
ىمجلةىدراداتىموصلوة
ىالعلومىاالندانوةىتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيى،مجلةىدوروةىرلموةىمحكمة

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75العددى)ى،مجلةىدراداتىموصلوة

 

 
(301) 

 55/55/0202 اتريخ قبول النشر: 8/7/0202اتريخ استالم البحث:

ىاآلثارىاالجتماروةىللعبةىالبوبجي
ىرلىىفئةىالمراهقونىفيىمدونةىالموصلى

ىدرادةىتحلولوةىاجتماروةىىىىى
The Social Effects of PUBG Game on the 

Adolescent Group-Age 

in the City of Mosul: An analytic and social study 

ىهناءىجادمىمحمدىى.أ.م
ىمركزىدراداتىالموصلىقدمىالدراداتىالتاروخوةىواالجتماروة،ى
ىجامعةىالموصل

ىاالختصاصىالدقوق:ىرلمىاجتماعىالتنموة
Assist. Prof. Hanaa jasim Mohamaad  

Historical and Sociological Department,Mosul 
studies centre, Mosul University 

Specialization: Sociology of Development 
 
 
 
 



ىمجلةىدراداتىموصلوة
ىالعلومىاالندانوةىتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيى،مجلةىدوروةىرلموةىمحكمة

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75العددى)ى،مجلةىدراداتىموصلوة

 

 
(301) 

 -:ملخص البحث
يهدؼ البحث إىل بياف مدى أتثَت لعبة البوجبي على شروبة اؼبراىقُت من النواحي االجتماعية والنفسية والصحية 

وجذهبم واالقتصادية والتعليمية والدينية، وقد توصل البحث إىل أف لعبة البوجبي استطاعت أف تسيطر على عقوؿ اؼبراىقُت 
ؼبمارسػػتها مػػن إػػاؿ إتبػػاع إسػػًتاتي ية فبيػػحي   اللعػػب، حيػػث ظػػاف للعبػػة ولػػاية لػػاىري متمفلػػًة  لتسػػلية واؼبتعػػة ووليفػػة 

العحلػة  ،مستًتي أثرت سلباً على اؼبراىقُت   عديػد مػن اعبوا ػب منهػا ىػدر أوقػات عويلػة علػى حسػاا ربرػَتاةم الدراسػية
والتوتر، عدـ اال تظاـ   أتدية العبادات الدينية، ىدر األمواؿ   ربديث اللعبة  ستمرار اإلرىاؽ والقلق  ،بعيداً عن األىل

 وتبديل اؽبواتة الذظية. 
 الكلمات اؼبفتاحية: بوجبي، اؼبراىقُت، تسلية، ارىاؽ، ىدر االمواؿ، ىواتة ذظية.

Abstract: 

     The research aims at explaining to what extent the PUBG game has 

effect on the adolescent group-age from social, psychological, healthy, 

economic and religious aspects. The research found out that the PUBJ has 

gained control of the adolescent group-age own brains and attracted them 

to play by pursuing distinguished strategies. The PUBJ has ostensible 

functions represented by amusement, pleasure, and has veiled functions 

which has passively affected the adolescent group-age in many aspects like 

wasting too much time at the expense of doing their homework as students 

and they socially separated from their families. They also suffer from 

weariness, worry, tension, ignoring of the religious practices and finally 

waste of the money in upgrading the PUPJ and changing their mobile 

phones.  
      -مقدمة:

تكنولوجية الرقمية واؼبعلوماتية اغبديفة لهرت األلعاا االلكًتو ية واليت تعد واحدي من اقبازات   لل التغَتات ال
التكنولوجيا اغبديفة اليت احتلت مراتب عليا على حساا األلعاا األإرى، حيث تعد األلعػاا االلكًتو يػة حقيقػة واقعيػة 

وؽبػا األرػراد علػى اإػتاؼ أعمػارىم وأجناسػهم ومسػتو ةم سريعة اال تشار ذايعة الصيت وىي من أظفر اؼبمارسػات الػيت يحا
الفكرية، وىي   الواقع منت ات غريبة ؽبا مقاصدىا وأبعادىا البعيدي، ومن بُت تلك الفئػات العمريػة األظفػر أتثػرا دبمارسػة 

لػػة دوف ملػػل تلػػك األلعػػاا، رئػػة اؼبػػراىقُت حيػػث يشػػعروف بشػػغة اللعػػب واالسػػتمتاع دبمارسػػة تلػػك األلعػػاا ألوقػػات عوي
 حيث يل أ اؼبراىقوف إىل ىذه األلعاا إلشباع رغباةم أواًل وحاجاةم وسد الفراغ الذي يعيشو و اث ياً.

ومػػن ىػػذه األلعػػاا األظفػػر ا تشػػاراً ومحاولػػة ىػػي لعبػػة عالبػػوجبيخ ىػػذه اللعبػػة الػػيت دإلػػت ؾبتمعاتنػػا العربيػػة بعػػد عػػاـ         
مػػػن وجػػػود أشػػػواص يحاولو ػػػا رأصػػػبحت الشػػػغل الشػػػاغل للمػػػراىقُت والػػػيت بػػػدوف اسػػػتئذاف حيػػػث ال ىبلػػػو منػػػحؿ  7102
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أصبحت من ضمن أحاديث اؼبراىقُت وال  ع ب عندما  سمع أحاديفهم سواء   اؼبدرسة أو حىت أثنػاء اؼبشػي   الشػارع 
اليوميػة و قػي  اغبديث عن أي مرحلة وصلت   لعبة البوجبي ومواظبتها بكل تفاصيلها دوف االىتمػاـ بتحرػَتات الدراسػة

 األمور اغبياتية األإرى، وهبذا رقد استطاعت اللعبة أف تفرض سيطرةا على اىتماماةم وعقوؽبم بشكل واضح.
تتميػػح اللعبػػة ظو ػػا لعبػػة قتاليػػة ربمػػل   عياةػػا أسػػاليب العنػػة واؼبغػػامري واؼبنارسػػة والتحػػدي مػػن اجػػل ربقيػػق الفػػوز        

لتسلية من إاؿ البراعهم وا غماسهم   اغبرا الفكرية أو القتالية والتحكم   احمليط ورقا اعبولة حيث يشعر اؼبراىقوف  
ريحداد اإلقباؿ عليها بشكل ملفت للنظر ويقروف عدد ساعات عويلة   الليل ؼبمارسػتها إىل حػد اإلدمػاف  ،لقواعد اللعبة

لقػػػدـ، لػػػذا اسػػػتحقت أف يطلػػػق عليهػػػا لػػػاىري عليهػػػا وأصػػػبحت ؽبػػػا شػػػهرةا وشػػػعبيتها  ت تقػػػارا شػػػعبية مشػػػاىدي ظػػػري ا
اجتماعية وخباصة مع ا تشارىا الواسع   أرجاء الباد بشػكل واضػح وز دي السػاعات اؼبصػرورة مػن قبػل اؼبػراىقُت. فبػا بػدأ 
اء يفَت الباحفُت   ؾبايل علم النفس واالجتماع وينظروف بطريقة جدية حوؿ ىذا اؼبوضوع وأصبح مفار جدؿ قايم بُت العلم
 ،ريمػا ىبػػد مػػدى  ـبػػاعر تلػػك اللعبػػة ومػػا ربملػػو مػػن أتثػػَتات أثنػػاء محاولتهػػا بشػػكل يػػومي سػػواء أظا ػػت اجتماعيػػاً و فسػػياً 

 صحياً، اقتصاد ، دينياً، تعليمياً.  
ترػػمن البحػػث مبحفػػُت تنػػاوؿ اؼببحػػث األوؿ اإلعػػار اؼبنه ػػي للبحػػث ظمػػا ترػػمن مشػػكلة البحػػث، أنبيػػة البحػػث،     

ربديػػد اؼبفػػاىيم العلميػػة، وتنػػاوؿ اؼببحػػث الفػػار اإلعػػار النظػػري والػػذي تنػػاوؿ الفقػػرات ا تيػػة، ماىيػػة لعبػػة  أىػػداؼ البحػػث،
أتثػَتات األلعػاا االلكًتو يػة علػى اؼبػراىقُت وقػد قسػمت  ،البوجبي، من ـبًتع لعبػة البػوجبي، تصػنيفات األلعػاا االلكًتو يػة

الًتبويػػػة، االقتصػػػادية، الدينيػػػةخ ت تاىػػػا اسػػػتنتاجات البحػػػث واىػػػم إىل طبػػػس رقػػػرات ع االجتماعيػػػة والنفسػػػية، الصػػػحية، 
 التوصيات واؼبقًتحات. 

 املبحث األول/ اإلطار املنهجي للبحث 
    -حتديد مشكلة البحث:

القت األلعاا االلكًتو ية رواجاً ظبَتاً   ا و ة األإَتي بصوري ظبَتي جداً وقد أصبحت تسػتحوذ علػى عقػوؿ الصػغار      
كبار على حد سواء بل أصبحت تلك األلعاا االلكًتو ية حديث الساعة عند األغلبية حيث قبحت تلك األلعاا   وال

جذا عقوؿ اؼبراىقُت لتحايد تداوؽبا بشكل ملفت للنظر وخباصة مع امػتاؾ اؼبػراىقُت للهواتػة النقالػة الػيت سػهلت علػيهم 
 وأي مكاف. ربميلها على ىواتفهم والقياـ دبمارستها   أي وقت 

وتعد لعبة البوجبي واحدي من تلك األلعاا االلكًتو ية اؼبفرلة   العامل على الرغم من أ ا مل تكن من األلعاا اؼبعرورة     
واؼبنتشري من قبل، إال أ ػا اليػـو أصػبحت لعبػة سػهلة اؼبنػاؿ ويبكػن بسػهولة اغبصػوؿ عليهػا عػخ ربملهػا مػن إػاؿ الشػبكة 

سبفل واقعاً حقيقياً ملموساً لدى اؼبراىقُت ظو ا ربػاظي العػامل اغبقيقػي الػذي  عيشػو إذ اسػتطاعت أف رأصبحت  ،العنكبوتية
تقػػتحم حيػػاةم بشػػكل ظبػػَت ؼبػػا سبتػػاز بػػو مػػن عناصػػر اعبػػذا واؼبغػػامري واؼبنارسػػة والقتػػاؿ والتحػػدي واغبرظػػة واحملاظػػاي، رطبيعػػة 

راىق للواقع االرًتاضي الػذي يعيشػو و والػذي ال يبػت لواقعػو اغبقيقػي العوامل الشكلية والتصميم للعبة اإذ يرسم ويدإل اؼب
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أبي صػػلة،  را بهػػارىم هبػػذه اللعبػػة وعبيعػػة تصػػميمها ظا ػػت البوابػػة الرييسػػة الػػيت اسػػتطاعت الوصػػوؿ إىل دواإلهػػم وغرايػػحىم 
ف االظػػًتال للوقػػت لكػػن بشػػكل سػػهل والسػػيطري علػػيهم ىػػذا فبػػا  احػػر فبارسػػة رئػػة اؼبراىػػق ؽبػػذه اللعبػػة لفػػًتات عويلػػة دو 

 ؼبقابل،  رإف اإلرراط   فبارسػة لعبػة البػوجبي لسػاعات عويلػة إػاؿ اليػـو يبكػن أف يكػوف ؽبػا تػداعياةا وـباعرىػا السػلبية 
علػػى حيػػاي اؼبراىػػق تعليميػػا واجتماعيػػاً واقتصػػاد ً وصػػحياً وسػػلوظياً فبػػا تسػػبب لػػو العديػػد مػػن اؼبشػػاظل مػػع ؿبيطػػو مػػن ىنػػا 

 البحث   التساؤؿ األيت ما درجة أتثَت فبارسة لعبة البوجبي على رئة اؼبراىقُت   مدينة اؼبوصل؟   ا طلقت مشكلة
 the importance of the research -أمهية البحث:

 تت لى أنبية البحث ريما أييت. 
م مػن أ ػا أصػبحت لػاىري تخز أنبية البحث بقلة الدراسػات الػيت تتطػرؽ إىل لعبػة البػوجبي مػن قبػل البػاحفُت علػى الػرغ -0

اجتماعية سريعة اال تشار ا تقلت بشكل سريع إىل ؾبتمعنا العريب عموما وؾبتمعنا العراقي ومنها مدينة اؼبوصل. لذا اإًتت 
ىذا اؼبوضوع للبحث والتعرؼ على ما يبكن الوصوؿ إليو من ىذه ا اثر من أجل إهباد حلوؿ ومعاعبػات ججعػة لعاجهػا 

 أثرىا على اؼبراىقُت.والتوفية من حدي 
تناوؿ البحث شروبة مهمة ومرحلة حرجة   حياي الفرد أال وىي مرحلة اؼبراىقة، حيث سبفػل ىػذه الشػروبة  قلػة  وعيػة  -7

حبيػػاةم مػػا بػػُت الطفولػػة الػػيت تتسػػم  لبنػػاء اؼبعػػر  والسػػلوظي وحػػىت القيمػػي واؼبرحلػػي، والفا يػػة مرحلػػة الشػػباا والػػيت تتصػػة 
ومن اؼبعلـو أف شروبة اؼبراىقُت أظفر الشػرايح سػهلة اال قيػاد والتػأثَت والتسػرع كبػو أي  ،ج مع اجملتمع والعطاءبعملية اال دما 

 مسار  غبياي وىذا يعود إىل قلة اػبخي اؼبعررية. 
سسػػات االسػػتفادي مػػن  تػػايا الدراسػػة   إيرػػال الرؤيػػة للعديػػد مػػن اؼب سسػػات وؿباولػػة  شػػر الػػوعي اجملتمعػػي بػػدءاً  ؼب   -4

وبيػػاف أىػػم اعبوا ػػب  ،الًتبويػة وم سسػػات التنشػػئة االجتماعيػػة وحػػىت اغبكوميػة حػػوؿ إطػػوري أاثر ىػػذه اللعبػػة علػى اؼبػػراىقُت
  .للعبة السلبية وضروري تكاتة اعبهود اغبفيفة من أجل اغبد من أاثر اعبوا ب السلبية

 the aim of the research -أهداف البحث:
  ةدؼ الدراسة إىل ما أييت  

االجتماعيػػػة،  ،معررػػػة مػػػدى أتثػػػَت لعبػػػة البػػػوحبي علػػػى شػػػروبة اؼبػػػراىقُت وبيػػػاف أاثرىػػػا وـباعرىػػػا مػػػن حيػػػث اعبوا ػػػب الصػػػحية
 االقتصادية، الدينية، التعليمية. 

   -حتديد املفاهيم :
ت ثر   اجملتمع خ إ ا النتايا اليت يلتمسها اإل ساف  تي ة وجود حوادل ووقايع social effectsع -:اآلاثر االجتماعية

، 2، العػػػدد 72، اجمللػػػد 7102واغبيػػػاي االجتماعيػػػة وىػػػذه ا اثر يبكػػػن اإلحسػػػاس هبػػػا ومشػػػاىدةا وتسػػػ يلها ع الشػػػمري،
 خ.0422ص
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خ  ػػوع مػػن األلعػػاا الػػيت تعػػرض علػػى شاشػػة التلفػػاز ع ألعػػاا electronic games )  -األلعاااا االلكنوةيااة:
اغباسػػواخ وألعػػاا اؽبػػاتة النقػػاؿ والػػيت تػػحود الفػػرد  ؼبتعػػة مػػن إػػاؿ ربػػدي الفيػػديوخ أو علػػى شاشػػة اغباسػػوا ع العػػاا 

اسػػػتوداـ اليػػػد مػػػع العػػػُت ع التػػػكزر البصػػػري واغبرظػػػيخ أو ربػػػدك ل مكػػػاجت العقليػػػة وىػػػذا يكػػػوف مػػػن إػػػاؿ تطػػػوير للػػػخاما 
 خ. 8، ص7102االلكًتو ية ع ضبداف، 

 خ PUBGزبتصر ع PUBG  (:player Unknowns Battegroundsعلعبة البوجبي
وىػػي لعبػػة ظفيفػػة الاعبػػُت علػػى اال ًت يػػت ولعبػػة بقػػاء  ،وتػػًتجم إىل اللغػػة العربيػػة أب ػػا عسػػاحات معػػارؾ الاعبػػُت اجملهػػولُتخ

، وىي متورري على أجهحي عويندوز واظس بوظس وف خ وصدرت  سػوتاف   أوايػل سػنة 7102مارس  72صدرت بتاريخ 
وشػػػتات، والعروقػػػي، واالدغػػػم، واػبرػػػري، ،عمقداد د مػػػن تطػػػوير شػػػرظة عتينسػػػنتخوا درويػػػ ،ؼبنصػػػيت عأي أو إس خ 7108
ويقػػع مقرىػػا   شػػينحين غوا غػػدو   متوصصػػة   ؾبػػاؿ اال ًت يػػت 0998خ وىػي شػػرظة صػػينية عسسػػت عػػاـ 2، ص7108

ف خ  ظمػا قامػت  لتعػاو  wiki<ar.m.wikipedia.org موسوعة ويكيبيػد وتطوير االلعاا و شر العاا الفيديوع
مت تطػوير  ،مع شرظة ع بلوىلوؿخ إلصدار اللعبة على اؽبواتة احملمولة وتعمل بػنفس احملػرؾ الػذي تعمػل بػو النسػوة األصػلية

، 7108خ ربتػوي علػى اللغػة العربيػة ع مقػداد واإػروف، 4النسوة األصلية من قبل شرظة عبلوىوؿخ على ؿبرؾ عأ ريػل اقبػن 
 .خ2ص

لعػاا االلكًتو يػة القتاليػة تلعػب أمػا علػى اؽبواتػة النقالػة أو علػى األجهػحي اغباسػوبية عبػاري عػن  ػوع مػن األ -أما إجرائياا:
ترم ؾبموعة من الاعبُت اجملهولُت من ـبتلة أكباء العامل يتفاعلوف ريما بينهم برول التحػدي واؼبنارسػة والقتػاؿ مػن إػاؿ 

لة ىػذا فبػا يػًتؾ أاثراً جسػما ية علػى اؼبراىػق مػن عػدي إتباع إسًتاتي ية معينة للعب لساعات عويلة للوصوؿ إىل الفوز  عبو 
    واحي سواء أظاف صحياً، اجتماعياً،  فسياً، تعليمياً، اقتصاد ً، دينياً. 

مرحلػػة مهمػػة   حيػػاي األرػػراد ذات عبيعػػة وإصػػايد  يولوجيػػة واجتماعيػػة علػػى ( adolescence) -:املراهقااة
 عند األبناء وىي مرحلة ما بعد الطفولة. السواء تتميح ببدا ت وتغَتات  يولوجية 

  -وتقسم إىل ثال مراحل:
 خ سنة. 04-07اؼبراىقة اؼببكري ع -0
 خ سنة 02-02اؼبراىقة اؼبتوسطة ع -7
  .خ0229-0228، ص28العدد  ،7108خ سنةعغحواف، 70-08اؼبراىقة اؼبتأإري ع -2

   -منهجية البحث:
 عبيعة موضوع الدراسة.  اعتمد البحث اؼبنها التحليلي ؼبناسبتو مع

 املبحث الثاين / اإلطار النظري 
 ما هي لعبة بوجبي -أوالً :
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لهرت اللعبة   السنوات األإَتي ومع التطور الكبَت   أجهحي الكومبيوتر واؽبواتة الذظية العاا شبكية يشًتؾ ريهػا      
 4البػػوجبي.. ظيػػة تػػ ثر   اجملتمػػع العراقػػي؟، عػػدد ضػػوم مػػن الاعبػػُت عػػن عريػػق شػػبكة اال ًت يػػت البػػوجبيع إدمػػاف لعبػػة 

 خ. 7108اظتوبر 
عػػػػورت اللعبػػػػة مػػػػن قبػػػػل شػػػػرظة  ،حيػػػػث اسػػػػتطاعت اللعبػػػػة  أف ذبتػػػػال   اؼبػػػػدي األإػػػػَتي سػػػػوؽ األلعػػػػاا االلكًتو يػػػػة     
اللعبػػة  ،خ عررػػت اللعبػة  لعربيػة بػػػػػػػػػػ ع بب ػيخ او ع بػوجبيخBlueholeخ التابعػة لػػػػػ ع PUBG Crouporationع

عبػػاري عػػن معػػارؾ متعػػددي تًتظػػح ريهػػا علػػى غريػػحي البقػػاء يشػػارؾ ريهػػا العبػػوف ؾبهولػػوف ـبتلفػػوف مػػن ـبتلػػة أكبػػاء العػػامل عػػخ 
خع حيث تورر اللعبة للاعبُت اللعػب اؼبشػًتؾ والتنارسػي 07/0/7171اال ًت يت ع قريناوي، صال، وقريناوي رواف وتد، 

، أصػدرت الشػرظة اؼبطػوري للعبػة إصػداراً إاصػاً أبجهػحي اؽبواتػة 7108ومع بدايػة عػاـ من إاؿ شبكة اال ًت يت، إال ا و 
الذظية مع تورر إدمة اال ًت يت فبا جعل اللعبة أظفر ا تشاراً من األلعاا اؼبنارسة بل وحىت أظفر من ا تشػار  سػوة اللعبػة 

ب   أي مكاف مسػتغلُت صػغر ح ػم اؽبواتػة إذ إف إصدار اؽبواتة الذظية سهل على اؼبستودمُت اللع ،على الكومبيوتر
الذظية وسبكنهم من اللعب أثناء عملهػم أو تػنقاةم فبػا جعػل اللعبػة أظفػر تطبيقػات اؽبواتػة الػيت ربملهػا   أظفػر مػن مايػة 

  .خ7108اظتوبر  4دولة ع ادماف لعبة البوجبي.. ظية ت ثر   اجملتمع العراقي؟، 
حيث وباوؿ الاعب أف وبارر على حياتو داإل اللعبة حػىت  ايتهػا وذلػك  ،عاا البقاءوتعد لعبة البوجبي  وع من أل     

واغبفاظ على  فسػو دبواجهػة الاعبػُت ا إػرين  ،من إاؿ إتباعو إسًتاتي ية ججحة   ذبميع األسلحة والذإاير والدروع
 خ. 422، ص04العدد  ،7109وقتلهم صبيعاً لكي يكوف الفايح ع رمراف، 

تنقػل الاعػب إىل أجػواء اغبػرا اؼبيدا يػة وحػرا  ،تتمفػل بكو ػا لعبػة ريػديو اظشػن قتاليػة PUPG) ركري لعبػة ع إف     
العصا ت وأظفر ما يبيح اللعبة وجعلها تتفوؽ على منارساةا ىو اللعب اؼبشًتؾ من إاؿ رريق مكوف من أربعة أشواص 

بػُت أعرػػاء الفريػػق الواحػػد مػن إػػاؿ سػػَتررات اللعبػػة ؽبػػذه ضػمن سػػاحة تتسػػع ؼبايػػة العػب، ررػػًا عػػن أمكا يػػة التحػػدل 
اػباصػػػية وقابليػػػة ربمػػػل السػػػَترَتات لرػػػغط مايػػػُت الاعبػػػُت حػػػوؿ العػػػامل ع ادمػػػاف لعبػػػة البػػػوجبي.. ظيػػػة تػػػ ثر   اجملتمػػػع 

  .خ7108اظتوبر  4العراقي؟، 
ت يبحػػث ظػػل  ،أ فسػػهم علػػى إريطػػةهبػػدوف    ،العػػبخ 011أمػػا عػػن عػػدد الاعبػػُت   اللعبػػة رهػػي تتكػػوف مػػن ع      

العػب عػن األسػلحة والػذإاير وعلػب اإلسػعاؼ وحقػن االدرينالػد ومػا إىل ذلػك مػن أدوات اللعبػة، تبػدأ اللعبػة الػيت يكػوف 
ظمػػا توجػػد   اللعبػػة ثػػال إػػرايط يقػػـو الاعػػب   ،ىػدؼ ظػػل العػػب ريهػػا أف يقتػػل الاعبػػُت صبيعػػاً ويبقػػى حيػاً إىل النهايػػة

راػبرايط األساسية ىي اػبريطة  ،وزبتلة اػبرايط الفال من حيث اغب م والطبيعة ،نها ليدإل إىل اؼبعرظة إتيار واحدي م
أما اػبريطة الفالفة رهي  ،أما اػبريطة الفا ية اظخ وذات عبيعة صحراوية ،اؼبتوسطة وتتألة من جحييُت متصلُت وريها غا ت

 .خ04، ص7108ة مع بعرها جبسور ع مقداد وأإروف، األصغر ح ما وىي عباري عن ثال جحر إرراء متصل
 من خمنع لعبة بوجبي -اثةياً:
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بدأت لعبة البوجبي   مدينػة  يرلنػدا تسػمى  ليشػا وف حيػث ظػاف يقػيم ـبػًتع لعبػة البػوجبي مصػمم األلعػاا االيرلنػدي     
 ليشػا وف االيرلنديػة عػاـ خ عامػا ىػو مػن مواليػد مدينػة 42خ غػوين صػاحب عBrendan Greeneعىخينػداف غػرينخ ع

قػػاـ عبَتينػػداف غػػرينخ ـبػػًتع لعبػػة البػػوجبي  إػػًتاع ألعػػاا ظفػػَتي وذات تصػػاميم مبتكػػري وجػػودي عاليػػة، ولعبػػة البػػوجبي  0929
وال  7109إحدى األلعاا اليت اإًتعها واليت أدمن عليها ظفَتوف واليت بلغت أرقاـ ربميلها إىل أظفر مػن مليػار ربميػل   

 اةا مستمري تحاؿ ربديف
 خ. 8/0/7171عمن اإًتع بب ي؟ من ىو ـبًتع لعبة بب ي وما ىي قصة قباحو،

 تصنيفات األلعاا االلكنوةية  -اثلثا:
   -يبكن تصنية األلعاا االلكًتو ية إىل عدي أ واع:       
و موضػػوع وىػػي ألعػػاا ترتكػػح علػػى  فػػس اؼببػػدأ، لكػػن موجهػػة كبػػ -:ألعاااا إسااناتيجية ا)اارا ) الع ااكرية( -5

ـبتلػػة رهػػذه األلعػػاا ذبعػػل الاعػػب وريفػػاً لقايػػد عسػػكري حقيقػػي، رمػػن أجػػل الن ػػال يتطلػػب عليػػو بنػػاء مبػػار عسػػكرية 
وتشػػكيل ريػػالق لغػػحو أراضػػي اؼبنارسػػة لػػذا علػػى الاعػػب أف يعػػرؼ قػػدرات اعبػػيا الػػذي اإتػػاره ووضػػع إسػػًتاتي ية حقيقيػػة 

وتتطلػب ىػذه األلعػاا علػى غػرار ألعػاا اإلسػًتاتي ية  ،ربرظات اػبصـو لله ـو والدراع من أجل حسن التوقع أو الرد أو
قػدرات للتقيػيم والتحليػل وسػػرعة التفكػَت أبعػد مػن تلػك اؼبوجػػودي   األلعػاا االقتصػادية أي مػن النػادر ازبػػاذ  ،االقتصػادية
 خ. 42، ص7108ع ىار،  قرارات رورية

عيػػػة إصوصػػػاً الر ضػػػية منهػػػا، وقواعػػػدىا فبفلػػػة بدقػػػة ىػػػي صػػػوري عبػػػق األصػػػل لنشػػػاعات واق -ألعااااا التااادري : -0
التػنس، سػباؽ السػيارات، رفػي لعبػة التػدريب علػى قيػادي الطػايرات  ،ومستمدي مػن الواقػع ظالعػاا مبػاراي ظػري القػدـ، السػلة

مػن أشػهر وأقػدـ ألعاهبػا حيػث أف الطيػار أيإػذ  ،"ىي لعبة من إ تاج شػرظة " ميكروسػورت" FIysimuIationلعبة " 
 و   واجهة الطايري ظما ىو اغباؿ   اغبقيقة أمامو عدي أجهحي للػتحكم والقيػادي ربتػاج ظلهػا إىل مراقبػة، وإعػادي برؾبػة مكا

العلػػػػو، سػػػػرعة الػػػػر ل،  ،تتطلػػػػب معررػػػػة إاصػػػػة وأسػػػػس  ظريػػػػة لتحديػػػػد دور ظػػػػل منهػػػػا   لػػػػول اؼبراقبػػػػة مػػػػن إػػػػحاف الوقػػػػود
، 7108ع مقػداد وأإػروف، عولة واإلعػادي للتػأقلم عػن عريػق الًتظيػح الػذىٍتاالذباه....اخل وهبب التحكم ريها عن عريق احملا

   .خ8ص
رالاعػػب  ،وىػػي مػػن منظػػور اؼبتفػػرج البسػػيط تشػػبو أإواةػػا ألعػػاا اؼبغػػامري واغبرظػػة -ألعاااا املمااامرل والتفكاا : -3

مسػػتوى الغمػػوض ريهػػا  يػػتقمد الػػدور اؼبرظػػحي مػػن إػػاؿ بطػػل ارًتاضػػي حاضػػر أو ال   الشاشػػة، لكنهػػا تتميػػح عنهػػا  
والػػذي وبتػػل مكا ػػة ىامػػة   سػػَتوري السػػيناريو، ويعػػد االسػػتنتاج واؼباحظػػة شػػرعاف أساسػػياف لن ػػال الاعػػب، رعػػن عريػػق 
احملقق اػباص يعمل الاعب إاؿ اللعبة على حل ـبتلة الغموض احمليط  للغح الرييسي، وبتنوع احملػيط بشػكل ظبػَت مػن 

ح علػػى الواقعيػػة وصبػػاؿ الرسػػم، حيػػث تبقػػى علػػى التشػػويق بصػػفة دايمػػة ليقػػوده بػػبطء كبػػو تنفيػػذ لعبػػة إىل أإػػرى غػػَت ا ػػو يرظػػ
 .خ22، ص7102اؼبهمة ع مشري، 
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وىي قريبة من التقمد عاؼبا أ ا تعيد إ تاج وسبفيل اؼبيكا يحمات األساسية  -ألعاا اإلسناتيجية االقتصادية : -4
والقػػػدري علػػػى تسػػػيَت واسػػػتفمار اؼبػػػوارد الػػػيت توضػػػع ربػػػت تصػػػرؼ الاعػػػب، لسػػػَت مدينػػػة وبقايهػػػا، لكنهػػػا تتطلػػػب التفكػػػَت 

واجملاالت اليت يتوجب تسيَتىا ىي ظفَتي بعدد ما   الواقع: اإتيار اؼبوقع اعبغػرا  إلقامػة اؼبدينػة، تسػيَت مواردىػا الطبيعيػة، 
ؿ ظػػل العناصػػر اؼبكو ػػة ؽبػػا مػػن حيػػث الت ػػاري، الصػػناعات، الػػديبغراريا.....اخل واؽبػػدؼ ىػػو القيػػاـ أبررػػل تسػػيَت مػػن إػػا

رالعػاا  ،الصناعة واؼباؿ وظذلك التوترات االجتماعية إذا ظا ت   حالة التػوازف بػُت ظػل عواملهػا تسػاىم   ازدىػار اؼبدينػة
اإلسػػًتاتي ية االقتصػػادية تعطػػي الاعػػب اغبريػػة   اإتيػػار مراحػػل النمػػو أو حػػىت التاعػػب بقواعػػد اللعبػػة مػػن إػػاؿ القيػػاـ 

 خ. 22-22، ص7102لعديد من الت ارا ع ظبيحة،  
 أتث  األلعاا االلكنوةية على املراهقني  -رابعاً: 

مػػػػن اؼبعلػػػػـو أف األلعػػػػاا االلكًتو يػػػػة ىػػػػي تصػػػػميم شػػػػكلي داليل ركػػػػري، لػػػػذلك رمعاعبتنػػػػا لتػػػػأثر اؼبراىػػػػق  أللعػػػػاا       
للمراىق واقعاً ارًتاضياً ال يبت بصلة لواقعو اغبقيقي  االلكًتو ية ستشمل شكل األلعاا ومرمو ا، إذ ترسم تلك األلعاا

مػا هبعلػػو اؼبفرػػل لديػػو   بهػػاره بتلػػك التصػػاميم سػيما واف إطػػاا اؼبعلوماتيػػة تقػػة وراءه وتنفػػذه ظػػخ ت الشػػرظات العاؼبيػػة 
اؼبت ػددي، ومػا هبػذا الباحفة عن اؼبحيػد مػن  األسػواؽ والػًتويا واألر ل، وىػي هبػذا تفكػر دايمػا إل تػاج مػا يلػ  اغباجػات 

 ،% من ثقارة اإل ساف عامػة ىػي ثقارػة حسػية بصػرية81و22اؼبحيد من اؼبتلقي وتشَت الدراسات العلمية أف ما يًتاول بُت 
واؼبراىق لن يكوف دبعحؿ عن ىػذه اغبقيقػة العلميػة   عصػر ثقارػة الصػوري الػيت أصػبحت سػطوي التملػك ريػو   يػد اؼبػتحكم 

  .الذظي   تقنيات الصوري
رأصػػبحت األلعػػاا االلكًتو يػػة ورػػق ذلػػك عاؼبػػاً قايمػػاً حبػػد ذاتػػو عػػخ اال ًت يػػت الػػيت حاصػػرت حيػػاي اؼبراىػػق اليوميػػة       

والواقعية إاصة   لل غياا الرقابة اغبقيقية بدء مػن الوسػط األسػري إىل اجملتمػع واؽبيئػات اؼبعنيػة دبراقبػة الوارػد الغػريب مػن 
ُت  الػػػيت تبفهػػػا ىػػػذه األلعػػػاا إىل اؼبراىػػػق ىػػػي مرػػػامُت ذات مرجعيػػػة غربيػػػة تنطلػػػق مػػػن ىػػػذه األلعػػػاا، حيػػػث أف اؼبرػػػام

خ وتعػػػد لعبػػػة البػػػوجبي واحػػػدي مػػػن تلػػػك األلعػػػاا 28-22ص ،7108مصػػػنعيها وؿبػػػيط حيػػػاةم الفقاريػػػة والقيميػػػة عىػػػار، 
الػيت يػتم فبارسػتها مػن قبػل االلكًتو ية الػيت ا تشػرت بشػكل ظبػَت وواسػع علػى مسػتوى دوؿ سػواء أظا ػت أجنبيػة أو غربيػة و 

 اؼبراىقُت عخ ىواتفهم الذظية من إاؿ شبكات اال ًت يت 
رقػػػػد أصػػػػبحت وسػػػػيلة للتواصػػػػل  ،وال ينكػػػػر عاقػػػػل أف اؽبواتػػػػة الذظيػػػػة أصػػػػبحت ا ف تلعػػػػب دوراً ظبػػػػَتاً   حيػػػػاي النػػػػاس 

وزادت اؼبػدي الػيت يبرػو ا مػع تلػك  ،االجتماعي والًتريو واؼبعررة و تي ة لذلك أصبحت تنتشر بػُت اؼبػراىقُت بشػكل الرػت
 األجهحي األمر الذي ظفَتاً من األإصاييُت ووالي األمور لدؽ جقوس اػبطر من األضرار اليت يًتتب على ىذا االستوداـ. 

سػػيما واف ظفػػَت مػػن اؼبػػراىقُت يبرػػوف سػػاعات عويلػػة علػػى اؽبواتػػة الذظيػػة واغبواسػػيب لدرجػػة قػػد تصػػل إىل اإلدمػػاف       
خ، راالرتبػاط قػوي مػا بػُت اؼبػراىقُت 01، ص7108بح إبعػادىم عنهػا مسػألة تػحداد صػعوبة مػع الوقػت ع مقػداد، حبيث يصػ
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واأللعاا االلكًتو ية والذي أصبح جحءاً ال يت حأ من ثقارة األلفية الفالفة أدى إىل س اؿ بػُت علمػاء الػنفس والًتبيػة حػوؿ 
  خ.20، ص7102واحي عمشري، مدى أتثَت ىذه األلعاا على اؼبراىقُت من صبيع الن

لكن قبل اػبوض   األضرار والتأثَتات السلبية ال زبلو األلعاا االلكًتو ية من االهبابيات حيث أثبتت األلعاا أ ا       
تعطي إحساساً  القباز وتنمي قدراةم اؼبعررية واإلدراظية إىل جا ب ذلك رتنمي لديهم القدري على التوطيط والتعامل مع 

خ إىل جا ػػب ذلػػك رػػإف التعامػػل مػػع األلعػػاا 99-98، ص7102اقػػة الػػيت قػػد تكػػوف غػػَت معتػػادي ومعقػػدي ع سػػيمة، اؼبو 
مفػل اال ًت يػت وغَتىػا مػن الوسػايل اغبديفػة، ررػًا  ،االلكًتو ية تعطي ررصة للمراىق أف يتعامل مػع تقنيػة جديػدي وحديفػة

ا ا و ؿبط مناقشة األصدقاء من إاؿ اللعب  أللعاا متعػددي عن الًتويح عن النفس   أوقات الفراغ ومن اهبابيتها أير
  .خ24، ص7108الاعبُت على أركار جديدي ومعلومات حديفة عىار، 

ومػػػن جا ػػػب أإػػػر رػػػإف لنلعػػػاا االلكًتو يػػػة أتثَتاةػػػا السػػػلبية والػػػيت قمنػػػا بتصػػػنيفها إىل طبػػػس رئػػػات وىػػػي األضػػػرار       
 وية، االقتصادية، الدينية. الًتب ،االجتماعية والنفسية، الصحية

 -أواًل / التأث ات االجتماعية والنف ية:
تعػػد األلعػػاا االلكًتو يػػة إحػػدى األمػػور الػػيت يتسػػابق ا  ء واألمهػػات لتورَتىػػا ألبنػػايهم لننػػا مػػنهم أ ػػم قػػد حققػػوا        

خ، حيػث أف فبارسػة 22ص ،7102داف، جا باً من الرراىية ؽبم دوف التفكػَت أببعادىػا وأضػرارىا االجتماعيػة والنفسػية عضبػ
تلك األلعاا االلكًتو ية واؼبتمفلة بلعبة ع البوجبيخ ت دي إىل حدول بعض ا اثر االجتماعية السلبية واليت تتمفل   عحلػة 

حيث قبد األىايل يستسهلوف ذلك ويفرلوف العحلة  ،خ29، ص27، العدد 7108األبناء عن بقية أرراد األسري ع ؿبمود، 
البتعػػاد عػػن اؼبشػػاظل بػػُت األبنػػاء مػػن اؼبشػػاجرات وغَتىػػا وىػػذا لػػيس حػػًا ولكػػن ىنػػا لبطػػط بقصػػد أو بػػدوف قصػػد حب ػػة ا

 ،7102إلبعػػاد أبناينػػا عػػن اؼبواقػػة االجتماعيػػة الػػيت يػػتعلم ريهػػا أسػػس اغبػػوار ومتعػػة التفاعػػل وحػػل اؼبشػػكات عظبيحػػة، 
خ أف أحدى السلبيات اليت ترارق فبارسة األلعاا االلكًتو ية قلة 7100خ وىذا ما أشارت إليو دراسة مرمي قويدر ع 27ص

يقلل من معررة ا  ء واألمهػات لطبيعػة األبنػاء واحتياجػاةم فبػا ىبلػة مشػاظل  ،التواصل األسري بُت أرراد األسري الواحدي
خ إىل جا ػػػب ذلػػػك قػػػد يتسػػػبب عحلػػػة األبنػػػاء عػػػن بقيػػػة األسػػػري 22ص ،7102 أسػػػرية ظػػػاف مػػػن اؼبمكػػػن تفاديهاعضبػػػداف،

أشواصاً غَت اجتماعيُت رالشود الذي يقري ساعات عويلة   فبارسة اللعبة من دوف التواصل مع ا إػرين هبعػل منػو 
مل مع عامل الواقع ريفتقد وإسرارو   التعامل مع عامل الرمح يبكن أف يعحلو عن التعا ،شوصاً غَت اجتماعي منطو ً على ذاتو

بعػػػض قػػػػيم اؼبواعنػػػة ظاظتسػػػػاا اؼبهػػػاري االجتماعيػػػػة   إقامػػػة صػػػػداقات والتعامػػػل مػػػػع ا إػػػرين والتسػػػػامح وقبػػػوؿ األإػػػػر ع 
 خ. 29، ص27، العدد 7108ؿبمود،
   ومػػن جا ػػب أإػػر قبػػد أف الشػػود الػػذي يعتػػاد الػػنمط السػػريع   األلعػػاا االلكًتو يػػة قػػد يواجػػو صػػعوبة ظبػػَتي      

االعتياد على اغبياي اليومية الطبيعية الػيت تكػوف ريهػا درجػة السػرعة اقػل بكفػَت فبػا يعػرض الشػود إىل مبػط الوحػدي والفػراغ 
خ ىػػذا فبػػػا  يسػػهم  لتػػػايل إىل تقليػػل اعبلػػػوس واغبػػوار مػػػع األىػػل فبػػػا 22ص ،7108النفسػػي   اؼبدرسػػػة أو اؼبنػػحؿ عىػػػار، 

ل تػػدرهبي، وىػػذا ا مػػر يعطػػي اال عكػػاس السػػل  للعبػػة علػػى اؼبراىػػق حيػػث يفرػػل هبعلهػػم يفرػػلوف اال عػػحاؿ والوحػػدي بشػػك
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اللعب لساعات عويلة مع أصدقايو واال دماج واغبوار والتفاعل معهم أظفر من رغبتو   االجتماع والسػهر مػع أرػراد أسػرتو 
 مستمر معهم.   ىذا فبا هبعلو أ ساج ا طواييا غَت اجتماعي وىذا فبا يولد اػبارات األسرية بشكل

رػػػاف فبارسػػػة األلعػػػاا  ،أمػػػا الوجػػػو ا إػػػر للعبػػػة ريتمفػػػل   أضػػػرارىا النفسػػػية ورقػػػاً للعديػػػد مػػػن الدراسػػػات واألحبػػػال      
رالقاسػػم اؼبشػػًتؾ   صبيػػع ىػػذه الػػدوؿ ىػػو العنػػة الػػذي  ،االلكًتو يػػة ظا ػػت السػػبب   بعػػض اؼباسػػي ومنهػػا ازد د العنػػة

تم تقػػديبها للمراىػػق بصػػفتو  وعػػاً مػػن أ ػػواع التسػػلية واؼبتعػػة علمػػاً أف اؼبراىػػق يتػػأثر سػػلباً دبػػا تعرضػػو األلعػػاا االلكًتو يػػة ويػػ
وتدمَت أماظهم واالعتداء عليهم  ،راللعبة أساسا تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل ا إرين ،يشاىده من تلك األلعاا

 ػػا تعلػػم وتبػػٍت   عقػػوؿ اؼبػػراىقُت مهػػارات وقػػدرات العنػػة وهبػػذا يبكػػن للعبػػة أف ربقػػق مػػردوداً سػػلبياً   أ ،دوف وجػػو حػػق
والعػػػدواف والػػػيت تقػػػودىم   النهايػػػة إىل ارتكػػػاا اعبػػػرايم، وىػػػذه القػػػدرات تكتسػػػب مػػػن إػػػاؿ االعتيػػػاد علػػػى فبارسػػػة تلػػػك 

خ لعبػػة 777ف  عرعلػػى سػػبيل اؼبفػػاؿ أجريػػت دراسػػة ظنديػػة ؼبراجعػػة وتقػػومي احملتػػوى لفاشبايػػة لعبػػة الكًتو يػػة، تبػػُت أ ،األلعػػاا
خ رتعلػػق وأتثػػر 02، ص0،العػػدد 01، اجمللػػد 7102تعتمػػد اعتمػػاداً مباشػػراً علػػى ركػػري ارتكػػاا اعبريبػػة والقتػػل عالحيػػودي، 

اؼبراىق بتلك األلعاا من إاؿ اؼبشاىدات اؼبتنوعة واؼبفَتي ينعكس مباشرًي على تصررات وسلوظيات العنة والعدواف عند 
 ،تو للمشاظل اغبياتية اليت تواجهو.... واليت بطبيعة اغبػاؿ سػوؼ يغلػب عليهػا عػابع العنػةاؼبراىق وإاصة   حاؿ مواجه

 حيث أثبتت األحبال اليت أجريت   الغرا وجود عاقة بُت السلوؾ العنية ومشاىد العنػة الػيت يراىػا   ىػذه األلعػاا 

بػػػَت واؼبعلػػػـو إف تلػػػك اللعبػػػة مغحاىػػػا خ، وىػػػذا ينطبػػػق علػػػى لعبػػػة البػػػوجبي وتعلقهػػػم هبػػػا بشػػػكل ظ014، ص7102ع سػػػيمة، 
األسػػاس ىػػو القتػػاؿ والعنػػة والعدوا يػػة رممارسػػة اؼبػػراىقُت لتلػػك اللعبػػة لسػػاعات عويلػػة دوف مراقبػػة جديػػة مػػن قبػػل األسػػري 
 يبكن أف يكوف ؽبا أتثَتاةا على اؼبراىق   ؿباولة تطبيق تلك السلوظيات العنيفة   حياةم وعريقة تعاملهم اليومي وتصبح
جحءاً من تصرراةم اؼبعتادي وبطبيعة اغباؿ أف أساليب العنة تكتسب من إاؿ االعتياد اؼبستمر عليهػا وىػذا مػا الحظنػاه 
أثنػػاء لعبػػة البػػوجبي حيػػث أسػػاليب العنػػة والتػػوتر واألج يػػة الػػيت أ ت تهػػا ىػػذه اللعبػػة وسػػيطرت علػػى عقػػوؿ اؼبػػراىقُت رن ػػد 

ؼبنػحؿ والػيت تصػل إىل حػاالت الصػراع والعنػة والرػرا والشػتايم   حالػة  شوا صراعات ومشكات مػع األإػوي داإػل ا
 اػبساري إبحدى جوالت اللعبة إصوصاً أثناء اللعب بشكل صباعي مع إإوتو.  

وعاوي على ذلك يبكن القوؿ أف تلػك األلعػاا سبيػل عبا ػب العنػة والصػراع بػُت رػريقُت أو بػُت العبػُت وتت سػد        
ىم اؼبراىػػق أف أسػػلوا العنػػة ىػػو أررػػل عريقػػة للػػدراع عػػن الػػنفس واف العنػػة ىػػو الوسػػيلة اؼبنشػػودي عقليػػة االبػػن بػػل تػػو 

 ،خ02، ص7108للوصػوؿ إىل اؽبػػدؼ مػػع إلغػػاء التفػاىم، واؼبناقشػػة، واغبػػوار، واللػػُت، والػود مػػن أذىػػا م عمقػػداد وأإػػروف،
عػن دوامػة مػن الصػراعات واؼبشػاحنات وإاليػة مػن أي ىذا اؼبغحى يعطي ا طباعاً لػدى اؼبراىػق إف عبيعػة اغبيػاي ظلهػا عبػاري 

 شكل من أشكاؿ اغبوار التفاىم التناغم التعاوف والتكزر   األمور اغبياتية. 
   -/ التأث ات الصحية : اثةياً 
ظشػػػفت الدراسػػػات أف مسػػػتعملي األلعػػػاا االلكًتو يػػػة يسػػػتعملوف وسػػػايل ترريػػػو قليلػػػة ظمشػػػاىدي التلفػػػاز وقلػػػيًا مػػػا      
لة وقػت حػىت أعوف الكتب، ظما أظدت الدراسػات إدمػاف  سػبة ظبػَتي  دبوتلػة األعمػار علػى األلعػاا عبػاري عػن مسػيطال
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مع الفئة اليت ظا ت تقوؿ أف الوقت اؼبكرس للهو عباري عن تبذير للوقت، وقػد ذظػرت بعػض الدراسػات أف بعػض األوليػاء 
علعبة البوجبيخ واإلدماف عليها من وجود بعض اؼبشػاظل   ية ومنهايشتكوف أبنايهم فبا أصيبوا هبوس اقتناء األلعاا االلكًتو 

موضحة أف  ،خ منها اإلصا ت  عبهاز العظمي والعرلي  تي ة اغبرظة السريعة اؼبتكرري99، ص7102الصحية  ع سيمة، 
خ حيػػث 22، ص7108اعبلػػوس لسػػاعات عويلػػة أمػػاـ اغباسػػوا أو اؼبو يػػل سػػبب ا الـ مخحػػة   أسػػفل الظهػػر عىػػار، 

يشتكي العديد منهم من ا الـ الرقبػة وإاصػة الناحيػة اليسػرى منهػا أذا ظػاف يسػتودـ اليػد اليمػٌت، و   اعبا ػب األيبػن إذا  
، 7108ظػػاف أعسػػػر  تي ػػػة لسػػػرعة اسػػػتوداـ اليػػػد وشػػػد عرػػات الرقبػػػة وعظمػػػة اللػػػول واعبلسػػػة غػػػَت السػػػليمة عاؼبغػػػذي، 

ظة لنصابع على لوحة اؼبفاتيح تسبب أضراراً  لغة ألصبع اإلهباـ ومفصل خ ظما أف ظفري اغبر 772، ص022، العدد7اعبحء
علعبة البوجبيخ سلباً على النظر إذ قد يصاا الشود  الرسخ  تي ة لتفبيتها بصوري مستمري، ظما ت ثر األلعاا االلكًتو ية

مػن شاشػات اغباسػوا أو اؼبو يػل الػيت برعة النظر  تي ة تعرضو جملاالت األشعة الكهرومغناعيسية قصَتي الًتدد اؼبنبعفػة 
ظمػػػا أف حرظػػػة العينػػػُت تكػػػوف سػػػريعة جػػػدا أثنػػػاء فبارسػػػة األلعػػػاا   ،هبلػػػس أمامهػػػا سػػػاعات عويلػػػة أثنػػػاء فبارسػػػتهم اللعػػػب

االلكًتو يػػة فبػػا يحيػػد مػػن رػػرص إجهادىػػا بػػدورىا تػػ دي إىل حػػدول اضبػػرار  لعينػػُت وجفػػاؼ وحكػػة، وظلهػػا أعػػراض تعطػػي 
 خ.22ص ،7108لشعور  إلجهاد البدر وأحياجً  لقلق واالظتئاا عىار،اإلحساس  لصداع وا

ومن الناحية الصحية أيرا ظشفت دراسة عبية حديفة وأحبال علمية لنعباء أف الوميض اؼبتقطع سبب اؼبسػتو ت        
، 7102مػن الصػرع  عمشػػري،العاليػة أو اؼبتباينػة مػن اإلضػػاءي اؼبوجػودي   األلعػاا االلكًتو يػػة يتسػبب   حػدول  ػػو ت 

%خ مػػػن ؾبمػػػوع سػػػكاف أي دولػػػة 0خ رعليػػػة لػػػدى األشػػػواص اؼبصػػػابُت  غبساسػػػية ذبػػػاه الرػػػوء والػػػذين يشػػػكلوف ع22ص
خعاوي على ذلك رأف االستوداـ اؼبتحايد ؽبذه األلعاا االىتحازية يحيد احتماؿ مرضهم  رتعاش 017، ص7102ع سيمة، 

 جا ػػػب ذلػػػك رػػػاف ؽبػػػا أتثَتىػػػا السػػػل  علػػػى الػػػدماغ، وقػػػد وحػػػدت بعػػػض خ إىل22، ص7102األذرع واألظػػػة عمشػػػري، 
الدراسػػػات  ف األلعػػػاا االلكًتو يػػػة تت ػػػو كبػػػو تػػػدمَت أدمغػػػة اؼبػػػراىقُت  وذلػػػك مػػػن إػػػاؿ إعاقػػػة تطػػػور الػػػدماغ، واف ىػػػذه 

يػػل كبػو رقػداف السػػيطري ظمػا أف لػديهم اؼب  ،األلعػاا تنػتا أجيػااًل غبيػػة ويبيػل إىل فبارسػة العػػدواف أظفػر مػن األجيػاؿ السػػابقة
وقد مت قياس مستوى النشاط لدى رئات اؼبراىقُت الذين يعلبوف العاا الكًتو ية وقورف أبدمغة علبة أإػرين  ،على أ فسهم

يقوموف أب شطة حسابية بسيطة، ألهػرت النتػايا  ف مسػتوى  شػاط الػدماغ الػذين يقومػوف  لعمليػات اغبسػابية أظفػر مػن 
عاا الكًتو ية، ررػًا عػن ذلػك رػاف اللعػب  لعػاا العنػة تحيػد مػن اإلاثري الفسػيولوجية وضػر ت ى الء الذين يلعبوف  ل

ظما ألهرت  تايا الدراسات أيراً أف اللعب  للعاا االلكًتو ية لفًتات عويلة يرع األبناء   إطر   ،القلب وضغط الدـ
التغذية راألبناء ال يشارظوف أسرةم   وجبات خ إىل جا ب اإلصابة بسوء 047، ص7107البدا ة لطوؿ اعبلوس عقويدر،

 ،022العػػػػدد ،7اعبػػػػحء ،7108الغػػػػذاء والعشػػػػاء ريتعػػػػود األظػػػػل غػػػػَت الصػػػػحي   أوقػػػػات غػػػػَت مناسػػػػبة لل سػػػػم عاؼبغػػػػذي، 
خ بسبب لعبة البوجبي وأتثَتاةا السحرية اليت تشغلهم عػن ا ظػل  ألوقػات اؼبناسػبة بسػبب اؼبنارسػة الشػديدي بينػو 272ص

صدقايهم وعدـ رغبتهم خبساري جولة اللعبة مفًا لذا ال وباوؿ اال تظاـ مع أسػرتو واالجتمػاع معهػم   أوقػات ا ظػل وبُت أ
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ىػػذا فبػػا يتعػػود  سػػتمرار علػػى  ظػػاـ ا ظػػل غػػَت الصػػحي   أوقػػات غػػَت منتظمػػة مػػن اليػػـو فبػػا يػػ ثر عليػػو إىل حػػدول بدا ػػة 
   تي ة بقايها لساعات عويلة على فبارسة اللعبة.

  -/ التأث ات النبوية: اثلثاً 
من بُت اال تقادات األظفر شيوعاً من استوداـ الطلبة لنلعاا االلكًتو ية أ ا تحيح األ شطة األإرى اليت يعتقد أ ا       

من خ، ر99، ص7102عمشري،  والقراءي والًتريو ،وأداء الواجبات اؼبدرسية ،تكوف أظفر رايدي مفل اللعب   اؽبواء الطلق
أضػػرارىا ىػػو الوقػػت الكبػػَت الػػذي يقرػػيو الطلبػػة   اللعػػب وىػػي الػػيت تسػػبب العديػػد مػػن اؼبشػػاظل اؼبوتلفػػة رمػػن أوىل ىػػذه 
اؼبشاظل ىي إضاعة الوقت واليت أصػبحت منتشػري بشػكل ظبػَت بػُت الطلبػة، ريعػار العديػد مػن الطلبػة الػذين يبارسػوف لعبػة 

 ،7108ععبػػاس،  اؼبهمػػة ومنهػػا الواجبػػات اؼبدرسػػية مػػن دوف أف يػػدروا بػػذلكالبػػوجبي إىل ا شػػغاؽبم عػػن الكفػػَت مػػن األمػػور 
خىػػػذا فبػػػا يػػػ دي إىل إنبػػػاؿ الواجبػػػات اؼبدرسػػػية واؽبػػػروا مػػػن اؼبدرسػػػة أثنػػػاء الػػػدواـ الرظبػػػي ويػػػ دي إىل 202، ص29العػػػدد

راىػػق  أللعػػاا االلكًتو يػػة حػػدول اضػػطرا ت   الػػتعلم، واف مػػن سػػلبياةا أيرػػاً الػػيت أثبتهػػا البػػاحفوف ا ػػو عنػػدما يتعلػػق اؼب
خ، وىذا ما توصػلت لػو دراسػة أظػـر مقػداد حػوؿ ع اثػر 22،ص7108ذلك ي ثر سلبا على دراستو و طاؽ تفكَته عىار، 

" على التحصيل الدراسي لدى عاا مدرسة سامي العلمي الفا وية للبنُت دبحارظة غػحيخ أف لعبػة PUBGلعبة بب ي "
تسيطر على عقوؿ الطاا حيث سبنع تفتق الػذىن وصػفاءه وتقبػل اؼبػادي التعليميػة مػن اؼبعلػم  البوجبي ؽبا  تايا سلبية أل ا

ررًا عن شعور الطالب  ؼبلل من اؼبواد الدراسية حيث أ ػا ال ربتػوي علػى عناصػر اعبػذا اؼبوجػودي   لعبػة البػوجبي الػيت 
ا التحصػػيلية إىل جا ػػب التػػأثَت علػػى أمبػػاط ررػػًا عػػن أتثَتىػػا علػػى مسػػتو ت الطػػا ،تشػػد الػػذىن وتسػػيطر علػػى اغبػػواس

خ، وذلػػك يعػػود إىل سػػهر اؼبػػراىقُت 79، ص7108التفكػَت لػػدى الطػػاا وخباصػػة الػػيت ربتػػاج إىل ربليػػل عمقػػداد وأإػػروف، 
عيلػػػة الليػػػل   فبارسػػػة اللعبػػػة يػػػ ثر بشػػػكل مباشػػػر   ؾبهػػػوداةم الدراسػػػية   اليػػػـو التػػػايل وقػػػد هبعلهػػػم غػػػَت قػػػادرين علػػػى 

واف ذىبػػوا رػػإ م قػػد يستسػػلموف للنػػـو   رصػػوؽبم الدراسػػية، ظمػػا أف ظفػػري فبارسػػة  ،قاظ  مبكػػراً للػػذىاا إىل اؼبدرسػػةاالسػػتي
، 7102عالحيػودي،  اللعبة ت دي إىل بعض االضطرا ت   مقدرةم على الًتظيح   أعماؿ أإػرى مفػل الدراسػة والتحصػيل

مػػن الدراسػػات  ف ىنػػاؾ عاقػػة ذات داللػػة إحصػػايية مػػا بػػُت  خ وىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو ؾبموعػػة02، ص0، العػػدد01ؾبلػػد
وىػػذه  تي ػػة عبيعيػػة حيػػث إف قرػػاء  ،خ99،ص7102اسػتوداـ االلكًتو يػػة وتػػدر مسػػتوى التحصػػيل الدراسػػي عمشػري، 

أوقػػات عويلػػة   فبارسػػة لعبػػة البػػوجبي ريهػػا والتنػػارس مػػع أصػػدقايهم عػػوؿ الليػػل مػػن اجػػل ربقيػػق الفػػوز يػػ دي إىل إنبػػاؽبم 
وإضاعة الوقت اؼبوصد للواجبات اؼبدرسية وىذا ما التمسػناىا مػن إػاؿ مسػتو ةم العلميػة اؼبتدينػة والػيت علػى األغلػب 
ليسػػػت  ؼبسػػػتوى اؼبطلػػػوا والسػػػبب يعػػػود إىل تشػػػويا وتكػػػريس تفكػػػَتىم وا غماسػػػهم بلعبػػػة البػػػوجبي أظفػػػر مػػػن االىتمػػػاـ 

نمػػو الػػذىٍت الفكػػري واالسػػتعداد السػػتقباؿ أي معلومػػات دراسػػية،  و  بواجبػػاةم وربرػػَتاةم اليوميػػة ىػػذا فبػػا يػػ ثر علػػى ال
وسػػط ىػػذا التشػػتت لػػدى اؼبراىػػق يصػػبح متلقػػي سػػل  للمعلومػػات الدراسػػية أظفػػر مػػن أف يكػػوف متلقػػي اهبػػايب يتفاعػػل مػػع 

 ػة ومبدعػة فبػا مفردات اؼبادي العلمية  بشكلها الصحيح وىػذا  لتػايل سػوؼ يػ دي إىل إلػق أدمغػة بشػرية شػبابية غػَت منت
 ي ثر سلباً على بناء اجملتمع وتطوره. 
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    -/ التأث ات االقتصادية )املادية(: رابعاً 
يتمفػل ىػذا الرػرر   إىػدار وتبػذير األمػواؿ   شػراء تلػك األجهػحي االلكًتو يػة والرقميػة اغبديفػة اػباصػة  للعػب الػػيت       

ن أصدقايهم والتنارس ريمػا بيػنهم يػدرعوف أبوليػايهم وهبػخو م علػى تعد  ىظة الفمن، راألبناء بفعل التحريض الشوصي م
شػراء أإػػر صػػيحات أجهػػحي اؽبواتػػة الذظيػة، ررػػًا عػػن ذلػػك يتمفػػل إىػػدار اؼبػدإوؿ اؼبػػادي أيرػػاً   صػػيا ة وتصػػليح ىػػذه 

رمػن الطبيعػي أف تكػوف ربما أ ا أجهحي  ىظة الفمن  ،األجهحي أل ا ظفَتاً ما تتعرض للتلة بسبب سوء االستوداـ وظفرتو
وىذا  ،خ021، ص7107صيا تها غالية الفمن ؼبا ربتويو من قطع مرظبة ودقيقة وحديفة وصعبة التصليح والصيا ة  عقويدر، 

األمر يشكل عبئاً مالياً ظبَتاً على األسري إىل جا ب ذلك ربتاج لعبة البوجبي  ستمرار إىل شحنها من أجل ربديفها أبشياء 
أف ىذه الشرظات تعتخ ىذه اللعبة  وع من االستفمار رتحاوؿ ظل رًتي القياـ بتحديفها أبمور تشوؽ وتشد جديدي وخباصة 

اؼبراىػػػق ىػػػذا فبػػػا يتطلػػػب إىػػػدار الكفػػػَت مػػػن األمػػػواؿ والنقػػػود   شػػػحن اللعبػػػة أو إجبػػػار األسػػػري علػػػى شػػػراء أجهػػػحي ىواتػػػة 
 ىق األسري اقتصاد ً إصوصاً األسر من ذوي الدإل احملدود.دبواصفات أظفر تطوراً وحداثة ىذا بطبيعة اغباؿ يبكن أف ير 

   -/ التأث ات الدينية: خام اً 
رػإف  لعبػة  ،  لل غياا وعدـ مراقبة األسري ؼبا يبارسػو و أبنػايهم مػن العػاا الكًتو يػة وعػدـ الػوعي دبواعرىػا علػيهم     

حيػػث  ت اسػػتودامهم للعبػػة لسػػاعات  ،تلػك اللعبػػةالبػوجبي ربمػػل العديػػد مػػن السػػلبيات علػى األبنػػاء مػػن حيػػث تعلقهػػم ب
عويلػػة مػػدار اليػػـو أدى إىل التػػأثَت سػػلباً وتػػراجعهم عػػن أداء بعػػض العبػػادات الشػػرعية... و لػػذات أداء الصػػلوات   أوقاةػػا 

دبػػا ال راألبنػػاء يتهػػاو وف   ذلػػك للصػػاي بتماعػػل  وبتكاسػػل ور  ،وذلػػك ال شػػغاؽبم وارتبػػاعهم بتلػػك اللعبػػة لسػػاعات عويلػػة
خ 000، ص7102ع سػيمة،   وأحياج مفل ىذه األلعاا ذبعل االبن أج ياً يقطػع رضبػو ويعتػدي علػى إإوا ػو ،يصلي أصاً 

ررًا عن ذلػك رػإف لتعلػق اؼبراىػق هبػذه األلعػاا أثػراً سػلبياً أإػر   أ ػا تلهػيهم عػن عاعػة الوالػدين واالسػت ابة ؽبػم وتلبيػة 
خ ىػػػذا يعطينػػػا داللػػػة واضػػػحة عػػػن 00، ص7102ة األرحػػػاـ وز ري األقػػػارا عجيػػػة، علبػػػاةم ررػػػًا عػػػن إؽبػػػايهم عػػػن صػػػل

التداعيات السلبية ؽبذه اللعبة على أجيالنا  اؼبستقبلية من إاؿ ذبسيدىا وزرعها لقيم الامباالي والتهاوف   االلتحاـ بتعاليم 
 ديننا اغبنية  وىذه إحدى اؼبرامُت الغربية اليت جسدةا اللعبة. 

 نتاجات البحث است
  -من إاؿ العرض السابق يبكن استواص النتايا ا تية:

تعػػد لعبػػة البػػوجبي لػػاىري اجتماعيػػة حديفػػة اسػػتطاعت أف تسػػيطر علػػى عقػػوؿ اؼبػػراىقُت وجػػذهبم ؼبمارسػػتها مػػن إػػاؿ  -0
اعبػُت وىػذا حبػد ذاتػو سػوؼ إتباعها إسًتاتي ية فبيحي   اللعب وىي البقاء منفرداً وربقيػق الفػوز بعػد القرػاء علػى صبيػع ال
 ي ثر سلبا على سلوظيات اؼبراىقُت   الشعور  ألج ية والعدوا ية والعنة ذباه احمليطُت بو. 
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تبػُت أف ىػذه اللعبػة سبفػػل وسػيلة متعػة االسػػتمتاع والسػرور والراحػة للمػػراىقُت أثنػاء فبارسػتها لسػػاعات عويلػة مػن الػػحمن  -7
ف للعبػة ولػاية مسػتًتي داإليػة يبكػن أف تػ ثر سػلبا علػى اؼبػراىقُت   العديػد مػن اعبوا ػب ىذه الوليفة الظاىري للعبة إال أ

 ومنها 
أف معظػػم اؼبػػراىقُت يقرػػوف أوقػػاعً عويلػػة   فبارسػػة اللعبػػة ولسػػاعات غػػَت منتظمػػة مػػن اليػػـو راالسػػتوداـ اؼبفػػرط للعبػػة  -

   العديػد مػن اعبوا ػب منهػا التػأثَت   البفػاض مسػتو ةم البوجبي يبكن أف يكوف لو أتثَتاتو العكسػية سػلباً علػى اؼبػراىقُت
 الدراسية وعدـ االىتماـ اعباد بو بشكل ظبَت.

ذبعل اؼبراىق منعحالً اجتماعياً را يبايل   االجتماع وقراء أوقات السهر مع األىل واالستمتاع  عبلسات العايلية ىذا  - 
تبُت أف للعبة أضرارىا الصػحية علػى اؼبراىػق منهػا اإلرىػاؽ  –األسري الواحدي  فبا ي ثر   توليد االغًتاا االجتماعي داإل

والتعب وعدـ اال تظاـ   تناوؿ وجبات الطعاـ   األوقات اؼبناسبة فبا ىبلق مشاظل صحية عديدي للمراىق ومنهػا البدا ػة 
 وأمراض الصداع ومشكات النظر.....اخل 

وبب التقليد وؿباظاي ا إرين وىذه اللعبة ربتاج على األغلب أجهحي ىواتة حديفة من أتثَتىا اقتصاد ً راؼبراىق بطبعتو  -
 اجل التحديفات اؼبستمري للعبة ىذا فبا يرىق العايلة   إجبارىم على شراء وتبديل األجهحي بشكل مستمر.

وعدـ أتديتها أبوقاةا وحىت إذا التـح  تولد ىذه اللعبة صفات الامباالي وعدـ االظًتال وااللتحاـ أبمور العبادات الدينية - 
  .هبا رهو يكوف بوضع التكاسل والتهاوف ريها

 التوصيات  واملقنحات 
علػػى األسػػري أف ال تػػًتؾ اغبريػػة ظاملػػة ألبنايهػػا فبارسػػة اللعبػػة لسػػاعات عويلػػة دوف مػػراقبتهم بػػل هبػػب تػػوجيههم وعػػدـ  -0

 و تناوؿ وجبات الطعاـ.  السمال ؽبم دبمارستها أثناء التحرَتات اؼبدرسية أ
على األسري أف تنظم أوقاعً لًتريو أبنايها   ألعاا أإرى وؿباولة إبعادىم قدر اإلمكاف عن لعبة البوجبي منها تنظيمهم  -7

 فبارسة العاا ظري القدـ، السباحة وغَتىا واليت تعود  لفايدي اعبسما ية على األبناء من النواحي ظارة.  ،لرحات
دور اؼب سسػػػػات الًتبويػػػػة واؼبتمفلػػػػة  ؼبدرسػػػػة   تػػػػوعيتهم حػػػػوؿ ـباعرىػػػػا السػػػػلبية علػػػػيهم مػػػػن إػػػػاؿ الػػػػدروس تفعيػػػػل  -2

  .اإلرشادية
تعػػد ىػػذه الدراسػػة راربػػة للعديػػد مػػن الدراسػػات األإػػرى واألظفػػر زبصصػػا   تناوؽبػػا الظػػاىري دبقػػار ت متعػػددي ورئػػات  -4

 أإرى   اجملتمع. 
 قائمة املصادر 

 ادر العربيةاملص -اواًل:
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خ. اهبابيات األلعاا االلكًتو ية اليت يبارسها أعفاؿ مرحليت الطفولة اؼبتأإري 7102ع .ضبداف، ساري ؿبمود عبد الرضبن -0
واؼبراىقػة وسػػلبياةا مػػن وجهػػة  ظػر اؼبعلمػػُت واألعفػػاؿ أ فسػػهم، رسػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػوري، ظليػة العلػػـو الًتبويػػة، جامعػػة 

 الشرؽ األوسط، مصر.
خ العاقػػات االجتماعيػػة ؼبسػػتودمي األلعػػاا االلكًتو يػػة عػػخ اال ًت يت"لعبػػة 7109ع .رمرػػاف،  ػػورا علعػػت إظباعيػػل -7

PUBG498-442، صخ04خ، جامعة اؼبنصوري، عالعدد اجمللة العربية للنشر العلميع بب ي مبوذجاًخ.ع 
عفاؿ لنلعاا االلكًتو ية ظما يراىا معلمو خ.  اال عكاسات الًتبوية الستوداـ األ7102ماجد دمحم.ع  ،الحيودي -2

اؼبملكة العربية ، جامعة عيبة، النبوية( جملة جامعة طيبة للعلوموأولياء أمور علبة اؼبدارس االبتدايية  ؼبدينة اؼبنوري"، ع
  .21-02، صخ0ع01السعودية، 

دا ية على عينة مذ تاميذ متوسطة خ. األلعاا االلكًتو ية والعنة اؼبدرسي/ دراسة مي7102ع .ظبيحة، برتيمة -4
ظلية العلـو اإل سا ية واالجتماعية، جامعة   ،بلدية اؼبراري والية الوداي، رسالة ماجستَت غَت منشوري –الشهيد عروؾ قويدر 

 اعبحاير. -بسكري–دمحم إيرر 
)جملاااة جامعاااة  ،جػػػات"خ. ا اثر النفسػػػية واالجتماعيػػػة الناصبػػػة عػػػن تعػػػدد الحو 7102الشػػػمري، مػػػدين  ػػػوري عػػػاؿع   -4

 .0491-0429، ص خ2ع 72خ، اببل
خ. األلعاا االلكًتو ية وأثرىا على مستوى التحصيل الدراسي لدى علبة اؼبرحلة 7108ع.عباس، رج راضل -2

 .279-212، ص 29البحث العلمي، العراؽ، العدد خ، وزاري التعليم العايل و جملة البحوث النبويةاؼبتوسطة"، ع
خ. اؼبشكات االجتماعية والنفسية للمراىقات   اؼبدارس اؼبتوسطة/ دراسة اجتماعية 7108عباس.عغحواف، ا س  -2

-0222، ص 28، جامعة  بل، العدد جملة كلية النبية األساسية للعلوم النبوية واإلة اةيةميدا ية   مدينة اغبلة"، 
0282. 

لسلوظيات لدى األعفاؿ / دراسة وصفية ربليلية على عينة من خ اثر األلعاا االلكًتو ية على ا 7107قويدر، مرمي. ع -2
 ظلية العلـو السياسية واألعاـ، جامعة اعبحاير.   ،األعفاؿ اؼبتمدرسُت  عبحاير العاصمة، رسالة ماجستَت غَت منشوري

جملة الطفولة ، خ. الطفل العريب واأللعاا االلكًتو ية القاتلة/ دراسة ربليلية"7108ؿبمود، إالد صال حنفي. ع -8
 .24-70، صرجامعة القاىري ،، يصدرىا اجمللس العريب للطفولة والتنمية27، عدد والتنمية

خ. اثر األلعاا االلكًتو ية عخ اؽبواتة الذظية على التحصيل الدراسي للتلميذ اعبحايري/دراسة 7102ع .مشري، أمَتي -9
ظلية العلـو االجتماعية واإل سا ية،   ،ي، رسالة ماجستَت غَت منشوريميدا ية من منظور عينة من األولياء دبدينة أـ البواق

 جامعة العريب بن مهيدي أـ البواقي. 
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خ. معايَت تولية األلعاا االلكًتو ية   تنمية بعض القيم لدى أعفاؿ اؼبرحلة  7108ع.اؼبغذي، عادؿ بن عايض -01
، خ022ع7جامعة األزىر،  ،جملة كلية النبيةاؼبتغَتات، االبتدايية من وجهة  ظر اؼبعلمُت واؼبعلمات   ضوء بعض 

 .242-799ص
، وشتات، علي، والعرقي، ظبَت، االدغم، ؿبمود، اػبرري، يوسة، اثر لعبة  مقداد، -00 على التحصيل  PUBGاظـر

 عليم. خ غحي، مديرية الًتبية والت7108الدراسي لدى عاا مدرسة سامي العلمي الفا وية للبنُت دبحارظة غحي،ع 
خ. أتثَت األلعاا االلكًتو ية على الفرد واجملتمع/ دراسة ميدا ية حوؿ الطفل اؼبرىق، 7102 سيمة، بلغح ايل. ع -07

 ظلية العلـو االجتماعية، جامعة عبد اغبميد بن  ديس، اعبحاير.   ،رسالة ماجستَت غَت منشوري
على األعفاؿ/ دراسة وصفية ربليلية لنعفاؿ للفئات خ. أتثَت األلعاا االلكًتو ية 7102ع .جية، وساـ سامل -02

 سنة"، مديرية شباا ور ضة  بل، العراؽ:  02-2العمرية من 
خ.اثر األلعاا االلكًتو ية عخ اال ًت يت على اؼبراىقُت/دراسة مسحية لعينة من تاميذ اث وية 7108ىار، ظوثر. ع -04

ظلية العلـو االجتماعية واإل سا ية، جامعة اعبيايل   ،ماجستَت غَت منشوري األمَت عبد القادر مدينة طبيس مليا و، رسالة
 بو عامة طبيس مليا و، اعبحاير.

 املواقع االلكنوةية  -اثةياً:
العراؽ مقاؿ  ،قسم التقارير وظالة يقُت لن باء، ،ظية ت ثر   اجملتمع العراقي؟  .خ8/07/7109ع .إدماف لعبة "البوجبي-0

 وقع االلكًتورمنشور على اؼب
Yaqein-net/reports/143515  

خ. إدماف" البب ي" وأتثَتىا على أوالدج من حيث ال  دري، 07/0/7171ع .قريناوي، صال، وقريناوي، رواف وتد -7
 مقاؿ منشور على اؼبوقع االلكًتور 
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