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 راف األستاذــبإش        من إعداد الطالبة:
 أ. بلبشير أمين -        بوقروج  أسماء-
 

 لجنت المناقشــــت
 

 الصفت في اللجنت الرتبت العلميت اسم ولقب األستاذ)ة(

 اــــــرئٍس أستـــار مساعذ د. لرزٌس معمر

 مشرفا وممررا أستـــار مساعذ أ.بهبشٍر أمٍه

 اـــــمىالش أستـــار محاضر عبذ انصذوق ابراهٍم د.

 

 

 
 

 

على الطفلأثر األلعاب اإللكترونٌة   

 حملة توعوٌة لؤلهالً بؤثر األلعاب اإللكترونٌة على سلوك الطفل

 

2018/2019السنت الجامعيــــت:   



 

 شكر وعرف ان
 

الحمد هلل حمدا كثٌرا طٌبا مباركا فٌه كما ٌلٌق بجبلل وجهه و عظٌم شؤنه و 

نشكره جل وعبل على حسن توفٌقه و جمٌل صنٌعه بؤن وفقنً الى إنجاز هذا 

 العمل المتواضع.

 

كما أتقدم بالشكر و العرفان الى أساتذتً و أخص بالذكر األستاذ المشرف " 

 بلبشٌر آمٌن" الذي أخلص لً النصح و قدم لً العون و تحمل عناء اإلشراف  

و اتمنى له التوفٌق. و التوجٌه  

 

الى كل من وقف بجانبً و قدم لً ٌد المساعدة و زودنً بالمعلومات البلزمة 

 إلتمام هذا البحث .

 

كما أتقدم بالشكر و التقدٌر الى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على 

 قبولهم 

 مناقشة وإثراء هذا العمل. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلهداء
 الحمد هلل رب العالمٌن و الصبلة و السبلم على خاتم األنبٌاء و المرسلٌن.

 

...الى التً  الوجود...الى أحب مخلوقة الى قلبًالى مبلكً فً الحٌاة...الى سر 

لتربٌتً و تعلٌمً ما ٌنفعنً و وفرت لً جمٌع السبل من أجل  كدت وسعت  

 النجاح....أمً الغالٌة أطال هللا فً عمرها.

 

الى من تجرع الكؤس فارغا لٌسقٌنً قطرة حب وكلت أنامله لٌقدم لنا لحظة سعادة 

هد لً طرٌق العلم الى القلب الكبٌر الى من حصد األشواك عن دربً لٌم  

 ابً العزٌز

 

 الى سندي وقوتً فً الحٌاة زوجً العزٌز

 

 الى القلوب الطاهرة الرقٌقة و النفوس البرٌبة إخوتً األحباء

 

 الى زمبلبً و زمٌبلتً
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 مقدمة

   ٌتمٌز العصر الذي نعٌش بثورة تكنولوجٌة هابلة ،شغلت حٌزا كبٌرا فً حٌاتنا الٌومٌة 

و اصبح صعبا االستغناء عنها فً مختلف جوانب الحٌاة العلمٌة و العملٌة ، و اصبح 

التقنٌة ٌطلق على زمننا هذا بفضل األدوات و الوسابل االلكترونٌة و  لوجٌا وعصر التكن

            كالتعلٌم و العمل و حتى العبلقات االجتماعٌة  الحٌاة الحدٌثة فً جمٌع مجاالت

عن الكثٌر من األدوات التقلٌدٌة ٌستغنً المجتمع جعلت و التواصل والتقنٌات التً 

 القدٌمة .

االثر االكبر فً حٌاة اي فرد ، بمختلف فباتهم العمرٌة ، وتعلق  لوجٌاوو بهذا اصبح للتكن

بها صغٌرنا قبل كبٌرنا ، و اصبحت جزءا ال ٌتجزء من اسلوب حٌاتنا ، فهً تسهل 

 الكثٌر من الوظابف و االعمال و تمؤل اوقات فراغنا بوسابل الترفٌه و التسلٌة.

       الترفٌه ، األلعاب االلكترونٌة لوجٌا فً وسابل ومن بٌن االشٌاء التً وفرتها التكن

عن التً تنشؤ من الضغوطات  ٌن للهروبالبالغ ٌو والتً ٌلجؤ الٌها او ألعاب الفٌد

هذه الضغوطات  اما عن تنفٌس ل، فاللعب ٌمثل أداة مثالٌة  لالٌومٌة  تعقٌدات الحٌاة 

فل بفطرته ٌمٌل الى بالنسبة لؤلطفال وهم االكثر تؤثرا بها فهً أداة لعب وترفٌه ، فالط

       االجتماعً،العاطفً  اللعب وبفضله تتكون شخصٌته و تظهر اتجاهاته و مٌوله الفكري ،

و ٌنمً ذكابه و حس البدٌهة لدٌه ، و بالتالً ٌشكل اللعب مخزونا معرفٌا ٌرتبط بفهم 

 . فقطقتصر مفهومه على النشاط البدنً فً السابق ٌ الطفل و تفكٌره ، بعد ان كان

و بما ان األطفال هم اكثر الشرابح االجتماعٌة حساسٌة اذن فتؤثٌر هذه األلعاب 

و قد ٌكون لها سلبٌات كما لها اٌجابٌات و ذلك حسب نوعأكبرااللكترونٌة ٌكون بشكل 

 االلعاب االلكترونٌة التً ٌتعامل معها الطفل . 

 إلختٌار الموضوع : من األسباب التً دفعتنً

 األسباب الذاتٌة :
 

  و معرفة اٌجابٌاتها  على األطفال االلكترونيةالرغبة فً معرفة اثر األلعاب

  .وسلبٌاتها

 .الى اي مدي ٌمكن ان ٌصل تؤثٌرها على األطفال 
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 . و هل ٌمكن ان تتحول الى ادمان و تنعكس سلبا على الطفل 
 

 إذا كان لؤلهل دور فً إقبال أطفالهم على هذه  و اٌضا سبب اخر هو معرفة ما

 األلعاب االلكترونٌة .

 
 األسباب الموضوعٌة:

 

 .معرفة انواع االلعاب االلكترونٌة حسب المحتوى 
 

 . البحث عن اسالٌب و طرق تجنب سلبٌاتها و اضرارها على الطفل 
 

 .ابراز دور الملصق اإلعبلنً فً التوعٌة و معرفة خصابصه و ممٌزاته 
 

و بالتالً تؤتً هذه الدراسة لمحاولة معرفة أثر األلعاب االلكترونٌة  على السلوكٌات 

لدى األطفال ، و معرفة اٌجابٌاتها وسلبٌاتها  وطرق تجنب اضرارها ، وكٌفٌة 

 التوعٌة بمخاطرها.

 من هذا فاإلشكالٌة المطروحة تتمثل فً :

 
او اٌجابا على الطفل وفً ماذا  الى اي مدى ٌمكن ان تؤثر األلعاب االلكترونٌة سلبا

 ٌتمثل هذا األثر ؟

 و ٌمكن تقسٌم االشكالٌة الى تساإالت هً :

 ماهً اٌجابٌات وسلبٌات األلعاب االلكترونٌة ؟ 
 
 ماهً مظاهر تؤثٌرها على الطفل وسلوكٌاته ؟ 

 
 كٌف ٌمكن تجنب تؤثٌراتها السلبٌة على الطفل ؟ 
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 منهج الدراسة :
انه خطوات منتظمة ٌتبعها الباحث فً معالجة الموضوعات "عرف المنهج على 

التً ٌقوم بدراستها الى ان ٌصل الى نتٌجة معٌنة ،وبهذا ٌكون فً مؤمن ان ٌحسب 

صواب ما هو خطؤ او العكس ، وعرفه آخر بقوله: ان منهج البحث ٌعنً مجموعة 

من أجل الوصول من القواعد العلمٌة التً تهٌمن على سٌر العقل  ، و تحدد عملٌاته 

 الى نتٌجة معلومة ، وبهذا ٌقوم على الـتؤمل و الشعور.

كما ٌعرفه "أنجرس مورٌس" على انه  كٌفٌة تصور و تخطٌط العمل حول موضوع 

 ما ، انه ٌتدخل بطرٌقة اكثر او اقل إلحاح ،بؤكثر او أقل دقة ، فً كل مراحل البحث

ة منهج الى مٌدان خاص ٌتضمن او فً هذه المرحلة او تلك كما ٌمكن ارجاع كلم 

مجموعة  من اإلجراءات الخاصة بمجال دراسة معٌن"
1

 

اتبعت خطوات المنهج الوصفً ،ألنه ٌستهدف  ،ولدراسة و معالجة الموضوع

، او ظاهرة اجتماعٌة معٌنة و تقوٌم خصابص مجموعة معٌنة تصوٌر و تحلٌل

الى معرفة دقٌقة و تفصٌلٌة ودراسة الحقابق المتعلقة بها ،و ألنه ٌمكن من الوصول 

عن عناصر الظاهرة للوصول الى فهم أفضل لها و وضع سٌاسات او اجراءات 

 .مستقبلة لها

"فالمنهج الوصفً مرتبط منذ نشؤته بدراسة المشكبلت المتعلقة بالمجاالت االنسانٌة 

زال هذا هو األكثر استخداما فً الدراسات االنسانٌة حتى اآلن و ذلك نتٌجة اوم

 عوبة استخدام  االسلوب التجرٌبً فً المجاالت االنسانٌة.لص

وٌرى أخرون ان  المنهج الوصفً ٌعتبر طرٌقة لوصف الظاهرة المدروسة            

و تصوٌرها كمٌا عن طرٌق جمع معلومات عن المشكلة ، و تصنٌفها و تحلٌلها          

و إخضاعها للدراسة الدقٌقة ."
2

 

 

 

                                                           

مرٌم قوٌدر ، اثر األلعاب االلكترونٌة على السلوكٌات لدى األطفال ، مذكرة ماجٌستٌر فً علوم االعبلم واإلتصال  ـ1

32، ص  3122/3123جامعة الجزابر    

  .33المرجع نفسه، ص  ـ 2
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 الدراسات السابقة :

ان اي دراسة علمٌة ال ٌمكنها ان تنطلق من فراغ ، اذ البد من االعتماد على 

 الدراسات السابقة فً تدعٌم البحث الذي ٌتم اجراءه.

 الدراسة االولى:

     إصدار من سلسلة االختراق الثقافً بعنوان األلعاب االلكترونٌة و اثرها الفكري 

ركز االسبلمً للدراسات االستراتٌجٌة و الثقافً ، للكاتب محمد حٌدر الكعبً،  الم

 . 3128سنة 

تطرق محمد الكعبً فً هذا االصدار الى كل ما ٌخص االلعاب االلكترونٌة ، بدءا 

من تارٌخ ظهورها، و ذكر انواع االجهزة التً تلعب علٌها من حاسوب و اجهزة 

ٌٌمها بحسب محمولة ....الخ، الى قٌامه بتقٌٌم و تصنٌف ألعاب الفٌدٌو، حٌث قام بتق

تؤثٌر المحتوى ،وثانٌا صنفها بحسب نوع المحتوى الى ثبلث تصنٌفات كما ذكر 

تؤثٌراتها االٌجابٌة و السلبٌة على مستخدمٌها ، مع ذكر بعض الدول التً منعت 

ألعاب الفٌدٌو ذات التؤثٌر السلبً ،ثم سلط الضوء بعد ذلك على األلعاب االلكترونٌة 

 األلعاب االلكترونٌة فً العراق( . فً العراق )تارٌخها ،سوق

كما قام بإستطبلع حول ممارسة ألعاب الفٌدٌو فً العراق ،و ذكر األلعاب التً 

 ٌتداولها الجٌل العراقً .

و فً األخٌر قام بمقاربة نفسٌة لممارسً ألعاب الفٌدٌو ،لمعرفة سبب ارتباط 

ب االلكترونٌة المخالفة للمجتمع التؤثٌرات السلبٌة بؤلعاب الفٌدٌو ، و لماذا تلقى األلعا

االسبلمً إقباال شدٌدا من الجٌل الحالً علٌها ، رغم مخالفتها لقٌمهم  و ثقافتهم فقام 

 الكاتب بدراسة أسباب هذا االقبال .
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 الدراسة الثانٌة :

دراسة بعنوان تؤثٌر األلعاب االلكترونٌة على األطفال ،لوسام سالم ناٌف ،ربٌس 

مدٌرٌة شباب و رٌاضة بابل  و ناشط مدنً فً حقوق االنسان ،بابل مهندسٌن 

3126. 

هدف فً دراسته الى التعرف على اٌجابٌات و سلبٌات االلعاب االلكترونٌة و دوافع 

سنة و هذه  26ـ8ممارستها من وجهة نظر اولٌاء امور االطفال للفبات العمرٌة بٌن 

ء األمور الموظفٌن فً دوابر حكومٌة    شرٌحة من اولٌا 61الدراسة تم تطبٌقها على 

خص المعلومات السلبٌة  و االٌجابٌة المكتسبة و لهذا الغرض قام بإعداد استبٌان ٌ

من ممارسة األلعاب االلكترونٌة ، و ٌرى اولٌاء االمور ان لممارسة ألعاب الفٌدٌو 

ٌن بعض اثارا اٌجابٌة و اخرى سلبٌة ، فمن االثار االٌجابٌة انها تسهم فً تحس

المهارات االجتماعٌة و االكادٌمٌة لدى األطفال مثل : مهارة البحث عن المعلومات 

،مهارة الطباعة ، مهارة الكتابة ، مهارة اكتساب اللغات االجنبٌة ،مهارات التفكٌر 

الناقد ومهارات حل المشكبلت  . اما فً ما بتعلق باألثار السلبٌة المترتبة عنها فتم 

    فبات اضرار دٌنٌة ، اضرار سلوكٌة و امنٌة ، اضرار صحٌة تصنٌفها الى ست 

 و اضرار اجتماعٌة ، و اضرار اكادٌمٌة .

و تعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفٌة التحلٌلٌة التً تستهدف جمع اكبر عدد من 

 المعلومات عن الوقابع و الظواهر االجتماعٌة .

، واهم المواد قٌات الدولٌة لحقوق الطفلاالتفا كما تطرق الباحث فً هذه الدراسة الى

 التً تنص على اهمٌة حماٌة الطفل و تهٌبة االجواء المناسبة له .

هذا و توصل الباحث فً نهاٌة الدراسة و بعد تحلٌل النتابج  الى جملة من 

االستنتاجات التى اجاب بها على التساإالت التً تم طرحها فً بداٌة الدراسة واخٌرا 

   ة جملة من التوصٌات ذات صلة بالنتابج أهمها انه :ٌنبغً على الدولةقدمت الدراس

      ولٌاء االمور االحاطة بؤهم الجوانب االٌجابٌة  والسلبٌة لؤللعاب االلكترونٌة وأ

و ذلك بهدف تعزٌز الجوانب االٌجابٌة و الحد من اثار الجوانب السلبٌة ، باإلظافة 

 ً العراق من قبل المختصٌن طفال فالى تشرٌع قانون حماٌة األ
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 الدراسة الثالثة:

رسالة ماجٌستٌر لمرٌم قوٌدر بعنوان أثر األلعاب االلكترونٌة على السلوكٌات لدى 

 .3122/3123، 4الطفل ، كلٌة العلوم السٌاسٌة  و االعبلم ،جامعة الجزابر

طفال تعرضت فً موضوع بحثها الى األلعاب االلكترونٌة و أثرها على سلوكٌات األ

عامة ، وبشكل خاص قامت بدراسة وصفٌة تحلٌلٌة على عٌنة من األطفال 

المتمدرسٌن بالجزابر العاصمة ، وقامت بدراسة الموضوع من ناحٌة التؤثٌر السلبً 

األلعاب على سلوك الطفل و دفعه على العدوان و السلوك غٌر السوي  هلهات

 بالمدارس الجزابرٌة .

طفل جزابري ٌتراوح سنهم  311على عٌنة متكونة من و كانت هذه الدراسة مطبقة 

سنة ، و الذٌن ٌمارسون األلعاب االلكترونٌة و ٌقطنون بالجزابر 23و  18بٌن 

العاصمة ، تم اختٌارهم من مدارس فً األحٌاء الراقٌة و المتوسطة و الشعبٌة ،و تم 

قدمة النشاطات الوصول الى استنتاجات فً هذه الدراسة منها ان ألعاب الفٌدٌو فً م

 الترفٌهٌة المحببة لدى األطفال المدروسٌن و ٌمٌلون الى شرابها و اقتنابها ،فهم

       ٌتمتعون بقدر كبٌر من الحرٌة فً شراء و ممارسة هذه األلعاب دون مراقبة 

ارشاد فً ذلك ، و كل ذلك بفضل الخصابص الممٌزة لؤللعاب و التً تجذب  او

انتباه األطفال . و ان ممارسة هذه األلعاب االلكترونٌة على حساب الدراسة ٌؤثر 

على التحصٌل الدراسً لهم ، كما قامت بدراسة نوعٌة األلعاب التً ٌفضلون 

ا ما ٌجعلهم عرضة للسلوكٌات ممارستها وكانت النتٌجة هً األلعاب العنٌفة ، و هذ

العدوانٌة وان كل هذه األلعاب االلكترونٌة تجعل الطفل ٌمٌل الى العزلة االجتماعٌة 

 و االنطواء .        

و بالتالً فقد قدمت لنا الباحثة صورة عن مخاطر و تؤثٌر األلعاب االلكترونٌة التً  

م نحو العدوان و الجرٌمة نواجهها الٌوم فً مجتمعنا. و هو عنف األطفال و توجهه

 بصورة تلقابٌة و بمساهمة من األسرة لضعف الرقابة.

 



 ممذمت                                                                                                         
 

 ز 

 

 

 الدراسة الرابعة:

كتاب " االلعاب اإللكترونٌة خطر غفلنا عنه ٌهدد األسرة و المجتمع" للكاتب الدكتور 

م(، ركز فً طٌاته على سلبٌات 3119ه )2542فهد بن عبد العزٌز الغفٌلً، سنة 

ونٌة من الناحٌة الصحٌة للطفل و تعوٌده على العنف، مما ٌإدي به األلعاب اإللكتر

أٌضا الى اإلنطوابٌة و العزلة اإلجتماعٌة، وكذلك تؤثٌرها السلبً على الحٌاة العملٌة 

و الدراسٌة لؤلشخاص الذٌن ٌلعبونها، من السلبٌات التً ذكرها أٌضا عدم وعً 

اك وسابل الرقابة بخطورتها على الوالدٌن بمخاطرها على الطفل، و كذلك عدم إدر

بنً مدمن لتلك األلعاب بعدها توجه لئلجابة عن سإال" هل إالفرد و المجتمع، 

 اإللكترونٌة؟" وفٌه قدم بعض مظاهر اإلدمان على هذه األلعاب.

كما قدم نماذج لما تحتوٌه بعض األلعاب اإللكترونٌة من أفكار و مشاهد تنعكس سلبا 

فً االخٌر قدم عدة حلول و مقترحات و توصٌات لؤلباء على سلوك البلعب، و 

 لتجنب مخاطر تلك األلعاب اإللكترونٌة على آبنابهم.

 

من الصعوبات المواجهة عدم وجود كتب تتحدث بشكل خاص عن موضوع األلعاب 

االلكترونٌة وعبلقة الطفل بها، وذلك لحداثة الموضوع وفقا الزدٌاد تعلق األطفال باأللعاب 

 رونٌة مزامنة مع التطور التكنلوجً الحاصل فً وقتنا الحالًااللكت
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

:الفصل األول  
 

 الملصق اإلعالنً التوعوي

 

  الملصق اإلعالنً .1

 دور الملصق اإلعالنً فً التوعٌة .2

 خصائص الملصق التوعوي وشروط نجاحه .3
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تمهٌد:

الملصقات وسٌلة من وسابل اإلعبلم المختلفة، و فن من فنون اإلعالبلن، تختلالف وتتعالدد تمثل 

ادواره و وظابفه وتجتمع فً أن لها هدفا واحدا هو التالؤثٌر علالى أفالراد المجتمالع او الجمهالور 

المستهدف و محاولة معالجة بعض الظواهر او األفعالال التالً تنتشالر او تظهالر بشالكل مفالاجا 

أراد المصالالمم الغرافٌكالالً مالالن خالالبلل الملصالالق  ان ٌالالدعمها و ٌالالروج لهالالا فالالً المجتمالالع سالالواءا 

بصالالفتها أشالالٌاء و سالاللوكات جٌالالدة تفٌالالد المجتمالالع و افالالراده، او ان تكالالون ظالالاهرة مذمومالالة فالالً 

 المجتمع ٌرٌد المصمم ان تظهر حقٌقتها السلبٌة وأثرها الغٌر محمود على افراد المجتمع.

وار وٌالؤثر علالى الجمهالور أو أفالراد المجتمالع ساللبا لهذا ٌستطٌع الملصق ان ٌمثل كل تلالك األد

، و تختلالالف الملصالالقات بالالإختبلف أهالالدافها او إٌجابالالا علالالى الظالالاهرة المدروسالالة و الممثلالالة بالاله

وللتوسالالع اكثالالر فالالً الموضالالوع سالالؤتطرق فالالً هالالذا الفصالالل الالالى تعرٌالالف اإلعالالبلن و الملصالالق 

توعٌالة اإلجتماعٌالة. والعبلقة بٌنهما وكذلك ذكر خصابص الملصقات االعبلنٌة ودورها فالً ال

 و العملٌة االقناعٌة للجمهور المستقبل .  
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 المبحث األول:  الملصق االعالنً 1/1

 تعرٌف اإلعالن:ـ 1/1/1

  أعلن ، ٌعلن ومصدرها عبلنٌة وإعبلن بمعنى اإلظهار واإلشهار والجهر بالشًء :"لغة

للتؤثٌر على المتلقً من خبلل اصطبلحا: هو عملٌة إتصالٌة هدفها إحداث األثر و اإلقناع 

."نشره لرسابل إعبلنٌة عن طرٌق إستخدامه للملصقات اإلعبلنٌة
1  

 تعرٌف الملصق اإلعالنً:ـ 1/1/2

ــــ                                                                                                               هالالالو صالالالورة او رسالالالم ٌلصالالالق أو ٌعلالالالق للتالالالزٌٌن أو لئلعالالالبلن، جمالالالع ملصالالالقات." :لغـــة أ

و فالالً اللغالالة الفرنسالالٌة   posterالملصالالق ٌقابلالاله فالالً اللغالالة اإلنجلٌزٌالالة :"إصــطالحاـ  ب

affiche  ابط فالً و هو ٌطلق على اإلعبلن الكبٌرالذي ٌوضع أو ٌلصق أو ٌعلق علالى الحالو

الطرقات العامة وفً المٌادٌن واألماكن المختلفة، و الملصقات بمفهومها الحالً تعد "صورة 

توضٌحٌة كبٌرة تعرض فكرة أو رسالة إعبلنٌة موضحة بالكتابة علٌها."
2

 

 عالنٌة من  حٌث الوظٌفة األساسٌة:أنواع الملصقات اإلـ 1/1/3

 :الملصقات السٌاسٌة

اإلعبلن عن حمبلت إنتخابٌة معٌنة للتسوٌق لمرشح معٌن و جذب العدٌالد ٌكون الهدف منها "

تطرقالت  و الحالروب.  من المصوتٌن له، أو التعبٌر عن الغضب ضد فكرة معٌنالة كالاإلحتبلل

النفسالالً علالالى  تؤثٌرهالالا )كالالاألثرالنالالوع مالالن الملصالالقات، لدراسالالة مالالدى  بعالالض الدراسالالات لهالالذا

  س(.النا

 

                                                           

الوافً،األسالٌب اإلقناعٌة فً الملصقات اإلعبلنٌة، مذكرة لنٌل شهادة الماستر فً علوم اإلعبلم أسماء عناب و فٌروز  ـ2

  28، ص 3126/3127و اإلتصال تخصص: إتصال وعبلقات عامة،جامعة العربً بن مهٌدي ـ ام البواقً ـ ،

  .27،ص نفسهالمرجع  -3
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 : الملصقات التعلٌمٌة

 ، لالذلك ٌطغالى علٌهالا طالابع البسالاطةهالذا النالوع مالن الملصالقات ألغالراض تعلٌمٌالة ٌتم تصالمٌم

الوضوح وقلة إستخدام األلوان والتوزان مالابٌن النصالوص المسالتخدمة والصالور. فالملصالق و

التعلٌمً أساساَ هو تلخٌص لفكرة بحث معٌنة أو مشروع، لذلك التلخٌص بشالكل جٌالد ٌتطلالب 

    أو صالالاحب البوسالالتر الفكالالرة بشالالكل واضالالح للجمهالالور مهالالارة حتالالى ٌظهالالر الطالالالب أو الباحالالث 

له."قاط القوة فً بحثه أو عمو ن
1

 

 الملصقات اإلجتماعٌة:

"تهدف الى إرسالاء قواعالد الساللوك اإلجتمالاعً كالسالعً الالى تغٌٌالر العالادات و التقالٌالد السالٌبة 

لتلٌفونٌة التً تعوق اإلنتاج وتناقش قضاٌا مثل تضٌٌع وقت العمل فً الثرثرة، أو األحادٌث ا

 أو الزٌارات الخاصة .

 الملصقات الصحٌة: 

 وهً التً تقدم معلومات عن األمراض و وسابل انتشارها وطرق الوقاٌة منها، أو التً 

 تتناول الصحة النفسٌة للعاملٌن.

 الملصقات السٌاحٌة :

     ٌالالالتم فٌالالاله التركٌالالالز علالالالى األمالالالاكن و المرافالالالق السالالالٌاحٌة و التالالالً تتضالالالمن الفنالالالادق و المطالالالاعم      

و وسالالابل النقالالل السالالٌاحٌة إضالالافة الالالى الخالالدمات التالالً تقالالدم، و حسالالن الضالالٌافة. لالالذلك ٌكالالون 

الخطالالاب اإلعبلنالالً موجالاله الالالى هالالذه الفبالالة فقالالط، وهالالم السالالابحون و المصالالطافون، بنٌالالة جالالذبهم 

أو توجٌههم الى األماكن األكثر راحة، أو األكثر توفٌرا للمال."ألماكن معٌنة، 
2

 

                                                           

.:23/14/312،ت إ  https://educad.me/35772 ،3125عهد الجرف، الملصقات،ـ 2   

:6أسماء عناب و فٌروز الوافً، مرجع سابق، ص -3   

https://educad.me/35772
https://educad.me/35772
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باإلضالالافة الالالى الملصالالقات الرٌاضالالٌة التالالً تتضالالمن الرٌاضالالة بمختلالالف انواعهالالا و الملصالالقات 

 اإلقتصادٌة التً تعمل على تروٌج السلع و التعرٌف بها.

 فً التوعٌة. مبحث الثانً: دور الملصقال/ 2

ألفراد فً المجتمع، وٌمس مختلف جوانب حٌاتهم حٌث ٌإثر علالى لئللعبلن تؤثٌر كبٌر على ا

المبلبالالس  او سالاللوكٌاتهم و ٌالالدفعهم للتجالالاوب مالالع الكثٌالالر مالالن األشالالٌاء و األمالالور كإقتنالالاء السالاللع

 او اإلدمان.  واألطعمة، كما ٌنهاهم عن الكثٌر من الظواهر فً المجتمع كآفة التدخٌن

جتمالع و الحفالاظ علٌهالا جالٌبل العالادات و التقالٌالد فالً المكما ان لؤلعبلن دورا مهما فً إرسالاء 

بعد جٌل ،لهذا ٌعتبر لدوره أهمٌة كبٌرة على الفرد والمجتمع فً مختلف منالاحً الحٌالاة منهالا 

مالالن ناحٌالالة  اإلرشالالاد والتوعٌالالة . و فالالً مبحثنالالا هالالذا سالالنتطرق الالالى تعرٌالالف التوعٌالالة ودور 

ملصالالقات االعبلنٌالالة التوعوٌالالة   الملصالالق االعبلنالالً فالالً التوعٌالالة عالالن طرٌالالق ذكالالر اهالالداف ال

 واألسالٌب المتبعة فً العملٌة اإلقناعٌة .

 التوعٌة: مفهوم ـ 2/1

الالى و هالالً التفهالالٌم والتوضالالٌح واإلرشالالاد، وهالالً مالالؤخوذة مالالن الالالوعً وهالالو:  :لغــة "مصالالدر وع 

الحفظ و الفهم واإلدراك والعمل، و ما التوعٌة إال ضم معلومات الى معلومالات. وهالً بمثابالة 

 ر و تحفٌظهم ما ٌنبغً علٌهم فعله و إرادهم.إفهام الغٌ

 هناك عدة تعارٌف منها. :إصطالحا

ـالال نشالالر المعرفالالة الصالالحٌحة حالالول موضالالوع معالالٌن لٌتسالالنى للمتلقالالً تجنالالب الضالالرر أو تجنالالب 

 الكارثة التً قد تحدث قبل وقوعها.

م ـ استعمال وسابل تعلٌمٌة وإرشالادٌة محالددة لتوعٌالة األفالراد علالى تعالدٌل ساللوكهم و تحالذٌره

 مما قد ٌحٌط بهم من مخاطر.
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ـالال العملٌالالة التالالً تسالالعى الالالى إكسالالاب الفالالرد وعٌالالا حالالول أمالالر مالالا او أمالالور بعٌنهالالا، وتبصالالٌره 

بالجوانب المختلفة المحٌطة بها."
1 

 التوعوٌة: اإلقناعٌة فً الملصقات األسالٌبـ 2/2

 أسالٌب االعالن التأثٌرٌة و عوامل اإلستجابة لها:ـ 2/2/1

التً ٌستخدمها االعبلن التوعوي فً تحقٌق هدف التؤثٌر، حٌالث ان "تختلف األسالٌب 

 أسالٌب التؤثٌر اما ان تكون منطقٌة أو عاطفٌة أو إنتقابٌة، أو أولٌة:

و هالً  هً مناشدة للعقل و موجهة الى الفكرة و تسالتند الالى التحلٌالل فالً اإلقنالاع المنطقٌة: -أ

 ذات مدى طوٌل للتؤثٌر.

اإلنسالالالان و هالالالً ترمالالالً للتالالالؤثٌر فالالالً : و هالالالً مناشالالالدة للجانالالالب اإلنفعالالالالً عنالالالد العاطفٌـــة  -ب

 نفعاالت أكثر من التؤثٌر فً الفكر و العقل.اإل

: هً مناشدة تستحث الفرد أو الجماعة على إنتقالاء صالنف معالٌن مالن إختٌالارات اإلنتقائٌة -ت

 عدٌدة.

: هً مناشدة تستحث الفرد على شراء نوع واحد محدد."األولٌة -ث
2 

 :إستخدام األلوانـ 2/2/2

      ٌالالإدي إسالالتخدام األلالالوان فالالً اإلعبلنالالات الالالى تحقٌالالق العدٌالالد مالالن األهالالداف التوعوٌالالة "

 و االعبلنٌة و من أمثلة ذلك:

 ــى اإلعــالن ــا  ال ــادن جــذب االنتب ــى جٌ ــادي ال ــوان ت ن الوظٌفالالة إ :أل

الربٌسالالٌة لؤللالالوان هالالً جالالذب اإلنتبالالاه فالالً اإلعالالبلن سالالواء كالالان ذلالالك بالنسالالبة 

                                                           

ـ د. عمر صالح بن عمر، مفهوم الوعً و التوعٌة واهمٌتهما، ندوة الحج الكبرى، كلٌة الشرٌعة و الدراسات اإلسبلمٌة، 2

.    51،:4جامعة الشارقة، اإلمارات العربٌة المتحدة، ص   

   ، نقبل عن أسماء العناب 76، ص 3117، 2ـ مً العبد هللا، الدعاٌة و أسالٌب اإلقناع، دار النهضة العربٌة، لبنان، ط 3

.75،االسالٌب اإلقناعٌة فً الملصقات اإلعبلنٌة، ص  و فٌروز الوافً    
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   لئلعبلن ككالل او لجالزء معالٌن مالن اإلعالبلن كاإلسالم أو العنالوان أو الصالورة 

       أو الالالنص اإلعبلنالالً، ممالالا ٌالالإدي الالالى إمكانٌالالة التركٌالالز علالالى هالالذا العنصالالر

 و تؤكٌده.

 :تادي األلوان الى إضفاء الواقعٌة على اإلعالن 

اإلعبلن حتى ٌمكالن أن "تحتاج بعض األمور و األشٌاء المعلن عنها الى إستخدام األلوان فً 

 تظهر بشكلها الواقعً أمام القراء.

 :تأدي األلوان الى إحداث تأثٌرعاطفً على الجمهور المستهدف 

ٌإدي إستخدام األلوان فً اإلعبلن الى إحداث تؤثٌر عاطفً معٌن لالدى القالراء و تالوحً هالذه 

الخبالالرات السالالابقة اإلسالالتجابات الالالى تالالؤثٌر اإلعالالبلن، و ٌبلحالالظ ان قٌالالام مثالالل هالالذه التالالؤثٌرات و 

 المشابهة لها بما ٌإدي الى تدعٌم الفكرة اإلعبلنٌة لدى القارئ.

 :ترمج األلوان الى أفكار معٌنة 

و هو ما ٌعبر عنه بعض الخبراء بوظٌفة اإلتصال بالقراء على أساس الرموز أو اإلٌحالاءات 

        ر عالالن فكالالرة و ذلالالك أن التالالؤثٌرات األساسالالٌة لؤللالالوان هالالو مالالا تثٌالالره مالالن أفكالالار، فالالاللون ٌعبالال

 او مجموعة من األفكار معتمدا على التجارب و الخبرات السابقة لؤلفراد.

  :تأثٌر اللون على الذاكرن 

 ٌإدي إرتباط األلوان باألفكار اإلعبلنٌة الى حدوث نوع من التؤثٌر على الذاكرة.

 تإدي األلوان الى خلق الجو الماسب لتقبل الفكرة اإلعبلنٌة:

الصورة و األفراد بشكلها الطبٌعً و هذا ما ٌزٌد من فعالٌة التالؤثٌر لتقبالل الفكالرة حٌث تظهر 

اإلعبلنٌة."
1

 

 إستخدام الصور:ـ 2/2/3

"إن اسالالالتخدام الصالالالور و الرسالالالوم فالالالً الملصالالالق ٌعطالالالً تالالالؤثٌرا ملحوظالالالا ألنهالالالل تالالالإدي دورا 

 هادفاعن طرٌق:
                                                           

.76ـ المرجع السابق، ص 2   
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 ـ اضفاء المصداقٌة على الملصق.

 و اظهار الفكرة بشكل مادي ملموس.ـ دعم معانً النص و توسٌعها، 

 ـ احداث تؤثٌر عاطفً و استجابة سرٌعة.

جالالذب انتبالالاه الغالبٌالالة مالالن المتلقالالٌن الالالى الملصالالق و حسالالب نوعٌالالة الجمهالالور الالالذي ٌسالالتهدفه 

للوصول الٌهم، اي ان الصور و الرسم تستطٌع وظٌفٌا ان تحدد نوعٌة المتلقٌن."
1

 

 الرسالة اإلعالنٌة:ـ 2/2/4

فً انها تزٌالل أهمٌة هذه الرسالة  ونفً اإلعبلن، وتكالمكتوب  النص عبلنٌة  هًالرسالة اإل

 المقدمالة،حٌث تسالتعمل ذهالن الجمهالور نحالو الساللعة او الخدمالة التً فالً العقبات التساإالت و 

للقارئ ."التً تؤثر على أقوى اإلغراءات 
2

 

 التوعوٌة: أهداف الملصقاتـ 2/3

   توفٌرالمعلومالالالالالالات و البٌانالالالالالالات البلزمالالالالالالة للجمهالالالالالالور المسالالالالالالتهدف حالالالالالالول "

 الموضوعات و التً لها صلة بحٌاتهم و إحداث التعدٌبلت المطلوبة علٌها.

    تغٌٌالالر رأي الجمالالاهٌر المسالالتهدفة حالالول قضالالاٌا عامالالة او محالالددة عبالالر التالالؤثٌر

 على مواقفهم و إتجاهاتهم نحوها.

   تعدٌبلت تدرٌجٌة فً مواقفهم تجاه أهداف إقناع الجماهٌر المستهدفة بإحداث

   سٌاسالالٌة أو إقتصالالادٌة أو إجتماعٌالالة و حالالول القضالالاٌا العامالالة كقضالالاٌا الصالالحة 

أو البطالالالة و البٌبالالة و غٌرهالالا و إسالالتخدام إسالالتراتٌجٌات و تقنٌالالات مقبولالالة مالالن 

 قبلهم.

                                                           

( 2عذراء اسماعٌل زٌدان، ،، دور الملصقات الجدارٌة فً حمبلت الدعاٌة لئلنتخابات، مجلة اداب الفراهٌدي، العدد) ـ 2
.6:5، بتصرف، ص:311كانون األول    

فوزي بو منجل، االعبلن فً الجزابر بٌن القانون و الممارسة، أطروحة دكتوراه، قسم علم اإلجتماع                     ـ 3

  .6:ٌمغرافٌا،جامعة منتوري، قسنطٌنة، ص و الد
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   تحسالالٌس الالالرأي العالالام بقضالالٌة معٌنالالة فالالً المجتمالالع لكالالً ال تتعالالرض للنسالالٌان

بلت التحسٌس و غٌرها من القضاٌا التً من شالؤنها تنبٌاله المجتمالع كالقٌام بحم

 و زٌادة درجة التكافل و التضامن.

   تحسٌن صورة المهن و ذلالك لغالرض التنمٌالة الحٌوٌالة و الدفاعٌالة إلتقالان تلالك

 المهن و دفع المواطنٌن لئلقبال علٌها.

  م فالالً توضالالٌح الحقالالابق اإلجتماعٌالالة و توعٌالالة المالالواطنٌن بحقالالوقهم و واجبالالاته

المجتمالالع كالالالحمبلت التالالً تسالالتهدف المالالواطنٌن بقالالوانٌن المالالرور و التقلٌالالل مالالن 

 السرعة.

  ".التنبٌه الى مخاطر اآلفات اإلجتماعٌة و إبراز مضارها
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، بتصرف 3115 ـ محمد إبراهٌم عبٌدات، التسوٌق اإلجتماعً :األخضر و البٌبً، دار وابل للنشر و التوزٌع، عمان، 2

  .28ص،
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   المبحث الثالث: خصائص الملصق التوعوي و شروط نجاحه./ 3

بها احٌانالا مالع غٌالره مالن لدى الملصق اإلعبلنً التوعوي عدة خصابص و ممٌزات ٌتشارك 

أنواع الملصقات اإلعبلنٌة األخرى ، و ٌتمٌز أحٌانالا أخالرى عالنهم بالبعض النقالاط كوناله ٌمالس 

 المجتمع  وأفراده بصفة خاصة.

 التوعوي و ممٌجاته: خصائص الملصقـ 3/1

عالالدة ومشالالابهة لخصالالابص جمٌالالع انالالواع الملصالالقات اإلعبلنٌالالة  للملصالالق التوعالالوي خصالالابص

 إٌجازها كاآلتً:االخرى و التً ٌمكن 

 كلمالالا كانالالت عناصالالر الملصالالق التبغرافٌالالة مختصالالرة و مركالالزة " : اإلٌجــاج

ومطبوعالالالة بالالالؤحرف كبٌالالالرة و بلغالالالة مفهومالالالة مالالالن قبالالالل المسالالالتقبل )المتلقالالالً( 

تمكن المتلقً من التركٌز و اإلدراك و الفهالم بسالرعة ألن  توعوٌةللرسالة ال

 .الملصق ٌتطلب قراءة سرٌعة ربما تكون بثوانً معدودات

 على الملصق التوعوي ان ٌكون ذا تعبٌالرات بسالٌطة سالواء كالان  ":البساطة

ذلك بإستخدام الرمالوز و الحركالات و الالدالالت و حتالى الصالور و ان تكالون 

متداخلة فٌما بٌنها و ان تعبر  عن األفكار بصورة بسالٌطة ٌتفهمهالا المجتمالع 

 بكل الطبقات و ال تكون مشوشة .

 ذب انتباه وشالد البصالر باتجالاه الملصالق : على المصمم او المرسل جالقراءن

عالالن طرٌالالق طالالرح مضالالمون منفالالرد او فكالالرة جدٌالالدة عالالن طرٌالالق الحجالالم و 

المكالان الالالذي ٌعالالرض فٌالاله ملصالالقاته ومالالن المبلحالالظ ان الملصالالق ٌتبالالع نظامالالا 

تقٌمٌا موجه الى المتلقً الهدف منه إٌصال الرسالة التوعوٌة التً غالبالا مالا 

 .تكون ذات هدف واحد و فكرة واحد
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ـــ  ـــجات الملصـــقممـ             : ان أهالالالم مالالالا ٌمٌالالالز الملصالالالق انالالاله ذا مضالالالمون فكالالالري ٌ

و نفسً و إجتماعً ٌجسد األفكار و الشعارات و الرموز فً كالل حقبالة تارٌخٌالة 

 و على هذا األساس تمٌز الملصق بصفات عدة ممٌزة عن بقٌة وسابل اإلتصال:

تثبالت أو توضالع فالً : حٌالث ٌمكالن أن الملصق وسٌلة سهلة اإلستخدام و النقلـ 

األماكن المبلبمة أو المستهدفة مما ٌسهل عملٌالة الوصالول الالى المسالتقبل لغالرض 

 التؤثٌر و اإلقناع .

: بواسالالطة الوسالالابل الملصــق ٌوصــل المعلومــات التــً مــن الصــعوبة إٌصــالهاـالال 

اإلتصالٌة األخرى لذا عد الملصق وسٌلة على الرغم أنه ال ٌكون محالددا بزمالان 

 طلق.ومكان معٌن أو م

ــد الملصــق وســٌلة إتصــالٌة بصــرٌة ســرٌعة التلقــً ــ ٌع : تتماشالالى و متطلبالالات ـ

 العصر سواء فً إستبلم أو تفسٌر أو أي فكرة أو رمز.

:  و ذلالالك بإسالالتخدامه لؤلغالالراض و األهالالداف بمــا أن الملصــق وســٌلة حضــارٌةـالال 

ة المختلفالالة منهالالالا الدعابٌالالالة، السٌاسالالالٌة التوجٌهٌالالالة، اإلعبلنٌالالالة، التعلٌمٌالالالة، السالالالٌاحٌ

الثقافٌة."
1

 

 شروط نجاح الملصق اإلعالنً التوعوي: ـ 3/3

 هناك ثبلثة شروط أساسٌة على مصممً الملصقات او الدعاٌة و التوعٌة األخذ بهاوهً :

  "اذ ٌجالالب اإللتالالزام بالوقالالت المناسالالب و المبلبالالم لطالالرح موضالالوع التوقٌــت المناســب :

       نسالالبة اإلسالالتعدادالملصالالق ألن ذلالالك ٌضالالمن تفاعالالل الجمهالالور مالالع الموضالالوع و تعالالود 

نالً و التقبل للملصق الى إستعداد الجماهٌر لتقبل األفكار فبلبالد ان ٌالرتبط بتوقٌالت زم

 محدد ومكان معٌن.

                                                           

  .6:1الى ص  :69عذراء اسماعٌل زٌدان، مرجع سابق، بتصرف من صـ 2
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 ان أكثالالالالر مصالالالالممً الملصالالالالقات ٌجسالالالالدون أفكالالالالارا واقعٌالالالالةالتعبٌــــر عــــن الحقٌقــــة :            

       و أحالالالداثا تكالالالون سٌاسالالالٌة او دعابٌالالالة او توعوٌالالالة او ارشالالالادٌة او تربوٌالالالة او ثقافٌالالالة 

او إجتماعٌة فبلبد ان ٌكون الملصق فٌه جانب كبٌر من الصدق رغم وجود المبالغالة 

 .امٌن داخل ملصقات الفضاءاتفً تجسٌد المض

 فالً أساللوب  : ان اإلختٌار األفضالل للكلمالات ٌلعالب دورا اإلختٌار الصحٌح للمفردات

التؤثٌر فً العواطف و اإلنفعاالت مع أخذ بنظر اإلعتبار عن الحشو غٌر المبالرر لاله 

فً النص و العناوٌن مع بقٌة العناصالر األساسالٌة ، و مالن خالبلل الوحالدة و اإلنسالجام 

العام للملصق و المادة المذكورة."بٌن المظهر 
1

 

 "ـ وضوح الهدف و بساطة المضمون.

 بٌن محتوٌات الملصق. ـ االتزان:اي النسجام

 ـ التركٌز على فكرة واحدة.

ـ إستخدام األلوان الملفتة لئلنتباه."
2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.:698،69ـ المرجع السابق، ص   2 

.:34،ص3122عبد الفتاح، تحدٌات اإلعبلم التربوي العربً،اسماعٌل ـ 3   
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 :خالصة 

ٌتمٌز الملصالق اإلعبلنالً بمختلالف انواعاله بإمكانٌالة الوصالول الالى الجمهالور المسالتهدف والالى 

تمالس  جمٌع شرابح المجتمع، وٌؤثر فٌهم سلبا او اٌجابالا و ٌمالدهم ٌؤفكالار ومضالامٌن و رسالابل

 مختلف جوانب حٌاتهم الٌومٌة.

و مالالا ٌمٌالالز الملصالالق اإلعبلنالالً التوعالالوي انالاله ذا مضالالمون فكالالري، ارشالالادي و نفسً،ٌصالالمم 

لتوعٌة الجمهور المستهدف بؤحد الجوانب التً تمس شرٌحة معٌنة مالن المجتمالع كالاألمراض  

قالٌم فنٌالة و واألفات االجتماعٌة. واٌضا له القالدرة علالى جالذب انتبالاه الجمهالور لمالا ٌحملاله مالن 

جمالٌة تتمثل فً الخطوط ، الكتابات ، األلوان ،الصور والرسوم. وهو ٌلعالب دورا هامالا فالً 

عملٌالالة اإلقنالالاع مالالن خالالبلل إتبالالاع اإلسالالتراتٌجٌات اإلعبلنٌالالة البلزمالالة      و جملالالة مالالن الوسالالابل 

 الفنٌة و الجمالٌة و توضٌف وسابل اإلقناع المتنوعة، وتحقٌق شروط نجاحه.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 الفصل الثاني:
  

 أثر األلعاب اإللكترونٌة على سلوك الطفل

 

 ـ األلعاب اإللكترونٌة1

 ـ تأثٌر األلعاب اإللكترونٌة على سلوك الطفل2

 األلعاب اإللكترونٌة والتوعٌة بهـ تجنب مخاطر 3
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 تمهٌد:

اثرت التكنولوجٌا الحدٌثة فً حٌاة االنسان و جعلت للعالم وجها اخر، و اعتبرت مقٌاسا  

     للتقدم الذي وصلت الٌه البشرٌة، واوجدت طرقا جدٌدة لتسهٌل حٌاة االنسان وتعلٌمه 

      و تواصله مع االخرٌن وكذلك لتحقٌق اهدافه، حتى وصل تؤثٌرها الى مجال الترفٌه

اساس تطور مختلف اشكال التكنلوجٌا من هواتف نقالة وكمبٌوتر و بنً ذلك على 

   ،انترنت  حواسٌب و اجهزة لعب ...الخ، فكان هدف الشركات المصنعة لهذه االجهزة 

و التطبٌقات  استهداف مختلف الشرابح االجتماعٌة بما فً ذلك الشرٌحة المهتمة بمجال 

                                                                        .لعاب االلكترونٌة و تطوٌرهاالترفٌه فعمدت على انتاج وتصنٌع العدٌد من اال

" ولما كانت العاب الفٌدٌو احدى نتابج الثورة التقنٌة فهً تعد ولٌدا شرعٌا للعلوم 

 التجرٌبٌة ، كما أنها صناعة ٌشارك فٌها متخصصون فً العلوم السمعٌة و البصرٌة مثل

الموسٌقى والرسم, ولذا كان من المؤمول ان ترفع هذه االلعاب مستوى الذوق العلمً 

والفنً لذى الجمهور , وكانت بوادرها تبشر بذلك لوال دخول الربح التجاري على الخط 

                                                                                  لٌحرفها عن مسارها المؤمول.  

سمالً هو النظام المهٌمن ,وهو ٌهدف دابما الى االستثمار فً فلما كان النظام الرأ

الحاجات البشرٌة السابدة لجنً اكبر قدر من الموال ,فقد ركبت الشركات التجارٌة موجة 

انتاج العاب الفٌدٌو و اخذت تنتج العابا تمٌل الى استثارة الجماهٌر بكل طرٌقة بهدف 

 .                                                             باح متجاهلة بذلك كل الحدود األخبلقٌة زٌادة االر

نتٌجة لذلك فقد ارتفع معدل الطلب على ألعاب الفٌدٌو وراجت تجارتها بشكل رهٌب 

( 211( ملٌار انسان ٌمارسها , وبلغت قٌمة مبٌعاتها)2.3والٌوم ٌوجد ما ٌزٌد على )

                                                                  دوالر سنوٌا . ملٌار
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ومن هذا المنطق تمكنت ألعاب الفٌدٌو بعد اربعٌن سنة فقط من ان تزاحم غٌرها من  

                                                                      كثر من مبة عام ،و مع تطور                  وسابل الترفٌه الرابدة، مثل السٌنما التً ٌزٌد عمرها على ا

                                                                                                                                                                        رسوم العاب الفٌدٌو بفضل التقنٌة الثبلثٌة األبعاد و ارتباط اكثرها باألنترنت )اون الٌن(

توسع نطاق االقبال علٌها و المشاركة بممارستها لٌشمل كل أرجاء العالم ، وباتت تعقد  

لها التجمعات و المعارض و المسابقات الدولٌة ، بحٌث تحولت الى ظاهرة عالمٌة ال 

ة، مما شجع جهات كثٌرة على ان تستثمر ألعاب الفٌدٌو تعبؤ بالحدود الجغرافٌة و الثقافٌ

جانب تحقٌق األغراض التجارٌة." ألغراض العولمة و الغزو الثقافً الى
1

                    

وبهذا اصبح لؤللعاب االلكترونٌة قدرة واسعة على جذب اهتمام العدٌد من االشخاص   

ً اللعب بها، فهً تلفت إنتباههم خاصة المراهقٌن واألطفال و اخذ معظم اوقاتهم ف

بالرسوم  و االلوان ، الخٌال والمغامرة  لما تحتوٌه من مإثرات بصرٌة وسمعٌة قوٌة.   

وبهذا اصبحت األلعاب االلكترونٌة سبلح ذو حدٌن . فكما لها اٌجابٌات فإن لها سلبٌات 

ها اولٌاء االمور لعدة اسباب كعدم االستخدام الصحٌح لها وعدم وجود ضوابط رقابٌة ٌنفذ

بحٌث تمكن الطفل على قضاء جزء من وقت فراغه فً اللعب بها وهم مطمبنً البال 

انها لن تؤثر سلبا علٌهم،  و للتوسع فً الموضوع سؤقوم بالتعرٌف باأللعاب االلكترونٌة 

و انواعها  و سؤذكر اٌجابٌات وسلبٌات األلعاب االلكترونٌة و تؤثٌرها على سلوك الطفل 

 رق الى كٌفٌة تجنب مخاطر األلعاب االلكترونٌة . وأتط

 

 

 

 

 
                                                           

ـ حٌدر محمد الكعبً، األلعاب اإللكترونٌة و أثرها الفكري و الثقافً ، المركز اإلسبلمً للدراسات اإلستراتٌجٌة، 2

.6،  بتصرف ،ص 3128(،4سلسلة اإلختراق الثقافً)  
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                                                              لكترونٌة.األلعاب اإل المبحث األول:

ٌة:تعرٌف االلعاب االلكترون/ـ 1/1  

معٌنة  "تعرف اللعبة انها نشاط ٌنخرط فٌها البلعبون فً نزاع مفتعل ، محكوم بقواعد  

بشكل ٌإدي الى نتابج قابلة للقٌاس الكمً . وٌطلق على لعبة ما بؤنها الكترونٌة فً حال 

توفرها على هٌبة رقمٌة ، وٌتم تشغٌلها عادة على اجهزة الحاسوب و التلفاز و الفٌدٌو      

و الهواتف  النقالة الحدٌثة ،و األجهزة الكفٌة )المحمولة بالكف(."
1

                                                                           و فً تعرٌف اخر:   

 االلعاب االلكترونٌة :

"ٌطلق علٌها اٌضا ألعاب الفٌدٌو واللعبة تعنً نشاط تفاعلً حركً غٌر جدي لغرض 

التسلٌة و االستمتاع ، اما كلمة فٌدٌو فتعنً ان هذا النشاط البد ان ٌتم بواسطة وسٌلة 

ترونٌة سواء إن كانت هذه الوسٌلة طرف مباشر وهو الجهاز او طرف غٌر مباشر الك

شخص اخر ٌلعب على الجهاز او عن طرٌق الشبكة ،وهً ألعاب مبرمجة بواسطة 

الحاسوب وتلعب عن طرٌق أجهزة خاصة موصلة بالتلفاز او أجهزة محمولة او على 

كفً، والمفهوم البرمجً لؤللعاب الحاسوب او الهاتف او الهاتف النقال او الحاسوب ال

االلكترونٌة هً ملف او وسابط متعددة تتضمن غالبا صور و أصوات و عروض من 

    مزٌج خاص من الرسومات و اللقطات تعطً للمستخدم االحساس باألماكن و العقبات 

ا و االعداء الى اخره، باإلضافة الى القدرة على االستجابة ألوامر معٌنة من المستخدم مم

ٌجعله ٌشعر بالمتعة والتحدي "
2
  

 

                                                                                  

                                                           

 26ـ8األطفال، دراسة وصفٌة تحلٌلٌة لؤلطفال للفبات العمرٌة من ـ وسام سالم ناٌف ،تؤثٌر األلعاب اإللكترونٌة على 2

:،ص3126سنة ، بابل ،   
ـ مرح مإٌد حسن ،ظاهرة إنتشار األلعاب األلكترونٌة فً مدٌنة الموصل و تؤثٌرها على الفرد، إضاءات موصلٌة 3

  .4م،ص  3124ه/ أٌلول  2545(،شوال86العدد)
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:االلكترونٌة أنواع االلعاب/ـ 1/2     

ٌختلف تصنٌف االلعاب االلكترونٌة بإختبلف أراء و مفاهٌم العدٌد من الباحثٌن وهٌبات 

 بحسب تؤثٌر محتواها على افكار وسلوكٌات المستخدمٌن لها.المراقبة، وٌكون تقٌٌمها 

        لهذا اختلفوا فً تقسٌمها وتصنٌفها فمنهم من قسمها على اساس مضمون االلعاب 

و انواعها، ومنهم من قسمها على اساس االجهزة المستخدمة فً اللعب، ومنهم من جعل 

نوع فً التقسٌمات ال ٌمنع من تحدٌد تقسٌمها على اساس عدد البلعبٌن بها. ولكن هذا الت

لؤللعاب االلكترونٌةتتمٌز كل منها بخصابص وتتطلب إمكانٌات  وتصنٌف ثبلث عاببلت

ذهنٌة معٌنة لدى البلعب و تتمٌزغالبا بتشابه قواعدها اهدافها الموحدة او توفر احدهما 

حركة ، ألعاب اما التشابه فً القواعد او توحد االهداف وهذه االنواع هً : ألعاب ال

 الذكاء و ألعاب التدرٌب .

: ألعاب الحركةـ /1/2/1  

"تتمٌز هذه األلعاب بؤنها بحاجة الى مهارة حركٌة من قبل البلعب ، وعادة ما تزٌد 

سرعة حركتها فً المستوٌات المتقدمة من اللعبة لتصبح أكثر صعوبة فً إدارة احداثها 

مما ٌتطلب انتباها وردود افعال سرٌعة فً التجاوب أمام الصعوبات التً تظهر و تجمٌع 

ٌتطلب هذا الصنف من األلعاب مهارة فً تحرٌك مقبض التحكم اكبر عدد من النقاط  و 

 ومهارة فً النقر على أزراره ، وتدخل فً هذا الصنف ألعاب اخرى تتمٌز بؤهداف 

خاصة تتعلق بالمغامرات و القتال والقنص ، وبعضها ٌحتوي على كل عناصر األفبلم    

أو رواٌات المغامرة ."
1

 

 الى اربعة انواع فرعٌة وهً :وتنقسم : ألعاب الذكاء ـ/1/2/2

.ألعاب المغامرات والتفكٌرـ   

                                                           

.45 ـ حٌدر محمد الكعبً، مرجع سابق، ص2  
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 ـ العاب ذات طابع استراتٌجً اقتصادي.

 ـ ألعاب ذات طابع استراتٌجً عسكري .

 ـ ألعاب تقلٌدٌة.

وهً من منظور المتفرج البسٌط تشبه أخواتها من  "العاب المغامرات و التفكٌر : -

ٌتقمص الدور المركزي من خبلل بطل افتراضً العاب المغامرات و الحركة فالبلعب 

حاضر او ال فً الشاشة ، لكنها تتمٌز عنها فً مستوى الغموض فٌها والذي ٌحتل مكانة 

هامة فً سٌرورة السٌنارٌو ، و ٌعد االستنتاج والمبلحة شرطان اساسٌان لنجاح البلعب  

ختلف الغموض فعلى طرٌقة المحقق الخاص ، ٌعمل البلعب خبلل اللعبة على حل م

المحٌط باللغز الربٌسً ، وٌتنوع المحٌط بشكل كبٌر من لعبة الى اخرى ، غٌر انه ٌركز 

كله على الواقعٌة وجمال الرسم ، وبهذا تحاول هذه االلعاب ان ٌبحر البلعب فً 

سٌنارٌوهات لمبلحم تلٌق بؤفضل االفبلم ،حٌث تبقً على التشوٌق بصفة دابمة ، لٌقوده 

 ٌذ المهمة .ببطء نحو تنف

وبفضل التقدٌر الدقٌق لمستوٌات الصعوبة التً ال ٌجب ان تكون سهلة  جدا ، ٌنجح 

المصممون فً تشوٌق اكثر البلعبٌن نفورا من ألعاب الحركة ."
1
                                                  

"نجدها تشابه ألعاب التدرٌب حٌث ٌهتم  :ألعاب ذات طابع استراتٌجً اقتصادي  -

كبلهما بمٌكانٌزمات سٌر المدن و انشابها ،فً حٌن أنها تستدعً التفكٌر و قدرة التسٌٌر 

بالعمل على استثمار الوسابل الموجودة تحت تصرف البلعب ، حٌث ان الخطوات 

تجارة معروفة ،إذ وجب اختٌار مكان المدٌنة و تسٌٌر وسابلها الطبٌعٌة من سكان 

،صناعة ....إلخ، الهدف هو الوصول الى التسٌٌر األمثل لكل هذه الوسابل المكونة لها 

حٌث ان المال والصناعة مع التقلبات االجتماعٌة اذا كانت فً حالة توازن تساهم فً 

ازدهار المدٌنة .فؤلعاب االستراتٌجٌات االقتصادٌة تعطً كذلك الفرصة الختبار ردود 

 العقبلنً للصناعات .أفعال النمو غٌر 
                                                           

ـ سعاد هناء و بن مرزوق نوال، األلعاب اإللكترونٌة العنٌفة و عبلقتها بإنتشار ظاهرة العنف المدرسً ، مذكرة  2

.41 ، ص3126/3127ماجٌستٌر فً العلوم  اإلجتماعٌة ، جامعة الجٌبللً بونعامة خمٌس ملٌانة، سنة    
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إذ أن الهدف االساسً هو الحفاظ على هذه المدٌنة ، كما ان البلعب حر فً اختٌار 

مراحل النمو او تغٌٌر قواعد اللعبة  او بإجراء مختلف التعدٌبلت المسموحة ."
1

                                                                                                                                                            

"وهً ألعاب ترتكز على نفس المبدأ لكن  ألعاب ذات طابع استراتٌجً عسكري :ـ 

موجهة نحو موضوع مختلف ، فهذه األلعاب تجعل من البلعب ورٌثا لقابد عسكري 

قاطعاته وأراضٌه وبناء مبانً حقٌقً ، فمن أجل النجاح ٌجب علٌه استغبلل موارد م

عسكرٌة وتشكٌل فٌالق لغزو أراضً المنافس، ولذا على البلعب ان ٌعرف قدرات 

الجٌش الذي اختاره و وضع استراتٌجٌة حقٌقٌة للهجوم و الدفاع من أجل حسن التوقع    

او الرد على تحركات الخصوم ، وتتطلب هذه األلعاب على غرار األلعاب االستراتٌجٌة 

قتصادٌة ،قدرات للتحلٌل والتقٌٌم وسرعة فً التفكٌر أبعد من تلك الموجودة فً اال

."فورٌة  االلعاب االقتصادٌة اي من النادر اتخاذ قرارات
2
                                                     

نجدها غالبا تدخل فً اطار االنظمة االعبلمٌة المبرمجة فً عدة  ": عاب التقلٌدٌةاألل ـ

(البعض منها نجده dèmineur) اجهزة لئلعبلم األلً مثل لعبة األوراق ،لعبة المحرف 

حٌث ٌصل صداها الى اغلب المستعملٌن." windowsفً نظام الوٌندوز
3

 

ـ العاب التدرٌب )المحاكان(:/1/1/3   

ات واقعٌة خصوصا الرٌاضٌة منها ، وقواعدها ممثلة "هً صورة طبق االصل لنشاط

بدقة ومستمدة من الواقع كؤلعاب كرة القدم ،التنس ، السلة ، سباق السٌارات ،ففً لعبة 

"مثبل ،هً لعبة من انتاج شركة flysimulationالتدرٌب على قٌادة الطابرات لعبة" 

مٌكروسوفت ومن اشهر واقدم ألعابها ، حٌث ان الطٌار ٌؤخذ مكانه فً واجهة الطابرة 

كما هو الحال فً الحقٌقة ، امامه عدة أجهزة للتحكم و القٌادة تحتاج كلها الى مراقبة ، 

المراقبة  وإعادة برمجة تتطلب معرفة خاصة اساس نظرٌة لتحدٌد دور كل منها فً لوح 

                                                           

ى األطفال، مذكرة ماجٌستٌر فً علوم اإلعبلم و اإلتصال مرٌم قوٌدر ،أثر األلعاب اإللكترونٌة على السلوكٌات لدـ 2

.76ص  بتصرف،،3122/3123جامعة الجزابر ،   

.43ص اء و بن مرزوق نوال، مرجع سابق ،ـ سعاد هن3   

. 76مرٌم قوٌدر، مرجع سابق، ص ـ  3 4 
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من خزان الوقود ، العلو ، سرعة الرٌاح ،االتجاه ....إلخ ، وجب التحكم فٌها  عن طرٌق 

                                              المحاولة و االعادة للتؤقلم عن طرٌق التركٌز الذهنً .

احد  "علً العموم تدل )عبارة لعبة الكترونٌة( علىالعاب غٌر مصنفة : /ـ 1/1/4

االنواع الثبلثة السابقة ، ومع ذلك توجد برامج متعددة الوسابط وبرامج لعب ال ٌمكن 

تصنٌفه ضمن ألعاب الحركة او ألعاب االستراتٌجٌة و التفكٌر او ألعاب المحاكاة ."
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.77المرجع السابق ،صـ 2   
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 الطفل .    المبحث الثانً : تأثٌر األلعاب اإللكترونٌة على سلوك

اهتمام األطفال و اقبالهم علٌها عقول و لكترونٌة الحدٌثة على استحوذت االلعاب اال

من انواع مختلفة من االلعاب اوقات فراغهم بما ٌستهوٌهم  بهدف التسلٌة ومؤل

الكثٌر من االٌجابٌات لها مثل هذه االلعاب تعتبر سبلحا ذو حدٌن ، لكن االلكترونٌة . 

                         والتً البد من تسلٌط الضوء علٌهال الطفعلى سلوكٌات و افكار التً تنعكس والسلبٌات 

مما الشك فٌه ان لكل  :التأثٌرات االٌجابٌة  لأللعاب االلكترونٌة /ـ 2/1

تطورواختراع أثر اٌجابً و فوابد على مستخدمٌها، وكذلك الحال فً االلعاب 

 االلكترونٌة و التً أكد خبراء بؤن لها اهمٌة تنعكس إٌجابا على األطفال ، نذكر منها:        

تمتاز االلعاب االلكترونٌة بنواحً اٌجابٌة ، فهً تنمً " االثر التعلٌمً:/ـ 2/1/1

الذاكرة وسرعة التفكٌر ، كما تطور حس المبادرة والتخطٌط و المنطق .و مثل هذا النوع 

تولً تشغٌل  من االلعاب ٌسهم فً التآلف مع التقنٌات الجدٌدة ، بحٌث ٌجٌد األطفال

المقود    و استعمال عصا التوجٌه  والتعامل مع تلك اآلالت باحترافٌة ، كما ان الطفل 

ا وحٌدا ، لكن إلٌجاد الحلول و حل االلغاز ، ٌحتاج لبلستعبلم من حٌن ٌلعب ٌكون غالب

أصدقابه  و أسرته ومن الباعة قبل شرابها ، اذ ٌحتاج الى اقامة الحجج ، وطرح األسبلة           

و الحصول على شروحات و تبادل المعلومات، وهذه االبعاد من المشاركة مهمة، حتى 

كما ان الطفل أمام االلعاب االلكترونٌة  ٌصبح اكثر وان كان األهل ال ٌبلحظونها . 

حٌوٌة ونشاطا ."
1

        

"خصص الدكتور )عبد هللا الهدلق ( فقرة من بحثه الموسوم )االلعاب االلكترونٌة 

 ..االٌجابٌات والسلبٌات( تتضمن منافع خاصة بممارسة ألعاب الفٌدٌو استنادا ألبحاث 

هذه االلعاب تساعد على تنمٌة الذاكرة وسرعة علمٌة فً هذا الصدد ،و أوضح ان 

التفكٌر وتطور حس المبادرة والتخطٌط و المنطق ، كما انها تعلم القٌام بمهام الدفاع 

والهجوم فً آن واحد وتحفز التركٌز واالنتباه وتنشط الذكاء ،ألنها تقوم على حل 

                                                           

.23وسام سالم ناٌف، مرجع سابق، ص ـ  2   
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تعلم الطفل التفكٌر األحاجً او ابتكار عوالم من صنع المخٌلة ،كما ان هذه األجهزة 

 العلمً الذي ٌتمثل بوجود مشكلة ثم التدرج بحلها . 

وعلى الصعٌد ذاته ٌإكد الباحثان )د. عاطف محمود( و)د. محمد السٌد( ان استخدام 

برنامج االلعاب التعلٌمٌة االلكترونٌة كان له فعالٌته فً تنمٌة مهارات استخدام الكمبٌوتر 

م فإن ترسٌخ هذه المهارات وتنمٌتها لدى الجٌل الرقمً ألطفال مرحلة الروضة ، ومن ث

ٌتطلب توجٌه المزٌد من االهتمام نحو إنتاج برامج االلعاب االلكترونٌة التعلٌمٌة المناسبة 

لمرحلة رٌاض األطفال وادماج  هذه البرامج فً الخبرات التعلٌمٌة المقدمة لهم ."
1

 

"تإكد البروفٌسورة دافنً بافلٌر ان ممارسة األطفال  أللعاب  :األثر الصحً /ـ 2/1/2

الفٌدٌو بشكل معتدل لها تؤثٌر اٌجابً على تصرفاتهم . و تضٌف: ان وفقا لبلختبارات فقد 

تبٌن ان االشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ال ٌقضون وقتا فً ممارسة ألعاب الفٌدٌو ٌملكون قوة 

ً جلسات لممارسة ألعاب الفٌدٌو لمدة تتراوح بٌن نظر طبٌعٌة ، لكن عندما تم اقحامهم ف

( ساعة اسبوعٌا فقد تحسنت قوة نظرهم ، واصبح نظرهم ممتازا فً إستخبلص 26ـ6)

معلومات صغٌرة من بٌن معلومات مزدحمة ، كما اصبحوا أفضل فً تمٌٌز درجات 

ال ٌجعل  مختلفة من اللون الرمادي ، وبناء على ٌثبت ان كثرة ممارسة ألعاب الفٌدٌو

 النظر أسوأ وانما أفضل.                                                                                          

 

وتضٌف الباحثة: وفقا لؤلبحاث المختبرٌة فإن األلعاب االلكترونٌة ال تسبب الشد العصبً 

ممارسً ألعاب الفٌدٌو ٌمتلكون و تشتٌت االنتباه و إنما العكس هو الصحٌح ، فهً تجعل 

مٌزات متفوقة على غٌرهم من ناحٌة التركٌز و القدرة على تتبع االجسام بشكل افضل .  

هذا وقد تمكنت بعض االلعاب االلكترونٌة من معالجة جملة من األمراض المستعصٌة 

خبلل وقت قٌاسً ، مثل امراض الشلل الدماغً و التصلب العصبً المتعدد و حبلت 

 جلطات التً تحتاج الى جلسات عبلج عدٌدة لتحسٌن حالة المصابٌن بها .               ال

ٌرى  على الصٌد النفسً و االجتماعً: األثر النفسً و االجتماعً  /ـ2/1/3 

الباحثان )محمد العبري ( و )ٌوسف النٌري( ان فوابد ألعاب الفٌدٌو تتمثل فً المساعدة 
                                                           

.53ـ حٌدر محمد الكعبً ، مرجع سابق، ص  2   
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على التفكٌر و الذكاء مثل االلعاب االستراتٌجٌة و ألعاب الحرب و ألعاب المحاكاة ، اذ 

       تشٌر الكثٌر من الدراسات ان بعض االلعاب االلكترونٌة تإدي الى الراحة النفسٌة 

                  و تقوي روح التدرٌب و التعاون و التنظٌم و الشعور بالثقة فً النفس .                           

وفً دراسة مٌدانٌة اجراها المركز الثقافً للطفولة فً دولة قطر بٌنت ان اهم تغٌٌر 

اٌجابً قد ٌنتج من ممارسة األطفال والناشبة لؤللعاب االلكترونٌة هو :تنمٌة المهارات 

المعرفٌة و اللغة والحوار، وبعده ٌؤتً التغٌٌر االجتماعً االٌجابً كاإلقبال على 

 تواصل االجتماعً مع أقرانهم و تعزٌز الثقة بالنفس و االنجاز .                       ال

و اشار الكاتب ) محمد عدنان القماز ( الى نتابج جملة من األبحاث التً تثبت عدم وجود 

عبلقة بٌن استخدام ألعاب الفٌدٌو و العزلة االجتماعٌة ،بل ان بعض األبحاث اثبتت 

اعل االجتماعً ضمن العابلة بعد حٌازة لعبة فٌدٌو ، وان غالبٌة األطفال   الزٌادة فً التف

 ـ األوالد خاصة ـ الذٌن لعبو ألعاب الفٌدٌو ٌتصرفون اجتماعٌا اكثر .

و وفقا ألبحاث اخرى تبٌن ان ممارسة ألعاب االلكترونٌة عمل مثمر ٌنتج عواطف 

فرصة لتطوٌر القدرة على بناء  اٌجابٌة و عبلقات اجتماعٌة قوٌة وشعورا باإلنجاز و

حس لتننفٌذ أعمال مفٌدة و مثمرة ."
1

 

 وٌمكن تلخٌص إٌجابٌات األلعاب االلكترونٌة كاآلتً :                                       

 " تعمل األلعاب االلكترونٌة على زٌادة قدرة الطفل على التعامل مع اي من

 المشكبلت و العقبات  غٌر الطبٌعٌة  .

  لؤللعاب االلكترونٌة دور فً تعزٌز ذكاء األطفال و تقوٌة مهارات عقلٌة لدٌه

حٌث تعمل على حشد الجهود الذهنٌة و التفكٌر من أجل الوصول لحل اللعبة التً 

 ٌحتاج التقدم فٌها .

 .تقوٌة جانب التوقع و التنبإ و التفكٌر و وضع نهاٌات لؤلحداث 

  الهواٌات التً ٌعشقها الطفل.تقوم االلعاب بدور كبٌر فً تعزٌز 
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  ًتساعد األلعاب االلكترونٌة تقوٌة خٌال الطفل وحثه على التخٌل و التفكٌر ف

"حلول سرٌعة للمشكبلت.
1

 

و اشباع على تعلٌم الطفل قدرة   جملة هذه االٌجابٌات فإن االلعاب االلكترونٌةمن و 

 خٌاله بطرٌقة حٌوٌة .

لكل فعل ردة فعل فإن بما انه و  :االلكترونٌةالتأثٌرات السلبٌة لأللعاب /ـ 2/2

 إن ٌصل حبه لها لحد  ما و ٌتضح خطرها على الطفل. سلبٌات لؤللعاب االلكترونٌة 

اثر اشد واكثر على السلبٌات لهذه ٌرى البعض بؤن لهذا ، و اإلدمان على ممارستها

من هذه  ، تحدد سلوكٌاته و افكاره، نذكرفً مرحلة عمرٌة حساسة الطفل لكونه 

 السلبٌاتك

األثر الصحً:/ـ 2/2/1  

"كشفت الدراسات بسرعة ان مستعملً األلعاب االلكترونٌة ٌستعملون وسابل ترفٌه قلٌلة 

كمشاهدة التلفاز و قلٌبل ما ٌطالعون الكتب، كما اكدت الدراسات ان إدمان نسبة كبٌرة من 

الناس بمختلف األعمار على األلعاب عبارة عن مسؤلة وقت حتى مع الفبة التً كانت 

س للهو عبارة عن تبذٌر للوقت، وقد ذكرت بعض الدراسات ان تقول ان الوقت المكر

بعض األولٌاء ٌشتكون حالة أطفالهم ممن أصٌبوا بهوس إقتناء األلعاب اإللكترونٌة       

و اإلدمان علٌها من وجود بعض المشاكل الصحٌة و التربوٌة بٌن أطفالهم مثل : إستنفاذ 

ضعف البصر،اإلصابة بإنحناء الظهر  طاقات األطفال و المراهقٌن، تدمع العٌنٌن،

وتقوس العمود الفقري، رعشة تصٌب أصابع الٌدٌن، الصداع و الدوار إلى ضعف 

التحصٌل و النتابج الدراسٌة، و كذلك العزلة عن الناس و إنتشار السمنة بٌن االطفال 

تناء بسبب نقص الحركة واإلبتعاد عن األنشطة الرٌاضٌة، فكثٌر من األولٌاء ٌرون فً إق

بعض األلعاب اإللكترونٌة بعض الفوابد كؤن تحد من خروج الطفل خارج المنزل        

أو كبدٌل ألخذ أبنابهم فً نزهة مٌدانٌة للحدابق أو الغابات نظرا ألنهم مشغولون و لدٌهم 

                                                           

.41/23/3129، ت إ 32/13/3128ت ن  ، https://www.hiamag.com ـ رٌهام كامل، فوابد وأضرار  2 
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الكثٌر من اإلرتباطات و بهذا فإن معظم األولٌاء ال ٌدركون مخاطر و تبعٌات هذه 

ندما ٌصاحب ذلك سوء إستخدام  من قبل الطفل، كما ان غٌاب األلعاب خصوصا ع

الرقابة على محبلت البٌع أدى إلى وجود ألعاب لها أثارصحٌة و سلوكٌة سٌبة على 

 المستخدمن و لقد أثبتت اإلحصاءات الصادرة من بعض الجهات الدولٌة المتخصصة ان

اإلدمان على ممارسة هذه آثار هذه األلعاب على صحة وسلوك الطفل ، تقع ما بٌن 

األلعاب، وبٌن اإلصابات المختلفة ألعضاء الجسم، إلى غٌر ذلك من اآلثار األخرى على 

شخصٌة الطفل، عبلوة على ما تسببه هذه األلعاب اإللكترونٌة من أضرار نتٌجة ما 

تفرزه من إشعاعات و ذبذبات على جسم الطفل، و ما ٌصاحب ذلك الحقا من تهٌبات    

م مفزعة أثناء اللٌل لبعض األطفال خصوصا تلك األلعاب، و القصصن و المشاهد و أحبل

المرعبة المتوفرة على األقراص المدمجة تإدي أٌضا إلى أطبلق العنان لخٌال الطفل فً 

 أمور متناقضة.

و قد قام عدد من الباحثٌن بدراسة أثر األلعاب اإللكترونٌة على الدماغ، و قد وجدت 

تتجه نحو تدمٌر أدمغة المراهقٌن و ذلك من خبلل إعاقة تطور الدماغ  بعض الدراسات 

 و أن هذه األلعاب تنتج أجٌاال غبٌة و تمٌل إلى العدوان أكثر من األجٌال السابقة، كما ان

لدٌهم المٌل نحو فقدان السٌطرة على أنفسهم، وقد تم قٌاس مستوى النشاط لدى مبات من 

" وقورن بؤدمغة طلبة آخرٌن Nintendoالحاسوب" المراهقٌن  الذٌن ٌلعبون لعبة

ٌقومون بؤنشطة حسابٌة بسٌطة، أظخرت النتابج بؤن مستوىنشاط الدماغ لدى المراهقٌن 

 الذٌن ٌقومون بالعملٌات الحسابٌة أكثر من هإالء الذٌن ٌلعبون ألعب الحاسوب.

رة طوٌلة ٌضع كما أظهرت نتابج الدراسات أٌضا ان اللعب باأللعاب اإللكترونٌة لفت

األطفال فً خطر البدانة، و نوبات متكررة من التوتر، و إجهاد العٌنٌن و إحتمال ظهور 

نوبات الصرع لدى بعض األطفال، كما ان اللعب بؤلعاب العنف تزٌد من اإلثارة 

 الفٌزٌولوجٌة و ضربات القلب وضغط الدم.
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النظر نتٌجة تعرضه كما تإثر هذه األلعاب سلبا على صحة الطفل، إذ ٌصاب بضعف 

لمجاالت األشعة الكهرومغناطٌسٌة قصٌرة التردد المنبعثة من شاشات التلفاز التً ٌجلس 

 أمامها ساعات طوٌلة أثناء ممارسته اللعب، هذا ما أكدته الدكتورة إلهام حسٌن أستاذة 

طب األطفال بجامعة عٌن شمس فً دراسة حدٌثة لها، و أضافت أٌضا ان من أخطارها 

مجموعة من اإلصابات فً الجهاز العضلً و العظمً، حٌث إشتكى العدٌد من  ظهور

األطفال من آالم الرقبة، و كذلك من أضرارها اإلصابة بسوء التغذٌة، فالطفل ال ٌشارك 

أسرته فً وجبات الغذاء و العشاء، فٌتعود على األكل غٌر الصحً فً أوقات غٌر 

مناسبة للجسم."
1

 

 ً و السلوكً:التأثٌر النفس/ـ 2/2/2

"ٌتؤثر الطفل و المراهق سلبا بما ٌشاهده من هذه األلعاب اإللكترونٌة و األقراص 

المدمجة عبر شاشات التلفزٌون و الكمبٌوتر وقاعات اللعب اإللكترونٌة، فهً تعمل على 

تولٌد نزعة الجبن لدى األطفالن وتقوي إرادتهم لتولٌد العنف والعدوانٌة والتقلٌد        

ل و الخمول، و قدتهم إلى إكتساب سلوك و حاالت مرضٌة نتٌجة لئللتصاق الشدٌد الكس

بهذه األلعاب الخطرة،باإلضافة إلى تؤسٌس نزعة الشر و العدوانٌة و الجرٌمة فً نفوس 

هاإالء".
2

                                                                                        

دراسة أمرٌكٌة الى ان ممارسة األطفال أللعاب الفٌدٌو التً تتسم بالعنف و" تشٌر 

تجعلهم عدوانٌٌن بشكل أكبر، و أظهرت نتابج البحث ان ذلك الضرر النفسً ٌمكن ان 

ٌصٌب حتى األطفال الذٌن ٌمارسون هذه األلعاب بشكل عارض، و ترى الدراسة ان 

أكثر ضررا من العنف الذي ٌعرضه  العنف فً األلعاب التفاعلٌة ألعاب الكمبٌوتر

التلفزٌون. فقد وجد العلماء ان السلوك العدوانً، واألفكار العدابٌة، و حدة الطبع         

و سرعة اإلنفعال تتزاٌد بشدة لدي البنٌن و البنات فً أعقاب لعبهم ألعابا عنٌفة، و ان 

دمر اإلنجازات العلمٌة التً ممارسة األلعاب اإللكترونٌة العنٌفة لفترة طوٌلة من الوقت ٌ

 ٌحققها األطفال.

                                                           

.253،254ـ مرٌم قوٌدر ، مرجع سابق، ص 2   
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وقد جاءت تلك الدراسة بعد مرو عام على حادثة إطبلق النار و القتل التً شهدتها 

، وراح Columbine High Schoolمدرسة كولومباٌن الثانوٌة بوالٌة كولورادو

اإلنتباه آخرٌن وهً المذبحة التً لفتت  35طالبا و معلما باإلضافة  لجرح  23ضحٌتها 

بشكل كبٌر للعنف الذي تعج به األلعاب اإللكترونٌة، حٌث قام المراهقان دٌبلن كلٌبولد 

Dylan Klebold و إرٌك هارٌسEric Harris  بإطبلق النار بمدرستهما الثانوٌة

قتٌبل من زمبلبهم باإلضافة ألحد المعلمٌن، وذلك قبل ان ٌقتبل نفسٌهما، وفً 23فؤسقطا 

بهما وصفا عملٌة القتل التً إرتكباها بؤنها ستكون مثل لعبة الفٌدٌو تسجٌل تركاه ورا

المحببة الى قلبٌهما. وٌقول أحد األطباء النفسانٌٌن و ٌدعى جٌرالد بلوك:    Doomدوم

       بؤن مرتكبً جرٌمة القتل كلٌبولد و هارٌس كانا مولعٌن بؤلعاب إلكترونٌة مثل دوم

و التً ٌمكن الحصول على نسخة منهما على  & Wolfenstein Doomو ولفٌنشتاٌن 

األنترنت     و ٌشٌر جٌرالد بلوك الى ان الحماس و الغضب الذي كان ٌنتابهما أثناء 

ممارسة تلك األلعاب العنٌفة قاما بتفرٌغه على أرض الواقع. و فً إستطبلع أجرته إحدى 

فً التصوٌت،  من المشاركٌن و المشاركات %9665الصحف السعودٌة إعترف خبللها

بقناعتهم الكاملة بؤن األلعاب اإللكترونٌة العنٌفة التً ٌشترونها بؤنفسهم طابعٌن ألطفالهم 

تمثل خطرا حقٌقٌا ٌهدد أطفالهم."
1

 

التأثٌر العلمً و التعلٌمً:/ـ 2/2/3  

" فً السنوات األخٌرة شكلت األلعاب اإللكترونٌة باإلضافة الى الحاسبات المنزلٌة         

ألنترنٌت بٌبة هامة فً حٌاة األطفال ، و تسببت فً تغٌرات ربٌسٌة فً طبٌعة التعلم و ا

هذه التغٌرات خلقت فجوة ما بٌن الطرابق التً تعلم بها اآلباء و األجداد و تلك التً 

 تعاملت بها األجٌال الجدٌدة مع المعلومات و المعارف، ومع ذلك فإن الوسابل التعلٌمٌة 

قلٌلة فً المواقف التربوٌة الرسمٌة، اي ان بٌبة التعلم اإلفتراضً فكرة الجدٌدة ما زالت 

مركزٌة فً المجتمعات الحدٌثة، وٌقصد بهذه البٌبة مجموعة أدوات التعلم و التعلٌم       

                                                           

ـ دكتور فهد بن عبد العزٌز الغفٌلً، األلعاب اإللكترونٌة خطر غفلنا عنه ٌهدد األسرة و المجتمع، مكتبة الملك فهد 2

.38،39ه،ص  2542الوطنٌة، الرٌاض،    
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و التً من بٌنها الحاسوب و األنترنٌت، والتً تعلً من خبرات التبلمٌذ التعلٌمٌة          

مع التكنلوجٌا." ان بٌبات التعلم اإلفتراضً تقدم الكثٌر من الفوابد  و تهًء تفاعل المتعلم

"ان ثمة مجاال  GROSمنها: المرونة ،و اإلنتشار و التكٌفٌة. و ٌعتقد الباحث "جروس

آخر غنً بإمكانٌاته الكامنة فً مجال التعلٌم و الدافعٌة و اإلندماج التام للمتعلمٌن، هذا 

ترونٌة التً تشكل معظم الوسابل األكثر تفاعبل فً ثقافتنا المجال هوعالم األلعاب اإللك

 الحالٌة.

لقد نجح األطفال فً دخول عالم الثقافة الرقمٌة من خبلل األلعاب الرقمٌة، لقد 

إكتسبواالثقافة الرقمٌة خبلل اللعب غٌر الرسمً، وعلٌه فبل المدارس وال المإسسات 

 االهمٌة التى ٌستحقها.التربوٌة األخرى قد اولت هذا المجال الهام 

ان إستخدام األلعاب اإللكترونٌة من طرف األطفال و المراهقٌن مثال جٌد للدخول الى 

عالم التكنولوجٌا، فالتعامل مع ألعاب الحاسوب ٌمثل بداٌات إتصالهم بالحاسوب فاألطفال 

من خبلل لعبهم هذا ٌتعلمون اإلستراتٌجٌات األساسٌة والمهارات التً ستساعدهم 

لولوجالى العالم اإلفتراضً، إضافة لذلك فإن األلعاب اإللكترونٌة تمثل برامج ٌسهل ان ل

 تعلم من خبللها المناهج المدرسٌة بهدف تعلٌم إستراتٌجٌاتو طرابق فاعلة.

وبهذا ٌقضً معظم األطفال ساعات طوٌلة أمام أجهزة األلعاب اإللكترونٌة وهذا ما ٌإثر 

العلمً،و ذلك بسبب انشغالهم و إنغماسهم فً عالم  سلبا على تحصٌلهم الدراسً و

 األلعاب  اإللكترونٌة الذي ٌجعلهم ٌهملون دروسهم و واجباتهم المدرسٌة، وٌقل مٌلهم 

للمطالعة و قراءة الكتب، وٌزٌد ضعفهم فً التحصٌل الدراسً، مما ٌخلق مجتمعا أمٌا 

جتمعا مستهلكا المنتجا."ٌفتقر لؤلدمغة البشرٌة و العلماء و المفكرٌن، و ٌصبح م
1

 

التأثٌر اإلجتماعً:/ـ 2/2/4  

"ان األلعاب اإللكترونٌة  قد تعرض الطفل الى خلل فً العبلقات اإلجتماعٌة إن هو أدمن 

على ممارستها، وسبب ذلك هو أن الطفل الذي ٌعتاد النمط السرٌع فً األلعاب 

                                                           

.258ـ مرٌم قوٌدر، مرجع سابق، ص 2   
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الحٌاة الٌومٌة الطبٌعٌة التى تكون اإللكترونٌة قد ٌواجه صعوبة كبٌرة فً اإلعتٌاد على 

فٌها درجة السرعة أقل بكثٌر مما ٌعرض الطفل الى نمط الوحدة والفراغ النفسً سواء 

فً المدرسة أو فً المنزل".
1

 

"كما أشارت دراسة قام بها الطبٌب النفسانً دٌفد غٌنفٌلد شملت ثمانٌة عشر ألف شخص 

بالعزلة و اإلنفصال عن البٌبة المحٌطة الى ان مدمنً األلعاب اإللكترونٌة ٌشعرون 

بهم،وال ٌعود الواحد منهم واعٌا بالزمان أو المكان، حٌث ٌصبح جزءا من عالم اللعبة بل 

وٌشعر أنه ٌجسد شخصٌة خارقة غٌر موجودة على أرض الواقع وهذا مإشر خطٌر".
2

 

األضرار الدٌنٌة:/ـ 2/2/5  

ت بٌع األلعاب اإللكترونٌة و مراكز "فً ضل غٌاب أجهزة الرقابة الرسمٌة على محبل

الوعً بمخاطر ذلك  األلعاب و عدم مراقبة األسرة لما ٌشاهده أبنابهم من األلعاب  وعدم

أدى الى تسرب ألعاب و برامج هدامة تروج ألفكار و ألفاظ و عادات تتعارض مع تعالٌم 

بعض األلعاب فً  الدٌن و عادات و تقالٌد المجتمع و تهدد اإلنتماء للوطن، كما تسهم

تكوٌن ثقافة مشوهة و مرجعٌة تربوٌة مستوردة، وأن بعض األلعاب تدعو الى الرذٌلة    

و التروٌج لؤلفكار اإلباحٌة الرخٌسة التً تفسد عقول األطفال و المراهقٌن على حد 

سواء، وان محتوٌات ومضامٌن بعض األلعاب اإللكترونٌة بما تحمله من سلبٌات 

ادٌة ومسٌبة للدٌانات وبالذات الدٌن اإلسبلمً، قد تإثر سلبا على وطقوس دٌنٌة مع

األطفال. كما ان تعلق األطفال و المراهقٌن باأللعاب اإللكترونٌة ٌلهٌهم عن أداء بعض 

العبادات الشرعٌة، وبالذات أداء الصلوات الخمس فً أوقاتها، كا انها قد تلهٌهم عن 

ة طلباتهم، باإلضافة الى إلهابهم عن صلة األرحام   طاعة الوالدٌن و اإلستجابة لهم وتلبٌ

و زٌارة األقارب."
3

                  

                                                           

.:2ـ وسام سالم ناٌف، مرجع سابق ، ص 2   

.49عبد العزٌز الغفٌلً، مرجع سابق، ص دكتور فهد بن  ـ3   

22ـ وسام سالم ناٌف، مرجع سابق، ص 4   
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ٌمكن ان هذه السلبٌات تصل الى اعلى مستوٌاتها من الضرر فً ضل غٌاب رقابة 

األبوٌة و إدمان الطفل لهذه االلعاب  التى  تصل به الى  استخدام العنف  و قضاء جمٌع 

 اوقاته فً ممارستها .

وبالتالً فإن األلعاب اإللكترونٌة تعتبر سبلحا ذو حدٌن لما لها من اٌجابٌات وسلبٌات 

تعود  على الطفل إما بالمنفعة او الضرر، وذلك ٌعتمد على نوع األلعاب اإللكترونٌة 

 الممارسة من قبلهم، وكذلك وجوب وضع رقابة من قبل األهل على أطفالهم.

 األلعاب االلكترونٌة و التوعٌة بها.المبحث الثالث : تجنب مخاطر /3

أكد أكادٌمٌون وخبراء أن األلعاب اإللكترونٌة تعزز الذكاء والمهارات المعرفٌة لدى "

شدٌدة »األطفال وتجعلهم ٌستكشفون كل جدٌد فً العلوم، وصف آخرون تلك األلعاب بـ

ج األفكار العنٌفة والمتطرفة بٌن النشء، مإكدٌن«الخطورة أن الرقابة  ، لكونها ترو 

األسرٌة غاببة، وهً خط الدفاع األول عن األبناء، تلٌها الحمبلت التوعوٌة ودور 

 .الجهات المختصة

واعترف أولٌاء أمور بؤن العزلة التً تعٌشها شرٌحة كبٌرة من األبناء داخل غرفهم 

منها المغلقة دون أي نوع من الرقابة، هً التً تقودهم إلى األلعاب اإللكترونٌة وما تتض

 .من مخاطر، مشٌرٌن إلى أن انشغالهم فً دوامة العمل هو ما ٌضعف الدور الرقابً

من جهتها، أكدت هٌبة تنظٌم االتصاالت أنها تحرص على بث رسابل إرشادٌة ونصابح 

إلى الشباب المهتمٌن باأللعاب اإللكترونٌة عبر اإلنترنت لحماٌة الشباب من مخاطر 

 .بعض األلعاب اإللكترونٌة

أكد الدكتور أحمد العموش، أستاذ علم الجرٌمة فً جامعة الشارقة، أن األلعاب و

منفرداً فً عوالمه  ا الطفل، وٌعشقه«أساطٌر الوهم»اإللكترونٌة المجانٌة ٌسمونها 

االفتراضٌة خبلل عزلة تامة بعٌداً عن أعٌن أسرته، موضحاً أنها ألعاب تهدف إلى 

الحوت »تإدي إلى االنتحار والقتل مثل لعبة  التسلٌة والمتعة، ولكن فً مضمونها

التً انتبه اآلباء لها بعد أكثر من واقعة انتحار ألطفال وشباب فً العدٌد من « األزرق
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التً سببت الرعب للعاببلت واإلٌذاء لؤلطفال الذٌن لم ٌستجٌبوا « مرٌم»الدول، ثم لعبة 

ٌن األطفال والمراهقٌن التً استحوذت على عقول مبلٌ« بوكٌمون»إضافة إلى لعبة 

التً توهم « جنٌة النار»وخل فت حوادث قاتلة وحاالت هوس وجنون، وكذلك لعبة 

األطفال بتحوٌلهم إلى مخلوقات نارٌة خارقة، وتطالبهم بالبقاء منفردٌن داخل غرفهم 

حتى ال ٌزول مفعول الكلمات السحرٌة التً ٌرددونها ومن ثم ٌحرقون أنفسهم، وكلما 

 1".باء إلى خطورة لعبة ما ٌتم اختراع أخرى باسم جدٌدانتبه اآل

ولهذا وجب أخذ الحٌطة والحذر لتجنب مخاطر األلعاب اإللكترونٌة  و إنعكاساتها السلبٌة 

على األطفال ولفعل ذلك ٌجب توعٌة األهالً و أولٌاء األمور بمخاطر هذه األلعاب 

 وكذلك تقدٌم نصابح لتجنبها.

 األلعاب اإللكترونٌة./ـ التوعٌة بمخاطر 3/1

ٌعتبر الكثٌر من االباء و االمهات ان استغراق اطفالهم فً اللعب باأللعاب االلكترونٌة 

هو امر جٌد و اهون لطفلهم من اللعب فً الشارع، هذا اإلعتقاد الخاطا هو ما ادى 

 بتؤثٌر االلعاب االلكترونٌة سلبا على سلوك الطفل ، و ان تلك الساعات الطوٌلة التً

و بلوغهم لدرجة  ٌقضونها فً لعبها ماهً اال تدمٌر لعقولهم و شخصٌاتهم وسلوكٌاتهم

 اإلدمان علٌها.

وربما قد ٌتبادر سإال لدي األباء حول ما إذا كان أطفالهم مدمنٌن على تلك األلعاب التً 

 ٌلعبونها او ال و ماهً مظاهر إدمانهم لها؟

 اإللكترونٌة:إدمان األطفال على األلعاب /ـ 3/1/1

هً ظاهرة تتمثل فً االعتٌاد الكامل والمستمر لدى الطفل على ممارسة االلعاب 

االلكترونٌة عبر وسابل وسٌطة بشكل دابم ٌإثر على نشاطه الطبٌعً كطفل وٌجعله فً 

                                                           

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports  رحاب حبلوة ونورا األمٌر، األلعابـ 2 

بناء فً غفلة من أولٌاء األموراإللكترونٌة تسرق األ   

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports
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حالة انفصال دابم عن الحٌاة الطبٌعٌة مخلفا حالة من التعلق الشدٌد بتلك االلعاب تحتل 

 ً ٌقظته ونومه.الطفل ف وجدان

 اإلدمان: /ـ أسباب3/1/2

تتمثل أهم اسباب ادمان االلعاب االلكترونٌة والتً تم رصدها وفق دراسات واحصابٌات 

 :عملٌة وواقعٌة فً

حالة النشوة واإلحساس بالقوة التً ٌشعر بٌها الشخص فً فضاء االلعاب الكترونٌة ـ 

 .والتً ٌفتقدها فً الواقع

ترونٌة فً قتل حالة الفراغ المادي والشخصً الذى قد ٌعانى منه نجاح االلعاب االلكـ 

 . كثٌر من االشخاص خاصة فً فترة المراهقة

الرغبة الجامحة فً الهروب من العالم الواقعً بمشاكله وهمومه الى عالم األلعاب ـ 

 .المرح

ة الى حالة التجدٌد والتحفٌز الدابم الذى تتقنه شركات انتاج االلعاب االلكترونٌة اضافـ 

االحساس بروح الفرٌق والتواصل التً تنتاب الشخص عند ممارسته االلعاب 

 .االلكترونٌة

ومن اهم اسباب ادمان االلعاب االلكترونٌة فشل األسرة فً التواصل اإلٌجابً والفاعل ـ 

".مع اطفالهم وأبنابهم
1

 

 على األلعاب اإللكترونٌة:/ـ أثارإدمان الطفل 3/1/3

  بالقلق و اإلكتباب و الشعور بعدم الراحة فً عدم وجود األجهزة " الشعور

 اإللكترونٌة، و إستعادة الهدوء عند إستخدامها.

                                                           

 2ـ ادمان-االلعاب-االلكترونٌة/http://www.addiction-wiki.com، ت ن 21/:3127/1، ت إ14/29/:312.
  موسوعة اإلدمان،

http://www.addiction-wiki.com/1ـ%20ادمان-الالعاب-الالكترونية
http://www.addiction-wiki.com/1ـ%20ادمان-الالعاب-الالكترونية
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  فقدان اإلهتمام باألنشطة األخرى التً كان من قبل ٌستمتع بها، و وجود

 صعوبة فً إٌجاد نشاط أخر ٌستمتع به.

 ل و المشاعر اللجوء إلستخدام األلعاب اإللكترونٌة للهرب من المشاك

 السلبٌة.

  بسبب تدهور عبلقاته و أدابه الدراسً ٌلجا الى إستخدام األلعاب

 اإللكترونٌة.

 .محاولة إستخدام األجهزة المستخدمة لؤللعاب بغرض إستخدامه دون علمك 

 .إبداء سلوكٌات سٌبة أثناء اللعب 

 .التسبب فً إضطرابات فً النوم وفً تناول وجبات الطعام 

  عن األلعاب اإللكترونٌة التً ٌمارسها وعدم وجود مواضٌع التحدث دابما

أخرى ٌتحدث بها."
1

 

 تقٌٌم األلعاب اإللكترونٌة بحسب تأثٌر المحتوى:/ـ 3/2

تعقدت موضوعات األلعاب اإللكترونٌة أكثر وبدأت تحتوي موضوعات غٌر صالحة "

األطفال ومنعهم من لؤلطفال و المراهقٌن، لتصدر العدٌد من القوانٌن التً تهدف لحماٌة 

ممارسة ألعاب تناسب الناضجٌن، و كل هذا تم بسرعة كبٌرة مع األلفٌة الثالثة، لٌستقبل 

العالم األلعاب اإللكترونٌة بنضج و وعً أكبر، فتصبح هناك تقسٌمات ألنواع األلعاب بل 

وٌصبح هناك علم متخصص فً دراسة األلعاب اإللكترونٌة وطرق صنعها و تؤثٌرها 

 (. Ludologyلمتلقً، و هو العلم المعروف بإسم )لودولوجً على ا

"فقبل إنشاء و تعمٌم ألعاب الفٌدٌو فً أواخر القرن العشرٌن، كانت دراسة األلعاب 

تقتصر فً معظمها على مجاالت مثل األنتثربولوجٌا، و دراسة ألعاب الحضارات 

الماضٌة و لكن عندما أصبحت ألعاب الفٌدٌو أكثر شعبٌة فً الثمانٌنات، زاد اإلهتمام 

                                                           

.51ـ وسام سالم ناٌف، مرجع سابق، ص 2   
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كونون فكرة مفادها أن دراسة األلعاب ٌمكن )و ٌنبغً( أن بدراسة األلعاب و بدأ العلماء ٌ

تعد مجاال علمٌا بحد ذاته".
1

 

هٌبة حول العالم تعمل على مراجعة ما  29ومع تؤسس علم اللودولوجٌا تؤسست اكثر من 

ٌصدر من برامج ألعاب إلكترونٌة جدٌدة لتحدد ما تحتوٌه من مضامٌن فكرٌة و سلوكٌة 

المناسبة لممارستها، و تضع نتابج تقٌٌمها على شكل رموز  و تقترح الفبة العمرٌة

إرشادٌة فوق غبلف كل لعبة، لكً ٌتسنى لؤلباء و األمهات اتخاذ خٌارات مدروسة أثناء 

 اقتناء خذه األلعاب ألبنابهم.

علما ان تقٌٌم هذه الهٌبات ٌعتمد على مبلبمة المحتوٌات الفكرٌة فً اللعبة لعمر 

 د على مدى مستوى صعوبة اللعبة وما شابه ذلك.المستهلك، وال ٌعتم

و على اساس عبلمات التقٌٌم اإلرشادٌة المثبتة على أقراص األلعاب االلكترونٌة 

المتداولة فً الدول العربٌة و االسبلمٌة فإن هذه العبلمات تؤتً فً الغالب من هٌؤتٌن 

ألوروبً (و)نظام معلومات اESRBربٌستٌن هما )مجلس تقٌٌم برامج الترفٌه

(، وسنتعرض لكل من هاتٌن الهٌبتٌن بشكل من التفصٌل إللفات نظر PEGIلؤللعاب

الباحثٌن واألباء  ألهمٌة هذه التقٌٌمات وأخذها بعٌن اإلعتبار فً مجال تداول ألعاب 

 .الفٌدٌو بٌن أجٌالنا

(ESRBمجلس تقٌٌم برامج الترفٌه )ـ /3/2/1
2
: 

( ESAمن قبل جمعٌة برامج الترفٌه ) 5::2تؤسست عامهٌبة غٌر ربحٌة ذاتٌة التنظٌم "

، وعملها معتمد لدى الوالٌات المتحدة و كندا والمكسٌك، و قد تؤسست كردة فعل على 

          جملة من ألعاب الفٌدٌو المثٌرة للجدل بسبب ما تحتوٌه من مشاهد عنف مفرط 

 او محتوٌات جنسٌة.

                                                           

.35حٌدر محمد الكعبً، مرجع سابق، ص  ـ   2  

ESRBإختصار لجملة Entertainment Software Rating Boardـ ـ 3   
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لتقلٌل من ضرر األلعاب اإللكترونٌةن اذ ٌقوم ( مرجعا مهما لESRBٌعد نظام تصنٌف ) 

بتصنٌفها حسب مبلبمتها ألعمار المستخدمٌن لها، و ٌقوم بتوضٌح محتوي كل لعبة عبر 

 أوصاف مختصرة.

 لؤللعاب اإللكترونٌة اوصافا ستة على النحو اآلتً: (ESRB)ٌتضمن تقٌٌم 

 سنوات 4ن هم فوق سن ( وٌعنً ان اللعبة تصلح لمC: ٌرمز له بحرف)"ـ الصنف األول

سنوات فما  7(و ٌعنً ان اللعبة تصلح لمن عمره E:ٌرمز له بحرف )ـ الصنف الثانً

 فوق

 21(و ٌعنً ان اللعبة تصلح لمن عمره E+10: ٌرمز له بحرف )الصنف الثالث -

 سنوات فما فوق.

اي ( و ٌعنً ان اللعبة تصلح لشرٌحة المراهقٌن، T: و ٌرمز له بحرف)الصنف الرابع -

 سنة فما فوق. 24لمن عمره 

و ٌعنً ان اللعبة تصلح للراشدٌن، اي لمن هم  (M: ٌرمز له بحرف )الصنف الخامس -

 سنة فما فوق. 28بعمر 

لمن  ( و ٌعنً ان اللعبة تصلح للبالغٌن فقط، ايAO: ٌرمز له بحرف)الصنف السادس -

 فما فوق. 29هم بعمر 

( و ٌعنً ان اللعبة لم تمنح PRاأللعاب هو)و هناك رمز ٌضعه المجلس على بعض 

 تقدٌرا عمرٌا بعد، اي ان تصنٌفها معلق لحٌن إكتمال التقٌٌم.

(PEGIـ نظام معلومات اإلتحاد األوروبً لأللعاب)/3/2/2
1
: 

                                                           

. Pan European Game Information إختصار لجملة  (  PEGI ( 1 ـ  
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، مطبقة فً جمٌع أنحاء أوروبا وتحظى 3114هً منظمة رقابٌة أوروبٌة تؤسست عام 

األوروبٌة، وتعد نموذجا للتنسٌق االوروبً فً مجال حماٌة بدعم كبٌر من المفوضٌة 

 .األطفال

 ( لؤللعاب اإللكترونٌة أصنافا خمسة هً:PEGIٌتضمن تقٌٌم)

    ( وٌعنً ان اللعبة تناسب جمٌع الفبات العمرٌة    4ٌرمز له ب ) الصنف االول:ـ 

الطفل قادراعلى و اذا إحتوت على عنف فإنه ٌؤتً فً سٌاق كومٌدي بحٌث ال ٌكون 

ربط أفعال اللعبة بالحٌاة الواقعٌة، كما أنها ال تحتوي على كبلم بذيء او اصوات 

 4تخٌف األطفالن وبشكل عام فإن هذا التصنٌف ٌعد أمنا و مناسبا لبلطفال فً سن 

 فما فوق.

( و ٌعنً ان محتوى اللعبة مناسب لمن هم فً 8ٌرمز له بالرقم )ـ الصنف الثانً: 

 عة فما فوق، اذ ٌحتوي على بعض المشاهد و األصوات المخٌفة.سن الساب

( اي ان اللعبة تبلبم من هم فً سن الثانٌة 23: ٌرمز له بالرقم )الصنف الثالثـ 

عشرة سنة فما فوق، ألنها قد تحتوي على أعمال عنف قلٌلة فضبل عن وجود ألفاظ 

 نابٌة بسٌطة.

ً ان محتوى اللعبة مبلبم لمن هم فً ( وٌعن27ٌرمز له بالرقم ) الصنف الرابع:ـ 

سن السادسة عشر فما فوق، و ذلك إلحتوابها على مشاهد عنٌفة قد تشابه الحقٌقة 

فضبل عن إحتوابها على كلمات بذٌبة و قد تحتوي على مشاهد ألنشطة منحرفة مثل 

 إستعمال السجابر والمخدرات.

اللعبة مبلبم لمن هم فً  ( وٌعنً ان محتوى29: ٌرمز له بالرقم )الصنف الخامسـ 

سن الثامنة عشر فما فوق، و ذلك إلحتوابه على مشاهد سلوكٌة منحرفة صرٌحة 

جدا من شؤنها ان تجعل اإلنسان ٌشعر باإلشمبزاز،سواء على مستوى مشاهد العنف 

 أو الكبلم البذيء او المشاهد الجنسٌة او تعاطً المخدرات او القمار.
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( تقدم رموزا إرشادٌة أخرى تعبر عن طبٌعة ما PEGIباإلضافة الى ذلك فإن )

 تحتوٌه اللعبة من مضامٌن فكرٌة وسلوكٌة.

كما ان بعض الدول العربٌة واإلسبلمٌة أقامت هٌبات رقابٌة خاصة بها مثل: 

)المإسسة الوطنٌة اإلٌرانٌة أللعاب الفٌدٌو( و) مركز تصنٌف و تطوٌر  االلعاب 

 ق إلٌهما بشكل موجز.االلكترونٌة فً السعودٌة( وسؤتطر

(IRCGالماسسة الوطنٌة اإلٌرانٌة أللعاب الفٌدٌو)ـ 3/2/3
1
: 

و اطلقت تقٌٌماتها  3118هً منظمة خٌرٌة شبه حكومٌة تؤسست فً إٌران سنة 

 .(ESRAو ٌسمى نظام تقٌٌمها : إسرا ) :311الخاصة بؤلعاب الفٌدٌو فً عام 

(فهو PEGIالنظام األوروبً) (IRCGٌكاد ٌشبه نظام تقٌٌم األلعاب الخاص ب )

 ٌحتوي على أصناف خمسة و ٌضع األرقام العمرٌة المبلبمة للعبة على غبلفها.

(EGRDCمركج تصنٌف وتطوٌر األلعاب اإللكترونٌة )
2
: 

بتقٌٌم وتطوٌر األلعاب اإللكترونٌة، اسسه فرٌق جامعً  مركز سعودي متخصص

السن المناسب لممارستها ٌعمل على إعطاءوصف لمحتوى كل لعبة الكترونٌة و

إستنادا على معاٌٌر إسبلمٌة من خبلل محكمٌن خبراء فً مجال األلعاب 

 اإللكترونٌة و المجال النفسً والتربوي.

مقره الربٌسً فً الرٌاض و ٌسعى الى ان ٌكون مرجعا اسبلمٌا فً تصنٌف 

ألعاب الفٌدٌو"
3

 ، و ٌضع تصنٌفات ستة أللعاب الفٌدٌو على النحو اآلتً:

 ـانمسهم دٌه فً تمذح انتً انمخانفاث مه أكثر أو مخانفت وجىد إنى ٌشٍر مفاسد دٌنٌة:"ـ 

 مه أكثر أو مخانفت وجىد عهى ٌشٍر مفاسد نفسٌة ـ حٌاتٌة ) عنف و رعب(:

 إزهالها أو اإلوسان حٍاة عهى االعتذاء إنى تؤدي لذ انتً انمخانفاث

                                                           

   .  Iran National Foundation Of Computer Game إختصار لجملة ) IRCG )ـ   1ـ 

   .  Ilectronic Games Rating &Development Centr إختصار لجملة )EGRDC( 3ـ  

.42الى ص 37ـ حٌدر محمد الكعبً، مرجع سابق ، بتصرف، من ص   3 4 
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ـ  انعمم عهى تؤثر لذ انتً انمخانفاث مه أكثر أو مخانفت وجىد عهى ٌشٍر مفاسد عقلٌة:ـ 

 تفسذ لذ انتً انمخانفاث مه أكثر أو مخانفت وجىد عهى ٌشٍر: مفاسد عرض و شرف

 عهٍها تؤثر أو انعامت واَداب واألخالق انعرض

  مفاسد مالٌة:ـ 

 كسبه أو انمال إضاعت إنى تؤدي لذ انتً انمخانفاث مه أكثر أو مخانفت وجىد عهى ٌشٍر

."شرعٍت غٍر بطرق
1

 

 نصائح لتجنب مخاطر األلعاب اإللكترونٌة./ـ 3/3

   انتشرت االلعاب االلكترونٌة فً المجتمع انتشارا واسعا واصبحت صناعتها مزدهرة 

و على هذا االساس علٌنا ان نقرر اما ان نكون مستفٌدٌن من منافعها ونتجنب اضرارها 

 اوقاتهم فً لعبها من دون هدف او فابدة.او ان نكون مجرد مستهلكٌن لها ٌقضون 

و الخطوة االٌجابٌة االولى تكمن فً تثقٌف المجتمع  بتؤثٌرات األلعاب اإللكترونٌة 

اإلٌجابٌة والسلبٌة التً التً ٌتؤثر بها االطفال خاصة،  لمعالجة المشكلة و الحد من 

. ولمعالجتها ٌجب األثار السلبٌة علٌنا التعامل مع أساس المشكلة ولٌس مع أعراضها

اوال تفعٌل الدور األسري،" و ٌتمثل ذلك فً ان ٌستوعب الوالدان دورهما تجاه 

األبناء و وضع برنامج خاص للتعامل مع هذه الظاهرة، وٌقوم هذا البرنامج على 

 محورٌن:

: ٌشمل معرفة األبوٌن باألسلوب األمثل لتوفٌر التقنٌة الحدٌثة ـ المحور العام 

لك الىٌنحصر بؤلعاب الفٌدٌو و انما ٌعم كل التقنٌات األخرى مثل لؤلطفال، و ذ

التلفزٌون و األنترنت، و بالذات ما ٌخص ساعات اإلستخدام الٌومٌة و طبٌعة 

المحتوى الذي تقدمه، لتعوٌد الطفل منذ صغره على اإلنضباط فً التعامل مع هذه 

 التقنٌات.

                                                           

https://ed3s.com/19033  ،2ـ تصنٌف األلعاب اإللكترونٌة فً السعودٌة حسب الفبة العمرٌة، شبكة ادعس
.:32/14/312، ت إ 28/19/3127  ت ن 

https://ed3s.com/19033
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ت األلعاب اإللكترونٌة و مبلبمتها : ٌشمل معرفة األبوٌن بتؤثٌراالمحور الخاصـ 

للمراحل العمرٌة، لٌكونا مإهلٌن لوضع رقابة دقٌقة على نوعٌة ألعاب الفٌدٌو التً 

ٌمارسونها فضبل عن مراقبة الزمبلء الذٌن ٌلعبون معهم و األماكن التً ٌرتادونها 

 لمزاولة هذه األلعاب.

فً المراحل المبكرة لعمر  و إن نجاح هذا البرنامج ٌعتمد بشكل كبٌر على تنفٌذه

الطفل لكً ٌسهل بعد ذلك توجٌهه فً كبره."
1

 

 ونذكر توصٌات اخرى هً:

من الهم " التثقٌف و المطالعة حول ما ٌتعلق باأللعاب اإللكترونٌة: ـ3/3/1

على األباء ان ٌثقفو انفسهم فً هذا المجال، وال أطالبهم بتعلم اللعب و ممارسته مع 

ان امرا جٌدا فإنه ال ٌرةق للكثٌرٌن، و بدال من ذلك ٌمكن التعرف أبنابهم فهذا و ان ك

واإلكس بوكس          4على بعض اإلمكانات الموجودة فً منصات اللعل كالببلٌستٌشن 

و غٌرها خاصة  ما ٌتعلق  بوسابل حماٌة صغار السن، حٌث ٌوجد فً جمٌع 

وا الجهاز على مستوى محدد األجهزة ما ٌسمى بالرقابة األبوٌة ٌمكن لآلباء ان ٌضبط

من تصنٌفات اللعب فً خاصٌة اآلمان فً الجهاز بمجرد التؤشٌر علٌه فلن ٌستطٌع 

الطفل او غٌره تشغٌل اي ألعاب اعلى من التصنٌف المحدد إال بإدخال كلمة 

المرور"
2
. 

             المراقبٌن من سواء :االختصاص ذوي وكفاءن مستوى رفع/ـ 3/3/2

 الباعة بعض ٌستخدمها التً والحٌل األلعاب تلك مخاطر لمعرفة القضاة أو المحققٌن أو

 تلك وتروٌج نشر فً وطرقهم الضعٌفة النفوس ذوي من المخالفة األلعاب ومروجً

 بإدخال قٌامهم ذلك ومن المشروعة غٌر األسالٌب كافة باستخدام األلعاب من النوعٌة

 لم ممن السن صغار على بٌعها ثم ومن فقط للكبار أنها على المصنفة األلعاب بعض

 على الموضوع التصنٌف بتزٌٌف أحٌاناً  وقٌامهم سنوات، وسبع عشر أعمارهم تتجاوز

                                                           

.5:ـ حٌدر محمد الكعبً، مرجع سابق، ص  1 2 

 .216دكتور فهد بن عبد العزٌز الغفٌلً ، مرجع سابق، ص  ـ3
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 تصنٌف إلى تغٌٌره ٌتم سنة  18 فوق للكبار التصنٌف ٌكون أن من بدالً  وتبدٌله اللعبة

 وهنا،  المدرسة سن دون األطفال فٌهم بمن األعمار لجمٌع مناسباً  ٌكون بحٌث أخر

 الذي الكامن الخطر لٌستشعر غٌره قبل المسبول لدى الوعً مستوى رفع أهمٌة تظهر

 البحث حٌث من المعضلة تلك مع التعامل على قادراً  ولٌكون مجتمعه ٌتهدد صار

 األلعاب. تلك وممارسة لتداول المنظمة القوانٌن وسن والتحقٌق والتحري

 :والبحوث الدراسات عمل على تشجع/ـ ال3/3/3

 ومدى األلعاب من النوعٌة تلك لممارسً بالنسبة الحال إلٌه وصل ما حقٌقة لمعرفة" 

 أثر حتى واستفحل األمر بهم وصل من نسبة وما نفوسهم فً بممارستها الشغف تغلغل

 النوع هذا معالجة فً المتخصصة العٌادات فتح أهمٌة مع جوانبها، بكافة حٌاتهم على

 بعمل قاموا قد فهم ذلك، إلى سبقونا الذٌن اآلخرٌن تجربة من واالستفادة اإلدمان من

 من األلعاب بعض ومنع وثقافاتهم، لشرابعهم المبلبمة التصنٌفات ووضع الدراسات،

المدمنٌن من شبابهم."  لمعالجة المتخصصة العٌادات وفتح أسواقهم، دخول
1

 

لتجنب سلبٌات األلعاب اإللكترونٌة وٌمكن إختصار بعض النصابح المهمة  للوالدٌن 

 على الطفل فً ما ٌلً:

حاولوا التحدث مع الطفل عن اللعبة التً ٌحبها واكتشفوا سبب تعلقه بها ومن ثم " -

علٌكم أن تشاركوا الطفل اللعبة لكً تكون روح الصداقة والمشاركة مهٌمنة على 

 األجواء فبل تسٌطر اللعبة على عقله.

ناً للعب مع الطفل ومن هنا ٌمكنكم أن تسٌطروا على إدمان الطفل حددوا موعداً معٌ -

 على اللعب.

إقرأوا إرشادات السبلمة على اللعبة قبل شرابها للطفل لكً تكون مإاتٌة لعمره وال  -

  تإذي حسه الطفولً عندما ٌلعب بها، فبل تإذي اللعبة الطفل عن غٌر قصد.

                                                           

.223ـ المرجع السابق، ص  2   
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ري عند الطفل وتنمً ذكاءه فٌستفٌد من ب تنمً الحس الفكعابادروا الى شراء أل -

  اللعبة وال ٌكون السبب من ورابها ترفٌهٌاً فقط.

أبعدوا الطفل عن األلعاب الفردٌة وشاركوا معه األلعاب الجماعٌة فتكونون لدٌه  -

  حب المجتمع واألصدقاء وتبعدونه عن العزلة واالكتباب.

تحافظ على رشاقة جسمه وتخرج الطاقة وجهوا طفلكم نحو التمارٌن الرٌاضٌة التً  -

 الكامنة فً داخله وتبعده عن األلعاب العدوانٌة التً قد تسٌطر على عقله.

ثابروا على قراءة القصص للطفل قبل النوم ولتكن قصصاً مسلٌة فبل ٌقتصر وقت  -

 "الترفٌه لدٌه على األلعاب اإللكترونٌة.
1

 

 ز ساعتٌن على األكثر.ـ "ٌجب ان ٌكون الوقت محددا بزمن الٌتجاو

 ـ ٌجب ان ٌكون الطفل قد انجز واجباته المنزلٌة قبل اللعب .

 ـ عدم وجود جهز الكمبٌوتر او الببلي ستاٌشن فً  غرفة الطفل.

ـ ضرورة تبادل األراء مع الطفل حول مضمون اللعبة."
2

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2ـ نصابح بسٌطة تساعدكم على إبعاد اطفالكم عن االلعاب https://www.sohati.com/article،ت ن 
.:32/14/312، ت إ 33/14/3128االلكترونٌة، موقع صحتً،    

.262ـ مرٌم قوٌدر، مرجع سابق، ص  2 3 

https://www.sohati.com/article
https://www.sohati.com/article


:                                               أثر األنعاب اإلنكترووٍت عهى انطفم وًانفصم انثا  
 

 54 

 الخالصة:

لؤللعاب اإللكترونٌة العدٌد من ومما مررنا به فً هذا الفصل فإنه قد توضح لدٌنا ان 

السلبٌات التً تهدد الطفل بشكل اكبر واعمق،وذلك لعدة أسباب اهمها غٌاب الرقابة 

االبوٌة على األطفال، و ترك لهم الحرٌة المطلقة فً مؤل اوقاتهم و إختٌار نوع 

ن األلعاب اإللكترونٌة التً ٌلعبونها، و السبب فً إنعكاسها سلبا على األطفال هو ا

معظمهم ٌتوجهون للعب ألعاب تمتاز بالعنف والحركة عوض ألعاب تعلٌمٌة تنمً 

 ذكابهم الفكري وتبلبم مستواهم العمري.

و من جهة أخرى هناك ألعاب ذات تؤثٌر اٌجابً على الطفل و سلوكه وهً كثٌرة    

و لكن إنعكاسها سلبا ٌعتمد بالدرجة االولى على األهل بحٌث انهم هم من ٌوجهون 

أطفالهم، و ٌختارون ما ٌفٌدهم مع تحدٌد اوقات معٌنة للعبها و التً ال ٌجب ان تكون 

اكثر من ساعتٌن فً الٌوم، ألنه حتى و ان كانت مفٌدة لهم فقد تقودهم الى اإلدمان 

 علٌها بسبب لعبها فً معظم اوقات الٌوم مما قد ٌؤدي الى ما هو اسوء وهً العزلة

 م الشاغر للطفل هو لعب تلك األلعاب.اإلجتماعٌة، بحٌث ٌصبح اله

لهذا على األباء و أولٌاء األمور ان ٌكونو واعٌن أكثر تجاه هذه األلعاب و وضع 

 برنامج منظم ألطفالهم.
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 تمهٌد :

والرسابل الى تصمٌم  ملصقات اعبلنٌة ٌلجؤ المصمم الغرافٌكً فً إٌصال األفكار 

تحمل معان و مضامٌن معٌنة وتستهدف جمهورا تهدف الى التؤثٌر فٌه، وإلٌصال تلك 

الرسابل و بلوغ الهدف منها وإلقناع الجمهور وجب القٌام بحملة توعوٌة للوصول الى 

 أكبر عدد من المتلقٌن و لتحقٌق مجموعة من األهداف األخرى.

 المبحث األول : أهداف حمال التوعٌة 

 مفهوم الحمالت اإلعالنٌة: 

جمع حمبلت وهً مجموعة من الجهود المنظمة التً تقوم بها جهة معٌنة حملة:" ـ 

بهدف التروٌج ألفكار او زٌادة القبول لفكرة اجتماعٌة و ذلك إلحداث تغٌٌر فً اتجاهات 

 وك إجتماعً معٌن.و سلوكات األفراد و إقناعهم بقبول فكرةأو سل

 الحمالت اإلعالنٌة:

الحملة اإلعبلنٌة عبارة عن نشاط اتصالً مخطط و منظم، و خاضع للمتابعة والتقوٌم 

،تقوم به مإسسات أو مجموعات أو أفراد، و ٌمتد لفترة زمنٌة، بهدف تحقٌق أهداف 

إعتماد معٌنة بإستخدام وسابل االتصال المختلفة وسلسلة من الرسابل اإلعبلنٌة ، وب

أسالٌب استمالة مإثرة ،بشؤن موضوع محدد ،ٌكون معه أو ضده و ٌستهدف جمهورا 

 كبٌرا نسبٌا.

فهً سلسلة من النشاطات و الفعالٌات التً تهدف الى إٌصال رسابل الى الجمهور 

 المستهدف، و التؤثر فً مواقفهم اتجاه قضٌة معٌنة باإلٌجاب او السلب.
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 أهداف الحمالت اإلعالنٌة:

 تزوٌد الجماهٌر المستهدفة بالمعلومات و البٌانات المتوفرة حول الموضوعات    

 حداث التعدٌبلت المطلوبة علٌها.و القضاٌا ذات الصلة بحٌاتهم و أ

  إقناع الجماهٌر المستهدفة بإحداث تعدٌبلت تدرٌجٌة فً مواقفهم تجاه أهداف

   قضاٌا الصحة والبطالة سٌاسٌة إقتصادٌة او اجتماعٌة و حول القضاٌا العامة ك

 و استخدام إستراتٌجٌات و تقنٌات مقبولة من قبلهم. و البٌبة وغٌرها

  تحسٌس الرأي العام بقضٌة معٌنة فً المجتمع لكً ال تتعرض للنسٌان كالقٌام

بحمبلت التحسٌس وغٌرها من القضاٌا التً من شؤنها تنبٌه المجتمع و زٌادة 

 درجة التكافل و التضامن.

 ان تلك المهن  صورة المهن وذلك لغرض التنمٌة الحٌوٌة و الدافعٌة إلتق تحسٌن

 قبال علٌها.و دفع المواطنٌن لئل

  توضٌح الحقابق االجتماعٌة و توعٌة المواطنٌن بقوانٌن و التقلٌل من السرعة 

 ".التنبٌه الى مخاطر األفات اإلجتماعٌة و إبراز مضارها
1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المبكر عن سرطان الثدي، مذكرة لنٌل دربال كرٌمة، دور الحمبلت االعبلمٌة التوعوٌة فً نشر ثقافة الكشف ـ 1

م، بتصرف، 3128/3129شهادة الماستر فً االتصال و الصحافة المكتوبة، جامعة الدكتور موالي الطاهر سعٌدة، 

 .65و 64ص 
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  السٌمٌائً للملصقات المنججن.المبحث الثانً : التحلٌل 

 قراءن لشعار الحملة التوعوٌة "طفلً بعٌنً" :ـ 3/1

أو عنصر مربً ٌستعمل للداللة على هوٌة الموضوع  الشعار هو رمز أو صورة

 المطروح أو الداللة على عبلمة تجارٌة أو الداللة على خصوصٌة شًء معٌن

ن ٌتمٌز بها عما سواه من وٌعتبر الشعار بمثابة رسالة تحمل مضامٌن و معا 

 الموضوعات الفنٌة األخرى.

كما ٌسعى المصمم الى تقدٌمه بشكل مبسط ٌسهل اإلدراك، لهذا ٌعتبر الشعار احد 

 وسابل اإلتصال التً تعتمد على اإلٌجاز فً نقل األفكار و الرسابل.

هالً صمم هذا الشعار لٌكون هوٌة بصرٌة للحملة التوعوٌة "طفلً بعٌنً" لتوعٌة األ

باألثر الذي ٌمكن أن تحدثه األلعاب اإللكترونٌة على أطفالهم ، تظهر عناصر 

التصمٌم موزعة فً الفضاء التصمٌمً بدون تحدٌد لئلطار الخارجً، حٌث ٌبدو 

الشعار عامة على شكل عٌن مبسطة باللون األزرق القاتم
1

، وفً وسط بإبإ العٌن 

العٌن( ٌحمل ذراع تحكم لؤللعاب الجزء العلوي من صورة طفل )بنفس لون 

 اإللكترونٌة باللون الرمادي.

إسم الحملة "طفلً بعٌنً" باللغة العربٌة ٌحٌط بالعٌن  من الجهة العلوٌة على شكل 

حاجب العٌن، مكتوب بخط بسٌط سهل القراءة
2
، تظهر العناصر مكملة لبعضها  

 البعض و كل جزء منتمً الى األخر .

الشعار من جهة و بٌن إسم حملة التوعٌة " طفلً بعٌنً" من إذا ربطنا بٌن عناصر 

جهة أخرى، نجد ان الشعارٌحوي رموزا و دالالت بسٌطة تعبر عن المراقبة األبوٌة 

 من قبل الوالدٌن على أطفالهم، و جعلهم نصب أعٌنهم.

                                                           
من الملحق 12ـ ٌنطر الشكل 2  

من الملحق 14ـ ٌنطر الشكل 3  
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أما جملة طفلً بعٌنً ماهً إال تعبٌر عن إهتمام األباء بؤطفالهم وخوفهم علٌهم 

 لهم. وحبهم

إعتماد ثبلث ألوان :اللون األزرق القاتم الغالب على عناصر الشعار للداللة على  

اإلستقرار و األمان و الثقة التً تسري فً األباء بعد إطمبنانهم على أطفالهم           

و مراقبتهم ، و اللون األزرق الفاتح الذي ٌحٌط بالطفل و الذي ٌدل على اإلكتباب      

لتً ٌعٌشها الطفل بعد بلوغه درجة اإلدمان على األلعاب اإللكترونٌة        و العزلة ا

 و التً تعزله عن واقعه و حٌاته الخاصة لٌقضً معظم أوقاته فً لعبها.

و اللون الرمادي لذراع التحكم هو مزٌج بٌن اللونٌن االبٌض و األسود المتناقضٌن 

ابً فً أي موضوع ، ومزجهما اللذان ٌعبران غالبا عن الجانب السلبً و اإلٌج

 للداللة على ان لؤللعاب اإللكترونٌة سلبٌات كما لها إٌجابٌات على سلوك الطفل. 

 قراءن سٌمٌائٌة للملصقات:ـ 3/2

 :1الملصق 

 مكونات الملصق:

لطفل وسط رأسه دماغ مكتوب علٌه  مجموعة صور مركبة تتمثل فً الجزء العلوي

  GAME.لمة ك

 للببلٌستٌشن متصل برأس الطفل.و ذراع تحكم 

النص: "األلعاب اإللكترونٌة" بؤعلى الملصق، وتكملة الجملة " تسلب عقول االطفال 

 .PT231فً غفلة عن األباء " فً األسفل بحجم 

 شعار الحملة التوعوٌة "طفلً بعٌنً" على جهة الٌمٌن بؤعلى الملصق.

 االبٌض. الخلفٌة متمثلة بثبلث ألوان هم االزرق، األخضر و
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 القراءن التحلٌلٌة:

تتلخص المعانً األولٌة للعناصر المكونة للملصق فً صورة مركبة من عدة أشكال 

تشغل مساحة وسط الملصق ، تتمثل فً صورة للجزء العلوي لطفل فً الجهة الٌمنى 

باللون األبٌض المإطر GAMEللملصق، فوق رأسه صورة لدماغ مكتوب علٌه كلمة 

 باللون األحمر.

ٌتصل رأس الطفل بذراع تحكم للببلٌستٌشن على الجهة الٌسرى للملصق، جملة األلعاب 

اإللكترونٌة بخط واضح و مقروء بنفس لون الشعار موضوعة داخل إطار فً أعلى 

الملصق، وجملة " تسلب عقول األطفال فً غفلة عن األباء" فً الجزء السفلً للملصق  

 واإلطار. مكتوبة كذلك بنفس نوع الخط واللون

شعار الحملة التوعوٌة موضوع فً الجهة العلوٌة بؤقصى الٌمٌن، و كل هذه العناصر 

 موضوعة على خلفٌة بثبلث ألوان موزعة بها هً األزرق، األخضر و األبٌض.

جمٌع عناصر الملصق مترابطة فٌما بٌنها مضمونا وشكبل، حٌث أن الصورة المركبة 

ترونٌة تسلب عقول األطفال فً غفلة عن األباء" إذ أن تمثل معنى الجملة "األلعاب اإللك

إتصال ذراع تحكم األلعاب اإللكترونٌة برأس الطفل و تحكمه بدماغه الذي ال ٌوجد به 

    إال األلعاب اإللكترونٌة دلٌل على سلب عقله من قبلها، و هذا ما ٌإدي به الى إدمانها 

 و كل هذا بدون وعً من األباء بذلك.

لفٌة " األخضر و األزرق " مستوحاة من ألوان أزرار ذراع تحكم التحكم فً ألوان الخ

األلعاب اإللكترونٌة، و لخلق تضاد للخلفٌة الفاتحة جاء لون الكتابة باللون األزرق القاتم 

 و الذي هو لون الشعار.
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 :2الملصق 

 عناصرالملصق :

من مساحة ¾ اللون الرمادي الخلفٌة بلونٌن هما الرمادي و الوردي القاتم، ٌحتل 

منها للون الوردي القاتم فً أسفل الملصق¼ الخفٌة ، و 
1

 

ثبلث شخصٌات وهم ثبلثة أطفال) بنت و ولدان(، ٌظهر الطفبلن )فتاة و ولد( 

ٌلوحان بٌدهما من خلف نافذة  جهة ٌسار الملصق فً الجزء العلوي فً الملصق 

ٌة الجلوس على األرض حامبل بٌده للطفل الذي داخل الغرفة، و الذي ٌتخذ وضع

 ذراع تحكم فً األلعاب اإللكترونٌة جهة الٌمٌن فً أسفل الملصق.

من عناصر الملصق كذلك محفظة مرمٌة على األرض بالجهة الٌسرى خلف الولد 

الجالس، و وراءها على الجهة الٌسرى توجد خزانة تحتوي على مجموعة كتب ٌا 

 شبكتٌن لعنكبوت منسدلة على بعض الكتب.بزواٌا الخزانة الداخلٌة 

 " و تعنً اإلدمان بالجزء األعلى من الملصق.EDDICTIONتؤتً كلمة "

 شعار الحملة التوعوٌة على ٌسار الملصق بالزاوٌة العلوٌة له.

 تحلٌل الملصق:

تؤتً عناصر الملصق من الصور و الشخصٌات فٌه كؤنها تروي قصة من قصص 

ولد الذي ٌلعب األلعاب اإللكترونٌة مستغرقا بها و باد علٌه اإلدمان، بحٌث ٌظهر ال

 عبلمات التعب و اإلرهاق ، رغم ذلك لم ٌتخلى عن اللعب بها.

وباقً العناصر تبٌن و تشرح تؤثٌرات إدمانه لتلك األلعاب، من بٌن هذه التؤثٌرات 

فً عدم  الواضحة إهماله لحٌاته الواقعٌة و عٌشه فً عالم إفتراضً، حٌث ٌظهر ذلك

تجاوبه  مع الطفبلن اللذان ٌلوحان له من الخارج للعب معهم، و كذلك ٌظهر أثر أخر 

من األثار السلبٌة لؤللعاب األلكترونٌة و هو اإلهمال الدراسً، ٌبدو ذلك واضحا فً 

                                                           

من الملحق 13ٌنطر الشكل ـ 2  



 انفصم انثانث:                                                                    اإلطار انتطبٍمً
 

 62 

المحفظة المرمٌة على األرض و الكتب التً تظهر علٌها شبكة العنكبوت و التً تدل 

 مدة طوٌلة.على عدم فتحها منذ 

 : 3الملصق

 عناصر الملصق:

 خلفٌة بلون األزرق القاتم 

عنصر الربٌسً فً الملصق وسط الملصق وهو جمجمة من خلفها عظام تتخذ 

لتحكم فً األلعاب، داخل عٌون الجمجمة أزرار لذراع التحكم فً األلعاب Xوضعٌة 

      اإللكترونٌة، فً ٌسار العٌن أربعة أزرار باأللوان: األزرق، األحمر، األخضر 

و األصفر، بالعٌن الٌمنى أزرار رمادٌة اللون مربعة الشكل ملتصقة ببعضها و تلتقً 

 بمركز واحد فً الوسط.

 " وتعنً خطورة األلعاب اإللكترونٌة. DANGER OF VIDEO GAMEالنص:" 

 تحلٌل الملصق :

ٌعبر الشكل الربٌسً و الوحٌد فً الملصق 
1

غالبا عن كلمة خطر و ٌوضع عامة فً 

األماكن الخطرة او المصانع الكٌماوٌة... و وجود أزرار ذراع التحكم فً 

أللعاب اإللكترونٌة الببلٌستٌشن داخل عٌنً الجمجمة ٌدل على وجود خطورة فً ا

 DANGER OFعلى العبٌها، وبالتلً فهناك تناصق و ترابط بٌن نص الملصق

VIDEO GAME .وبٌن المعان التحلٌلٌة للشكل داخل الملصق 

كما جاء النص باللون األحمر للتعبٌر عن الخطورة و لتحقٌق الجمالٌة الفنٌة بحٌث 

عار فكان باللون األبٌض لٌبدو ٌعتبر اللون األحمر مضادا للون األزرق، أما الش

 واضحا على خلفٌة الملصق. 

 
                                                           

 ـ ٌنطر الشكل النهابً من الملحق  2
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 :4الملص

 عناصر الملصق:

الخلفٌة: شفافة نوعا ما فً الجزء العلوي للخلفٌة صورة لطفلة تلعب ، مقابلة شاشة 

حاسوب وتمسك بٌدها ذراع تحكم فً األلعاب اإللكترونٌة، وفً الجزء السفلً للخلفٌة 

الشكل ٌجلس على أرٌكة وهو ممسك بذراع تحكم صورة لطفل داخل حٌز بٌضوي 

كذلك
1
. 

الشكل الربٌسً فً الملصق عبارة عن ٌدي طفل ممسكة بذراع تحكم لؤللعاب 

اإللكترونٌة 
2

و فً نفس الوقت توجد أٌدي أخرى تمسك أٌدي الطفل، على الٌد الٌمنى 

للطفل ٌد إمرأة و على الٌد الٌسرى للطفل ٌد رجل
3
. 

  PARENTAL CONTROL النص األول :

 النص الثانً: 

PROTECT YOUR CHILD AND DIRECT HIM WHAT IS USEFUL  

 تحلٌل الملصق :

الشكل الربٌسً فً الملصق و البلفت للنظر هو أٌدي الوالدٌن الممسكة بٌدي طفلهما 

وهو ٌلعب باأللعاب اإللكترونٌة و تتلخص المعانً الداللٌة فٌها أن الوالدٌن دور فً 

نوع األلعاب اإللكترونٌة التً ٌلعبها الطفل و توجٌهه الى إختٌار ما ٌفٌده  التحكم فً

منها ولضمان سبلمته و إبعادهم عن األلعاب التً تؤثر سلبا على حٌاتهم و سلوكهم  

 كما ان  مشاركة الطفل فً لعبة من قبل األباء ٌبعده عن العزلة و الوحدة .

الذي جاء بخط مقروء و بسٌط  وبنفس وبهذا ٌخلق الشكل رابطا بٌنه وبٌن النص 

بخط كبٌر  PARENTAL CONTROLلون الشعار، حٌث أتت جملة الرقابة األبوٌة

                                                           

 من الملحق 13ـ ٌنطر الشكل   2

من الملحق 14ـ ٌنطر الشكل  3  

من الملحق 15ـ ٌنطر الشكل  4   
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       مابل على شكل نصف دابرة محدد باللون األبٌض بالجزء العلوي من الملصق 

 PROTECT YOUR CHILD ANDو جملة تحمً طفلك و توجهه الى ما ٌفٌده 

DIRECT HIM TO WHAT IS USEFUL .بنفس اللون بؤسفل الملصق 
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 خالصة :

للقٌام بحملة توعوٌة تهدف الى إٌصال رسابل محددة الى الجمهور، ٌجب ان تكون 

الملصقات اإلعبلنٌة تحمل فً مضامٌنها األفكار التً ٌجسدها المصمم الغرافٌكً بعد أن 

و براهٌن و مراجع حول  كانت مجرد فكرة فً الذهن، و كذلك بإعتماده على أدلة

 مصداقٌة الموضوع المستهدف.

ومن خبلل تصمٌم الملصقات والشعار الخاص بحملة التوعٌة لؤلهالً بؤثر األلعاب 

اإللكترونٌة على الطفل فقد تم الربط بٌن الجانب النظري و التطبٌقً و تجسٌد بعض من 

 أثار األلعاب  اإللكترونٌة التً تمس حٌاة الطفل وسلوكٌاته.
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 خاتمة:

دارت إشكالٌة البحث حول معرفة أثر األلعاب اإللكترونٌة على سلوك الطفل ،إٌجابٌاتها     

و سلبٌاتها و كٌف ٌمكن تجنب سلبٌاتها ، ودورالملصق اإلعبلنً فً التوعٌة بمخاطرها 

و ضررها على الطفل، لذا تناولت الدراسة ما ٌخص الملصق اإلعبلنً التوعوي فٌما 

، دوره فً التوعٌة و أسالٌبه اإلقناعٌة... باإلضافة الى التطرق للتؤثٌرات ٌخص أنواعه

 اإلٌجابٌة و السلبٌة لبللعاب اإللكترونٌة و التوعٌة بمخاطرها.

 ومن خبلل هذه الدراسة توضحت النتابج التالٌة :

ما ٌمٌز الملصق اإلعبلنً هو قدرته على الوصول الى كافة شرابح المجتمع و الى 

الجماهً، و التؤثٌر فٌهم سلبا او اٌجابا بعد توصٌل الرسابل واألفكار المحددة من مختلف 

قبل المصمم و التً تمس عادة جانب من جوانب حٌاتهم الخاصة و لنجاح الملصق هناك 

 خصابص وشروط و أسالٌب إقناعٌة وجب األخذ بها.

لها إٌجابٌات وٌمكن أن تعتبر األلعاب اإللكترونٌة سبلح ذو حدٌن فهً لها سلبٌات كما 

تغزو  سلبٌاتها إٌجابٌاتها فً حالة اإلفراط فً لعبها و إعطابها معظم الوقت على حساب 

حٌاة الطفل الخاصة، والسبب الربٌسً فً تؤثٌرها سلبا على الطفل هو غٌاب الرقابة  

ا أطفالهم األبوٌة التً من خبللها  ٌتحكم الوالدان فً نوع األلعاب اإللكترونٌة التً ٌلعبه

و توجٌههم الى أنواع ألعاب تفٌدهم و تنمً من قدراتهم العقلٌة و النفسٌة، مع تخصٌص 

 وقت محدد للعبها.

ساهم الجانب التطبٌقً من البحث فً ابراز وتوضٌح سلبٌات األلعاب اإللكترونٌة على 

 الطفل، و وجوب تفعٌل الرقابة األهلٌة على األطفال لتجنب مخاطرها.
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 مراحل تصمٌم الشعار:

 

12الشكل   

 

 

 

 

 13الشكل 



 مهحكان
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 للشعار الشكل النهابً

 

 

 

 

 



 مهحكان
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:1مراحل تصمٌم الملصق

 

 12الشكل 

 

 

 

 13الشكل 

 



 انمهحك
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 14الشكل 

 

 الشكل النهابً

  



 انمهحك
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 :22مراحل رسم الملصق 

 12الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  13الشكل 
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 14الشكل 

 

 15الشكل



 انمهحك
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 هابًنالشكل ال



 انمهحك
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 12الشكل

  13الشكل 



 انمهحك
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 14الشكل 

 

 15الشكل 



 انمهحك
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 الشكل النهابً
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 :4الملصق

 12الشكل

 

 13الشكل 



 انمهحك
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 14الشكل 

 

 

 

 15الشكل 
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 الشكل النهابً
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 :5الملصق  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 6الملصق
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هٌا اإللكترونٌة، ت إ التصنٌف العمري األوروبً لؤللعاب اإللكترونٌة، مجلة 

37/17/312: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نفس المرجع، التصنٌف العمري لؤللعاب اإللكترونٌة األمرٌكً
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  تصنٌف األلعاب اإللكترونٌة السعودي

 

نظام التصنٌف اإلٌرانً 

،حٌدر لؤللعاب اإللكترونٌة

محمد الكعبً، مرجع 

.54سابق،ص   
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