو الواقع، عالم محاكاة أجل من

 خبرات ليمارس اآللية، التفاعل ومؤثرات الحواس، خداع بفعل المستخدم فييا ينغمس ووالرموز، األرقام تولدىا
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 يرحل أو الخارجي الفضاء يجوب أو الطائرات، قيادة عمى يتدرب كأن الحقيقي عالمو في ممارستيا عميو يصعب

 كما وانقرض، زمانو ولى فيما صناعية حياة ة مفترضاالسحيق عوالميا يستحضر ،ةالجيولوجي العصور عبر زمنًيا

 من ظميا في يتعمم معرفية حضانات االفتراضية العوالم ىذه من يتخذ أو "الديناصورات حديقة" فيمم صاحب فعل

حضورا  ترسم الرقمية اإللكترونية التكنولوجيا باتت لقد، ورقيب أو قيد أو خوف دونما والخطأ، التجربة خبلل

 اإلنترنت عمى الذي فالطفل بديمة، افتراضية وحياة بديمة عبلقات وأساليب بديمة عمل وميادين بديمة وثقافة اليبد

 يتقمص أن بإمكانو حيث افتراضي مجتمع لعبة إلى يدخل " سكيب رون " في افتراضية حياة في يدخل فانو

 افتراضية شخصيات مثمو يمبسون العالم عبر أصدقاء ويشكل ،( ...تاجر، ساحر فارس،) يختارىا شخصية

 خاطر طيبة بكل يدفع وىو افتراضي مصرف في يودعيا وىمية أمواال ويكسب ويشتري يبيع المعبة وفي مختمفة

 مصرف في يدخرىا وىمية  دوالراتليكسب (مصروفو من يمتمكيا التي الحقيقية دوالراتو من)الفعمية مدخراتو من

 حياتو يغادر ال الواقع، حياة إلى وعودتو المعبة من خروجو بعد أنو ىو ىنا إليو اإلشارة نود ما لكن اإلنترنت،

 وبمعنوياتو الفعميين العالميين وبأصدقائو اإلنترنت مصرف في االفتراضية بثروتو يحتفظ بل المعبة في االفتراضية

 ثروتو أن لو كما الوقت طوال بالثروة بالشعور مفعًما ويبقى االفتراضية الشخصية في سائدة كانت التي

 والواقع بيننا الواقعية لحياتو مكمبل جزًءا باتت اإلنترنت عمى االفتراضية حياتو وكأن واقعية، االفتراضية

 فمن افتراضي واقع أو معاش افتراض إلى لنصل النظري واالفتراضي المعاش الواقع بين البعد يقمص االفتراضي

 وأجيزة وميماتيا قدراتيا وتتعاظم يوم بعد  يوماحجميا يتقّمص التي الذكية الرقمية الماكينة ىذه الكومبيوتر خبلل

 ووحدات التجسس وأقمار واالتصاالت اإلعبلم مع بالتناغم إمكانو في بات قياسية، بسرعات"  إس بي ال جي  "

 بتفاصيميا لمحرب الحقيقية الميادين تحاكي بيئات محتممة، لحروب افتراضية بيئات إنشاء األخرى التحّكم

 1.االجتماعية ومعطياتيا والمناخية الجغرافية

                                                           
 البحرينية الجمعية:البحرين."وأخطار آمال " ..االفتراضية والعوالم األطفال. توفيق عبد المنعم توفيقو بركات محمد  وجدي،- 1

 .5-3، ص ص 2009الطفولة،  لتنمية
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 . في األلعاب االلكترونيةاالفتراضي العنف طبيعة- 3-3-2

 .والكيفي الكمي يياجانب في االفتراضي العنف طبيعة تختمف   

 النارية األسمحة استخدام نجد فمثبل: السياق الختبلف تبعا العنف مشاىد تعرض حيث :الكيفي الجانب- أ

 يكون والخناجر السكاكين فييا ستخدم التي المعارك بقدر تزعج ال األرض، عمى تدور رحاىا التي والمعارك،

 األخبلقي سياقيا في العنف لنا يظير كما وسط، مركزا األخرى واألسمحة السيوف تحتل حين في أكبر تأثيرىا

 صالح رجل فالبطل التقدير، يستحق وىو عمل بطولي واآلخر، المستعمر إبادة ضد عنف "مبرر فيو عنف

 . الغيرومساعدة البشرية إنقاذ ميمتو

 جزء طبيعي العنف أن تصور) وغيرىا الحروب )الواقعية  المحاكاة ألعاب في خاصة في المعروض العنف  -

 .اليومية الحياة من

 .العقاب من يخمو الممارس العنف-  

 .)الواقع من أكثر بالخيال يرتبط (بالجنون مقرون فييا التحكم صعب االفتراضي الممارس  العنف -

 اقتل" النقاط، عدد زادت القتمى، عدد زاد كمما الربح، أجل من حرب" باالستحقاق مدعم االفتراضي  العنف -

 .العنيفة األلعاب طبيعة حسب وغيرىا "تستطيع ما أكثر ودمر

 األعمى المثل يجسد والذي والخوارق المعجزات يفعل الذي لمبطل نمطية صورة يرسم االفتراضي  العنف -

 يسمى بالمشاركة ما يحدث وىنا بمغامراتيا، واإلعجاب الخ،...خيرية ميمات إنجاز ،رالغی مساعدة األخبلقي

 التقمص ومن خبلل اإلعجاب من البطل، وعبارة االفتراضي، المعبة عالم وقائع مع التفاعل خبلل من الوجدانية

 تمبرايدر لعبة بطمة عن تكمم الذي العينة من أفراد فرد فعل رد نسرد السياق ىذا وفي المحاكاة، خبلل من

. وتأثر إعجاب بكل  Lara Croft tomb raider الراكروفت
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الفيديو  لمعبة االفتراضي العالم سيناريو في والعدوان العنف أفعال تكرار ونقصد بو مدى: الكمي الجانب- ب

 لممرور كنوتم التي البلعب خبلل مياري من باالستحقاق، محكوم ال ينتيي متدفق سبيل بيا المتضمن فالعنف

 أو تنتظر نتركيا أن يمكن ال التي العنف، صور من متوقف غير سبيل ىوو المعب، من األخرى األشواط إلى

 السموك عمى المباشر تأثيره عمى يؤكدون لمعنف الكمي التحميل متواصمة، وأنصار سيرورة سياق ننتظر في

 والسموك المرئي السموك بين الشرطية المحاكاة خبلل من سموكية نماذج تخمق الشاشة وحشية أن كون الواقعي،

 الفعل من ضربا معينة حاالت في يصبح أن يمكن ،سموكيا نموذجا تخمق العنف أفعال تكرار أي :الواقعي

صمة  وأن ىناك الكمي، بالجانب ييتم المعروض االفتراضي والعنف األفراد بعض عند الشرطي، المنعكس

 العنيفة األفعال تكرار عن تسفر الخيالية الشخصيات وبين والواقع الشاشة بين نسبيا شرطي منعكس فعل محاكاة

 أن ويسممون القيم، عمى االفتراضي العنف مضمون تأثير عمى الكيفي التحميل أنصار يؤكد حين ، فيافوواقترا

 أحداث يؤكد أكثر الكيفي أييما أو الكمي جانبيو في والتأثير والواقع، الخيال عالم بين يخمط الفاعل يجعل ذلك

 ناجمة فراغات مؤل عن يبحث المراىق أن ذلك معمبل أكثر الكمي الجانب تأثير االجتماع عمم أساتذة أحد يؤكد

يراىا أنيا  التي الحركية لمجوانب تعميرا يراه ألنو الكم عن فيو يبحث لذلك وىويتو،  سموكوفي انتقال وصمة عن

 1.اآلخرين وانطباعات عنو لدى ومكانة ستعطيو صورة

 

 

 

 

 

                                                           
. 161-160مرجع سابق، ص ص. رقية، محمودي-  1
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 :االلكترونية األلعاب في االفتراضي العنفصور - 3-3-3

 مثل الفظيع، والقتل الدموي، واإلجرام البشع، العنف من ىائبلً  قدراً  تحتوي التي األلعاب االلكترونية بعض توجد  

 بسحق تقوم عمبلقة معدنية كبس آالت في بيم والقذف أجسادىم، وتقطيع ضخمة مسامير عمى األعداء إلقاء

 وغرس الضحايا عمى واليجوم تمامًا، المسحوقة الضحايا ورقاب الحبال، من المتدلية الجثث وصور عظاميم

 بقطع البلعب يقوم عاريات شبو ممثبلت وتصوير الدماء، من ىائمة كميات وتدفق أعناقيم، في األنياب

حدى دمائين، وامتصاص رؤوسين  بواسطة يقتمن ثم بالكيرباء، تعذيبين يجري نساء خمس تصور األلعاب وا 

 ؟ ألعاب ىذه فيل؛ والتدمير والتخريب والخطف والسحق والقتل الضرب وأنواع الكيربائي، بالمثقاب رقابين حفر

ذا  بطريقة بنفسو يمارسيا من عمى األلعاب ىذه أثر ىو فما العنف أفبلم مشاىدة سمبيات أثبتت الدراسات كانت وا 

 1.التمفزيون؟ مثل ومشاىد متفرج مجرد وليس تفاعمية،

 لمقمق مصدرا تكون قد التي الفيديو األلعاب بعض في نجده الذي العنف كثرة من نتخوف األحيان بعض فيو   

 ظيور إلى يؤدي مما الخيالية الوحوش أشكال إلى إضافة والدماء لمقتل المخيفة المشاىد عن ينتج الذي النفسي

 أمريكا في والشباب األطفال بعض أصابت التي الحوادث من العديد وبعد المعبة، نطاق خارج حقيقي عنف

 تسبب التي الفيديو ألعاب من ومشاىد صور متابعة خطر من تخوفوا األطباء من مجموعة خاصة وأوروبا

 سن تحديد بينيا من والتي األلعاب عمى الرقابة أنواع بعض فرض إلى أدت التخوفات ىذه حادة، نفسية أزمات

 15 من أقل عن يمثل – مثل الوثائقية واألشرطة والمسمسبلت األفبلم في يقام كما األلعاب بعض مستعمل

 جنسي محتوى أمام يتصادف أن أو العنف بأعمال يتأثر قد البلعب يكون عندما حرصا أكثر الحدود ىذه -سنة

 في تمنع التي ىي األلعاب ليست فإنو أوروبا دول ومعظم الشمالية أمريكا في فإن ولمذكر، المعب أثناء مخيف أو

 يباع أن لمشخص يسمح الذي العمر محددة الفيديو، ألعاب أغمفة عمى وتظير تنشر التحذيرات لكن ذاتيا، حد
                                                           

مكتبة الممك فيد الوطنية : الرياض.1ط. اإلعبلم؟ مع نتعامل  كيفالتربية االعبلمية.الشميمري عبد الرحمن بن  فيد،- 1
. 248، ص2010
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 موجية التعميمات ىذه ،) ...جنس عنف، (الشباب البلعبين عمى يؤثر أن يمكن الذي المعبة محتوى وأيضا لو،

 وتبعات مخاطر يدرك ال بالتأكيد فالطفل، أبناؤىم يمارسيا التي األلعاب مسؤولية تحمل عمييم الذين لآلباء

 أبنائيم في يزرعوا أن واجبيم فمن الوالدين، وخاصة الراشدين عمى ذلك مسؤولية تبقى ولكن االلكترونية، األلعاب

 ممارسة إلى إضافة خارجو، أو المنزل داخل اليوايات بعض وممارسة الكتب عمى واالطبلع القراءة حب

 أو محددا يكون بحيث األبناء فراغ وقت وترشيد توجيو في كبير األسرة دور فإن لذا المنظمة، الرياضية األنشطة

 األلعاب أستراليا، مثل أخرى دول في الرقابة أنواع بعض وتظير، لؤللعاب المخصص الوقت ذلك في بما متوازنا

 المحبلت في بيا يتاجر ال فيي وبيذا قانونية ممنوعة سنة 18 من أكثر الجميور إلى الموجية االلكترونية

  1.النظامية واألسواق

 :تأثيرات العنف االفتراضي وأسبابه- 3-3-4

 بعض مشاىد عمى تحتوي الفيديو ألعاب من 89% نسبة دراسة أن تشير :تأثيرات العنف االفتراضي:   أوال

 واعتبر ) الخ...موت خطيرة، جروح )األشخاص ضد عنف عنفي فييا محتوى ذات ألعاب نصف وأن العنف

 بدرجة القتل يظير حيث الشخصيات، النشاط الرئيسي ىو إيذاء فييا يكون التي األلعاب عنفا أكثر أن الباحثون

 والقتل النار إطبلق مبدأ، عمى تفوق واإلجرام،  لمعنف مسرحا ىذه األلعاب أنيا بين والقاسم المشترك كبيرة،

 الوحوش أحد رأس تمزيق أو األجسام، مثل تقطيع مخيفة مرعبة بطريقة يقتل الفوز والبطل إلحراز

                             .الخ...الخيالية

 كان إذا عدائية ألفعال محاكاة أو تقميد تأثيرا أكثر التمفزيوني لمعنف التعرض  أن(Petter1999) ويرى   

 غير واقعي فيو الفيديو،  ألعاب في المتضمن االفتراضي بالعنف مقارنة واقعية، بأكثر مصور االفتراضي العنف
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 آلية أشخاص ضد أو الفضاء في  العنف:مثبل التقميد، بيا ليست سيمة المتضمنة العنف أفعال وأن في عموم،

 واقعية أكثر التي تجعميا الجرافيكس بتقنيات ومدعمة الواقعية المحاكاة نحو الحديثة تتيجو الفيديو ألعاب أن إال

، ومن ىذا الحروب كالمصارعة وتصوير األشخاص،  ضد والموجية المقمدة العنف أشكال من تحتويو ما والسيما

 ، ويبقى أسموبمراىق وذلك لما تحتويو ىذه األلعاب من مشاىد عنف يرتبط بيا الفإنيا تعتبر مصدرا لمعنف

تصرفو في مواجية المشاكل التي تواجيو يغمب عمييا العنف، واألبحاث التي أجريت في الدول الغربية أثبتت 

 يتعمم السموك مراىق ومشاىد العنف التي يراىا، ويرجع ذلك إلى أن المراىقلل وجود عبلقة بين السموك العنيف

وليس شرًطا أن يحدث السموك العنيف بعد مشاىدة العنف مباشرة كما   العنيف دون إدراك لصحة ىذا أو خطئو

يعتقد البعض، بل إن مشاىد العنف تختزن في العقل الباطن، وتخرج حينما تتيح ليا الظروف الخارجية ىذا من 

 1.خبلل مثير يشجع العنف المختزن في العقل الباطن عمى الخروج

 العنف تجعل أسباب ستة ىناك: األلعاب االلكترونية في المتضمن االفتراضي العنف تأثير  أسباب-ثانيا

 .التمفزيوني العنف من تأثيرا أكثر  العنيفةاأللعاب االلكترونية في المتضمن

 أكثر ويكون العدوانية، األفعال يقمد الطفل التمفزيوني العنف في العدوان ھذا تقميد يزيد العدوان مع التطابق -

 األلعاب االلكترونية في أما المشاىدة، بعد عدائية أقل سيكون أنو إال العدائية الشخصية لتقمص استعداد

 في يزيد ما اوىذ first person shooter الرمي ألعاب في  خاصةيتمثمو،و البطل شخصية يتقمص فالبلعب

 .نيفالع السموك تمثل احتمال

 .المعب أثناء حيوية بكل ينشغل البلعب أن حيث: التعمم تزيد الحيوية المشاركة- 

 البلعب يمر الفيديو لعبة في فقط  منياجزء ممارسة من فعالية أكثر ھو متكاممة سموكية أفعال سمسمة ممارسة -

 البلعب يجعل ما وىذا بانتظام  ھذاويكرر ويسدد الضحية،  ويطارد السبلح، يقتل أن أراد إن فمثبل ومراحل
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 الجيش امموص التي العسكرية األلعاب االلكترونية ذلك أمثمة ومن تكرار، المراحل من مرحمة كل يمارس

 .الجنود قوات لتدريب األمريكي

 من حذرا يكون أن البلعب وعمى مستمدا يكون ما  وغالبا األلعاب االلكترونية في العنف :المستمر العنف- 

 العنيفة ھدالمشا من مستمر لتيار البلعبين تعرض السموكاتھذه  عدائية، بسموكات القيام اختيار يووعل األعداء

 .العاطفة مشاعر مع متعارضة تكون ةومعانا

 أو كالرمي العدائية األفعال نفس بفعل معتبر وقت قضاء من البلعب تمكن الفيديو لعبة: التعمم يزيد تكرار - 

 .آلي بشكل اعتيادية األفعال ھذه تصبح حيث غيرىا أو القتل،

 :متداخمة مختمفة آليات ثبلثة األقل عمى ھناك :التقميد تزيد المكافأة - 

 من يزيد ماھذا و (إضافية نقاط أي االستحقاق مبدأ ) األلعاب االلكترونية لعبة في نيفالع السموك مكافأة  -

 .المعبة تمك في بعدائية التعامل تواتر

 .المشاكل لحل كمعنى القوة استعمال مبدأ يرسخ األلعاب االلكترونية في العدواني السموك مكافأة  -

 .المعبة في يقاوم لكي البلعب حيوية يزيد األلعاب االلكترونية في المتضمنة المكافأة نماذج  -

 وألعاب واالنترنت والسينما التمفاز في نويسمعو أو نويرو لما بشدة يتأثرون راىقينوالم األطفال أن نجد يووعل

 المتمفز العنف من الحد أن وجدت األمريكية الطبية لمرابطة دراسة أكدت وكجانب الصاخبة والموسيقى الفيديو

 تيبلكاس فكرة يدعم، وبيذا 50%بنسبة المفظي والعدوان 40% بنسبة الجسدي االعتداء من الحد إلى أدى

 1.العدواني والسموك العنف قيم ترسيخ إلى يؤدي أن ممكن العنيف فيوالتر
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 : من الخيال إلى الواقعفي األلعاب االلكترونية،العنف االفتراضي - 3-3-5

 إذا كان المراىق يتفرج عمى التمفزيون عمى ما متوسطو آالف من الحوادث القتل حتى يصل لنياية فترة   

يصبح  المراىقة، فإنو عندما يمعب ألعاب الحاسوب يقوم بنفسو بعدة آالف من حوادث القتل االفتراضية، حيث ال

 1.مجرد مبلحظ لمعنف وحسب، بل يتحول لمنفذ لو

 وسيناريوىات والصورة ومؤثرات الصوت الخيال إمكانيات إلى باإلضافة اإللكترونية األلعاب تكنولوجيا تشيد   و

 االجتماعية من الفئات خميطا تجمع التي المعبة، إدارة في التفاعمية عنصر كبيرا عمى اعتمادا المقترح المعب

 الفضاءات في والتقارب المقاء فرص من البلعبين مجموع يمكن مما العالم، أنحاء جميع من البشرية واألجناس

 ونقاط التساؤالت العديد من يطرح األلعاب، المتزايد بيذه االجتماعي االنجذاب ىذا ولكن لمعبة، الرمزية

 :متبلزمين قسمين في إيجازىا يمكن االستفيام،

الممارسة المكثّفة  تخمفو أن يمكن ما ظل في االجتماعي، بالواقع اإللكترونية المعبة بعبلقة األول القسم يتعمق

 فيعنى الثاني القسم أما البلعبين، من الكثير لدى اجتماعي وىروب وانزواء، عزلة حاالت من األلعاب ليذه

 موضوع عمى ألعاب الحاسوب غالبية اعتماد من انطبلقا اإللكتروني، لمعب المحتممة لممخاطر الشباب بتمثبلت

 األلعاب أسماء ىذه تحمميا التي العنيفة اإليحاءات من انطبلقا وذلك لبلستخدام، ومنيجا لبلنتشار واجية العنف

 ىلع المستخدمون معيا يتفاعل التي االفتراضية الخارقة والشخصيات لؤلبطال المميزة الجسدية البنية وخصائص

 .الخط

 بعيدين بأشخاص البلعبين اتصال افتراضية إن :المفقود والتواصل الواقع مفارقة اإللكترونية، األلعاب -

 لم حيث التواصل، وأىمية ىذا حقيقة حول عديدة وتخوفات شكوكا تفرز والثقافية، االجتماعية اليوية مجيولي

 والتواصل الشاشة، ىلع يديو بين ماثل العالم أن طالما مختمفة أماكن في التنقل عناء نفسو يكمف اإلنسان يعد
                                                           

(: 2006)، 22، العدد الثاني، المجمدمجمة جامعة دمشق". فرصو ومخاطره وتطوره: الواقع االفتراضي. " مطاع، بركات-1
 .26ص
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 اجتماعيتو يبني حاسوبو، شاشة أمام طويمة أوقاتا يقضي عناء فالبلعب كبير أو كمفة أدنى دون إليو يأتي

 وذلك واألصدقاء، واألىل الوالدين من بو بالمحيطين عبلقتو من يحد مما التفاعمية  كفاءاتو من ويزيد الجديدة

 موجود غير شريك عمى بالفوز الممحة رغبتو يغازل متخيل، عالم داخل تحبسو رقمية شاشة أمام أسره بسبب

 مع ترفيييا ويتواصل الشاب يمعب ما الواقع، فبقدر أرض ىلع حقيقة امتبلكو يمكن ال ما بامتبلك طمعو ويغذي

 أقرب عن الكمبيوتر شاشة أما وينعزل المعب، فضاء في ينغمق ما بقدر الشبكة، عبر المختمفة األلعاب مواقع

 تواصمي كنظام تتأكد أن والمكان، الزمان لحواجز تخطييا ظل في اإللكترونية المعبة تستطيع فيل ؛إليو الناس

 تتحول تواصل،لل حقيقية إزاء أزمة أننا أم األصمي؟ واالجتماعي الثقافي انتمائو واقع من الشباب يقرب إنساني

 عن البلعب إبعاد خبلل من واالنطواء لبلنزواء ووسيمة االغترابات لتعميق أداة إلى اإللكترونية المعبة بمقتضاىا

 تتجو والمغامرة، القتل أللعاب ممارستيم أثناء البلعبين بين تدور التي الخطابات أغمب ألن وذلك وواقعو، ذاتو

 وقيميا مثميا تستميم الواقع، في حقيقيا وجودا ليا ليست جديدة اجتماعية جماعات إلى االنتماء عن التعبير إلى

 تنادي ما بقدر والعدالة والحرية الشرف مبادئ عمى تقوم ال التي الحرب والتدمير، ثقافة من الثقافية ومرجعياتيا

 الربح وقوانين والعنف، القوة بأمجاد تتغنى ال التي الجديدة البلعبين اجتماعية إنياة؛ والسيطر واالنتيازية بالقوة

 1.أنفسيم البلعبين لمجتمع االجتماعية والنواميس بالضوابط مستيينة ذلك من أبعد تمضي بل فحسب، والخسارة
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 :ممخص الفصل

مواصمة لما ورد في الفصل السابق، حيت تطرقنا    لقد قمنا في ىذا الفصل بعرض نظري لبعض أبعاد الدراسة 

لشرح كل من مفيومي المعب واأللعاب االلكترونية، فخصصنا لكل مفيوم أو بعد مبحث خاص بو وذلك 

ألىميتيما بالنسبة لمموضوع المدروس، وختمنا ىذا الفصل بعنصر ميم والمتمثل في مبحث حول العنف 

االفتراضي في األلعاب االلكترونية كونو يدخل كأحد متغيرات الدراسة، وبيذا نكون قد انيينا الجانب النظري 

 .  لمدراسة



 الجانب الميداني للدراسة:                                                                        الفصل الرابع
 

: الرابعالفصل 
 .تمهيد- 
 .البناء المنهجي للدراسة- 4-1
 .عرض وتحليل المعطيات- 4-2
 .استنتاجات الدراسة الميدانية- 4-3

 .خاتمة-
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 :تمهيد

لقد قمنا باستعراض الجانب النظري لمدراسة من خالل العناصر السابقة في الفصول الثالثة، وسنركز في ىذا    

الفصل عمى الجانب الميداني لمدراسة من خالل تحديد المنيج المتبع األدوات والتقنيات المستخدمة في الدراسة 

 .وكيفية اختيار العينة ومجاالت الدراسة

   ونظرا لطبيعة المشكمة التي يطرحيا بحثنا استوجب عمينا التأكد من صحة أو عدم صحة الفرضيات التي 

قدمناىا بداية دراستنا لذا وجب عمينا القيام بدراسة ميدانية، ألن كل بحث يشترط تأكيده ميدانيا، حيث سنقوم 

 .بعرض وتحميل معطيات الدراسة واستخالص النتائج
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 :البناء المنهجي لمدراسة- 4-1

 :المنهج المستخدم في الدراسة- 4-1-1

   المنيج العممي ىو أسموب فني، يتبع في تقصي الحقائق وتبيانيا، ويحتوي عمى عناصر التشويق، التي تحفز 

القراء عمى البحث، وتمكنيم من التعرف عمى أسراره، وليذا لم تكن المناىج قوالب ثابتة تستوجب التقيد بيا كما 

يرى البعض، بل ىي أساليب تختمف بالضرورة من موضوع آلخر، ومن باحث آلخر، وحسب الظرف الزماني 

ليس غرضي "والمكاني الذي دفعت الباحث الختيار الموضوع والبحث فيو، ونتفق مع الفيمسوف ديكارت في قولو 

ىاىنا أن أعمم المنيج الذي ينبغي عمى كل امرئ إتباعو من أجل اقتياد عقمو عمى النحو الصحيح، بل فقط أن 

تبيان النقاط اليامة واألساسية في  ، فالغرض من تقديم المنيج ىو"أبين الطريق الذي سمكتو إلرشاد عقمي

استيضاح المعمومات والبيانات، حتى ال يضيع جيد من يحاول البحث في التخبط العشوائي، الذي تجاوزه العمم 

الحديث، وليذا تتكون لممنيج قاعدة عممية ينطمق منيا الباحثون، ويعودون إلييا عند الحاجة، دون أن تجردىم 

 1.من خصوصياتيم الذاتية والموضوعية

لقد تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لكونو المنيج األنسب واألكثر استخداما في    و

الظواىر اإلنسانية واالجتماعية، وألنو يتصف بالواقعية حيث يدرس الظاىرة كما ىي في الواقع ىذا من جية ومن 

جية أخرى فإنو يتناسب مع أىداف الدراسة المتمثمة في جمع معمومات كافية حول الظاىرة المدروسة والتعرف 

 .عمى العالقة بين ممارسة األلعاب اإللكترونية والعنف لدى المراىقين

   ويستخدم المنيج الوصفي لوصف الظواىر في الوقت الحاضر لمعرفة خصائص كل ظاىرة عمى حدى، كما 

يصف العالقات المتداخمة بين الظواىر محاوال استقراء المستقبل، ولقد اعتمدت الدراسات االجتماعية عامة 
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وخاصة عمم االجتماع واإلنسان عمى ىذا المنيج كميا في بداياتيا في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، وال 

 .زالت تستخدم ىذا المنيج ولكن بدرجة أقل ألنيا أصبحت تزاوجو مع مناىج أخرى حديثة

   يتمخص المنيج الوصفي التحميمي في متابعة ومالحظة ظاىرة أو حدث ما معتمدا عمى معمومات نوعية أو 

كمية في فترة زمنية معينة أو خالل فترات زمنية مختمفة بغرض التعرف عمى شتى جوانب الظاىرة وعالقتيا 

 1.بغيرىا من الظواىر لموصول لنتائج تساعدنا عمى فيم الواقع الراىن ليتم تطويره مستقبال

   عمى ضوء ما سبق يظير لنا جميا مدى مالئمة المنيج الوصفي التحميمي لمدراسة التي تحن بصدد إجرائيا 

والمتمثمة في متغيري ممارسة األلعاب اإللكترونية وعنف المراىقين، حيث تسعى في ظل اعتمادنا عمى ىذا 

المنيج لجمع معمومات كافية حول الظاىرة المدروسة وتوضيحيا أكثر تمييدا لدراسات أعمق وأشمل في 

 .المستقبل

 : أدوات وتقنيات جمع البيانات- 4-1-2

لقد تم االعتماد عمى أداة المالحظة في بداية بحثنا وفي دراستنا االستطالعية وذلك ما : المالحظة- أوال

ساعدنا عمى الحصول عمى معمومات أولية عن البحث وعن مجتمع البحث والعينة  حيث من خالليا تعرفنا 

عمى بعض السموكات العنيفة التي يقوم بيا المراىقين، وىذا ما ساعدنا كثيرا في صياغة فرضيات الدراسة وكذا 

 . أسئمة االستبيان

تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجية، حيث يحاول أحدىما وىو " يقصد بالمقابمة  :المقابمة- ثانيا

 القائم بالمقابمة أن يستثير بعض المعمومات أو التغيرات لدى المبحوث والتي تدور حول آرائو ومعتقداتو، كما 

محادثة بين شخصين، يبدأىا الشخص الذي يجري المقابمة ــ الباحث ألىداف معينة "تعرف المقابمة، بأنيا 
                                                           

 .3دت، ص  جامعة دمشق،: دمشق.المنيج الوصفي.  أحمد،عامر- 1
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، وتعرف أيضًا، بأنيا عممية مقصودة، تيدف إلى "وتيدف إلى الحصول عمى معمومات وثيقة الصمة بالبحث

 1.إقامة حوار فعَّال بين الباحث والمبحوث أو أكثر؛ لمحصول عمى بيانات مباشرة ذات صمة بمشكمة البحث

   ولقد تم االعتماد عمى أداة المقابمة في بداية بحثنا كوسيمة أولية لمحصول عمى معمومات كافية عن الموضوع 

المدروس، وذلك من خالل مقابمة بعض المراىقين الذين يمارسون األلعاب اإللكترونية داخل قاعات المعب 

الخاصة وقاعات االنترنيت ومختمف األجيزة اإللكترونية، حيث أفادنا استخدام ىذه األداة كثير، فتعرفنا من 

خالليا عن معمومات كنا نجيميا عن الظاىرة المدروسة، كما ساعدتنا ىذه المقابالت اختيار عينة البحث فيما 

. بعد

   أما عن األداة األساسية فتتمثل في أداة االستبيان التي تم االعتماد عمييا مباشرة لجمع البيانات من المبحوثين 

 .في إطار منيجي منظم

لقد تم االعتماد في دراستنا ىذه عمى إحدى أدوات وتقنيات جمع البيانات والمتمثمة في أداة : االستبيان- ثالثا

مجموعة من األسئمة التي يتم اإلجابة عنيا من قبل الفحوص بدون مساعدة '': االستبيان التي تعرف عمى أنيا

الباحث الشخصية أو من يقوم مقامو، وىي وسيمة لمحصول عمى إجابات لعدد من األسئمة المكتوبة في نموذج 

 2."يعد ليذا الغرض ويقوم المفحوص بممئو بنفسو

     ويعتبر االستبيان أحد الوسائل التي يعتمد عمييا الباحث في تجميع البيانات والمعمومات من مصادرىا

ويعتمد االستبيان عمى استنطاق الناس المستيدفين في البحث من أجل الحصول عمى إجاباتيم عن الموضوع 

                                                           
 .99، ص2004 كمية المعممين بالرياض، : الرياض.1 ط.مبادئ البحث التربوي.  بن عبد اهلل النوح،مساعد- 1
 2010 ، مطبعة أبناء الجراح: غزة.2 ط.القواعد المنيجية التربوية لبناء االستبيان . بن عمي بن محمود الجرجاوي،زياد- 2

 .17ص
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والتي يرى الباحث أنيا شفافية بالتمام، مما يجعمو يعمم أحكامو من خالل النتائج عمى آخرين لم يشتركوا في 

 1.االستنطاق االستبياني

 :كما يتميز االستبيان بالخصائص التالية

من خصائص االستبيان أنو ينقح إذا كان أفراد البحث منتشرين في أماكن متفرقة ويصعب االتصال بيم - 

جميعا كما أنو يختصر عمى الباحث الجيد والوقت وقميل التكاليف، إذ ما قورن بغيره من األدوات األخرى 

 .المستخدمة في جمع البيانات

 .يسمح االستبيان لممبحوثين بالتشاور في ممئ االستمارة خاصة اإلجابات الجماعية- 

 .ىو أداة فعالة لمحصول عمى بيانات حساسة ومحرجة- 

عمى عينات كبيرة الحجم، كما أنو يعطي المبحوث نوعا من السرية  يمكن تطبيقو عمى نطاق واسع أو -

 2.والخصوصية

يتميز بيا االستبيان والتي تتماشى وأىداف البحث تم اختيار ىذه    من خالل ما سبق ونظرا لمخصائص التي

األداة كوسيمة أساسية لجمع البيانات، وذلك عن طريق تقديم استمارة استبيان لعينة المبحوثين تتضمن عدة 

  .محاور، في كل محور عدد من األسئمة يتم اإلجابة عنيا من طرف المبحوثين في إطار منيجي منظم

 

 

 

 

                                                           
 .148ص مرجع سابق،.  حسين عقيل،عقيل -1
 . 21-20مرجع سابق، ص .  بن عمي بن محمود الجرجاوي،زياد- 2
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 :العيِّنة والمعاينة- 4-1-3

عند اختيار عينة البحث يجب أن يواجو الباحث أىمية قراره في اختيار أفراد العينة،طبيعة األفراد وكذا الطرق    

المستخدمة في اختيارىم ووضعيم في جماعات المعالجة البحثية، ذلك كمو من شأنو أن تحديد درجة صدق 

النتائج وكذلك االستدالالت و االستنتاجات التي ربما يستطيع الباحث استخالصيا من النتائج، ولذلك كان من 

 .1األىمية بما كان أن يتم اختيار وتركيب أفراد العينة بتخطيط حريص وبفكر واعي

ىي العينة التي يتعمد فييا الباحث أن تكون من وحدات معينة اعتقادا منو أنيا : العمدية العينة القصدية أو- 

 2.تمثل المجتمع األصمي خير تمثيل

عمى معاينة مجتمع '' األلعاب اإللكترونية بالعنف لدى المراىقين''لقد تم االعتماد في دراستنا ىذه بعنوان   

حيث تم اعتماد عينة قصدية مكونة من '' les Salle de Jeux ''البحث الذي يتمثل في قاعات المعب 

المتواجد  مراىقا وذلك بثالث قاعات المعب بمدينة البويرة الكائنة بالمركب الرياضي الجواري بالبويرة(50)عشرين

 بالبويرة، ولقد تم االعتماد عمى العينة المقصودة لعدة 11 مسكن وكذا حي زروقي رقم 154بالحي السكني 

 .أسباب منيا أنيا تتيح  لنا اختيار الحاالت المناسبة التي تخدم ىذا البحث، ولكون الدراسة دراسة وصفية

 

 

 

                                                           
 مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية: االسكندرية .1 ط.أسس ومبادئ البحث العممي . عوض صابر ومرفت عمى خفاجة،فاطمة -1

 .191-190، ص2002
 .196صه، المرجع نفس -2
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 :مجاالت الدراسة- 4-1-4

أشير، حيث تم الشروع في الدراسة مع نياية  (04) لقد استغرقت دراستنا ىذه أربعة :المجال الزماني-  أوال

 وذلك من منتصف شير جانفي إلى منتصف شير ماي( 2015-2014)السداسي األول من السنة الجامعية

 .وتخمل ىذه الفترة القيام بدراسة استطالعية حول الموضوع المدروس

كما سبق وأن أشرنا إليو في اختيار العينة، فمقد أجريت ىذه الدراسة في ثالث قاعات : المجال المكاني- ثانيا

 :، وىي كاآلتي''les Salle de Jeux''لأللعاب  

 مقابل البنك سوسييتي 154قاعة األلعاب المتواجدة بداخل المركب الرياضي الجواري بالبويرة بالحي السكني - 

 .Société Généralجنرال 

 . مسكن154قاعة األلعاب المجاورة لممركب الرياضي الجواري بحي - 

 .11قاعة األلعاب المتواجدة بالمنطقة المعروفة بواد الدىوس، وتحديدا بحي زروقي رقم- 

 :صعوبات الدراسة- 4-1-5

   تتميز الدراسات العممية وخاصة االجتماعية بوجود صعوبات وعقبات يوجييا الباحث، وعمى غرار ذلك قد 

 :واجيتنا خالل مراحل انجاز ىذه الدراسة بعض الصعوبات والعقبات من عدة جوانب نمخصيا فيما يمي

 .نقص المراجع والدراسات السابقة حول الموضوع- 

 .ضيق الوقت المخصص لمدراسة- 

 .نقص الخبرة في مجال البحث خاصة في شقو الميداني- 

 .صعوبة جمع البيانات في ظل التعامل مع فئة المراىقين- 
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 . عرض وتحميل المعطيات- 4-2

 .عرض البيانات العامة ألفراد العينة- 4-2-1

 .يوضح توزيع أفراد العينة حسب مراحل المراهقة: (01)الجدول رقم

 

( 01)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من العينة المدروسة 40أعاله نالحظ نسبة 

إلى 15ينتمون لممرحمة الثانية من المراىقة أي من 

 منيم فمن المرحمة األولى 36 سنة، أما نسبة 17

 من 24%سنة، ونسبة 14 إلى 12لممراىقة أي من 

 .سنة20إلى 18المرحمة الثالثة أي من 

  نستنتج أن ىناك نوع من التجانس في توزيع    

أفراد العينة حسب مراحل المراىقة وذلك راجع 

لتقارب السن وخصائص ىذه الفئة كما سبق أن 

 .اشرنا إليو في الجانب النظري لمدراسة

 

دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد : (01)شكل رقم

 .العينة حسب مراحل المراهقة

36%

40%

24%
14الى12

17إلى15

20إلى18

 اإلحصاءات
 

 الفئة السنية

 %النسبة  التكرار

12-14 18 %36 
15-17 20 40 % 
18-20 12 24 % 

 %100 50 المجموع
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 .يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي: (02)الجدول رقم

 اإلحصاءات
 المستوى الدراسي

 ألفراد العينة

 %النسبة  التكرار

 00% 00 أمي
 06% 03 ابتدائي
 52% 26 متوسط
 % 28 14 ثانوي
 % 14 07 جامعي
 %100 50 المجموع

   

( 02)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

من أفراد العينة لدييم  52%أعاله نالحظ نسبة

 فمدييم 28%مستوى التعميم المتوسط، أما نسبة 

 لدييم مستوى 14%مستوى تعميم ثانوي، ونسبة 

 .منيم لديو مستوى ابتدائي06%جامعي، ونسبة 

    نستنتج أن أغمب أفراد العينة لدييم مستوى 

التعميم المتوسط وىذا ما يتوافق مع المرحمة الثانية 

لممراىقة وجزء من المرحمة األولى والثالثة وىو أمر 

جد طبيعي، ويعكس مدى توافق السن مع المستوى 

 .التعميمي

 

دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد : (02)شكل رقم

 .العينة حسب المستوى الدراسي

 

 

0% 6%

52%
28%

14%
امً

ابتدائً

متوسط

ثانوي

جامعً
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 .يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوسط االجتماعي: (03)الجدول رقم

 اإلحصاءات
 

 الوسط االجتماعي

 النسبة  التكرار

 10% 05 ريفي
 74% 37 حضري

 %16 08 شبو حضري
 %100 50 المجموع

 

   

( 03)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من العينة من وسط 74أعاله نالحظ نسبة 

منيم وسط شبو حضري، أما  16حضري  ونسبة 

 . فمن وسط الريفي 10نسبة 

   نستنتج أن معظم أفراد العينة من وسط اجتماعي 

حضري وىو أمر طبيعي جدا لكون الدراسة أجريت 

بمدينة البويرة، وتخمل العينة بعض المفردات من 

الوسط الشبو حضري والريفي ويرجع ذلك لوجود 

 . مناطق عمرانية متاخمة لعاصمة الوالية

 

 
  

دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد : (03)شكل رقم
 .العينة حسب الوسط االجتماعي

 

 

 

10%

74%

16%

رٌفً

حضري

شبه حضري
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 .يوضح الحالة المدنية ألولياء أفراد العينة: (04)الجدول رقم

                    اإلحصاءات
 الحالة

 المدنية لموالدين

 النسبة  التكرار

 74% 37 عمى قيد الحياة
 16% 08 يتيم األب
 14% 07 يتيم األم
 02% 01 مطمقين
 100 50 المجموع

 

( 04)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم

من أفراد العينة أولياؤىم % 70أعاله نالحظ نسبة 

 يتيم األب،منيم 15% ، ونسبة ةعمى قيد الحيا

أولياؤىم  02%  منيم يتيم األم، ونسبة 13%ونسبة

 .مطمقون

   نستنتج أن معظم أولياء أفراد العينة عمى قيد 

الحياة وىذا ما يعكس مدى االستقرار والمستوى 

المعيشي المرتفع كما تخممت العينة حاالت أولياؤىم 

معظميم من مخمفات العشرية  (أب أو أم)متوفين 

السوداء وأمراض العصر، في حين الحظنا ندرة 

 .حاالت الطالق إال حالة واحدة فقط

 
دائرة نسبية تمثل الحالة المدنية : (04)شكل رقم

 .ألولياء أفراد العينة

 

 

70%

15%

13% 2%

على قٌد الحٌاة

ٌتٌم األب

ٌتٌم األم

مطلقٌن
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 .يوضح المستوى التعميمي ألولياء أفراد العينة: (05)الجدول رقم

 اإلحصاءات
 المستوى

 الدراسي لموالدين

 األم األب

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 10% 05 06% 03 أمي
 10% 05 12% 06 يقرأ ويكتب
 06% 03 14% 07 ابتدائي
 24% 12 18% 09 متوسط
 24% 12 24% 12 ثانوي
 26% 13 26% 13 جامعي
 100% 50 %100 50 المجموع

 

( 05)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم
 من أولياء أفراد العينة لدييم 26%نالحظ نسبة

 من األولياء 24%مستوى جامعي، تمييا نسبة 
عند اآلباء 18%لدييم مستوى ثانوي، أما نسبة 

عند األميات لدييم مستوى متوسط، ونسبة 24%و
عند األميات لدييم مستوى 06%عند اآلباء و%14

عند 10%عند اآلباء و12%ابتدائي، أما نسبة
عند اآلباء 06%األميات يقرؤون ويكتبون، ونسبة

 .عند األميات ىم أميون10%و
  نستنتج أن أغمب أفراد العينة أولياؤىم ذوي مستوى 
 تعميمي عالي وىذا ما يعكس مدى انخفاض معدالت 
األمية في المجتمع الجزائري وقد يساىم ذلك في تقمد 

األولياء لمين راقية تجعميم غير ميتمين بأبنائيم 

وىذا ما يجعل المراىق بدون رقابة ويمارس تمك 
 .األلعاب العنيفة بكل حرية

 

 
 

أعمدة بيانية تمثل المستوى : (05)الشكل رقم 
 .التعميمي ألولياء أفراد العينة
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 .توزيع أفراد العينة حسب دخل األسرة يوضح: (06)الجدول رقم

                        اإلحصاءات

 مستوى دخل 

 .أسر أفراد العينة

 النسبة  التكرار

 16% 08 دج15000أقل من

 26% 13 دج30000إلى15000من 

 58% 29 دج30000أكثر من 

 100 50 المجموع

 

   

أعاله  (06)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم

مستوى دخل أسرىم  من العينة58%نالحظ أن نسبة 

 دخل أسرىم 26%دج، ونسبة 30000أكثر من 

 منيم يقل 16%دج، ونسبة 30000و15000بين

 .دج15000دخل أسرىم عن 

   نستنتج أن معظم أسر أفراد العينة ليم مستوى 

معيشي مرتفع وىذا ما يساىم في توفير األلعاب 

وأجيزة المعب وكذا توفر المال لممراىق، مما يجعمو 

 .يمارس تمك األلعاب بشكل مفرط

 
دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة : (06)شكل رقم

.حسب دخل األسرة

16%

26%58%

دج15000أقل من 

إلى 15000من 
دج30000

أكثر من 
دج30000
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 يتعمم المراهق نماذج :عرض وتحميل المعطيات اإلحصائية لمفرضية األولى القائمة- 4-2-2

 .العنف من خالل تعرضه لمعنف االفتراضي المتضمن في األلعاب االلكترونية

 .يوضح مدى ممارسة المراهقين لأللعاب االلكترونية: (07)الجدول رقم

 ²كا %النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  72% 36 كثيرا
36.65 

 
5,99 

 
0.05 

 
2 

 
 % 24 12 أحيانا دال

 % 04 02 نادرا
 %100 50 المجموع

     
( 07)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم

 من العينة المدروسة 72أعاله نالحظ نسبة 
 24يمارسون األلعاب االلكترونية كثيرا، أما نسبة 

 . نادرا0%4منيم فيمارسونيا أحيانا و
 أكبر من 36.65 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا

 0,05 عند مستوى الداللة 5.99 المجدولة ²قيمة كا
 h0نستنتج أن الفرضية الصفرية   02وبدرجة حرية 

 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية
أن المراىقين يمارسون األلعاب االلكترونية  نستنتج  

كثيرا ونفسر ذلك لعدة أسباب أىميا المرحمة العمرية 
التي تتميز بحب االكتشاف ومحاولة صرف فائض 
الطاقة التي يتميز بيا المراىق عن طريق المعب 
ضافة لتوفر  استنادا لنظرية الطاقة الزائدة، وىذا وا 
ىذا النوع من األلعاب وانتشاره بصفة كبيرة في 

مجتمعنا، حيث أصبحت األلعاب االلكترونية تحمل 
في عدة تطبيقات مثل اليواتف النقالة والموحات 
 ةااللكترونية والكثير من أجيزة المعب االلكتروني

التي أصبحت رائجة في أسواقنا بأسعار منخفضة 
 .   وفي متناول المراىقين

 
دائرة نسبية تمثل نسبة ممارسة : (07)شكل رقم

 .المراهقين لأللعاب االلكترونية

73%

25%

2%

كثٌرا

أحٌانا

نادرا
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 . التي يفضمها المراهقينةيبين نوع األلعاب االلكتروني: (08)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  72% 36 قتالية
53.36 
 

 
7.81 
 

 
0.05 
 
 

 
3 
 

 
 دال
 

 24% 12 رياضية
 04% 02 فكرية

 %00 00 نوع آخر
 %100 50 المجموع

     

    

( 08)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   
 من العينة يفضل فييا 72%أعاله نالحظ نسبة 

 24%المراىقون األلعاب القتالية، أما نسبة 
 يفضمون 04%فيفضمون األلعاب الرياضية، ونسبة 

  .  األلعاب الفكرية
أكبر من 53.36  المحسوبة ²   وبما أن قيمة كا

 الداللة   عند مستوى7.81 المجدولة ²قيمة كا
  نستنتج أن الفرضية 03 وبدرجة حرية 0,05

 مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات h0الصفرية 
 .داللة إحصائية

المراىقين يفضمون األلعاب االلكترونية  نستنتج أن  
القتالية ويرجع ذلك لخصائص ىذه المرحمة العمرية 

التي تتميز بنوع من الميل لكل ما ىو غامض 
ومثير، وىذا ما تتميز بو األلعاب القتالية، حيث يجد 

فييا المراىق الحرية في التعبير عن انفعاالتو لما 
يتميز بو ىذا النوع من األلعاب من شخصيات 

ومشاىد وحركة توفر لممراىق  المتعة،  وتبيح لو 
أشياء ال يمكنو فعميا في الواقع مثل استخدام 

 .األسمحة والقتل ومختمف أشكال العنف

 

دائرة نسبية تمثل نوع األلعاب : (08)شكل رقم
 .االلكترونية التي يفضمها المراهقين

 

72%

24%

4% 0%

قتالٌة

رٌاضٌة

فكرٌة

نوع آخر
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 .يوضح مدى تعمق المراهقين بمشاهد العنف في المعبة االلكترونية: (09)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة

 المحسوبة

 ²كا

 المجدولة

مستوى 

 الثبات

درجة 

 الحرية

االستنتاج 

 اإلحصائي

  72% 36 نعم

34.73 

 

5.99 

 

0.05 

 

2 

 

 20% 10 أحيانا دال

 %08 04 ال

 %100 50 المجموع

 

   
( 09)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

  من عينة أجابوا بنعم، أما نسبة 72نالحظ نسبة 
20 08 بـ أحيانا، أما نسبة امنيم أجابو  

 .فأجابوا بـ ال
 أكبر من 34.73 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا

 الداللة   عند مستوى5.99 المجدولة ²قيمة كا
  نستنتج أن الفرضية 02 وبدرجة حرية 0,05

 مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات h0الصفرية 
 .داللة إحصائية

العنيفة داخل المعبة  نستنتج أن المشاىد   
االلكترونية تستيوي المراىقين ويرجع ىذا إلى طبيعة 

كماىو موضح  (القتالية )تمك األلعاب التي يفضمونيا
 ، حيث أن ممارسة األلعاب(08)في الجدول رقم

 ذات الطابع العنيف تجعل المراىق ةااللكتروني

يتعمق بيا وبما فييا من مشاىد عنف ألنيا توفر لو 
نوعا من الراحة النفسية والمتعة نظرا لخصوصيات 
المراىقة التي تتميز أساسا بانفعالية وحب اإلثارة 

          . والتمرد
   

 
  

دائرة نسبية تمثل مدى تعمق : (09)شكل رقم
.المراهقين بمشاهد العنف داخل المعبة االلكترونية

72%

20%

8%

نعم

أحٌانا

ال
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 .ةيوضح رموز العنف التي يتفاعل معها المراهقين داخل المعبة االلكتروني: (10)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  24.62% 32 قتل
29.60 

 
14.1 

 
0.05 
 

 
60 

 
 14.62% 19 تدمير دال

 20.77% 27 ضرب
 13.08% 17 تكسير
 10.77% 14 تقطيع
 14.62% 19شتم 
 01.52% 02 فعل آخر
 100 *130 المجموع

 .مجموع التكرارات اكبر من العينة راجع لتعدد اختيارات المبحوثين   *

    
( 10)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من التكرارات المشاىدة نجد 24,62%نالحظ نسبة 
أجاب فييا أفراد  العينة أنيم  يتفاعمون مع القتل 

 يتفاعمون 20,77%داخل المعبة االلكترونية، ونسبة
 يتفاعمون مع  14,62%فعل الضرب، ونسبة مع

يتفاعمون مع الشتم،  14,62% التدمير، ونسبة
يتفاعمون مع التكسير، ونسبة  13.08%ونسبة 

  1.54% يتفاعمون مع التقطيع، ونسبة%10.77
 .يتفاعمون مع فعل آخر

 أكبر من 29.60 المحسوبة ²    بما أن قيمة كا
 0,05 الداللة  عند مستوى14.1 المجدولة ²قيمة كا

 h0 نستنتج أن الفرضية الصفرية 06وبدرجة حرية 
 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية

نستنتج أن المراىقين يتفاعمون مع رموز العنف    
داخل المعبة االلكترونية أكثر من أي فعل آخر وىذا 

  ما يعكس توجو المراىقين نحو األلعاب القتالية

فإن  (08)حيث كما سبق أشرنا في الجدول رقم 
التعود عمى ممارسة ذلك النوع من األلعاب يجعل 

المراىق ينغمس فييا ويندمج مع أحداثيا خاصة في 
ظل التطور الحاصل في البرمجة كالدمج بين 
الصورة والحركة ومحاكاة الواقع، كل ىذا يبير 

المراىق ويجعمو يتفاعل مع كل أحداث المعبة التي 
 تعتمد أساسا عمى العنف واإلثارة

 
أفعال مختمف دائرة نسبية تمثل : (10)شكل رقم

العنف التي يتفاعل معها المراهقين داخل المعبة 
 .ةااللكتروني

25%

14%

21%

13%

11%

15% 1%
قتل

تدمٌر

ضرب

تكسٌر

تقطٌع
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 .يوضح مدى تقميد المراهق ألفعال العنف من المعبة االلكترونية: (11)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  76% 38 نعم
13.52 

 
3,84 

 
0.05 

 
1 

 
 24% 12 ال دال

 100 50 المجموع
  

  

( 11)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من العينة أجابوا بأنيم سبق وأن 76%نالحظ نسبة 

قمدوا أفعال عنف من لعبة إلكترونية، أما نسبة 

 . منيم أجابوا بـ ال%24

 أكبر من 13.52 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا

 0,05 عند مستوى الداللة 3.84 المجدولة ²قيمة كا

 h0 نستنتج أن الفرضية الصفرية 01وبدرجة حرية 

 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية

نستنتج أن المراىقين يقمدون أفعال العنف من    

المعبة االلكترونية، كما سبق وأن أشرنا في الجانب 

النظري واستنادا لنظرية التعمم فإن المراىق أثناء 

ممارستو لأللعاب االلكترونية يشاىد العديد من 

نماذج العنف االفتراضي ثم يقوم بتخزين تمك 

المشاىد واألفعال ويرسخيا في ذاكرتو ليعيد إنتاجيا 

خراجيا في الواقع الحقيقي مثميا مثل كل األفعال  وا 

 .األخرى المتعممة في الحياة العادية

 

دائرة نسبية تمثل مدى تقميد : (11)شكل رقم

 .المراهق ألفعال العنف من المعبة االلكترونية

 

76%

24%

نعم

ال
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 .مدى تقميد المراهق لمبطل في المعبة االلكترونية يوضح: (12) الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  74% 37 نعم
11.52 

 
3,84 

 
0.05 

 
1 

 
 26% 13 ال دال

 100 50 المجموع
 

    

( 12)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

من العينة أجابوا أنيم حاولوا 74%نالحظ أن نسبة 

تقميد بطل من لعبة االلكترونية في الواقع، ونسبة 

  .من العينة أجابوا بـ ال%24

أكبر من 11.52  المحسوبة ²   بما أن قيمة كا

 0,05 عند مستوى الداللة 3.81 المجدولة ²قيمة كا

 h0 نستنتج أن الفرضية الصفرية 01وبدرجة حرية 

 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية

نستنتج أن المراىقين يقمدون البطل من المعبة    

االلكترونية وىذا يرجع لتأثر المراىق بالبطل داخل 

المعبة فيو يراه بمثابة المثال الذي يحتذي بو بمعنى 

أن التقميد ينتقل من األعمى لألسفل حسب نظرية 

التقميد لتارد ىذا من جية، ومن جية فإن تعمق 

المراىق ببطمو يزيد من تمك العممية الالشعورية، 

حيث يعيد المراىق أفعال البطل بطريقو الخاصة 

 .خارج نطاق المعبة أي في الواقع المعاش

 

 
دائرة نسبية تمثل مدى تقميد : (12)شكل رقم

 .المراهق لمبطل في المعبة االلكترونية

 

74%

16%

نعم

ال
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 .صفة البطل الذي يفضمه المراهقين في األلعاب االلكترونية يوضح :(13)الجدول رقم

 ²كا النسبة التكرار األجوبة 
 المحسوبة

 ²كا
المجدولة 

مستوى 
الثبات 

درجة 
الحرية 

االستنتاج 
اإلحصائي 

  27.42% 17 مقاتل
7.03 
 

 
11.1 

 
0.05 

 
04 

 
 14.52% 09 قناص غير دال

 24.19% 15 سفاح
 24.19% 15 جندي

 9.98% 06 صفة أخرى
 100 *62المجموع 

.مجموع التكرارات اكبر من العينة راجع لتعدد اختيارات المبحوثين* 

 (13)   من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم

 من التكرارات المشاىدة27.42% نالحظ نسبة 

 ونسبة اختار فييا أفراد العينة صفة مقاتل،

          اختاروا صفة سفاح، في حين نسبة %24.19

 منيم اختاروا صفة جندي، ونسبة %24.17

 منيم اختاروا صفة قناص، ونسبة %14.52

 . صفة أخرىا اختارو%9.98

 أقل من قيمة 7.03 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا

 0,05 الداللة   عند مستوى3.84 المجدولة ²كا

 h0  نستنتج أن الفرضية الصفرية 04وبدرجة حرية 

مقبولة وبالتالي ليس ىناك فروق ذات داللة 

 .إحصائية

نستنتج أن المراىقين يفضمون الصفات القتالية    

الخ ...في األلعاب االلكترونية مثل مقاتل وقناص

أكثر من أي صفة أخرى، وىذا ما يتطابق مع نوع 

المعبة التي يمارسونيا كما ىو موضح في الجدول 

 (.08)رقم

 

دائرة نسبية تمثل صفة البطل : (13)شكل رقم

 .الذي يفضمه المراهقين في األلعاب االلكترونية

27,42%

14,52%
24,19%

24,19%

9,98%
مقاتل

قناص

سفاح

جندي

صفة أخرى
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 . تعمم المراهقين لحركات ومهارات قتالية من لعبة إلكترونيةيوضح مدى: (14)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  44% 22 نعم
6.88 

 
5.99 

 
0.05 

 
02 

 
 40% 20 أحيانا دال

 16% 08 ال
 100% 50 المجموع

  

( 14)  من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم 

 من عينة الدراسة أكدوا 44%أعاله نالحظ نسبة 

أنيم يطبقون حركات وميارات قتالية من لعبة 

 منيم 40%الكترونية في حياتيم اليومية، أما نسبة 

فأجابوا أنيم أحيانا يطبقون تمك الحركات والميارات، 

 . أجابوا بـعدم تطبيقيا16%ونسبة 

 أكبر من قيمة 6.88 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا

 0,05الداللة   عند مستوى5.99 المجدولة ²كا

 h0 نستنتج أن الفرضية الصفرية 02وبدرجة حرية 

 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية

نستنتج أن المراىقين يتعممون حركات وميارات    

قتالية من المعبة االلكترونية، حيث أن المراىق 

ونظرا لخصائص الفترة التي يعيشيا يصبح أكثر 

حماسا ورغبة في اكتشاف وتجريب أشياء جديدة في 

حياتو، فيقوم في بداية األمر بمحاولة تخزين تمك  

الحركات والميارات التي يشاىدىا في المعبة 

االلكترونية ليعيد إنتاجيا واستخداميا بمجرد ظيور 

 .مثير

 

المراهقين دائرة نسبية تمثل أن : (14)شكل رقم

يتعممون حركات ومهارات قتالية من لعبة إلكترونية 

 .في حياتهم اليومية

44%

40%

16%

نعم

أحٌانا

ال
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 .أن المراهقين يتعممون إشارات عنيفة وألفاظ بذيئة من األلعاب االلكترونيةيوضح : (15)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  76 38 نعم
13.52 
 

 
3.84 
 

 
0.05 
 
 

 
01 
 
 

 
 دال
 

 24 12 ال
 100 50 المجموع

 

   
( 15)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

من عينة الدراسة أكدوا أنيم  76%نالحظ نسبة 
تعمموا إشارات عنيفة وألفاظ بذيئة من األلعاب 

 .منيم فقد أجابوا بـ ال 24%االلكترونية، أما نسبة 
 أكبر من 13.52 المحسوبة ²    بما أن قيمة كا

 الداللة   عند مستوى3.81 المجدولة ²قيمة كا
  نستنتج أن الفرضية 01 وبدرجة حرية 0,05

 مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات h0الصفرية 
 .داللة إحصائية

نستنتج أن المراىقين يتعممون إشارات عنيفة    
وألفاظ بذيئة من األلعاب االلكترونية وىنا ينطبق 
نفس التفسير الذي ذكرناه حول تقميد أفعال العنف 

من المعبة االلكترونية الوارد في تحميل الجدول 
، أي أن المراىق يقوم بمشاىدة تمك (11)رقم

اإلشارات العنيفة وسماع الكالم البذيء من خالل 

ممارستو لأللعاب االلكترونية ثم يرسخ تمك اإلشارات 
والكالم في ذاكرتو لتكتمل عممية التعمم كما ذكر 

 .بندورة في نظرية التعمم

 

أن المراهقين دائرة نسبية تمثل : (15)شكل رقم
يتعممون إشارات عنيفة وألفاظ بذيئة من األلعاب 

 .االلكترونية

 

76%

24%

نعم

ال
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 (:16)الجدول رقم
 .مدى اعتقاد المراهقين إجادة استعمال األسمحة نتيجة لمممارسة األلعاب االلكترونية يوضح 
 ²كا النسبة  التكرار األجوبة

 المحسوبة
 ²كا

 المجدولة
مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  86% 43 نعم
25.92 
 

 
3.84 

 
0.05 

 
01 

 
 دال
 

 14% 07 ال
 100% 50 المجموع

  

  
( 16)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من العينة يعتقدون أنيم يجيدون 66%نالحظ نسبة 
استخدام بعض األسمحة من خالل ممارستيم 

منيم فأجابوا  26% لأللعاب االلكترونية، ونسبة
أنيم أحيانا يرون أنيم يجيدون استخدام األسمحة، 

 فأجابوا أنيم ال يجيدون استخدام 08%أما نسبة 
    . األسمحة

 أكبر من 25.92 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا
 0,05 الداللة  عند مستوى3.84 المجدولة ²قيمة كا

 h0  نستنتج أن الفرضية الصفرية 01وبدرجة حرية 
 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية

المراىقين يعتقدون أنيم يجيدون أن نستنتج    
استعمال األسمحة من خالل ممارسة األلعاب 

االلكترونية وىذا راجع انغماس المراىق في المعبة 
ومدى تأثره برموز ونماذج العنف االفتراضي فييا 
خاصة في ضل التطور الكبير في أجيزة المعب 

التي أصبحت تحاكي الواقع الحقيقي فيصبح 

المراىق وكأنو جزء من المعبة، أو االندماج معيا، 
كما أن تمك المحاكاة تصور لممراىق سيولة 

استخدام األسمحة وتبسط لو ذلك ألقصى الحدود، 
كما توفر لو عدة نماذج ألسمحة وكيفية استخداميا 
 .  ما يجعمو يعتقد انو قادر عمى استخداميا في الواقع

 

 

مدى تأثر دائرة نسبية تمثل : (16)شكل رقم
المراهقين برموز العنف االفتراضي في األلعاب 

 .االلكترونية
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 .يوضح العالقة بين مراحل المراهقة وحجم ممارسة األلعاب االلكترونية: (17)الجدول رقم

 الفئة السنية
 

 ممارسة األلعاب

 المجموع 20 -18 17 -15 14 -12
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 72% 36 16% 08 34% 17 22% 11 كثيرا
 24% 12 06% 03 06% 03 12% 06 أحيانا
 04% 02 02% 01 00% 00 02% 01 نادرا

 100% 50 24% 12 40% 20 36% 18 المجموع
 

   
( 17)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من أفراد العينة يمارسون 72%نالحظ نسبة 
من 34% كثيرا، حيث نجد نسبةةااللكتروني األلعاب

 من 22%المرحمة الثانية لممراىقة، تمييا نسبة 
 فيم من المرحمة 16%المرحمة األولى، ونسبة  

 من العينة أجابوا  24%نسبة الثالثة لممراىقة، أما
 من 12%أنيم يمارسون األلعاب أحيانا  فنجد نسبة 

 لكل من 06%المرحمة األولى لممراىقة، تمييا نسبة 
  04%المرحمة الثانية ونفسيا في الثالثة، أما نسبة

 من المرحمة 02%يمارسونيا بشكل نادر فنجد نسبة 
 . من المرحمة الثانية 02%األولى ونفس النسبة

   نستنتج أن معظم المراىقين الذين يمارسون 
األلعاب االلكترونية كثيرا ىم من المرحمة الثانية 

 سنة وذلك راجع لمفروق 17إلى 15لممراىقة أي من 
بين مراحل المراىقة، حيث أن المراىق في المرحمة 
األولى في بداية اكتشاف األلعاب وتنقصو الميارة 

والخبرة كما يكون أكثر رقابة من طرف األولياء أي 
يكون المراىق في ىذه المرحمة أقل حرية من 

المراحل األخرى، أما المراىق في المرحمة الثالثة 
فيكون قد اقترب من مرحمة النضج وتكون لو أدوار 

 .أخرى تمييو عن ممارسة األلعاب االلكترونية
 

 
 

أعمد بيانية تمثل العالقة بين : (17)الشكل رقم
مراحل المراهقة وحجم ممارسة األلعاب االلكترونية
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 (:18)الجدول رقم

 .يوضح العالقة بين حجم ممارسة األلعاب االلكترونية وتعمم المراهق لحركات قتالية منها

   ممارسة األلعاب 
 

 تعمم
 حركات

  وميارات قتالية

 المجموع نادرا أحيانا كثيرا
 

 التكرار
 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 72% 38 02% 01 18% 09 56% 28 نعم
 24% 12 02% 01 06% 03 16% 08 ال

 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع
    

( 18)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   
من أفراد العينة أكدوا أنيم تعمموا 72% نالحظ نسبة 

حركات وميارات قتالية من لعبة الكترونية، حيث 
ممن يمارسون األلعاب كثير، تمييا  56%نجد نسبة

 ممن يمارسون األلعاب أحيانا، ونسبة 18%نسبة 
 من الذين يمارسون األلعاب نادرا، أما الذين %02

لم يسبق ليم أن تعمموا الحركات القتالية فنجد نسبة  
 ممن يمارسون األلعاب كثير، تمييا نسبة %16
 02% ممن يمارسون األلعاب أحيانا، ونسبة %06

 .ممن يمارسونيا بشكل نادر
   نستنتج أنو كمما زادت نسبة ممارسة األلعاب 

االلكترونية زادت نسبة تعمم حركات وميارات قتالية 
(  14)وىذا ما يتطابق مع معطيات الجدول رقم

حيث أن انغماس المراىق وتفاعمو مع حوادث المعبة 
االفتراضية يرسخ في ذاكرتو تمك الحركات 

والميارات نتيجة لعممية التعمم ليعيد إنتاجيا في 
 .الواقع  عندما يحتاجيا نتيجة مثير أو إشارة

 

 
 (:18)الشكل رقم

أعمد بيانية تمثل العالقة بين حجم ممارسة 
األلعاب االلكترونية وتعمم المراهق لحركات قتالية 

 .منها
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 .يوضح العالقة بين حجم ممارسة األلعاب االلكترونية وتقميد المراهق أفعال عنف منها: (19)الجدول رقم

     ممارسة األلعاب
 

 تقميد أفعال 
 عنف من لعبة

 المجموع نادرا أحيانا كثيرا
 

 التكرار
 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 76% 38 02% 01 18% 09 56% 28 نعم
 24% 12 02% 01 06% 03 16% 08 ال

 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع
 

   
( 19)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

من العينة أكدوا انو سبق ليم  76%نالحظ نسبة
تقميد أفعال عنف من لعبة الكترونية، حيث نجد 

منيم يمارسون األلعاب االلكترونية 56%نسبة 
 ممن يمارسون األلعاب 18%كثيرا، تمييا نسبة 
ممن يمارسونيا نادرا، أما 02%أحيانا، ونسبة 

 أجابوا أنيم لم يسبق لو تقميد أفعال  24%نسبة
 16%عنف من لعبة الكترونية، حيث نجد نسبة 

 كثيرا، تمييا نسبة ةممن يمارسون األلعاب االلكتروني
 ممن 02% يمارسونيا أحيانا، ونسبة %06

 .يمارسونيا بشكل نادر
  نستنتج أن كمما زادت ممارسة األلعاب االلكترونية 

زاد تقميد المراىقين ألفعال عنف منيا وىذا ما 
، حيث أن (10)يتطابق مع ما ورد في الجدول رقم

تفاعل المراىق مع أفعال العنف داخل المعبة 
االلكترونية يجعمو يتعمق بيا ويحاول تقميدىا وىذا 

راجع أساسا لفكرة أن المراىق في مرحمة اكتشاف 
وتكوين لمشخصية حيث يقوم بتقميد تمك النماذج 

داخل المعبة االفتراضية ألنيا تعتبر بالنسبة لو مثاال 
ونموذجا لمقوة والسيطرة وكل المعاني التي يتطمع ليا 

 .المراىق
 

 
أعمد بيانية تمثل العالقة بين : (19)الشكل رقم

حجم ممارسة األلعاب االلكترونية وتقميد المراهق 
.أفعال عنف منها
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 (:20)الجدول رقم
شارات عنيفةةيوضح العالقة بين حجم ممارسة األلعاب االلكتروني  . وتعمم المراهق أللفاظ بذيئة وا 

     ممارسة األلعاب
 

 تعمم
 إشارات 
 عنيفة 

 وألفاظ بذيئة
 

 المجموع نادرا أحيانا كثيرا
 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 76% 38 02% 01 18% 09 56% 28 نعم
 24% 12 02% 01 06% 03 16% 08 ال

 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع
 

( 20)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   
 من أفراد العينة أكدوا أنيم تعمموا  76%نالحظ نسبة

إشارات عنيفة وألفاظ بذيئة من خالل ممارسة 
منيم  56%، حيث نجد نسبةةاأللعاب االلكتروني

يمارسون األلعاب االلكترونية كثيرا، تمييا نسبة 
 02% ممن يمارسون األلعاب أحيانا، ونسبة %18

 أجابوا أنيم لم  24%نسبة ممن يمارسونيا نادرا، أما
يتعمموا تمك اإلشارات واأللفاظ، حيث نجد نسبة 

 ممن يمارسون األلعاب كثيرا تمييا نسبة %16
 ممن  02% ممن يمارسونيا أحيانا، ونسبة%06

 . يمارسونيا نادرا
  نستنتج أنو كمما زادت ممارسة األلعاب االلكترونية 
تزيد نسبة تعمم إشارات عنيفة وألفاظ بذيئة، حيث أن 

من شروط اكتمال عممية التعمم التكرار واستمرار 
سماع المراىق لتمك األلفاظ البذيئة من ممارستو 
لأللعاب يجعميا تترسخ في ذاكرتو لتصير من 

 . مكتسباتو كغيرىا من السموكات المتعممة

 
 (:20)الشكل رقم

أعمد بيانية تمثل العالقة بين حجم ممارسة 
 وتعمم المراهق أللفاظ بذيئة ةاأللعاب االلكتروني

شارات عنيفة  .وا 
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 .يوضح العالقة بين نوع المعبة االلكترونية واعتقاد المراهق انه يجيد استخدام األسمحة: (21)الجدول رقم 

     نوع المعبة
 

 االعتقاد
  بإجادة

 استعمال األسمحة

 المجموع فكرية رياضية قتالية
 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 82% 41 00% 00 10% 05 72% 36 نعم
 18% 09 02% 02 14% 07 00% 00 ال

 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع
 

   
( 21)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من العينة يعتقدون أنيم يجيدون  82%نالحظ نسبة
استعمال األسمحة من خالل ممارسة األلعاب 

منيم يفضمون 72%االلكترونية، حيث نجد نسبة 
 ممن يفضمون  10%األلعاب القتالية، تمييا نسبة
 من العينة ال   18%األلعاب الرياضية، أما نسبة

يعتقدون أنيم يجيدون استعمال األسمحة من خالل 
ممارستيم لأللعاب االلكترونية، حيث نجد نسبة 

 من الذين يمارسون األلعاب الرياضية ونسبة %14
 .   من الذين يمارسون األلعاب الفكرية%04

نستنتج أن المراىقين الذين يمارسون ألعابا قتالية   
يعتقدون أنيم يجيدون استعمال األسمحة، وىذا ما 

يعكس مدى تعمق المراىق برموز العنف االفتراضي 
وتأثره بنوع المعبة التي يمارسونيا، حيث تعتبر 

مصدرا من مصادر التفاعل الرمزي استنادا لنظرية 

التفاعمية الرمزية، فتعاقب وتعدد الصور في المعبة 
يشعر المراىق أنو قد اكتسب ميارات وقدرات مثل 

 . إجادة استعمال األسمحة
 

 
 (:21)الشكل رقم 

أعمد بيانية تمثل العالقة بين نوع المعبة 
االلكترونية  واعتقاد المراهق انه يجيد استخدام 

 .األسمحة
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ممارسة األلعاب : عرض وتحميل المعطيات اإلحصائية لمفرضية الثانية القائمة- 4-2-3
 . اإللكترونية ذات الطابع العنيف يؤدي لظهور العنف لدى المراهقين

 .يوضح األفعال التي يقوم بها المراهق عند خسارته في لعبة الكترونية: (22)الجدول رقم
النسبة  التكرار األجوبة

 
 ²كا %النسبة التكرار

 المحسوبة
 ²كا

 المجدولة
مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  50% 25 ضرب جهاز المعب
42 
 

 
%84 
 

 
95.44 
 
 
 

 
7.81 

 
0.05 

 
03 

 
 20% 10 ضرب الجدار دال

 14% 07 التمفظ بكالم بذيء
 10% 05 10% 05 الغضب

 04% 02 04% 02 عدم االكتراث
 02% 01 02% 01 فعل آخر
 100 50 %100 50 المجموع

 . ضرب جهاز المعب والجدار والتمفظ بكالم بذيء تمثل أفعال عنف*
 

( 22)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   
عند  يقومون بأفعال عنف 84%نالحظ نسبة 

الخسارة في المعبة االلكترونية، حيث نجد نسبة 
 من أفراد العينة أكدوا أنيم يضربون جياز %50

 منيم يضرب الجدار، ونسبة  20%المعب، ونسبة
 10%نسبة   منيم يتمفظ كالما بذيئا، أما%14

 أجابوا بعدم 04%فيعبرون بالغضب، ونسبة 
 . أجابوا بفعل آخر 02%االكتراث، أما نسبة
 أكبر من 95.44 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا

 الداللة   عند مستوى7.81 المجدولة ²قيمة كا
 نستنتج أن الفرضية 03 وبدرجة حرية 0,05

 مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات h0الصفرية 
 .داللة إحصائية

    نستنتج أن المراىقين يقومون بأفعال عنف عند 
الخسارة في المعبة أكثر من آي فعل آخر خاصة 

العنف المادي، حيث الحظنا أن معظم أفراد العينة 
، ويرجع (جياز المعب)يضربون أقرب شيء ليم 

ذلك أن ممارسة األلعاب القتالية تجعل المراىق أكثر 
 . انفعاال وعنفا بسبب تأثره بمشاىد العنف االفتراضي

دائرة نسبية تمثل األفعال التي : (22)شكل رقمال
 .يقوم بها المراهق عند خسارته في لعبة الكترونية

84%

10%4%2% أفعال عنف
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 .المراهق يتشاجر مع من يهزمه في المعبة االلكترونيةيوضح ما إذا كان  (23)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  48% 24 نعم
6.78 
 

 
5.99 

 
0,05 

 
02 

 
 32% 16 أحيانا دال

 18% 09 ال
 100% 50 المجموع

    

   
( 23)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من عينة الدراسة أكدوا أنيم 48%نالحظ نسبة 
يتشاجرون مع من ييزميم في لعبة الكترونية 

 منيم أجابوا بأنيم يتشاجرون مع 32%ونسبة
من العينة أجابوا أنيم 16%المنافس أحيانا، أما نسبة

ال يتشاجرون مع المنافس الذي ييزميم في المعبة 
 .االلكترونية

 أكبر من قيمة 6.78 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا
 0,05 عند مستوى الداللة 5.99 المجدولة ²كا

 h0 نستنتج أن الفرضية الصفرية 02وبدرجة حرية 
 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية

   نستنتج أن المراىق يتشاجر مع المنافس الذي 
ييزمو في المعبة االلكترونية، حيث أن ذلك الجو 

المشحون بالمنافسة والتحدي ينتقل من العالم 

االفتراضي إلى خارج نطاق المعبة وفي الواقع 
الحقيقي، نتيجة التفاعل والتأثر الكبير لممراىق 

 وعدم تفرقتو بين ما ىو واقع وما ىو ةبالمعب
افتراضي، ما يجعمو يدخل في شجار مع منافسو في 

 .  الواقع الحقيقي

 

ما إذا كان  دائرة نسبية تمثل: (23)شكل رقم
المراهق يتشاجر مع من يهزمه في المعبة 

.االلكترونية
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 .يوضح مدى تجريب المراهقين لحركات قتالية من األلعاب االلكترونية عمى اآلخرين: (24)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  74% 37 نعم
11.52 
 

 
3.84 
 
 

 
0.05 
 
 

 
01 
 

 
 دال
 

 26% 13 ال
 100% 50 المجموع

    

   
( 24)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

من عينة الدراسة أكدوا أنيم سبق 74%نالحظ نسبة 
وأن جربوا حركات قتالية من لعبة الكترونية عمى 

منيم أجابوا أنيم 26%اآلخرين، في حين أن نسبة 
 .لم يجربوا ذلك

 أكبر من 11.52 المحسوبة ²    بما أن قيمة كا
 الداللة   عند مستوى3.84 المجدولة ²قيمة كا
  نستنتج أن الفرضية 01 وبدرجة حرية 0,05

 مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات h0الصفرية 
 .داللة إحصائية

أن المراىقين يجربون حركات قتالية من نستنتج    
األلعاب االلكترونية عمى اآلخرين، وىنا تكمن 

الخطورة، فتراكم تمك المشاىد والخبرات في ذىن 
المراىق وترسخيا بفعل عممية التعمم، وبعدىا يقوم 
بتجريب الحركات القتالية من المعبة  وىو بمفرده 

، ونتيجة (14)كما ىو موضح في الجدول رقم 

لتقميد البطل المفضل كما ىو موضح في الجدول 
كل ىذا يساىم في إقدام المراىق عمى  (12)رقم

تطبيق عنف بدني ضد اآلخرين ناتج عن عمميات 
 .التعمم والتقميد والتفاعل مع اآلخرين

 

دائرة نسبية تمثل يوضح مدى : (24)شكل رقم
تجريب المراهقين لحركات قتالية من األلعاب 

 .االلكترونية عمى اآلخرين

 

74%

26%

نعم

ال
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 .يوضح مدى تمفظ المراهق بألفاظ بذيئة عند تفاعمه مع المعبة االلكترونية: (25)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  52% 26 نعم
10.84 
 

 
5.99 
 
 

 
0.05 

 
02 

 
 34% 17 أحيانا دال

 14% 07 ال
 100 50 المجموع

  

 
( 25) من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من العينة أكدوا أنيم يتمفظون 52%نالحظ نسبة 
ألفاظا بذيئة أثناء ممارستيم لأللعاب االلكترونية، 

 منيم أجابوا بأنيم يفعمون ذلك أحيانا، 34%ونسبة 
  فأجابوا بـ الـ14%أما نسبة 

 أكبر من 10.84 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا
 الداللة   عند مستوى3.84 المجدولة ²قيمة كا
  نستنتج أن الفرضية 02 وبدرجة حرية 0,05

 مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات h0الصفرية 
 .داللة إحصائية

أن المراىق يتمفظ ألفاظا بذيئة أثناء نستنتج    
ممارستو لأللعاب االلكترونية، وىذا راجع لمدى 

انغماسو وتفاعمو مع أحداث المعبة لدرجة أنو يصبح 
 .جزءا منيا فيتمفظ ألفاظا بذيئة دونما يشعر

 

 
  

دائرة نسبية تمثل مدى تمفظ : (25)شكل رقم
المراهق بألفاظ بذيئة عند تفاعمه مع المعبة 

 .االلكترونية

 

 

52%
34%

14%

نعم

أحٌانا

ال
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 .مدى تعنيف المراهق من يقطع عنه مسار المعبةيوضح  (26)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  68% 34 نعم
30.5 

 
5.99 
 

 
0.05 
 

 
02 

 
 26% 13 أحيانا دال

 06% 03 ال
 100 50 المجموع

 

   
( 26)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من العينة أكدوا أنيم يعنفون من 68%نالحظ نسبة 
 26%يقاطع مسار لعبيم بألعاب إلكترونية، ونسبة 

أجابوا أنيم يفعمون ذلك أحيانا، أما نسبة  منيم
 . منيم أجابوا بعدم فعل ذلك%06

 أكبر من قيمة 30.5 المحسوبة ²    بما أن قيمة كا
 0,05 الداللة   عند مستوى5.99 المجدولة ²كا

 h0  نستنتج أن الفرضية الصفرية 02وبدرجة حرية 
 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية

   نستنتج أن المراىق يعنف من يقاطعو وىو 
يمارس األلعاب االلكترونية، ويرجع ىذا لمدى تعمق 

، حيث أن ذلك التعمق الشديد يصبح ةالمراىق بالمعب
بمرور الوقت وكثرة الممارسة نوعا من اإلدمان وأي 

نقص أو تدخل بين المدمن والشيء الذي ىو مدمن 
بو يجعمو ينفعل ويثور عمى المتدخل ويعنفو ألنو 
حال بينو وبين سبب راحتو وسعادتو كما يعتقد، 
وىذا ما يحدث مع المراىق حين يتدخل أحدىم 

 .    ويقطع عنو مسار لعبو

 
مدى دائرة نسبية تمثل يوضح : (26)الشكل رقم

.تعنيف المراهق من يقطع عنه مسار المعبة

 

 

68%

26%
6%

نعم

أحٌانا

ال
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 .نوع العنف الذي يصدر من المراهق ضد من يقطع مسار لعبهيوضح  (27)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  28.75% 23 بدني
9.03 

 
5.99 
 

 
0.05 
 

 
02 

 
 48.75% 39 لفظي دال

 22.5% 18 رمزي
 100% 80 المجموع

  

  
( 27)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من التكرارات المشاىدة أكد 48.75%نالحظ نسبة 
فييا أفراد العينة أنيم يطبقون عنف لفظي ضد من 

منيم  28.75%يقطع عنيم مسار المعبة، ونسبة 
يطبقون عنف بدني ضد من يقاطعيم،  أما نسبة 

 فأجابوا أنيم يطبقون عنف رمزي ضد %22.50
 . من يقاطع مسار لعبيم

 أكبر من قيمة 9.03 المحسوبة ²    بما أن قيمة كا
 0,05 الداللة   عند مستوى5.99 المجدولة ²كا

 h0  نستنتج أن الفرضية الصفرية 02وبدرجة حرية 
 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية

نستنتج أن العنف المفظي ىو النوع الغالب الذي    
يطبقو المراىقين ضد من يقطع عنيم مسار لعبيم، 
ألنيا تعتبر أسيل أقرب وسيمة لممراىق، فالعنف 

البدني مجيد وقد يكون غير مجدي مع كبار السن 

وكذالك العنف الرمزي يصبح من غير نفع إذا كان 
 .المتدخل من ذوي السمطة عمى المراىق

 

 

نوع العنف دائرة نسبية تمثل : (27)الشكل رقم
الذي يصدر من المراهق ضد من يقطع مسار 

 .لعبه

 

28,75%

48,75%

22,50%
بدنً

لفظً

رمزي
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 .يوضح ما إذا كان المراهق يقوم بكسر جهاز المعب بسبب لعبة الكترونية: (28)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  52% 26 نعم
0.8 

 
3.84 
 

 
0.05 

 
01 

 
 48% 24 ال غير دال

 100% 50 المجموع
  

  
( 28)   من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم

 عينة الدراسة أكدوا من 52%أعاله نالحظ نسبة 
أنيم قاموا بكسر جياز المعب بسبب لعبة الكترونية، 

 أجابوا بأنيم لم يقوموا بفعل منيم 48%أما نسبة 
 .التكسير

 ² أقل من قيمة كا0.8 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا
 وبدرجة 0,05 الداللة   عند مستوى3.84المجدولة 

 مقبولة h0  نستنتج أن الفرضية الصفرية 01حرية 
 .وبالتالي ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية

المراىقين يقومون بكسر جياز نستنتج أن معظم     
المعب بسبب لعبة الكترونية، وىذا تجسيدا لمعنف 

المكتسب جراء الممارسة المفرطة لأللعاب العنيفة 
باإلضافة إلى عامل معزز آخر يتمثل في الخسارة 

 .في المعبة

 

  دائرة نسبية ما إذا كان المراهق (:28)الشكل رقم 
 .يقوم بكسر جهاز المعب بسبب لعبة الكترونية

 

 

 

 

 

52%48%
نعم

ال
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 .من لعبة الكترونية لإلخافة اآلخرين يوضح مدى تمثيل المراهق مشاهد عنف (29)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  76% 38 نعم
13.52 

 
3.84 
 

 
0.05 

 
01 

 
 24% 12 ال دال

 100% 09 المجموع
 
 
( 29)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم    

 من عينة أكدوا أنيم قاموا 76%نالحظ نسبة 
بإخافة اآلخرين عن طريق تمثيل مشاىد عنف من 

 منيم أجابوا أنيم لم 24%لعبة الكترونية، ونسبة 
 .فعموا ذلك

 أكبر من 13.52 المحسوبة ²   بما أن قيمة كا
 الداللة   عند مستوى3.84 المجدولة ²قيمة كا
  نستنتج أن الفرضية 01 وبدرجة حرية0,05

 مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات h0الصفرية 
 .داللة إحصائية

من لعبة  يمثل مشاىد عنف   نستنتج أن المراىق 
الكترونية لإلخافة اآلخرين، وىذا نتيجة لتقميد 

المراىق ألفعال العنف االفتراضي كما ىو موضح 
، حيث أن ىوس المراىق (11)في الجدول رقم 

وتعمقو بمشاىد العنف كما ىو موضح في الجدول 
، كل ىذا يجعل تمك المشاىد العنيفة تصبح (09)رقم

جزءا من الحياة االجتماعية لممراىق يطبقيا حين 
 .يحتاج إلييا

 

 

دائرة نسبية مدى تمثيل المراهق : (29)شكل رقم
 .من لعبة الكترونية لإلخافة اآلخرين مشاهد عنف

 

 
 

76%

24%

نعم

ال
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 (:30)الجدول رقم
 . المراهق بمشاهد العنف مثل القتل والتدمير داخل المعبة االلكترونيةيوضح مدى استمتاع

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

 

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  78% 39 نعم
46.38 

 
5.99 
 

 
0,05 
 

 
02 

 
 18% 09 أحيانا دال

 04% 02 ال
 100% 50 المجموع

 

   
( 30)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

 من عينة الدراسة أكدوا أنيم 78%نالحظ نسبة 
يستمتعون بمشاىد العنف مثل القتل والتدمير داخل 

 منيم يستمتعون  18%المعبة االلكترونية، ونسبة
منيم  04%بتمك المشاىد أحيانا، في حين أن نسبة 

 .أجابوا بـ ال
 أكبر من قيمة 46.38 المحسوبة ²بما أن قيمة كا

 0,05 الداللة   عند مستوى5.99 المجدولة ²كا
 h0  نستنتج أن الفرضية الصفرية 02وبدرجة حرية 

 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية
   نستنتج أن المراىق يستمتع بمشاىد العنف مثل 
القتل والتدمير داخل المعبة االلكترونية، ويرجع ىذا 
لخصائص فترة المراىقة التي تتميز بحب كل ما ىو 

غامض ومثير، حيث أن المشاىد العنيفة تستيوي 
وىذا  (09)المراىق كما ىو موضح في الجدول رقم 

ما يعزز تقبمو لمعنف فيبسط لديو ثم يمارسو دون 
 .مراعاة لعواقبو

 

دائرة نسبية تمثل يوضح مدى : (30)شكل رقم
 المراهق بمشاهد العنف مثل القتل استمتاع

 .والتدمير داخل المعبة االلكترونية

 

78%

18%
4%

نعم

أحٌانا

ال
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 (:31)الجدول رقم
 . يوضح ما إذا كانت ممارسة األلعاب االلكترونية تجعل المراهق ال يبالي برموز العنف مثل القتل والدماء

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  80% 40 نعم
18 

 
3.84 
 

 
0.05 

 
01 

 
 20% 10 ال دال

 100% 50 المجموع
    

   
( 31)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم   

من عينة الدراسة أكدوا أن 80% نالحظ نسبة 
ممارستيم لأللعاب االلكترونية جعميم غير مبالين 

 ال  منيم20%بأشياء مثل القتل والدماء، ونسبة 
يرون أن ممارسة األلعاب االلكترونية جعميم غير 

 .مبالين بأشياء مثل القتل والدماء
أكبر من قيمة 18  المحسوبة ²   بما أن قيمة كا

 0,05 الداللة   عند مستوى5.99 المجدولة ²كا
 h0 نستنتج أن الفرضية الصفرية 01وبدرجة حرية 

  .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية
أن ممارسة األلعاب االلكترونية تجعل نستنتج    

المراىق ال يبالي برموز العنف مثل القتل والدماء، 
ونفسر ذلك بمدى استيتار مصممي تمك األلعاب 

بمضامين العنف، فيم يجعمون من العنف  (العنيفة)

شيئا سيال ومبسطا في نظر المراىق لدرجة انو 
 .يصبح شيئا عاديا

 

دائرة نسبية تمثل يوضح ما إذا : (31)شكل رقم
كانت ممارسة األلعاب االلكترونية تجعل المراهق ال 

 .يبالي برموز العنف مثل القتل والدماء

  

 

80%

20%

نعم

ال
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 .مدى إعادة المراهق لمشاهد العنف من األلعاب االلكترونية أثناء نومهيوضح : (32)الجدول رقم

 ²كا النسبة  التكرار األجوبة
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

مستوى 
 الثبات

درجة 
 الحرية

االستنتاج 
 اإلحصائي

  50% 25 نعم
6.52 

 
5,99 
 

 
0.05 

 
2 

 
 28% 14 أحيانا دال

 22% 11 ال

 100% 50 المجموع
 

( 32)   من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم
 من عينة الدراسة أكدوا أنيم 50%نالحظ نسبة 

تراودىم كوابيس يرون فييا مشاىد عنف من لعبة 
 منيم أجابوا أنيا 28%الكترونية يمارسونيا، ونسبة 

 منيم 22%تراودىم تمك الكوابيس أحيانا، أما نسبة 
 .فأجابوا بـ ال

 ² أكبر من قيمة كا6.52 المحسوبة ²بما أن قيمة كا
 وبدرجة 0,05الداللة   عند مستوى5.99المجدولة 

 h0 نستنتج أن الفرضية الصفرية 02حرية 
 .مرفوضة وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية

نستنتج أن المراىق يعيد مشاىد العنف من األلعاب 
االلكترونية أثناء نومو، وىذا راجع لمكون ىذه 

المشاىد ال تتناسب مع عمر المراىق الذي خرج لتوه 
من مرحمة الطفولة، حيث أنو يتأثر بتمك المشاىد 

لمدرجة انو يصبح يراىا في منامو كنوع من 
ميكانيزمات الدفاع كما ذكر فرويد في نظرية 

 .التحميل النفسي

 

 
 (:32)الشكل رقم

مدى إعادة المراهق لمشاهد دائرة نسبية تمثل 
 .العنف من األلعاب االلكترونية أثناء نومه

   

 

50%

28%

22%
نعم

أحٌانا 

ال
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 .يوضح العالقة بين نوع المعبة االلكترونية والتصرف عند خسارة فيها: (33)الجدول رقم

 نوع المعبة
 
 

 التصرف عند
 الخسارة في المعبة

 المجموع فكرية رياضية قتالية
 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 84% 42 02% 01 18% 09 64% 32 أفعال عنف
 16% 08 02% 01 06% 03 08% 04 فعل آخر
 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع

  

( 33)   من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم
 من أفراد العينة الذين يمارسون 84%نالحظ نسبة 

األلعاب يقومون بأفعال عنف عند الخسارة في 
 من الذين يمارسون  64%المعبة، حيث نجد نسبة

 من الذين 18%االلكترونية القتالية، تمييا نسبة 
 ممن 02%يمارسون األلعاب الرياضية، ونسبة 

 من أفراد 16%يمارسون ألعابا فكرية، أما نسبة 
العينة فيقومون بفعل آخر عند خسارة المعبة 

 منيم يمارسون 08%االلكترونية، حيث نجد نسبة 
 ممن يمارسون ألعابا  06%ألعابا قتالية، تمييا نسبة

 .  منيم يمارسون ألعابا فكرية02%رياضية، ونسبة 
   نستنتج أن المراىقين يمارسون ألعابا عنيفة 

يقومون بأفعال عنف عند الخسارة في المعبة، وينتج 
ىذا عن النرفزة واالنفعال الزائد جراء عدم تقبل 

الخسارة في المعبة، حيث أن ذلك التفاعل الحاصل 

 المعبة ءبين المراىق والمعبة العنيفة يبقى بعد انتيا
ما يجعمو يصدر عنفا متصال مع ذلك الذي كان 

 .     يمارسو داخل المعبة غير أنو يكون بشكل آخر
  
 

 
أعمدة بيانية تمثل العالقة بين : (33)الشكل رقم

.نوع المعبة االلكترونية والتصرف عند خسارة فيها

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

فكرٌة

رٌاضٌة

قتالٌة
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 (:34)الجدول رقم
 .يوضح العالقة بين نوع المعبة االلكترونية وتجريب حركات قتالية منها عمى الغير من طرف المراهق

       نوع المعبة
 تجريب
 حركات

 قتالية عمى الغير

 المجموع فكرية رياضية قتالية
 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 76% 38 02% 01 14% 07 60% 30 نعم
 24% 12 02% 01 10% 05 12% 06 ال

 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع
 

( 34)   من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم
 من أفراد العينة سبق ليم 76%نالحظ نسبة 

تجريب حركات قتالية من ألعاب الكترونية عمى 
 منيم يمارسون 60%اآلخرين، حيث نجد نسبة  
 منيم يمارسون ألعابا 14%ألعابا قتالية، تمييا نسبة 

ممن يمارسون ألعابا فكرية،  02% رياضية، ونسبة
 من أفراد العينة فأجابوا أنيم لم 24%أما نسبة 

يسبق أن جربوا حركات قتالية من ألعاب الكترونية 
ممن  12% عمى اآلخرين، حيث نجد نسبة

 ممن 10%يمارسون ألعابا قتالية، تمييا نسبة 
 ممن 02%يمارسون ألعابا رياضية، ونسبة 

 .يمارسون ألعابا فكرية

   نستنتج أن المراىقين الذين يمارسون ألعابا قتالية 
يطبقون ميارات وحركات قتالية من األلعاب 

االلكترونية عمى اآلخرين، وىذا تعبيرا وترجمة 

لمعنف الذي يكتسبونو من جراء ممارسة األلعاب 
ذات الطابع العنيف، حيث أن تمك الحركات 

والميارات القتالية تعتبر من مكاسب عممية التعمم 
لدى المراىق يعيد إنتاجيا ضد اآلخرين بصيغ 

 . مختمفة

 

أعمدة بيانية تمثل العالقة بين : (34)الشكل رقم
نوع المعبة االلكترونية وتجريب حركات قتالية عمى 

.الغير من طرف المراهق
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 .يوضح العالقة بين نوع المعبة االلكترونية والتمفظ بكالم بذيء أثناء المعب: (35)الجدول رقم

      نوع المعبة
 التمفظ

 بكالم بذيء
 أثناء المعب

 المجموع فكرية رياضية قتالية
 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 56% 28 02% 01 10% 05 44% 22 نعم
 30% 15 00% 00 10% 05 20% 10 أحيانا
 14% 07 02% 01 04% 02 08% 04 ال

 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع
   

( 35)    من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم
 من أفراد العينة أكدوا أنيم 56%نالحظ نسبة 

يتمفظون كالما بذيئا أثناء ممارسة األلعاب 
 منيم 44%االلكترونية العنيفة، حيث نجد نسبة 

 ممن 10%يمارس ألعابا قتالية، تمييا نسبة 
 يمارسون 02%يمارسون ألعابا رياضية، ونسبة 

 فأجابوا   من العينة30%ألعابا فكرية، أما نسبة 
أنيم أحيانا يتمفظون كالما بذيئا أثناء لعبيم، حيث 

 منيم يمارسون ألعابا قتالية، تمييا 20%نجد نسبة 
 يمارسون ألعابا رياضية، أما نسبة 10%نسبة 
 من العينة فأجابوا أنيم ال يفعمون ذلك، حيث %14

 منيم يمارسون ألعابا قتالية، تمييا 08%نجد نسبة 
 02% يمارسون ألعابا رياضية، ونسبة 04%نسبة 

 .يمارسون ألعابا فكرية

   نستنتج أن المراىقين يتمفظون كالما بذيئا عند 
ممارسة األلعاب االلكترونية العنيفة، وذلك راجع 
لحدة التفاعل بين المراىق وبين المعبة، حيث أن 
انغماسو فييا وتأثره بكل أحداثيا يجعمو يصدر 

ألفاظا بذيئة تعبيرا عن غضبو أو نكاية في أعدائو 
 . داخل المعبة أو ردا عمى من يستفزه خارجيا

 

 (: 35)الشكل رقم
أعمدة بيانية تمثل العالقة بين نوع المعبة 
 .االلكترونية والتمفظ بكالم بذيء أثناء المعب
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 .يوضح العالقة بين نوع المعبة االلكترونية وتعنيف المراهق لمن قطع مسار المعبة: (36)الجدول رقم

        نوع المعبة
 تعنيف

 من قطع
 مسار المعب

 المجموع فكرية رياضية قتالية
 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 68% 34 00% 00 14% 07 54% 27 نعم
 26% 13 02% 01 10% 05 14% 07 أحيانا
 06% 03 02% 01 00% 00 04% 02 ال

 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع
 

( 63)   من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم
 من أفراد العينة أكدوا أنيم 68%نالحظ نسبة 

يعنفون من يقطع مسار لعبيم، حيث نجد نسبة 
 14% منيم يمارسون ألعابا قتالية، تمييا نسبة%54

 من أفراد 26% يمارسون ألعابا رياضية، أما نسبة 
العينة أجابوا أنيم أحيانا يعنفون من يقطع مسار 

 ممن يمارسون ألعابا 14%لعبيم، حيث نجد نسبة 
 ممن يمارسون ألعابا 10%قتالية، تمييا نسبة 
 ممن يمارسون ألعابا فكرية، 02%رياضية، ونسبة 

 من أفراد العينة فأجابوا أنيم ال 06%أما نسبة 
يعنفون من يقطع مسار لعبيم، حيث نجد نسبة 

 منيم يمارسون ألعابا قتالية، تمييا نسبة %04
  . يمارسون ألعابا فكرية%02

   نستنتج أن المراىق الذي يمارس ألعابا قتالية 
يعنف من يقطع عنو مسار لعبو، وىذا ناتج عن 
مدى تعمقو بالمعبة، وكما اشرنا سابقا في الجدول 

فإن ذلك العالم العنيف ال ينقطع بمجرد  (33)رقم
نياية المعبة بل يبقى مرسخا في ذىن المراىق 

لدرجة انو يصبح ال يفرق بين ما ىو افتراضي وما 
ىو واقع، فينقل ذلك العنف من االفتراضي إلى 

 .الواقع

 

 (: 36)الشكل رقم
أعمدة بيانية تمثل العالقة بين نوع المعبة 

االلكترونية وتعنيف المراهق لمن قطع مسار 
 .المعبة

0%

20%

40%

60%

80%

نعم أحٌانا ال

فكرٌة

رٌاضٌة

قتالٌة



 جانب الميداني لمدراسةال                                                          رابعالفصل ال

138 

 .يوضح العالقة بين نوع المعبة االلكترونية وتمثيل المراهق لمشاهد منها إلخافة اآلخرين: (37)الجدول رقم

    نوع المعبة
 

 إخافة
 اآلخرين

 عن طريق
 تمثيل مشيد

 من لعبة عنيفة

 المجموع فكرية رياضية قتالية
 
 

 التكرار

 
 
 %النسبة

 
 

 التكرار

 
 
 %النسبة

 
 

 التكرار

 
 
 %النسبة

 
 

 التكرار

 
 
 %النسبة

 76% 38 02% 01 12% 06 62% 31 نعم
 24% 12 02% 01 12% 06 10% 05 ال

 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع
    

( 37)   من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم
 من العينة سبق ليم إخافة 76%نالحظ نسبة 

اآلخرين عن طريق تمثيل مشاىد عنف من لعبة 
 منيم يمارسون 62%إلكترونية، حيث نجد نسبة 
 يمارسون ألعابا 12%ألعابا قتالية، تمييا نسبة 

 يمارسون ألعابا فكرية، أما 02%رياضية، ونسبة 
 من العينة فأجابوا أنيم لم يسبق ليم 24%نسبة 

إخافة اآلخرين عن طريق تمثيل مشاىد عنف من 
 منيم 12%لعبة الكترونية، حيث نجد نسبة 

 يمارسون %10يمارسون ألعابا رياضية، تمييا نسبة 
 . يمارسون ألعابا فكرية02%ألعابا قتالية، ونسبة 

   نستنتج المراىقين يقمدون مشاىد مخيفة من 
العاب عنيفة إلخافة اآلخرين، ويدخل ذلك في إطار 

الخبرة التي يكتسبيا المراىق من خالل ممارسة 

األلعاب ذات الطابع العنيف استنادا لعممية التفاعل 
الحاصل بين المراىق والمعبة االلكترونية، حيث أن 
المراىق يكون أسموبا تفاعميا جراء تعرضو لنماذج  

 .  العنف االفتراضي في المعبة

 
 (:37)الشكل رقم

أعمدة بيانية تمثل العالقة بين نوع المعبة 
االلكترونية وتمثيل المراهق لمشاهد منها إلخافة 

 .اآلخرين
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 (:38)الجدول رقم

 . يوضح العالقة بين نوع المعبة االلكترونية وعدم مباالة المراهق برموز العنف مثل القتل والدم

      نوع المعبة
 
 عدم المباالة
 .بالقتل والدم

 المجموع فكرية رياضية قتالية
 

 التكرار
 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 
 التكرار

 
 %النسبة

 78% 39 02% 01 12% 06 64% 32 نعم
 22% 11 02% 01 12% 06 08% 04 ال

 100% 50 04% 02 24% 12 72% 36 المجموع
 

( 38)   من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم
 من العينة أكدوا عدم المباالة 78%نالحظ نسبة 

بالقتل والدم نتيجة ممارسة األلعاب االلكترونية، 
 منيم يمارسون ألعابا قتالية، 64%حيث نجد نسبة 

 يمارسون ألعابا رياضية، ونسبة  12%تمييا نسبة 
 من 22% يمارسون ألعابا فكرية، أما نسبة %02

العينة أجابوا ممارسة األلعاب االلكترونية لم تجعميم 
 12%غير مبالين بالقتل والدم، حيث نجد نسبة 
 08%منيم يمارسون ألعابا رياضية، تمييا نسبة 

 يمارسون ألعابا 02%يمارسون ألعابا قتالية، ونسبة 
 .فكرية

   نستنتج أن المراىقين الذين يمارسون ألعابا عنيفة 
يصبحون غير مبالين برموز العنف مثل القتل 

والدم، وىذا راجع لتصميم المعبة الذي يصور العنف 

لممراىق عمى انو شيء بسيط وعادي، فيكون القتل 
شيئا مباحا وممتعا في ىذه األلعاب ىذا من جية 

 ليذا النوع من هومن جية أخرى فإن كثرة ممارست
األلعاب تجعمو يتعود عمى تمك الرموز ويستيتر 

 .  بمضامينيا

 

أعمدة بيانية تمثل العالقة بين : (38)الشكل رقم
نوع المعبة االلكترونية وعدم مباالة المراهق برموز 

.العنف مثل القتل والدم
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 .راسةللد الميداني جانبال استنتاجات- 4-3

 في سنحاول فإننا ،اة االستبيانأد عمى واعتمادنا سواء حد عمى والمركبة البسيطة الجداول لبيانات تحميمنا بعد   

عالقة  في كميا تصب والتي دراستنا، بداية في طرحت التي التساؤالت مختمف عمى اإلجابة االستنتاجات ىذه

 االستمارة عمييا قسمت التي المحاور عمى ذلك في سنعتمد بحيث ،األلعاب االلكترونية والعنف لدى المراىقين

، وأن عمم نماذج العنف من خالل تعرضو لمعنف االفتراضي المتضمن في األلعاب االلكترونية أن المراىق يتوىي

 .ممارسة األلعاب االلكترونية ذات الطابع العنيف تؤدي لظيور العنف لدى المراىقين
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 .النتائج المتعلقة بالفرضية األولى- 4-3-1

 . الخاص بالفرضية األولىثاني المتعلقة بالمحور الفراد العينة يتضمن األسئلة الموجهة أل:(39)الجدول رقم

                      المعطيات اإلحصائية 
 األسئمة الموجية ألفراد العينة

النسبة  األجوبة
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

االستنتاج 
 اإلحصائي

ىل تستيويك مشاىد العنف داخل المعبة 
االلكترونية؟    

  72%نعم  
34.73 

 
5.99 

 
دال   20%أحيانا 

 08%ال 

ىل سبق أن قمدت أفعال عنف من لعبة 
 الكترونية؟

  76نعم 
13.52 

 
3.84 
 

 
 24 ال دال

ىل سبق لك تقميد بطل من أبطال لعبة 
 الكترونية في الواقع الحقيقي؟

 %74نعم 
 دال 3.84 11.52

 %26ال 

ىل تعممت في حياتك ميارات وحركات قتالية 
 من لعبة الكترونية؟

  44نعم 

6.88 

 

5,99 

 
 40 أحيانا دال

 16 ال

من خالل ممارستك لأللعاب االلكترونية ىل 
شارات عنيفة؟  تعممت ألفاظا بذيئة وا 

  76 نعم
13.52 

 
3.84 

 
 24 ال دال

ىل تعتقد انك تجيد استعمال األسمحة من خالل 
 ممارستك العاب الكترونية قتالية؟

 86 نعم
25.92 3.84 

 
 14 ال دال
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 المتعمقة ألفراد عينة الدراسةالمتضمن لألسئمة الموجية ( 39)    من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم 

عمم نماذج العنف من خالل تعرضو لمعنف االفتراضي يت: القائمة األولى الخاص بالفرضية الثانيبالمحور 

، وىذا من خالل جوبةع األيأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في جمنرى ، المتضمن في األلعاب االلكترونية

( 13.52)، (34.73) عمى التوالي المحسوبة (²كا)سجمنا قيم  (0.05)عند مستوى داللة  (²كا)اختبار 

( 5.99) عمى التواليالمجدولة  (²كا)وىي قيم أكبر من قيم( 25.92)، (13.52)، (6.88)، (11.52)

(3.84)،( 3.84)،( 5.99)،( 3.84)،( 3.84). 

    ومنو نستنتج أن المراىق تستيويو مشاىد العنف في األلعاب االلكترونية، كما يقوم بتقميد نماذج العنف 

االفتراضي منيا عن طريق تقميد تمك األفعال العنيفة وكذا محاكاتو لبطمو المفضل، ويتعمم ميارات وحركات 

قتالية من خالل ممارستو لأللعاب االلكترونية، كما انو يتعمم إشارات عنيفة وألفاظا بذيئة منيا، ويعتقد انو يجيد 

 .  استعمال األسمحة من خالل ممارسة العاب قتالية

 :نستنتج وعمى التوالي ما يمي (21)، (20)، (19)، (18)   ومن خالل النتائج المدونة في الجداول المركبة 

 .كمما زادت نسبة ممارسة األلعاب االلكترونية زادت نسبة تعمم حركات وميارات قتالية- 

 .كمما زادت ممارسة األلعاب االلكترونية زاد تقميد المراىقين ألفعال عنف منيا- 

 .نستنتج أنو كمما زادت ممارسة األلعاب االلكترونية تزيد نسبة تعمم إشارات عنيفة وألفاظ بذيئة- 

 .أن المراىقين الذين يمارسون ألعابا قتالية يعتقدون أنيم يجيدون استعمال األسمحة- 

    من كل ما سبق يمكننا القول أن الفرضية األولى قد تحققت، حيث أن المراىق يتعمم نماذج العنف من خالل 

تعرضو لمعنف االفتراضي المتضمن في األلعاب االلكترونية، وذلك راجع لعدة عوامل تتعمق أساسا بخصوصية 

فترة المراىقة التي يتميز فييا الفرد بحب االكتشاف وتميف لمتعمم أشياء جديدة تزيد من رصيده التصوري لممحيط 

والمجتمع من جية، وكذا محتوى تمك األلعاب التي يمارسيا من جية أخرى، فتفضيل المراىق أللعاب ذات 

مضامين عنيفة وجراء تأثره بيا وانغماسو في ممارستيا يجعمو ينقل ويقمد ويتعمم منيا نماذج العنف المتضمنة 
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يتعممونو من خالل أعمال العنف التي يتم  فييا عن طريق عممية التعمم وكذا التفاعل بينو وبين تمك المعبة، كما

  تتصف بصفة، وما يساعد في تمك العممية ىو أن تمك األلعابمن أنواع التسمية والمتعة عرضيا بصفتيا نوعاً 

 . ويمارسيا  ليمعبيانيفة أن يتقمص الشخصية العمراىق وتتطمب من المراىقالتفاعمية بينيا وبين ال

وفي ضوء الدراسات السابقة نرى أن نتائج ىذه الفرضية تتطابق مع النتائج التي توصمت إلييا الباحثة رقية    

 من 30.76% نسبة"محمودي حين توصمت إلى أن المراىق يتمثل رموز العنف االفتراضي، حيث وجدت أن 

 1"الواقع في العنيفة االلكترونية سيناريو العاب أحداث تركيب إعادة بإمكانية يقرون العينة أفراد

 من خالل احتكاكيم  يتعممون نماذج عنف من تمك األلعاب ثم يعيدون تطبيقيا في الواقع المراىقينأي أن   

. وتفاعميم مع محيطيم االجتماعي

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .366مرجع سابق، ص. رقية،  محمودي-  
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 .النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية- 4-3-2

 .لثانية الخاص بالفرضية اثالث المتعلقة بالمحور الفراد العينة يتضمن األسئلة الموجهة أل:(40)لجدول رقما

المعطيات اإلحصائية                        
 األسئمة الموجو ألفراد العينة

النسبة  األجوبة
 المئوية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 المجدولة

االستنتاج 
 اإلحصائي

 ما ىو تصرفك عند الخسارة في المعبة؟ 
  84%فعل عنيف 

 
95.44 

 
 

7.81 

 

 دال
 10%الغضب 

 04%عدم االكتراث 

 02% فعل آخر

عندما ييزمك منافس في لعبة الكترونية ىل 
 تتشاجر معو بسبب ذلك؟ 

 %48نعم 
 32%أحيانا  دال 5.99 6.78

 18%ال 
ىل سبق لك تجريب حركات وميارات قتالية 

عمى اآلخرين؟ 
 74نعم 

 دال 3.84 11.52
 26 ال

 أثناء لعبك، ىل تتمفظ بألفاظ بذيئة عادة؟  
  52 نعم

10.84 
 

5.99 
 
 34%أحيانا  دال

 14% ال

وأنت تمعب وتدخل احدىم وقطع عنك مسار 
 المعبة، ىل تعنفو؟

 68% نعم
 دال 5.99 30.5

 26%أحيانا 
 06% ال

ىل سبق وحاولت إخافة اآلخرين عن طريق 
 تمثيل مشيد عنف من لعبة الكترونية؟

 76%نعم 
 دال 3.84 13.52

 24%ال 
ىل ترى أن ممارستك لأللعاب الكترونية جعمك 

 ال تبالي بأشياء مثل القتل والدماء؟
 80%نعم 

 دال 3.84 18
 20%ال 
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 المتعمقة ألفراد عينة الدراسةالمتضمن لألسئمة الموجية ( 40)من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم    

لدى عنف يؤدي لظيور الممارسة األلعاب اإللكترونية العنيفة : القائمة الثانية الخاص بالفرضية الثالثبالمحور 

عند مستوى  (²كا)، وىذا من خالل اختبار جوبةع األيأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في جمنرى المراىقين 

، (30.5( )10.84)، (11.52)، (6.78)، (95.44) عمى التوالي المحسوبة (²كا)سجمنا قيم  (0.05)داللة 

 ،(5.99( )3.84 )،(5.99 )،(7.81) عمى التواليالمجدولة  (²كا)وىي قيم أكبر من قيم( 18)، (13.52)

(5.99)، (3.84)،( 3.84). 

   ومنو نستنتج أن المراىق الذي يمارس األلعاب القتالية أو العنيفة بشكل عام تصدر منو أفعال عنيفة عند 

الخسارة في المعبة، ويتشاجر مع من ييزمو افتراضيا في أرض الواقع، كما انو يقوم بتجريب حركات قتالية ضد 

اآلخرين، ويتمفظ كالما بذيئا أثناء ممارستو لتمك األلعاب، وتكون ردة فعمو عنيفة ضد من يقطع مسار لعبو  

ويقوم بتمثيل مشاىد عنف من المعبة إلخافة اآلخرين، كما أن ممارسة ىذا النوع من األلعاب يجعل المراىق غير 

 .مبالي برموز العنف مثل القتل والدم

،  نستنتج وعمى (38)، (37)، (36)، (35)، (34)، (33)ومن خالل النتائج المدونة في الجداول المركبة 

 :التوالي ما يمي

 .المراىقين الذين يمارسون ألعابا قتالية يقومون بأفعال عنف عند الخسارة في المعبة- 

نستنتج أن المراىقين الذين يمارسون ألعابا قتالية يطبقون ميارات وحركات قتالية من األلعاب االلكترونية عمى - 

 .اآلخرين

 .أن المراىقين يتمفظون كالما بذيئا عند ممارسة األلعاب االلكترونية العنيفة- 

 .أن المراىق الذي يمارس ألعابا قتالية يعنف من يقطع عنو مسار لعبو- 
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 .نستنتج المراىقين يقمدون مشاىد مخيفة من العاب عنيفة إلخافة اآلخرين- 

 .أن المراىقين الذين يمارسون ألعابا عنيفة يصبحون غير مبالين برموز العنف مثل القتل والدم- 

    من كل ما سبق يمكننا القول أن الفرضية الثانية قد تحققت، حيث أن ممارسة األلعاب االلكترونية تؤدي 

 وىذه النتيجة تتفق مع ما ،تشجع عمى العنف األلعاب اإللكترونية  بعضأنلظيور العنف لدى المراىقين، حيث 

 ىذه األيام ال حد لو، ويمارس دون أي األلعاب اإللكترونيةأن العنف الذي تحتوي عميو "ويمكنسن  إليو أشارت

كما أن ، الميذب كيدف ليذه األلعاب األخالقي وغير السموك غير ، ويتم في بعض الحاالت تحديد"مسوغ

 أن ىدلق ال عبد العزيزويرى، التقنية العالية التي تتسم بيا ألعاب اليوم العنف يتضاعف بمعب األلعاب ذات

 القتالية فيصبح عنيفا، فالكثير من ألعاب مراىقاأللعاب اإللكترونية التي تشجع عمى العنف قد تؤثر سمبا عمى ال

 وىذا ما ، أن القتل شيء مقبول وممتعالمراىقتزيد رصيد الالعب في النقاط كمما تزايد عدد قتاله، فينا يتعمم 

 عنيًفا؛ وذلك لما تحويو مراىقا أن األلعاب اإللكترونية تصنع نقال عن اليدلق؛ حيثسان سمفر . أكدتو دراسة د

، ويبقى أسموب تصرفو في مواجية المشاكل التي تصادفو يغمب عميو مراىق بيا ال ويتعمقمن مشاىد عنف يرتبط

 بأنو ليس شرًطا أن يحدث السموك العنيف بعد مشاىدة العنف مباشرة  نقال عن اليدلقالعنف، ويضيف المجدوب

كما يعتقد البعض، بل إن مشاىد العنف تختزن في العقل الباطن، وتخرج حينما تتيح ليا الظروف الخارجية من 

. خالل مثير يشجع العنف المختزن في العقل الباطن عمى الخروج

 في 1نجد أن ىذه الفرضية تتطابق مع ما وصل إليو الباحث عبد العزيز اليدلق   وفي ضوء الدراسات السابقة 

حيث توصل إلى أن بعض األلعاب االلكترونية تشجع عمى " ايجابيات وسمبيات األلعاب االلكترونية " دراستو 

 األلعاب اإللكترونية تصنع طفاًل عنيًفا؛ وذلك لما تحويو من مشاىد عنف يرتبط بيا ويرى الباحث أنالعنف، 

مشاىد العنف حيث أن ويبقى أسموب تصرفو في مواجية المشاكل التي تصادفو يغمب عميو العنف،  الطفل،
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تختزن في العقل الباطن، وتخرج حينما تتيح ليا الظروف الخارجية ىذا من خالل مثير يشجع العنف المختزن 

 .في العقل الباطن عمى الخروج

 كما نشير أيضا أن نتائج فرضيتنا ىذه قد تطابقت أيضا مع النتائج التي توصل إلييا الباحث خير الدين   

التعرض أللعاب الفيديو العنيفة يؤدي إلى زيادة مستويات بنجيرس في دراستو، حين وصل إلى نتائج مفادىا أن 

 1 . لدى المراىقين في ماليزيانفالع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Ipid.Khaire adine belghiras et autre.  
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 :االستنتاج العام

، وكذا عرض وتحميل معطيات من كل ما سبق وبعد عرضنا لمشكمة البحث في جانبييا النظري والميداني   

الدراسة ومناقشتيا في ضوء الفرضيات المطروحة ومقارنتيا بالدراسات السابقة، تم استقاء العديد من النتائج 

المتعمقة بالموضوع المدروس، حيث وجدنا أن معظم المراىقين يفضمون األلعاب االلكترونية ذات الطابع العنيف 

شارات عنيفة وكذا ألفاظ بذيئة ويتصرفون (قتالية ) ، وأنيم يقمدون أفعال وأشكال العنف منيا، ويتعممون حركات وا 

بعنف جراء ممارستيا، كالشجار مع منافسو في المعبة وضرب جياز المعب والجدار عند الخسارة في المعبة، كما 

ف ضد من يتدخل ويقطع عنو مسار ي عنبسموكيتمفظ كالما بذيئا أثناء ممارستو لمتك األلعاب، ويقوم المراىق 

، ولقد تم خالل دراستنا ىذه إثبات وجود عالقة بين ممارسة األلعاب االلكترونية  بذلك النوع من األلعابلعبو

والعنف لدى المراىقين وتبين ذلك من خالل إثبات أن المراىق يتعمم نماذج العنف بتعرضو لمعنف االفتراضي 

المتضمن في األلعاب االلكترونية ذات الطابع العنيف خصوصا، وأن ممارسة ىذا النوع من األلعاب ينتج لنا 

مراىقا عنيفا عن طريق اكتسابو وتعممو لنماذج العنف نتيجة تعوده وكثرة ممارستو لأللعاب االلكترونية وتفاعمو 

.  مع العنف االفتراضي المتضمن فييا

    من كل ما سبق يمكننا القول أن لممارسة األلعاب االلكترونية عالقة ارتباطيو مع العنف لدى المراىقين 

خاصة في األنواع ذات الطابع العنيف، فيي تجعل المراىق يتعمم نماذج العنف من العالم االفتراضي ليعيد 

 . تطبيقو في الواقع الحقيقي بطرق وأساليب مختمفة وخالل تفاعمو مع محيطو
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 :خاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة

بعد تعرضنا بالبحث والدراسة لموضوع األلعاب االلكترونية وعالقتيا بالعنف لدى المراىقين واستقائنا لمعديد    

من النتائج التي ساىمت في إثراء ىذا الموضوع الحساس، والذي يمس فئة ىامة من المجتمع تتمثل في فئة 

 األلعاب االلكترونية كما ىو مذكور في الجانب النظري لمدراسة ة من وجود إيجابيات لمممارسمالمراىقين، فبرغ

فقد تبين لنا من خالل بحثنا ىذا آثارا جانبية ليذا النوع من األنشطة، والتي قد تكون مصدرا لمشكمة اجتماعية 

حيث أن ممارسة المراىقين لأللعاب االلكترونية دون رقابة، ونظرا لخصائص المرحمة التي يعيشونيا يجعميم 

عرضة لألخطار الناجمة عن ىذا النوع من األنشطة خاصة التي تشتمل عنفا في محتواىا ومضامينيا، فبدل أن 

 . يكون ىذا النشاط أداة تسمية وترفيو وتثقيف قد يكون منبعا لمعنف والعدوانية

ن ما يجعمنا مستيقنين من العالقة االرتباطية بين ممارسة األلعاب االلكترونية وعنف المراىقين ىي تمك     وا 

األخبار التي تناقمتيا وسائل اإلعالم في عصرنا ىذا عن مراىقين قاموا بأفعال عنف تحاكي لعبة الكترونية   

أدمنوىا، كما تم إثبات ىذه العالقة في عدد من الدراسات الغربية، وىذا ما يزيد من مصداقية النتائج المتحصل 

عمييا من دراستنا الميدانية، حيث وجدنا أن تعرض المراىق لمعنف االفتراضي المتضمن في األلعاب االلكترونية 

يجعمو يتعمم نماذج جديدة من العنف عن طريق عمميتي التعمم والتقميد، ونتيجة لتفاعمو مع تمك األلعاب فإنو 

يكتسب أسموبا تفاعميا يغمب عميو الطابع العنيف، مما قد يكون سببا في ارتكابو لسموكات عنيفة خالل تفاعمو مع 

 .   محيطو في الواقع
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 :التوصيات واالقتراحات  

من خالل تطرقنا لموضوع األلعاب االلكترونية وعالقتها بعنف المراهق خاصة في شقها الميداني الذي كشف    

 :لنا عن أمور كنا نجهمها عن الظاهرة وآثارها، ومنها ارتأينا أن نقدم التوصيات التالية

  وضع تعميمة أو قانون يمزم أصحاب قاعات المعب وفضاءات اإلنترنت بمراقبة محتوى األلعاب قبل

 . توجيهها لالعب، وذلك باحترام خصوصية كل فئة وما يناسبها من العاب

 وذلك لمعرفة درجة تقييم التي حصمت ، يجابيات وسمبيات األلعاب اإللكترونيةبإ أولياء المراهقين توعية

  .وتحديد الفترة الزمنية لمعبة عميها المعبة وتحديد الفئة العمرية

 ةمراقبة األولياء لألجهزة التي يستعممها أوالدهم خاصة التي تحوي تطبيقات لأللعاب االلكتروني. 

 رشاد  عمى معرفة أضرار األلعاب اإللكترونية التي تترك آثارًا عمى نفس وسموك  المراهقينتوعية وا 

 .المراهق

 باأللعاب االلكترونيةوالمراهق بين الدراسة والمعب، مع تحديد وقت المعب توزيع وقت .  

  عمى ممارسة األلعاب التي همتشجيعمنع المراهقين من لعب األلعاب ذات الطابع العنيف عن طريق 

  .تنمي التفكير والذكاء وأسموب حل المشكالت وكيفية التصرف في المواقف الحرجة

  مراقبة مراكز األلعاب اإللكترونية لمنع األلعاب التي تنمي العنف والعدوان واإلضرار بالمرافق العامة

 .والخاصة

  إلزام المنتجين لأللعاب االلكترونية ذات الطابع العنيف بوضع األخطار الناجمة عنها عمى غالف المعبة

 .وذلك مثل ما يفعل مع  عمب السجائر

  دراسة الموضوع من جوانب أخرى خاصة اآلثار المترتبة عنها مثل نشر اإلباحية بين المراهقين وهدم

 . القيم الدينية واألخالقية



 قائمة المراجع
 

  

 قائمة المراجع
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. ماستر تخصص سوسيولوجيا العنف وعمم العقابالمشروع بحث لنيل شهادة 
 

  
 

لن تستعمل معموماتك إال لغرض عممي بحت، لذا نرجو منك أن تمأل ىذه االستمارة بكل : مالحظة
 .أمان، دقة وموضوعية، وفي األخير تقبموا مني فائق التقدير واإلحترام
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 ىل حاولت تقميد بطل من أبطال لعبة الكترونية في الواقع الحقيقي؟ نعم        ال- 14

 ما ىي صفة بطمك المفضل؟ مقاتل      قناص        سفاح        جندي        صفة اخرى - 15

 : ..............................................................اذكرىا

 ىل سبق أن تعممت وميارات قتالية من لعبة الكترونية ؟ نعم      ال- 16

شارات عنيفة ؟  نعم     ال      - 17  من خالل ممارستك لأللعاب االلكترونية ىل تعممت ألفاظا بذيئة وا 

 ىل تعتقد انك تجيد استعمال األسمحة من خالل لعبك العاب الكترونية قتالية؟ نعم     أحيانا      ال- 18

ممارسة األلعاب اإللكترونية ذات الطابع العنيف يؤدي لظهور العنف لدى : المحور الثالث

 .المراهقين

     ضرب الجدار      ما ىو تصرفك عند الخسارة في المعبة؟ ضرب جياز المعب - 19

 ................    فعل آخر      أذكره   التمفظ بكالم بذيء     الغضب     عدم االكتراث

 عندما ييزمك منافس في لعبة الكترونية ىل تتشاجر معو بسبب ذلك؟    نعم      أحيانا      ال- 20

 ىل جربت حركات قتالية من لعبة إلكترونية عمى اآلخرين؟    نعم      ال - 22

 أثناء لعبك ، ىل تتمفظ بألفاظ بذيئة دونما تشعر؟  نعم      أحيانا        ال- 23



4 
 

 وأنت تمعب وتدخل احدىم وقطع عنك مسار المعبة، ىل تعنفو؟ نعم      أحيانا        ال- 24

 عنف بدني     لفظي      رمزي: إذا كانت اإلجابة نعم اجب

 ىل سبق وأن حطمت جياز لعبك بسبب لعبة الكترونية؟ نعم      ال - 25

 :..........................................................اذا كان الجواب نعم اذكر السبب

 ىل حاولت مرة إخافة اآلخرين عن طريق تمثيل مشيد عنف من لعبة الكترونية؟ نعم     أحيانا     ال- 26

 ىل تستمتع بالقتل والتدمير والتحطيم داخل المعبة االلكترونية؟ نعم      أحيانا     ال- 27

 ىل ترى أن ممارستك لأللعاب الكترونية جعمك ال تبالي بأشياء مثل القتل والدماء؟ نعم    أحيانا    ال    - 28

 ىل تراودك كوابيس ترى فييا مشاىد عنف من لعبة إلكترونية لعبتيا؟  نعم     أحيانا     ال- 29



 المالحق

 

152 
 

 

:ةااللكترونينماذج من العنف االفتراضي في األلعاب   
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