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تعد األلعاب االلكترونية حقيقة واقعية شديدة االنتشار ذائعة الصيت وهي احد أكثر األنـشطة                

 كانت مـا حققتـه   ولما، التي يزاولها األفراد على اختالف أعمارهم وأجناسهم ألوقات طويلة دون ملل   

األلعاب من شعبية باتت تقارب شعبية مشاهدة لعبة كرة القدم اسـتحقت أن يطلـق عليهـا ظـاهرة                   

اجتماعية كما استحقت كل ما تناله من االهتمام من قبل مستخدميها ومن البـاحثين الـذين ينظـرون               

نتـشار هـذه الظـاهرة      وفي بحثنا هذا تناولنا ا    ، لأللعاب بطريقة أكثر جدية لربطها بمتغيرات أخرى        

بشيء من التفصيل وتعرفتا على تأثيراتها االيجابية والسلبية  التي تتركها على الفرد وذلك من خـالل   

 مباحث كان األول وصفا لإلطار المنهجي للبحث ضم تحديد مشكلة البحث والهدف منه وأهميته مع                ٣

اني منه وأخيرا حددنا أهـم المفـاهيم   تحديد العينة ونوع الدراسة والمنهج المستخدم في الجانب الميد    

أما المبحث الثاني فكان الجانب النظري للبحث تم اسـتعراض كيفيـة انتـشار األلعـاب              ، الواردة فيه 

وتم في المبحث   ، االلكترونية حتى أصبحت ظاهرة اجتماعية ومن ثم التركيز على ايجابياتها وسلبياتها          

  .ول الموضوع وأخيرا عرضت النتائج فالمقترحاتالثالث عرض وتحليل نتائج االستبيان المقدم ح

 

 

تحتل األلعاب االلكترونية المرتبة العالمية الرابعة بعد كل من األفالم واألغاني وكرة القدم فـي         

 علـى عقـول الـصغار       قائمة أكثر الوسائل شعبية وانتشارا بين أفراد المجتمع وقد أصبحت تستحوذ          

وقد انتشرت هذه األلعاب بسرعة هائلة في المجتمعات العربية فال يكاد يخلو            ،  والكبار على حد سواء   

 المشغلين لتلك األلعـاب فـضال عـن أجهـزة           pspبيت من جهاز البلي ستيشن أو الدريم كاست أو          
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خول إلى المنتديات والمواقـع     لموبايل واالنترنت الذي يحوي مئات األلعاب االلكترونية عن طريق الد         ا

  .االلكترونية الخاصة باأللعاب

 بمعزل عما يحدث من تطورات فقد       ٢٠٠٣ولم يكن العراق وخصوصا بعد إحداث التغيير عام           

انتشرت بين فئات المجتمع العراقي األلعاب االلكترونية بشكل سريع وملحوظ وخاصـة عنـد الـذكور         

ولكـل   ،عنها بأنها ظاهرة اجتماعية تستحق الدراسة والبحث      منهم صغارا وكبارا مما يصح أن نقول        

ظاهرة منتشرة في المجتمع أسبابها وآثارها التي تتركهـا علـى الفـرد والمجتمـع الـسلبية منهـا            

وفي هذا البحث سنتناول تأثيرات ظاهرة انتشار األلعاب االلكترونية علـى الفـرد سـواء               ، وااليجابية

  .االيجابية منها أو السلبية

 

يهدف البحث إلى التعرف على تأثيرات األلعاب االلكترونية االيجابية والـسلبية علـى الفـرد          

  .وإبراز مدى انتشارها في مجتمعنا الموصلي

 

تتجلى أهمية البحث في كونه يتناول ظاهرة اجتماعية حديثة االنتشار في مجتمعنـا العربـي                 

ة بشكل كبير بين فئتي األطفـال والـشباب ويتناولهـا بـالفحص             عموما والعراقي خصوصا ومنتشر   

وتعد الدراسة إضافة لحقل علم اجتماع التنمية وعلم االجتماع العائلة والمـشكالت             .والدراسة العلمية 

  .االجتماعية

وتكمن أهمية الدراسة كذلك في استفادة الشركات المـصنعة لأللعـاب االلكترونيـة واألسـر               

ية وخاصة في مجتمعنا العربي من نتائج الدراسة من خالل التعرف على سـلبيات              والمؤسسات التعليم 

  .تلك األلعاب لمحاولة تالفيها من جانب والتركيز على االيجابيات واالستفادة منها

 

  يعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية استخدم فيها منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة    

 

لإلجابة عن األسئلة المعـدة فـي       ) اآلباء و األمهات  ( فردا من أولياء األمور      ١٢٠تم اختيار     

  .االستبيان تم اختيارهم عرضيا

  

 ظاهرة انتشار االلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وتأثيراتها على الفرد



 

)٣( 

 

 

قامت الباحثة باالستعانة بالكتب والمراجع العلمية فضال عن االنترنت فـي الحـصول علـى                 

الجانب الميداني تم االعتماد على المقابالت التي أجريـت       وفي  ، البيانات والمعلومات التي تغني البحث    

  .مع أفراد العينة فضال عن االستبيان المقدم إليهم كاداتان للبحث

 

 social phenomenon  
،  نتائجـه  هي فعل اجتماعي يمارسه جموع من البشر أو يتعرضون له أو يعانون منه أو من               

 .)١(وحينما تكون الظاهرة ذات بعد سلبي فتعد مشكلة اجتماعية

والظاهرة االجتماعية عند دوركايم ضرب للسلوك والعمل يوجد مستقال عن األفراد ويمـارس               

وحدد دوركايم خصائص مميزة للظـاهرة هـي الخارجيـة والقهـر والتلقائيـة              ، عليهم قهرا خارجيا  

  .)٢(والعمومية

 electronic games  

 واللعبة تعني نشاط تفاعلي حركـي غيـر   video gamesيطلق عليها أيضا العاب الفيديو   

أما كلمة فيديو فتعني إن هذا النشاط البد أن يتم بواسـطة وسـيلة              ، جدي لغرض التسلية واالستمتاع   

 مباشر شـخص آخـر     الكترونية سواء إن كانت هذه الوسيلة طرف مباشر وهو الجهاز أو طرف غير            

وهي العاب مبرمجة بواسطة الحاسوب  وتلعب عن طريق          ،)٣(يلعب على الجهاز أو عن طريق الشبكة      

أجهزة خاصة موصلة بالتلفاز أو أجهزة محمولة أو على الحاسوب أو الهاتف النقـال أو الحاسـوب                 

الت لألوامر فـي  والمدخ x boxودريم كاست و  pspالكفي ومن أمثلة تلك األجهزة البلي ستيشن و 

األلعاب هي يد التحكم أو األزرار في أجهزة األلعاب أو لوحة المفاتيح والفارة علـى الحاسـوب كمـا               

  .)٤(تحوي بعض أجهزة التلفاز الحديثة في داخلها على العاب الكترونية

والمفهوم البرمجي لأللعاب االلكترونية هي ملف أو وسائط متعـددة تتـضمن غالبـا صـور             

وض من مزيج خاص من الرسومات واللقطات تعطي للمـستخدم اإلحـساس باألمـاكن         وأصوات وعر 

باإلضافة إلى القدرة على االستجابة ألوامر معينة من المـستخدم ممـا             ،والعقبات واألعداء إلى آخره   

  .)٥(يجعله يشعر بالمتعة والتحدي
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مكاناتها فـي التعلـيم     أما في المفهوم االجتماعي فهي تفاعل بين اإلنسان واآللة لإلفادة من إ           

  .والتسلية والترفيه

 أنـواع  ٣ وقد صنفت األلعاب االلكترونية من حيث الهدف منها وشريحة مـستخدميها إلـى         

  -:)٦(رئيسة هي

تهدف عموما للتسلية وشغل الفراغ وتعتمد على تفاعل المستخدم مع اللعبة           / العاب المتعة واإلثارة  -١

 معقدة وسريعة وغالبا ما تتجاوز سقف قـدرات المـستخدم           في حاالت تبدأ بمستويات بسيطة لتصبح     

وتتميز هذه األلعاب بأنها مثيرة وتـشد االنتبـاه لكثـرة تتـالي المواقـف فيهـا                 ، مهما أتقن تدريبه  

 .واستخدامها للصور واألصوات القريبة من الواقع ومن أمثلتها العاب السيارات والعاب القتال

اة المنطقية في اتخاذ القرار وتتطلب للتفكير فـي التعامـل معهـا             تعتمد على المحاك  / العاب الذكاء -٢

وتكمن إمكانيتها في إمكانية معالجة كم هائل من االحتماالت واختيار الحلول المثلى تبعا لمعايير معينة               

  .وذلك في وقت قصير ومن أمثلتها لعبة الشطرنج

عة ونقل المعلومة بطريقة سهلة للمستفيد      تهدف إلى التوازن بين المت    /  األلعاب التربوية والتعليمية   -٣

فمن األلعاب البسيطة التي تعلم الطفل قراءة األرقام والحـروف وكتابتهـا            ، وهي تغطي جميع األعمار   

واأللعاب التي تعلمه تركيب الجمل إلى األلعاب التي تهتم بالتثقيف العام ونقل المعلومات في مجـاالت                

كما لها إمكانية إجراء اختبارات لتقويم      ، لجغرافية  وتعليم اللغات   عدة كالرياضيات والعلوم والتاريخ وا    

  .مستوى المتعلم

 

ذ اخترع بروفسور أمريكي لعبة أطلق      ١ ١٩٤٣يعود تاريخ بداية األلعاب االلكترونية إلى عام        

 تمكن بعض المختـصين مـن إظهـار         ١٩٥٣ام  وفي ع " أداة انبوب األشعة المهبطية المسلية    " عليها

وفـي  ، على شاشة كبيرة من المصابيح وتحريكها باستخدام حاسوب ضخم بماليين الـدوالرات           " قملة"

  .)٧( صمم أول جهاز بيتي أللعاب الفيديو كان يتصل بالتلفاز لعرض الصور١٩٦٠عام 

نت تعمل عن طريـق      وقد كا  ١٩٧١وأول لعبة اخترعت لغرض تجاري هي لعبة االركيد عام            

 ُأسـست أول شـركة      ١٩٧٢، وفي عـام     )٨(وضع قطعة نقدية ويحتوي على شاشة تلفاز بدون ألوان        

وهي لعبة تحاكي لعبة كرة الطـائرة وقـد         ) بونغ(العاب في الواليات المتحدة األمريكية وطرحت لعبة        

لـشركات التـي    ألف نسخة من هذا الجهاز ثم تعـددت ا ١٠٠سوقت الشركة في مدة وجيزة أكثر من  

 ظاهرة انتشار االلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وتأثيراتها على الفرد
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 إلى قمة مبيعاتها ثـم بـدأت        ١٩٨٢بدأت تستثمر تطوير العاب جديدة مع أجهزتها ووصلت في عام           

  .تتراجع بعد ذلك لظهور الحواسيب المخصصة لأللعاب

ومع تزايد الحاجة إلى أجهزة  يسهل استخدامها والتعامل معها طرحت شركة يابانيـة جهـاز       

الية الدقة ومنها لعبة ماريو التي حققت نجاحا وشـهرة واسـعة            العاب بمواصفات بيانية ورسومية ع    

ثم "  سونك" ومبيعات خيالية مما دفع شركة يابانية أخرى لطرح منتج جديد تعتمد شخصيته على قنفذ             

  .ظهرت العاب سباق موناكو للسيارات ومقاتل الشوارع إلى آخره

  كما سـمح  ٤٨٦ و ٣٨٦ إذ ظهرت المعالجات١٩٨٨وتطورت الحواسيب الشخصية في عام     

 بتفاعل مبسط مع الحاسوب بات بمتنـاول  ١٩٩٠ في عام windows 3-11ظهور برنامج النوافذ 

 ظهـرت معالجـات البنتيـوم وقارئـات     ١٩٩٣الكثير فظهرت العاب الطيران والشطرنج، وفي عـام        

سوب  مما جعل من الحاwindows 95األقراص المدمجة وطرحت شركة مايكروسوفت برنامج نوافذ 

الشخصي أداة قوية لتطوير األلعاب معتمدة على الوسائط المتعددة في اإلفادة من الـصور والرسـوم                

واألصوات مما أدى إلى تراجع أجهزة العاب الفيديو سريعا وأخذت الشركات الكبرى تتخلـى الواحـدة    

 يابانيـة    طرحت شـركة   ١٩٩٥تلو األخرى عن برنامجها التطويري في هذا المجال، إال انه في عام             

 المزود بمكتبة واسعة من األلعـاب وبإمكانـات صـوت    play stationعمالقة جهاز محطة األلعاب 

وسرعة وصورة عالية حذت حذوها شركات يابانية أخرى مما بعث من جديد السباق لتطوير أجهـزة                

 األلعاب وبرامجها وتسويقها وظهرت العاب الكترونية مستقلة عن الحاسوب أو متـصلة بـه ضـمن               

  .)٩(برنامج الذكاء الصناعي

إن ظاهرة انتشار األلعاب االلكترونية في الوقت الحاضر يعود ألسباب أولها تطور الحواسيب               

و توابعها إذ بإمكانها تخزين كم هائل من المعلومات ومعالجتها وبسرعات عالية مما يسمح باستخدام               

 التـي يـسرت الخـزن     DVDالرقمية  متزايد للصوت والصورة مع تناقص أثمان األقراص المدمجة و        

الواسع لأللعاب والسبب الثاني هو إغراق السوق المحلية بهذه األجهزة واأللعاب وانتـشار محـالت               

، البيع والتأجير ومنتديات األلعاب في مختلف األحياء التي تعرض العاب بغض النظر عـن مـستواها               

ضال عن عنصر المتعـة المـصاحبة لتلـك         وهناك أيضا عامل التقليد االجتماعي بين أبناء المجتمع ف        

األلعاب فغالبا ما تنتج الشركات العاب مثيرة للشباب مثل العاب القتال والـسباقات ولألطفـال العـاب                 

  . الشخصيات الكرتونية المعروضة على القنوات الفضائية
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ذ والدته فهي مصدر للهو والتـرويح  بصورة عامة ترتبط األلعاب بالطفولة فهي مالزمة له من        

والتسلية وهي كذلك تساعد على نمو وتنشئة الطفل تنشثة سليمة، فاللعب يسمح باكتـشاف األشـياء                

والعالقات ويدرب على األدوار االجتماعية كما يخلص الطفـل مـن انفعاالتـه الـسلبية دون نتـائج                  

  .)١٠(ضارة

جب أن ال نحصر أنفسنا في مرحلة الطفولة فقـط  وعند الحديث عن األلعاب االلكترونية فإننا ي      

فقد استحوذت تلك األلعاب على اهتمام الصغار والكبار معا وظهرت تلك األلعاب بمستويات مختلفة من               

البساطة والتعقيد بحيث أصبحت محطة جذب للجميع حتى أصبحت األلعاب االلكترونية ظـاهرة عامـة          

يراتها وانعكاساتها وسنوضح هنا التأثيرات التي عكـستها        نجدها في كل المجتمعات ، ولكل ظاهرة تأث       

  .األلعاب االلكترونية وانتشارها على الفرد

 

يتم في هذا المبحث استعراض إجابات أفراد العينة لألسئلة المعروضة عليهم فـي االسـتبانة               

  لمبحوثينونبدأ بعرض البيانات الخاصة با، المقدمة لهم

 

 المجموع  فأكثر٦ ٦- ٥ ٤- ٣ ٢- ١ عدد األبناء

 ١٢٠ ١٠ ٢٨ ٤٤ ٣٨ ك

% ١٠٠ ٨،٣ ٢٣،٣ ٣٦،٧ ٣١،٧ 

 المجموع مليون فأكثر  مليون- ألف٥٠٠  ألف٥٠٠اقل من  الدخل الشهري

 ١٢٠ ٢١ ٥٤ ٤٥ ك

% ١٠٠ ١٧،٥ ٤٥ ٣٧،٥ 

 المجموع  شعبيةغير شعبية المنطقة السكنية

 ١٢٠ ٦٦ ٥٤ ك

% ١٠٠ ٥٥ ٤٥ 

  

 أثيراتها على الفردظاهرة انتشار االلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وت
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بما أن معرفة عدد األبناء يعد متغيرا مهما عند دراستنا لظاهرة انتشار األلعـاب االلكترونيـة       

فقد يقع اآلباء فريسة إللحاح أبنائهم لتهيئة مستلزمات األلعاب االلكترونية من أجهزة وأقـراص هـذا           

وقد كانت اكبر نسبة لعدد األبنـاء  ، سة تلك األلعاب بصورة جماعية بين اإلخوةفضال عن إمكانية ممار   

  ٢الى١ أبناء تالها األسر التي لديها ٤ إلى ٣لألسر التي لها % ٣٦،٧هي 

هذا يدل على إمكانية أن     ، %٨،٣ أبناء أو أكثر إذ بلغت نسبتهم        ٦بينما اقل نسبة كانت لمن يملك       ،ابن

  . العاب الكترونية المتالك تلك األسر لعدد من األبناءتتوفر في تلك اآلسر أجهزة

 

من مالحظتنا الجدول السابق نجد إن الدخول الشهرية لألسر التي أخذت عينة متفاوتة ما بين               

دخول متواضعة و متوسطة و عالية وهذا بالطبع له انعكاساته على قدرتهم علـى تـوفير األجهـزة                  

ومن المالحظ إن أعلى نسبة كانت ألصحاب الدخول المتوسطة إذ          ، ف أنواعها   الخاصة باأللعاب باختال  

  %.٤٥بلغت نسبتهم 

 

عند تقسيم األحياء في مدينة الموصل إلى أحياء شعبية وغير شعبية نجد إن نسبة الـساكنين            

% ٥٥ غير شعبية    في حين كانت نسبة الساكنين في أحياء      % ٤٥في األحياء الشعبية في عينتنا بلغت       

  .وهي النسبة األعلى

 

 

 المجموع ال نعم ممارسة األلعاب داخل المنزل

  ك

 

٩٧  

٨٠،٨% 

٢٣  

١٩،٢% 

١٢٠  

١٠٠% 

 المجموع نادرا أحيانا دائما ممارسة اللعب عند األبناء وفقا للجنس

  ٤٠   للذكور

٤١،٣% 

٤٣  

٤٤،٣% 

١٤  

١٤،٤% 

٩٧  

١٠٠% 
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  ١١   لإلناث

١١،٣% 

٤٠  

٤١،٣% 

٤٦  

٤٧،٤% 

٩٧  

١٠٠% 

 المجموع نادرا أحيانا دائما ممارسة اللعب عند األبناء وفقا للعمر

  ٢٠  سنوات٦اقل من 

٢٠،٦% 

٥٤  

٥٥،٧% 

٢٣  

٢٣،٧% 

٩٧  

١٠٠% 

  ٢٤  سنة١٢- ٦

٢٤،٨% 

٥٦  

٥٧،٧% 

١٧  

١٧،٥% 

٩٧  

١٠٠% 

  ٣٦  سنة١٨-١٢

٣٧،١% 

٤٨  

٤٩،٥% 

١٣  

١٣،٤% 

٩٧  

١٠٠% 

  ٣٠  سنة فأكثر١٨

٣٠،٩% 

٤٥  

٤٦،٤% 

٢٢  

٢٢،٧% 

٩٧  

١٠٠% 

  

عند سؤال أولياء األمور إن كان أبنائهم يمارسون األلعاب االلكترونية داخل منـازلهم أجـاب                

فقـط ال  % ١٩،٢ب االلكترونية فـي مقابـل      بان أبنائهم يمارسون األلعا   % ٨٠،٨النسبة األكبر منهم    

يمارسون األلعاب االلكترونية وهذا دليل واضح على انتشار األلعاب االلكترونية بشكل كبير وهذا مـن               

  .شروط الظاهرة

وإذا ما قارنا في شدة استخدام األلعاب االلكترونية بين الذكور واإلنـاث نجـد أن اسـتخدام                   

ذكور يفوق  استخدام اإلناث لها وكما مبين فـي النـسب الـواردة فـي     األلعاب االلكترونية بالنسبة لل 

إما بالنسبة لألعمار فنجد أن كل الفئات العمرية لديها اهتمام باأللعاب فالطفـل الـذي يعتـاد          ، الجدول

اللعب االلكتروني يستمر في حبه لأللعاب عندما يكبر فلم نجد اختالفا واضحا ذات داللة بـين النـسب                 

ين أعمار األبناء وولعهم باأللعاب وهذا ما يؤكد كون األلعاب االلكترونية ظاهرة حديثـة              المستخرجة ب 

  .منتشرة وبشدة بين مختلف األعمار ولكال الجنسين 

  

  

  

 ظاهرة انتشار االلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وتأثيراتها على الفرد



 

)٩( 

 

 

ظهرت عدة أجهزة أنتجتها الشركات العالمية يستطيع من خاللها الفرد اللعب االلكتروني ومن               

ولمعرفـة أكثـر    ،  وفضال عن العاب الحاسـوب واالنترنـت       pspلك األجهزة البلي ستيشن و    ضمن ت 

  األجهزة استخداما يمكن متابعة الجدول التالي

 

 العاب الموبايل العاب االنترنت psp الحاسوب البلي ستيشن الوسائل

 ٧٠ ٤٨ ٦ ٦٢ ٥٧ ك

% ٧٢،٢ ٤٩،٥ ٦،٢ ٦٣،٩ ٥٨،٨ 

ولغرض التعرف على أنواع األجهزة أللمستخدمة في ممارسة األلعاب االلكترونية اتضح لنـا               

، ومن خالل السؤال الموجه إلى المبحوثين آن الكثير من اآلسر لديها أكثر من وسيلة واحـدة للعـب                 

ي ستيشن وحاسـبة  فكثير من األسر تملك جهاز البل  ، تؤكد ذلك النسب المستحصلة في الجدول السابق      

وخط انترنت فضال عن توفر أجهزة الموبايل والتي تتيح جميعها إمكانية اللعب االلكترونـي وتعطـي                

، فرصا اكبر ألفراد األسرة الختيار احد األجهزة ومنع التصادم في أوقات اللعب مع بعـضهم الـبعض                

هزة شخصية يمكن لكل فرد     ومما هو مالحظ أن أعلى نسبة حصلت أللعاب الموبايل وذلك الن تلك األج            

أن يستخدمها ويملكها ولديه مطلق الحرية في التصرف بها فضال عن إنها سهلة الحمـل وال تحتـاج               

  .إلى التيار الكهربائي الستخدامها

 

 

 المجموع مع األصدقاء مع اإلخوة منفرد مع من تلعب

 ٩٧ ١٥ ٤٩ ٣٣ ك

% ١٠٠ ١٥،٥ ٥٠،٥ ٣٤ 

هناك العاب الكترونية تلعب انفراديا بينما تتحمل ألعابا أخرى إمكانيـة اللعـب االنفـرادي أو           

غيـر إن  ، اللعب المزدوج بين شخصين مثل العاب السباقات فقد يلعب الشخص مع إخوته أو أصدقائه             

فغالبـا  ، نصف العينة تالها اللعـب المنفـرد  أي أكثر من % ٥٠،٥اللعب مع اإلخوة حصل على نسبة       

  .اللعب مع اآلخرين يجلب المتعة
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ممارسة اللعب االلكتروني خارج 
 المنزل

 المجموع ال نعم

 ٩٧ ٧٠ ٢٧ ك

% ١٠٠ ٧٢،١ ٢٧،٩ 

ونية داخل المنازل وبمختلف األجهزة إال أن األبنـاء  بالرغم من االنتشار الكبير لأللعاب االلكتر    

ونتيجة لإلشباع المنزلي الحاصل لهم في ممارسة اللعب داخل المنزل حيث الراحة والوقـت المفتـوح       

فضال عن اللعب المجاني فأنهم يكونون مقلين في الذهاب إلى صاالت األلعاب  وهذا ما أكدته النـسبة                  

  .فقط% ٢٧،٩ذ كانت التي حصلنا عليها من العينة إ

 

 

 ال احدد شيئا تحديد نوع األلعاب تحديد أيام اللعب تحديد ساعات اللعب الشروط

 ٤٠ ١٢ ٣٧ ١٩ ك

% ٤١،٢ ١٢،٣ ٣٨،٢ ١٩،٦ 

اء ال يضعون شروطا أو تعليمات للعب أبنـائهم باأللعـاب   من المالحظ أن نسبة كبيرة من اآلب    

االلكترونية إذ مثلما يكون لتلك األلعاب ايجابيات فان لها سلبيات كذلك وتركها مفتوحة أمام األبناء قد                

يكون له انعكاسات سلبية على األبناء وغوائلهم وهو بذلك يكون معوقا للتنمية بدل أن يكـون حـافزا              

وقد يكون هنـاك تحديـد   ، بعض العوائل تحدد أيام اللعب كان تكون أيام العطلة فقطغير أن هناك  ، لها

  .اشد مثل تحديد ساعات اللعب أو نوع األلعاب وكما مبين في الجدول السابق

  

  

  

  

 ظاهرة انتشار االلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وتأثيراتها على الفرد
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 تسلسل مرتبي % ك تااليجابيا

 ١ ١٠٠ ٩٧ يجلب لهم المتعة والتسلية

 ٢ ٧١،٣ ٦٩ تقوية لغتهم االنكليزية

 ٣ ٦٩ ٦٧ تنمية قدراتهم وذكائهم وتفكيرهم اإلبداعي

 ٤ ٥٥،٧ ٥٤ يبعدهم عن األصدقاء السيئين

 ٥ ٤٩,٥ ٤٨ يكسبهم ثقافة ومعلومات عن مجتمعات أخرى

 ٦ ١٤،٤ ١٤  العلمتلقي معلومة علمية في إحدى مجاالت

 ٧ ١٠،٣ ١٠ تقسيم الوقت بين الدراسة واللعب والعمل

 ٨ ٧،٢ ٧ تقوية لغتهم العربية

هناك جملة من االيجابيات بدت آثارها واضحة على الفرد عند ممارسته اللعـب االلكترونـي                 

لكترونيـة  ومن أهم ما حققتـه األلعـاب اال       ، وهذه قد تنعكس باإليجاب ليضأ على األسرة ثم المجتمع        

المتعة والتسلية إذ أن روتين الحياة اليومي وإنهاك الدراسة والعمل يتطلب من الفرد إيجـاد أوقـات                 

راحة له ليشعر بها بالراحة واالستمتاع فكانت األلعاب االلكترونية ملبية لتلك الحاجة وهذا ما أكد عليه           

يرة من العينـة فائـدة تقويـة اللغـة     كذلك حققت األلعاب ولنسبة كب ، جميع أفراد العينة دون استثناء    

االنكليزية إذ حصلت على التسلسل الثاني في االيجابيات فغالبا ما تقوم الشركات األجنبيـة بـصناعة                

معظم األلعاب باللغة االنكليزية واستمرار اللعب بتلك األلعاب يخلق نوعا مـن الفهـم لتلـك الكلمـات             

باللغة االنكليزية حتى أن بعض األبناء يعتاد على التلفظ         المستخدمة كالما وكتابة وبهذا تقوى معرفتهم       

أما االيجابية الثالثة فهي تقوية الذكاء والتفكيـر اإلبـداعي فهنـاك    ، بتلك المفردات في حياته اليومية    

العاب فيها الغاز وحيل تحفز اإلنسان على التفكير واإلبداع للوصول إلى الحلول الصحيحة منها لعبـة                

هناك فوائد وايجابيات أخرى حققتها األلعاب االلكترونية يمكن متابعتها في الجـدول            و، الشطرنج مثال 

  .السابق
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تسلسل  % ك السلبيات
 مرتبي

 ١ ٧٨،٣ ٧٦ ونيةالتبذير المالي في شراء األجهزة واأللعاب االلكتر

 ٢ ٤٣،٣ ٤٢ إهمال الواجبات المنزلية

تعارض أفكار األلعاب المعروضة مع تعاليم ديننـا وتقاليـد          
 مجتمعنا

٣ ٣٤ ٣٣ 

 ٤ ٣٠،٩ ٣٠ عدم االجتماع مع أفراد األسرة أوقات الطعام والسمر

 ٥ ٢٤،٧ ٢٤ ضعف النظر

 ٦ ٢١،٦ ٢١ آالم الرقبة والعضالت

 ٧ ١٣،٤ ١٣ كتساب سلوكيات غير مرغوبةتقمص شخصيات عدوانية وا

مثلما هناك تغيرات ايجابية لأللعاب االلكترونية على األفراد فان لها تأثيرات سلبية كذلك كـان     

أهمها التبذير المالي في شراء األجهزة غالية الثمن إذ غالبا ما تقوم الـشركات المـصنعة لألجهـزة                  

فات محسنة يرغب األبناء بها مما يجعلهم يطلبـون مـن           االلكترونية بتحديث إنتاجها وتزويده بمواص    

األهل استبدال أجهزتهم بأخرى متطورة وأكثر حداثة فضال عن أن األقراص المدمجة المستخدمة فـي               

اللعب قد تصلح للعمل على جهاز دون آخر مثال هناك أقراص تعمل على جهاز البلي ستيشن وال تعمل                  

نوع األلعاب وتعددها يحفز األبناء على اقتناء معظمها وهـذا          كما أن ت  ، على الحاسبة والعكس صحيح   

كمـا أن إهمـال     ، من أفراد العينة  % ٧٨،٣بالطبع يشكل عبء ماليا كبيرا على األسرة وهذا ما أكده           

الواجبات المدرسية واالتجاه إلى األلعاب وتحقيق الفوز فيها والمسابقة مع الزمالء واإلخوة في ذلـك               

وفي المرتبـة الثالثـة مـن       ،  من أفراد العينة  % ٤٣،٣االلكترونية عانى منها    سلبية أخرى لأللعاب    

السلبيات جاءت فقرة عدم االجتماع مع أفراد األسرة في أوقات الطعام والسمر ففي بعـض األحيـان                 

تكون لتلك األلعاب تأثيرا سحريا إذ تشد الالعب إليها كي يكمل اللعبة ويحقق النجـاح فهـو ال يأكـل                 

 أوقات الطعام وال يجلس مع أفراد األسرة بل يستمر باللعب إلى وقت طويل مما يربك النظام                الطعام في 

  .وهناك سلبيات أخرى لأللعاب االلكترونية يمكن متابعتها في الجدول السابق، األسري

  

 تشار االلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وتأثيراتها على الفردظاهرة ان
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  -:من خالل العرض السابق يمكن استخالص النتائج التالية

د ظاهرة اجتماعية منتشرة في مدينة الموصل فهي منتـشرة       إن اللعب باأللعاب االلكترونية تع     - ١

  .بشكل عام بين أفراد المجتمع الموصلي يمارسها األفراد تلقائيا

  .إن ممارسة اللعب االلكتروني مرتفع في نسبته بين الذكور أكثر من نسبته لدى اإلناث - ٢

 سنوات  ٦ر اقل من    إن األلعاب االلكترونية ظاهرة منتشرة بين جميع الفئات العمرية من عم            - ٣

ـ         ١٨إلى عمر اكبر من      ي إقبـالهم علـى اللعـب        سنة وال يوجد فرق واضح بين األعمار ف

 .االلكتروني

تمتلك األسر في مدينة الموصل أكثر من جهاز واحد لممارسة األلعـاب االلكترونيـة وأكثـر                 - ٤

 ثـم جهـاز البلـي ستيـشن    % ٦٣،٩ ثم الحاسوب% ٧٢،٢ األجهزة استخداما هو الموبايل 

٥٨،٨.% 

يمارس أبناء مدينة الموصل األلعاب االلكترونية في العادة مجتمعـين إمـا مـع اإلخـوة أو                  - ٥

 %.٣٤مقرنة باللعب المنفرد% ٦٦األصدقاء فقد حصلت على النسبة االعلى

يفضل أبناء مدينة الموصل األلعاب االلكترونية داخل المنزل عن ممارستها في صاالت اللعب              - ٦

 .فقط%٢٧،٩إذ حصلت صاالت األلعاب على نسبة ، كنية واألسواقالمنتشرة في األحياء الس

يضعون شروطا وتعليمات يسير عليها األبناء في لعـبهم         من اآلباء واألمهات ال   % ٤١،٢إن   - ٧

% ٣٨،٢أما بقية األسر فقد وضعت تحديدات فقد حصل تحديد أيام اللعب على النسبة االعلى             

 %.١٢،٣أللعاب ثم تحديد نوع ا% ١٩،٦ثم تحديد ساعات اللعب 

لأللعاب االلكترونية بعض االيجابيات التي تترك أثرها على الالعبين ومن ابرز تلك االيجابيات             - ٨

أنها تحقق المتعة والتسلية لالعبين وتقوي لغتهم االنكليزية وتساعد علـى تنميـة قـدراتهم        

 .وذكائهم وتفكيرهم اإلبداعي

رها على الالعبين ومن ابرز تلك الـسلبيات        لأللعاب االلكترونية بعض السلبيات التي تترك أث       - ٩

التبذير المالي في شراء األجهزة واأللعاب االلكترونية وإهمال الواجبات المدرسية وتعـارض            

 .أفكار األلعاب المعروضة مع تعاليم ديننا وتقاليد مجتمعنا
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كن الوقوف بوجهها البد لنـا مـن وضـع        بما أن األلعاب االلكترونية ظاهرة حديثة ومنتشرة ال يم        -١

  بعض المحددات لها لكي نقي أنفسنا من مخاطرها

 على األجهزة الرقابية أن تمنع بيع وتداول بعض األلعاب غير الالئقة والتي ال تنسجم مع مجتمعنـا      -أ

  .آو التي يراد منها تشويه تراثنا أو بث أفكار العولمة الغربية التي ال تنسجم وقيمنا وديننا

على األسرة أن ال تترك الحرية كاملة ألبنائها في ممارسة األلعاب متى وأين وكيـف شـاءوا بـل        -ب

يجب أن تحدد أيام وساعات اللعب وكذلك نوع األلعاب يجب اختيارها بدقة حتى نحقق تنشئة سـليمة                 

  .ألبنائنا

الظاهرة المـسلية    على المدارس والمؤسسات التعليمية األخرى وكذلك على األسرة استغالل هذه            -٢

لألبناء في اختيار العاب مسلية وتعليمية في نفس الوقت يمكن االستفادة منها في تقويـة المهـارات                 

  .اللغوية العربية واالنكليزية فضال عن االتجاه إلى األلعاب التي تقوي الذاكرة والخيال واإلبداع

ونية بالصحة أو تبين آثارها علـى    إجراء دراسات أخرى أكثر تخصصا تبين عالقة األلعاب االلكتر         -٤

  .األطفال مثال وغيرها كثير من المواضيع

 

  ٢٠١٠ شباط ١٦ في  htm.19875t/vb/net.estamel.www  الظاهرة االجتماعية وخصائصها -١

  .٤٢٦ص، ١٩٧٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اموس علم االجتماع محمد عاطف غيث، ق -٢

 www.mjlsar-ainsefra.com/ar/prg4.htm األلعاب االلكترونية  -٣

، مجلـس النـشر العلمـي       ، ٧٣عدد، مجلة العلوم اإلنسانية    ، ثورة المعلومات ، مصطفى بن عبد السالم العمودي     -٤
 .١٣ص،٢٠٠١، الكويت

 ،.مصدر سابق، نيةاأللعاب االلكترو-٥

 ٢٠١٠ أيلول ٢١ في id..com=optin?php.index/org.arif-o.wwwاأللعاب االلكترونية   -٦

  ، مصدر سابق arif-o.wwwاأللعاب االلكترونية  -٧

  /ar.wikipedia>org/wikiالفيديو تاريخ العاب  -٨

     مصدر سابق  ،  arif-o.wwwاأللعاب االلكترونية  -٩

محمد عماد الدين إسماعيل، األطفال مرآة المجتمـع، سلـسلة عـالم المعرفـة، مطـابع الرسـالة، الكويـت،                     -١٠
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 ظاهرة انتشار االلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وتأثيراتها على الفرد


