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 :ممخص البحث
عمى سموكيات الطالب  "Pobgeييدؼ ىذا البحث إلى الكشف عف انعكاسات لعبة " 

بمدرسة  األمور مف الطالب وأولياء ةفي المدارس الثانوية مف خالؿ إجراء دراسة عمى عين
 اإلسراء الثانوية.

ىذا النوع مف الدراسات، وقد تـ  مثل:لمناسبتو ل مييالوصفي التحمواستخدـ الفريق البحثي المنيج 
لجمع  األموروأفراد العينة مف الطالب وأولياء  يفويالترب فيالمرشدتصميـ استبانة وتوزيعيا عمى 

 المعمومات منيـ، وتـ تحميل بيانات االستبانة باستخداـ األساليب اإلحصائية والتكرارات.
 ئج أهمها:نتاوقد توصمت الدراسة ل

 " أف اغمب الطالب يستخدموف لعبةPUBGE.بدافع التسمية والترفيو " 
 " أف لعبةPUBGEت في مثم" عبر اليواتف الذكية تؤثر عمى سموكيات الطالب وت

، الشغب المتزايد، التوتر، تدني التحصيل الدراسي،  األمورعمى أقل  العصبية
 االنطوائية، وزيادة التنمر.

 : عددًا من التوصيات أهمها بحثوقدم ال
 ومضمونيا. لكترونية اإللنوعية األلعاب  األمورضرورة متابعة أولياء  -1
والمدرسة لسموكيات الطالب والبحث الدؤوب عف  األمورالمتابعة الجادة مف قبل أولياء  -2

 األسباب ألي تغير في سموكيات الطالب.
رشادية لمساعدةضرورة قياـ وزارة التربية والتعميـ بناء برامج تربوية  -3 الطمبة في مواجية  وا 

 .المشكالت السموكية التي يعيشونيا
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 البحث: مقدمة
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات، سبحانو ال إلو إال ىو، نحمده ونشكره ونشيد أنو 

 عبده ورسولو، وبعد: -ملسو هيلع هللا ىلص-، ونشيد أف سيدنا دمحم -سبحانو وتعالى-ال إلو إال ىو 
نقدـ لسيادتكـ اليوـ ىذا البحث الذي يتحدث عف انعكاسات ممارسة لعبة البوبجي عمى 

آمميف أف يناؿ إعجاب …. طالب المدارس الثانوية "مدرسة اإلسراء دراسة حالة"  سموكيات
الجميع، ونتمنى أف نكوف قد وفقنا في كتابة بحث شامل لكل المعمومات الخاصة بيذا الموضوع 
وأف نكوف عند حسف ظنكـ، منتظريف أي اقتراحات جديدة وأي تعديالت يمكننا القياـ بيا وأي 

ي االعتبار عند تقديـ أي بحوث عممية أخرى ونطور مف أنفسنا إلى مالحظات لوضعيا ف
 األفضل.

لمتطور الكبير في التكنولوجيا والمعمومات وظيور وسائل مختمفة في المعب عند  ونظرا  
ممموسا  أدى إلى ظيور جيل  تغييرا  األطفاؿ فقد ساىمت في تغيير مفيـو المعب عند األطفاؿ 

والتي تصنف كوسيمة حديثة المتصاص الغضب لكترونية اإليقضي جل وقتو بيف األلعاب 
لعبة  استخداـ األلعاب ليذا تناوؿ الباحثوف في ىذا البحث جدا  فيوقضاء أوقات طويمة 

البوبجي التي انتشرت بيف األطفاؿ بمختمف أعمارىـ بل وتجاوزت إلى الكبار ، حيث تناولت 
كيات األطفاؿ وما تؤثر عمى الطفل مف الدراسة األثر مف ممارسة لعبة البوبجي عمى سمو 

 النابعة مف ممارستو لمعبة البوبجي . تغيرات في السموكيات الخاطئة 
في مدرسة اإلسراء الثانوية وعمى آبائيـ في ورقتي  طالبا   30وقد طبقت الدراسة عمى 

 أيضا   ىذه األبحاث. وشمل البحث مثل:لما تالئـ  المنيج الوصفياستبانة استخدـ الباحث فييا 
 .ت وتناوليا بالتفصيل بكل موضوعةعمى اإلجابة عمى التساؤال

 :مشكمة البحث
 :السؤاؿ الرئيس اآلتيالحالية اإلجابة عمى تحاوؿ الدراسة 

 " ما انعكاسات ممارسة لعبةPUBGE " عمى سموكيات طالب المدارس الثانوية "
 مدرسة اإلسراء دراسة حالة " 

 :اآلتيةيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية و 
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 " عمى االنضباط الصفي؟ PUBGEما تأثير ممارسة لعبة " -1
 " عمى الميارات االجتماعية؟PUBGEما تأثير ممارسة لعبة " -2
ما أكثر السموكيات الخاطئة التي يسمكيا طالب مدرسة اإلسراء الثانوية بنيف الذيف  -3

 ؟األمورنظر أولياء  " مف وجيةPUBGEيمارسوف لعبة "

 :أهداف البحث
 إلى: ا البحثيدؼ ىذي
" عمى االنضباط PUBGEاالنعكاسات مف ممارسة لعبة البوبجي"تسميط الضوء عمى  -1

 .الصفي
 " عمى الميارات االجتماعية.PUBGEتسميط الضوء عمى تأثير ممارسة لعبة " -2
مف  الثانوية بنيفالسموكيات الخاطئة التي يسمكونيا طالب مدرسة اإلسراء توضيح  -3

 .األمورمف وجية نظر أولياء " PUBGEممارسة لعبة البوبجي"

 :أهمية البحث
 :نية وذات العالقة بالموضوع ومنياقد يستفيد مف ىذا البحث الجيات المع

ج ؿ ىذا النوع مف الدراسات والتوسعتميد الطريق لمباحثيف في استكما .1 راء المزيد فييا وا 
 مف الدراسات.

 والباحثوف والميتموف. األموراإلداريوف التربويوف والمعمموف وأولياء  .2
في المدارس كونيا تقدـ رؤية لبياف ظاىرة التغير في السموؾ في  المرشدوف التربويوف  .3

 المدارس وكيفية الحد مف السموكيات الخاطئة.

  :حدود البحث
السموكية الناجمة عف ممارسة لعبة األضرار الحدود الموضوعية / يتناوؿ ىذا البحث      

 " عمى االنضباط المدرسي.PUBGEالبوبجي"
 ـ.2019/2018 البحث في الفصل الدراسي الثاني مف العاـ الدراسيُطبق الحدود الزمنية/      
 الحد المكاني / مدرسة اإلسراء الثانوية بمحافظة خاف يونس     
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 الحد البشري / طالب العينة المرشديف التربوييف والمعمميف في مدارس محافظة خاف يونس      
 ـ.2017/2018البحث في الفصل الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  ُطبقالحد الزمني/     

 :مصطمحات البحث
بأنيا نشاط ينخرط فييا الالعبوف في نزاع مفتعل، محكوـ بقواعد  :اإللكترونيةاأللعاب  -1

إلكترونية معينة، بشكل يؤدي إلى نتائج قابمة لمقياس الكمي. ويطمق عمى لعبة ما بأنيا 
 في حاؿ توفرىا عمى ىيئة رقمية.

ىي مدينة فمسطينية تقع في الجزء الجنوبي مف قطاع غزة وتبعد محافظة خان يونس:  -2
كيمومتر إلى الجنوب الغربي ويحدىا مف الجنوب مدينة رفح  100فة عف القدس مسا

ومف الشماؿ مدينة دير البمح، وىي مدينة ساحمية تطل عمى البحر األبيض المتوسط مف 
ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة  تعدجية الغرب ومف الشرؽ ما يعرؼ باسـ )إسرائيل( و 

% مف سكاف قطاع 17 مثل:ألف نسمة و ي 200بعد مدينة غزة ويبمغ عدد سكانيا قرابة 
 .ا  مربع ا  كيمو متر  54غزة ومساحتيا 

 اإلطار النظري:
يعّد التطور التكنولوجي اليائل في جميع جوانب الحياة الثقافية واالجتماعية والفكرية 

معات مستقبمية جديدة، مما ساىـ في تحويل العالـ إلى قرية صغيرة دوف دليل عمى فتح أفاؽ وتط
اعتبار لمحواجز الزمنية والجغرافية وىذا ما تميز بو القرف الواحد و العشروف ، كما نتج عف ىذا 
التطور اختراع وسائل تكنولوجية جديدة لـ تكف معروفة مف قبل كالكمبيوتر واليواتف الذكية ىذه 

زاد انتشارىا في السنوات األخيرة في المجتمعات ، والتي جاءت نتيجة البحث األخيرة التي 
والتطوير واالستخداـ وىي في انتشار متزايد يوـ بعد يوـ ذلؾ لما تتميز بو ىذه اليواتف مف 
مميزات وخصائص لـ تكف متوفرة مف قبل مثل: فوائدىا االجتماعية في أنيا ساعدت الكثير مف 

 يف بعضيـ البعض بسيولة.الناس في التواصل ب
ومع التقدـ التقني واإللكتروني اليائل والمتصارع تطورت أساليب المعب والترفيو في 
الوقت الحاضر، فظيرت األجيزة واأللعاب اإللكترونية التي وجدت ليا سوقا  رائجا  نظرا  لما 

ف أوقاتيـ وأثرت في تتمتع بو مف إقباؿ مف قبل األطفاؿ والصبياف، وأصبحت تأخذ حيزا  كبيرا  م
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سموكيـ وأخالقيـ، فتدرجت أشكاؿ ىذه األلعاب وتطورت بشكل كبير وواضح، حتى وصمت إلى 
 حد مف التقدـ التقني الباىر.

ومف أكثر األلعاب شيوعا  في ىذا العصر، ما يعرؼ باأللعاب اإللكترونية وتسمى 
في عرض أحداث عمى الشاشة، أحيانا  ألعاب الفيديو أو ألعاب الحاسب اآللي، وكميا تجتمع 

وتمكيف الالعب مف التحكـ في مجريات ىذه األحداث فيما يعرؼ بالعالقة التفاعمية 

 (.2007)العناني،
وتعرؼ األلعاب اإللكترونية: بأنيا نشاط ينخرط فييا الالعبوف في نزاع مفتعل، محكـو 

مى لعبة ما بأنيا إلكترونية بقواعد معينة، بشكل يؤدي إلى نتائج قابمة لمقياس الكمي. ويطمق ع
.   ويتـ digital   (Salen & Zimmerman 2004) في حاؿ توفرىا عمى ىيئة رقمية

واليواتف النقالة،  Playstationتشغيميا عادة عمى منصة الحاسب واإلنترنت والتمفاز والفيديو 
 (. palm devicesواألجيزة الكفية )المحمولة بالكف 
اإللكترونية التي بدأت تنتشر في اآلونة  "BUPGE"لبوبجي ومف ىذه األلعاب لعبة ا

 األخيرة وتميزت عف غيرىا بميزات وتخطت الحدود العمرية.
قبل الحديث عما تؤثر لعبة البوبجي عمى سموكيات طالب المدارس الثانوية سيتـ المرور و

موضوع البحث بشكل  عمى ذكر بعض األمور ذات العالقة باأللعاب اإللكترونية ولعبة البوبجي
 .خاص
 :أصل فكرة صناعة لعبة البوبجي اإللكترونية 

والباحث في ىذه المعبة والقارئ في تاريخ الدولة السوفيتية "الروسية" يجد أف فييا تشابيات 
و واسُتخدمت ىذه المنطقة  1950كثيرة بمنطقو احتمت مف قبل االتحاد السوفيتي في عاـ 

تية و الختبارات عسكرية سرية، استخدمت ىذه المنطقة كنوع مف كمنطقة عسكرية لمقوات السوفي
المناطق محرمة دخوليا لمعامة و كانت خاصو لمضباط و عوائميـ و الجنود و الميندسيف و 
العمماء، وبعد فترة حصل انقالب فبدأت الحكومة المركزية لقوات السوفيتية بداءة بإرساؿ معدات 

إرساؿ المعدات بداخل صندوؽ كبير لمتخمص مف المتمرديف  و أسمحة لمؤيدييا بواسطة طائرة و
" أنا بحاجة إلى دجاج لوجبة العشاء" كانت كممة السر بيف المؤيديف و الحكومة المركزية ىي 

 .     ىذا كاف يعني نحف بحاجة إلى أسمحة و عتاد أو تسميح""
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اتضح لالتحاد  وبعد مرور أياـ لـ يعد المؤيديف بإرساؿ أي نداء لطمب التسميح مما
السوفيتي أف ُقتل جميع مؤيدييا، خوفا  مف تسرب المعمومات السرية الموجودة بتمؾ المنطقة 
قررت التخمص مف المتمرديف فضربت ىذا المنطقة بنوع مف األسمحة أو نووية أو كيمياوية 

  .بحيث لـ يعد لإلنساف الطبيعي العيش في ىذه المنطقة
ونجدىا جمية في المعبة ىي  "BUPGE"طت بمعبة البوبجيومف الحقائق أيضا  التي ارتب

" وىي اسـ لجزيرة خيالية تقع في البحر األسود والذي احتل مف قبل ERANGEL ذكر كممة "
 (support.pubg.com -قوات السوفيتية. )موقع الكرتوني

 والباحث في المعبة وجد أف ىناؾ تشابو كبير بيف ما حدث ليذه المنطقة و لعبة بوبجي
 حيث 

 استوحي صانع لعبة بوبجي مف حدث ىذه المنطقة و ىذا يفسر التساؤالت اآلتية:
 العب يقفزوف مف الطيارة ثـ يطاردوف ويقتموف بعضيـ البعض؟ 100لماذا  التساؤل األول:
 يدؿ عمى التمرد العسكري الذي حصل و قاتموا بعضيـ. واإلجابة هي :

 WINNER WINNER CHICKEN" لماذا بعد الفوز تظير عباره التساؤل الثاني:
DINNER" ؟ 

لذا ما دخل وجبة عشاء  –الفائز الفائز وجبة عشاء دجاج  -أوال ترجمتيا تكوف  واإلجابة هي :
دجاج بمعبة عسكرية أو ما سبب وجود دجاجة في غرفة التدريب إف لـ تكوف مستوحية مف 

 الواقعة الحقيقة.
 ما سبب وجود الموف األزرؽ في المعبة؟ التساؤل الثالث:

يوحي ىذا الموف إلى ضرب المنطقة ) في الحقيقة ( بأسمحة كيمياوية أو نووية  واإلجابة هي:
 مما يؤدي إلى موت الالعب لو بقى في المنطقة الزرقاء

بيوت ذات  -مدرسة -مستشفى –مسبح  –إلى ماذا يدؿ وجود مدينة األلعاب التساؤل الرابع: 
 ـ خاص؟تصمي

المدرسة  -المستشفى  -المسبح  -أف صانع المعبة استوحى فكرة مدينة األلعاب واإلجابة هي: 
 .و بعض مف تصاميـ بيوت المعبة ىي تشبو تماما  نفسيا في مدينة تشيرنوبيل
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 ": "BUPGEوعالقتها بمعبة البوبجي   POCHINKI  حول بوشينكي أو بوجينكي

بوجينكي ىي قرية صغيرة تقع في منطقة موردوفيا في روسيا في الحقيقة بوشينكي أو 
 700وتكوف عمى بعد  "Ulyanovsk" كيمومترا  غرب مدينة يولينوفسكا 200وتقع عمى بعد 

  كيمومترا  مف مدينة موسكو.
 لعبة البوبجي لعبة عالمية:

وىنا نشير إلى أف مصمـ المعبة أضاؼ خواص فييا كالتواصل الصوتي والتواصل 
ا  عبر حسابات التواصل االجتماعي مما يتيح لألفراد الالعبيف مف التواصل بعمق بيف أيض

بعضيـ البعض مما جعميا مف األلعاب األكثر انتشارا  وخاصة بعدما تعاقد مصممي المعبة مع 
شركتي أندرويد وابل إلدراج المعبة كتطبيق ُيحمل عمى اليواتف الذكية والتي بدورىا أعطى ليا 

فية لممستخدـ مف سيولة الوصوؿ لمعبة واالستمرار في المعب في أي وقت شاء حيث ميزة إضا
 إنيا معو عمى ىاتفو النقاؿ.

كل ما سبق ميز لعبة البوبجي وجعميا عالمية لذا وجد الباحث أنو يجب الوقوؼ عند 
 ىذه المعبة لما فييا مف أمور نذكر منيا:

 س الثانوية تحت أي سبب كاف.انتشار اليواتف النقالة بيف يدي طالب المدار  (1
عاما  بما فييا مف  17-11اليمع الطبيعي لمعب خاصة في المرحمة العمرية مف  (2

 االكتشاؼ والتفريغ النفسي.
ما تحويو المعبة مف أحداث تشبو إلى حد كبير ما يوجد حوؿ الطالب مف  (3

 أحداث يعيشونيا في منطقة يسود فييا الحروب. 
واندماجو معيا يدؿ عمى ما يمر بو المعب وما  رؤية الالعب نفسو في المعبة (4

يريد مف الوصوؿ إليو في الواقع فيجسد لو في لعبة إلكترونية وتمبي ما يتطمع 
 (2010)أبو العينيف، إليو.

 لذا يجدر اإلشارة إلى األسباب والدواعي من ممارسة لعبة البوبجي اإللكترونية:
 شموليا عمى عامل الجذب:- أ
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جي مف دقة الصورة وانسجاـ محتواىا البصري وتناسقو وتشابيو مع ونجده في لعبة البوب
 الواقع وما يحتويو مف توظيف لمرسـ والواف والمغامرة وأنواع األسمحة وغيرىا.

 التأمل والتركيز:- ب
" في المياـ والتعاوف والتركيز عمى اليدؼ لموصوؿ BUPGEونجده في لعبة البوبجي"

ذات التركيز العالي والميارة في أداء الدور المنوط لمغاية المنشودة فيي صممت لممياـ 
 بو.

 محاكاه لألبطاؿ:- ت
ونجده في لعبة البوبجي في تقمص الشخصيات وسيولة التحكـ بو وبسموكياتو وتخطي 

 العوائق واأللغاـ وكأنو داخل المعبة لحد نجد أف الطفل يتعمق بيا.
 ":BUPGEة لعبة البوبجي "من سمبيات األلعاب اإللكترونية ذات الطابع الحربي خاص

عمى الرغـ مف إيجابيات لعبة البوبجي في جوانب عدة إال أف ليا سمبيات منيا أنيا تعمـ 
األطفاؿ المراىقيف ارتكاب الجريمة وفنونيا وحيميا وتنمي عقوليـ عمى العنف والعدواف وتكسبيـ 

 تمؾ القدرات مف خالؿ المعب.
 إللكترونية في عدة جوانب منيا :ويمكف تصنيف اآلثار السمبية لأللعاب ا

 أضرار دينية:  (1
(  بأف بعض األلعاب تدعو إلى الرذيمة والترويج لألفكار اإلباحية (Mai ، 2010صنفت 

الرخيصة التي تفسد عقوؿ األطفاؿ والمراىقيف عمى حد سواء. وما نجده في لعبة البوبجي 
"BUPGEخاصة إف كانت أنثى ." في احتوائيا عمى مشاىد لمعري في مالبس البطل ال 

( إلى أف محتويات ومضاميف بعض األلعاب اإللكترونية، بما 2010)األنباري، كما أشار 
تحممو مف سمبيات وطقوس دينية معادية ومسيئة لمديانات وبالذات الديف اإلسالمي، التي قد 

طفاؿ " التي تعمق األBUPGEتؤثر سمبا  عمى الالعب أو الُمشاىد. كما في لعبة البوبجي "
والمراىقيف بيا قد ألياىـ عف أداء بعض العبادات الشرعية، وبالذات أداء الصموات الخمس في 
أوقاتيا مع الجماعة في المسجد. كما أنيا ليتيـ عف طاعة الوالديف واالستجابة ليـ وتمبية 

 طمباتيـ، باإلضافة إلى إليائيـ عف صمة األرحاـ وزيارة األقارب.
 أضرار سموكية أمنية: (2
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أثبتت األبحاث التي أجريت في الغرب وجود عالقة بيف السموؾ العنيف لمطفل ومشاىد 
ىػ(. 1425العنف التي يراىا عمى شاشة التمفاز أو يمارسيا في األلعاب اإللكترونية  )أبو جراح، 

كما  أثبتت الدراسات بأف العنف يتضاعف بمعب األلعاب ذات التقنية العالية التي تتسـ بيا 
(. وكما ىو معروؼ فإف األطفاؿ بطبيعتيـ ال يميموف إلى القتل 2005ليوـ )نورة السعد، ألعاب ا

ولكنيـ يتعممونو مف خالؿ أعماؿ العنف التي ُعرضت بصفتيا نوعا  مف أنواع التسمية والمتعة 
 (Mai،2010عف طريق التمفزيوف وأفالـ وألعاب الفيديو. )

كسب الطفل أسموب تصرفو في مواجية " أنيا تBPGEلذا الباحث في لعبة البوبجي"
المشاكل التي تصادفو يغمب عميو العنف، وليس شرط ا أف يحدث السموؾ العنيف بعد مشاىدة 
العنف مباشرة كما يعتقد البعض، بل إف مشاىد العنف تختزف في العقل الباطف، وتخرج حينما 

في العقل الباطف عمى  تتيح ليا الظروؼ الخارجية ىذا مف خالؿ مثير يشجع العنف المختزف 
 ىػ(1425الخروج. )بتصرؼ: أبو جراح، 

 أضرار صحية: (3
(، أستاذة طب األطفاؿ بجامعة عيف شمس، في دراسة ليا أنو 2002تخبر )إلياـ حسني، 

عمى مدى الخمس عشرة سنة الماضية ومع انتشار األلعاب اإللكترونية، ظيرت مجموعة جديدة 
ظمي والعضمي نتيجة الحركة السريعة المتكررة، موضحة أف مف اإلصابات المتعمقة بالجياز الع

الجموس لساعات عديدة أماـ الحاسب أو التمفاز يسبب آالما  مبرحة في أسفل الظير، كما أف 
كثرة حركة األصابع عمى لوحة المفاتيح تسبب أضرارا  بالغة إلصبع اإلبياـ ومفصل الرسغ 

لعاب اإللكترونية سمبا  عمى نظر األطفاؿ، إذ قد نتيجة لثنييما بصورة مستمرة. كما تؤثر األ
يصاب الطفل بضعف النظر نتيجة تعرضو لمجاالت األشعة الكيرومغناطيسية قصيرة التردد 
المنبعثة مف شاشات التمفاز أو الحاسب التي يجمس أماميا ساعات طويمة أثناء ممارستو المعب، 

ة األلعاب اإللكترونية مما يزيد مف فرص كما أف حركة العينيف تكوف سريعة جدا أثناء ممارس
إجيادىا، ىذه بدورىا تؤدي إلى حدوث احمرار بالعيف وجفاؼ وحكة وزغممة، وكميا أعراض 
تعطي اإلحساس بالصداع والشعور باإلجياد البدني وأحيانا  بالقمق واالكتئاب. كما كشف بحث 

( أف بقىء األطفاؿ في 2004طبي أعدتو إحدى الجامعات اليولندية )نقال عف: المتميز، 
المنازؿ في ساعات النيار لممارسة األلعاب اإللكترونية، وعدـ الخروج لمتعرض ألشعة الشمس 
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والحصوؿ عمى الفيتامينات المطموبة لنمو العظاـ يتسبب في المستقبل بإصابتيـ بنقص فيتاميف 
بصورة مبكرة عف غيرىـ، وآالـ في الظير وفي  في العظاـ "د"، ويؤدي إلى إصابتيـ بيشاشة

الركبتيف قد تتطور إلى التيابات في المفاصل كما تصبح مناعتيـ ضعيفة، كما أف بقىء 
لساعات طويمة معا في غرؼ ضيقة أو محدودة التيوية تتسبب في إصابتيـ بفيروسات  األطفاؿ

ية. كما أف الطريقة الخاطئة بالجياز التنفسي، وبزيادة احتماالت اإلصابة باألمراض المعد
لجموس الشخص أثناء لعبو، كأف يجمس متكئا وحاؿ رقبتو سيء، قد يسبب األذى لو. كما أف 
جموس الالعب عمى جنبو بعد تناولو الطعاـ ألجل المعب قد يؤثر عمى المعدة. ويقرر 

الجموس  ( أف ىذه الحالة متفشية في الوقت الحالي. وأوصى بتغيير طريقة2010)االنباري، 
  .أثناء المعب مف وقت آلخر، فمثال : يغير مف الجموس عمى األرض إلى الكرسي ونحوىا

 أضرار اجتماعية: (4
في حديثو عف اآلثار االجتماعية السمبية لأللعاب اإللكترونية عمى األطفاؿ ذكر المجذوب 

لطفل في ىػ( أنيا تصنع طفال  غير اجتماعي، كما أف إسراؼ ا1425)نقال  عف: أبو جراح، 
التعامل مع عالـ الواقع فيفتقد الميارة االجتماعية  التعامل مع عوالـ الرمز يمكف أف يعزلو عف

اآلخريف ويصبح الطفل خجوال  ال يجيد الكالـ والتعبير عف  في إقامة الصداقات والتعامل مع
 نفسو.

عبة، وكثير ا ما كما أنيا تصنع طفال  أنانيا  ال يفكر في شيء سوى إشباع حاجتو مف ىذه الم
تثار المشكالت بيف اإلخوة األشقاء حوؿ مف يمعب؟ عمى عكس األلعاب الشعبية الجماعية التي 

 ىػ(.1425يدعو فييا الطفل صديقو لمعب معو )أبو جراح، 
كما أف األلعاب اإللكترونية قد تعمِّـ األطفاؿ أمور النصب واالحتياؿ فالطفل يحتاؿ عمى 
والديو ليقتنص منيـ ما يحتاجو مف أمواؿ لإلنفاؽ عمى األلعاب اإللكترونية إما بأف يأخذ منيـ 
مصاريف درسو الخصوصي ليمعب بيا أو يدَّعي مثل:ا  أف معمـ الفصل طمب منيـ أمواال  

 ىػ(.1425الفصل أو لشراء ىدايا لممتفوقيف في االمتحاف )أبو جراح، لتجميل 
" حيث يقضي فييا الطالب في المرجمة BUPGEوما سبق ذكره يتجمى في لعبة البوبجي "

الثانوية الساعات دوف ممارسة أي دور اجتماعي وما يدور مف صراع بيف الالعبيف ومشاحنات 
 لتطبيقي.ومخاصمات كما سيوضح البحث في الجانب ا
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 أضرار أكاديمية (5

( أف ممارسة األلعاب اإللكترونية يؤثر سمبا  عمى التحصيل الدراسي Mai،2010تخبر)
ويؤدي إلى إىماؿ الواجبات المدرسية واليروب مف المدرسة أثناء الدواـ المدرسي ويؤدي إلى 

 اضطرابات في التعمـ. 
رة ممارسة األلعاب اإللكترونية في ( مف أف كث2002وما توصمت إليو دراسة )إلياـ حسني، 

السنوات األولى مف عمر الطفل، تؤدي إلى بعض االضطرابات في مقدرة الطفل عمى التركيز 
 في أعماؿ أخرى مثل: الدراسة والتحصيل.

ىذا ما نالحظو بمف يمعب األلعاب اإللكترونية مثل: لعبة البوبجي وخاصة أطفاؿ أعمارىـ 
 المرحمة الثانوية. تجاوزت العاشرة وأصبحوا في

 الدراسات السابقة:
 والعنف المدرسيلكترونية اإل( بعنواف األلعاب 2016)سميحة،دراسة  -

سي وعالقتو باأللعاب حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ظاىرة العنف المدر 
، ودراسة أشكاؿ وأسباب وعامل ومظاىر العنف المدرسي والنظريات المفسرة اإللكترونية

 لمعنف.
عبر اليواتف الذكية عمى لكترونية اإل( بعنواف أثر األلعاب 2017دراسة )مشري ، -

 .التحصيل الدراسي لمتمميذ الجزائري 
عبر الياتف الذكية عمى لكترونية اإلحيث ىدفت الدراسة الكشف عف أثر األلعاب 

ينة التحصيل الدراسي لمتمميذ الجزائري مف خالؿ إجراء دراسة ميدانية عمى األولياء بمد
 أـ البواقي. 

مفردة مف  100حيث اعتمدت المنيج المسحي وطريقة المسح بالعينة والتي اختارت 
 األولياء مف مدينة أـ بواؽ.
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عبر اليواتف الذكية تؤثر عمى التحيل الدراسي لكترونية اإلوصت الدراسة أف األلعاب أو 
 والترفيو.المصدر األساسي لمتسمية  عدىالمتمميذ الجزائري لما تشغل وفتو وفراغو و 

 وأوصت بضرورة الرقابة األبوية والوعي األبوي الذي يحد مف اإلفراط في استخداميا.
 العنيفة بالسموؾ العدوانيلكترونية اإل( عالقة األلعاب 2014،وآخروف  دراسة )الصوالحة -

 والسموؾ االجتماعي لدى أطفاؿ الروضة.
العنيفة بالسموؾ لكترونية اإلعالقة األلعاب  حيث ىدفت الدراسة إلى الكشف عف

في  األمورالعدواني والسموؾ االجتماعي لدى أطفاؿ الروضة مف وجية نظر أولياء 
 العاصمة عماف،

 األمورر مف أولياء أم( ولي 100عتمدت الدراسة المنيج المسحي لعينة مكونة مف )ا و 
 أطفاؿ الروضة.

لكترونية اإللمعرفة اإليجابيات والسمبيات لأللعاب  األموروأوصت الدراسة بتثقيف أولياء 
رشادىـتوعية األطفاؿ و  أيضا  و   .   ا 

 منهج البحث:
اعتمدت الدراسة الحالية المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة الدراسة، وقد استعاف الباحث 

" عمى سموكيات طالب مدرسة PUBGEتأثير ممارسة لعبة " بيذا المنيج بيدؼ التعرؼ عمى
 اإلسراء الثانوية ومحاولة تفسيرىا.

 وعينتها:  البحث مجتمع
 راء الثانوية بنيف مدرسة اإلسجميع طالب  مف الدراسة مجتمع تكوف الدراسة:  مجتمع

الذيف يدرسوف في الفصل  وأولياء األمور و المعمموف والمرشدوف  بمدينة خاف يونس
 ـ2018/2019الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 

 مدرسة اإلسراء طالب  -عمى عينة الدراسة  الحالية الدراسة ُطبقتالدراسة:  عينة
في الفصل الدراسي الثاني  خاف يونس( في مدينة طالبا   840وعددىـ ) -الثانوية بنيف 

 ـ.2018/2019مف العاـ الدراسي 
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 :  وات البحثأد
  تصميـ أداة الدراسة مستفيدا   تـلكترونية اإلبعد مراجعة األدبيات ذات الصمة باأللعاب 

خبراء في لاعمى مجموعة مف  األداةُعرضت مما ورد في بعض الدراسات السابقة، ثـ 
 تقنية المعمومات بيدؼ التأكد مف صدقيا.  مجاؿ التربية والتعميـ ومجاؿ

 أتيتكونت االستبانة مف )فقرة( موزعة عمى ثالثة محاور وذلؾ كما ي: 
ف يمف وجية نظر المعمم " عمى االنضباط الصفيPUBGE"محور تأثير ممارسة لعبة  .1

 . )فقرة(فيف التربوييوالمرشد
مف وجية نظر أولياء  " عمى الميارات االجتماعيةPUBGEمحور تأثير ممارسة لعبة " .2

 . )فقرة(األمور
محور أكثر السموكيات الخاطئة التي يسمكيا طالب مدرسة اإلسراء الثانوية بنيف الذيف  .3

 . )فقرة(األمور" مف وجية نظر أولياء PUBGE" يمارسوف لعبة

 أدوات البحث:
قاـ الفريق البحثي بتصميـ استبانة لمحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بالدراسة، وفي 
بداية األمر ُعرضت االستبانة عمى مجموعة مف المختصيف لتحكيميا ومف ثـ تـ تصميميا في 

المقترحة، ومف ثـ توجو الفريق البحثي لتعبئة االستبانة. صورتيا النيائية بعد إجراء التعديالت 
 (. 2( ،) انظر ممحق رقـ  1)انظر ممحق رقـ 

 األساليب اإلحصائية : 
استخدـ الفريق البحثي برنامج الرـز اإلحصائية، والتكرارات، وبرنامج المعادالت 

 .Excelاإلحصائية

 البحث:إجراءات 
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عينػة الدراسػة طػالب مدرسػة اإلسػراء الثانويػة فػي  اسػتبانة عمػى 450قاـ الباحث بتوزيع 
 ـ.2019شير فبراير مف الفصل الدراسي الثاني مف العاـ 

 
 نتائج البحث:

يتضح مف البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا في ىذه الدراسة أف ىناؾ عدد مف العوامل   
 .اإللكترونية" BUPGEمف ممارسة لعبة البوبجي " اإلسراءالتي تدفع طالب مدرسة 

 : محوريفوتحميل نتائج ىذه الدراسة عبر  ُعرضت يأتيوفيما 
" عمى االنضباط PUBGEوتحميل نتائج محور تأثير ممارسة لعبة " : عرضالمحور األول

 :نيين التربو ين والمرشديمن وجهة نظر المعمم الصفي
 (3جدول )

االنضباط " عمى PUBGEعرض وتحميل نتائج محور تأثير ممارسة لعبة "
 .المعممين والمرشدين التربويينمن وجهة نظر  الصفي

 التكرارات العبارة م
النسبة 
 المئوية

ر في سموؾ طالبؾ في الصف أو داخل المدرسة يتغي  .1
   .ناجـ عف ممارستو لعبة البوبجي

20 66.7% 

ف يأالحظ بعض سموكيات التنمر عمى الطالب الممارس  .2
 20 لعبة البوبجي

66.7% 

العنف المدرسي مف الطالب ظيور حاالت مف   .3
 23 ف لعبة البوبجيالممارسي

76.7% 

يطبق  الطالب الممارس لعبة البوبجي سموكيات خاطئة   .4
 23  داخل المدرسة

76.7% 

 %66.7 20 سجمت خالفات بيف الطالب أساسيا لعبة البوبجي  .5
 %86.7 26ر في مستوى تحصيل الطالب الممارس لمعبة ييتغ  .6
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 التكرارات العبارة م
النسبة 
 المئوية

  البوبجي
زيادة شغب الطالب الممارسة لعبة البوبجي داخل   .7

 23  الصف الدراسي
76.7% 

حوؿ تغير سموؾ  األمورتكثر الشكاوي مف أولياء   .8
 23 أبنائيـ نتيجة ممارسة لعبة البوبجي

76.7% 

 %46.7 14 تحطيـ الطالب ممارس لمعبة البوبجي ممتمكات المدرسة  .9
أسموب الضرب  يفضل الطالب ممارس لعبة البوبجي  .10

 24 أثناء لعبو مع زمالئو
80% 

 %70 21 دفاتر زمالئو أو يميل ممارس لعبة البوبجي لتمزيق كتب  .11
عف  وبعيدا   وحيدا  يميل ممارس لعبة البوبجي لمجموس   .12

 26 زمالئو
86.7% 

 %80 24 يميل ممارس لعبة البوبجي لعدـ االىتماـ بكتبو وكراريسو  .13
 %73.3 22 لمتنابز باأللقاب يميل ممارس لعبة البوبجي  .14
 %66.7 20 يميل ممارس لعبة البوبجي لرفع صوتو عمى األساتذة  .15
 %80 24 يميل ممارس لعبة البوبجي الحط مف قيمة المدرسة  .16
 

تحمل في طياتيا " PUBGE"الممارس لمعبة  أفومف النسب في الجدوؿ السابق نجد 
( 4( والفقرة )3والفقرة )( 2والفقرة ) (1الفقرة ) في:نجدىا  الخاطئة والممارسات األمورالكثير مف 

عمى  سمبا  تؤثر " PUBGE"لعبة  أف نسبة الطالب لذيف تغير مف سموكياتيـ مما يدلل عمى أف
سجمت بعض ( حيث 7عمى ذلؾ الفقرة ) أيضا  يؤكد  الثانوية. وماطالب المرحمة  سموكيات

ومالحظتيـ تغير في سموكيات  األمور( استياء أولياء 8ف كما وبينت الفقرة )الحاالت مف العن
 أيضا  . اإللكترونية" PUBGE"إلى جموسيـ عمى لعبة  ذلؾ عجر التي تميل إلى العنف وي أبنائيـ

ضعف التحصيل الدراسي  أففي ( 16والفقرة )( 13( والفقرة )10( والفقرة )6ما تؤكده الفقرة )



15 
 

تصل بالطالب إلى " PUBGE"دلل عمى التأثير السمبي مف ممارسة لعبة ي وحيدا  والجموس 
 الحط مف قيمة المدرسة والعزوؼ عف الجموس في مقاعد الدراسة.

" عمى المهارات PUBGE: عرض وتحميل نتائج محور تأثير ممارسة لعبة "المحور الثاني
 :األموراالجتماعية من وجهة نظر أولياء 

 :يأتينستدؿ عمى ما عف االستبانة المرفقة في المالحق  األمورمف خالؿ إجابة أولياء 
ير يجموس األبناء عمى لعبة البوبجي طواؿ اليـو عف طرؽ استخداـ اليواتف الذكية أدى إلى تغ

وكاف مف ىذه السموكيات بنسبة عالية  األمورفي بعض سموكيات الطالب مف وجية نظر أولياء 
  وسرعة الغضب ألي سبب كاف في االنطوائية 

ىو ما لوحظ عمى أبنائيـ مف الحماسة عند  األمورفي حيف كاف رأي البعض اآلخر مف أولياء 
ب التعب الجسدي ال" ، بينما اآلخر وجد عند أبنائو الطpobgeلعب في لعبة البوبجي "

% مف 27ف نسبة إ( حيث 8وضعف البصر وآالـ في اسفل الظير وقمق وىذا ما أكده البند )
 الطالب يعانوف مف مشاكل في اإلبصار 

بة البوبجي عمى سموكيات طالب عوىنا استخدـ الباحث في الوصوؿ لألثر مف ل نتائج:التحميل 
 ولممرشد التربوي  األمورألولياء  لمعدتيف والموجيتيفا ، االستبانتيفمدرسة اإلسراء الثانوية

 :اآلتيالثانوية، والتي أجابت عمى أسئمة البحث عمى النحو اإلسراء مدرسة في  فيوالمعمم
 " عمى االنضباط الصفي؟ PUBGEنتائج متعمقة بالتساؤل األول: ما تأثير ممارسة لعبة " 

يحاولوف تطبيق العاـ  "PUBGE"الطالب المستخدموف لعبة بينت الدراسة عمى أف  -
 االفتراضي في واقعيـ.

فترة طويمة يصابوف بحاالت مرضية تؤثر " PUBGE"لعبة  ممارسيبينت الدراسة أف  -
 عمى تحصيميـ الدراسي مما يؤثر عمى سموكياتيـ داخل الغرفة الصفية.

يصابوف بإدماف لدرجة تصل عند بعضيـ  "PUBGE"لعبة  يارسأكدت الدراسة أف مم -
 إلى العزوؼ عف المقاعد الدراسية.

 " عمى المهارات االجتماعية؟PUBGEلعبة "نتائج متعمقة بالتساؤل الثاني: ما تأثير ممارسة 
 تعزؿ الطالب عف محيطو االجتماعي. "PUBGE"أكدت الدراسة أف ممارسة لعبة  -
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يميموف إلى الوحدة وعدـ االختالط  "PUBGE"أكدت الدراسة أف ممارسي لعبة  -
 باآلخريف.

يصابوف بأمراض نفسية منيا العصبية عمى  "PUBGE"بينت الدراسة أف ممارسو لعبة  -
 مما تجعميـ في عزوؼ عف االختالط بيف الناس. األمورأصغر 

 
نتائج متعمقة بالتساؤل الثالث: ما أكثر السموكيات الخاطئة التي يسمكها طالب مدرسة اإلسراء 

 ؟األمور" من وجهة نظر أولياء PUBGEالثانوية بنين الذين يمارسون لعبة "
يميموف إلى العنف مع إخوانيـ  "PUBGE"بينت الدراسة أف الطالب الممارسيف لعبة  -

 .ومع زمالئيـ داخل المدرسة
يميموف إلى اإلىماؿ في واجباتيـ  "PUBGE"بينت الدراسة أف الطالب الممارسيف لعبة  -

 البيتية.
يميموف إلى عدـ مشاركة  "PUBGE"أكدت الدراسة أف الطالب الممارسيف لعبة  -

 المدرسة.زمالئيـ والمعب معيـ داخل 

 البحث: توصيات
 : أتيي نستخمص منيا ما يتمف أىـ التوصيات ال أف

 ومضمونيا. لكترونية اإللنوعية األلعاب  األمورضرورة متابعة أولياء  -
ضرورة متابعة سموكيات أبنائيـ ومعالجة أي سموؾ خاطئ والوقوؼ عند األسباب   -

 المؤدية لمسموؾ الخاطئ.
والمدرسة لسموكيات الطالب والبحث الدؤوب عف  األمورالمتابعة الجادة مف قبل أولياء  -

 األسباب ألي تغير في سموكيات الطالب.
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 المالحق
 (1ممحق رقم )

 عزيزي ولي األمر: ..................... المحتـر
اإلسراء الثانوية لمبنيف بإعداد دراسة " أثر انعكاسات لعبة يقـو فريق البحث العممي في مدرسة 

"Pobge عمى سموكيات الطالب في المدارس الثانوية مدرسة اإلسراء دراسة حالة " ضمف "
ونوجو إليكـ ىذه االستبانة لمحصوؿ  ،فعاليات مشروع نشر ثقافة البحث العممي في المدارس 

ذا نرجو منكـ مساعدتنا في إنجاز ىذه االستبانة عمى معمومات مف واقع خبرتكـ الميدانية ل
 وتعبئتيا حسب ما تنطبق بنود االستبانة عمى واقع مدرستكـ .

" عمى المهارات االجتماعية من وجهة نظر PUBGEتأثير ممارسة لعبة "** 
 :األمورأولياء 
 :معمومات شخصية 
 ..........صمة القرابة:         الجنس: ............  السف: ..........  -
 : بنود االستبانة 
 .لمبديل المراد اختياره (x)ضع في الخانة إشارة  -
 اإلجابة عف أسئمة االستبانة بدقة وموضوعية ألغراض البحث. -

 
  "؟BUPGEدـ ابنؾ لعبة البوبجي"يستخؿ ى -1

     مرة كل شير  مرة كل أسبوع طواؿ اليـو
 البوبجي؟ما ىي الوسيمة التكنولوجية التي مف خالليا يستخدـ لعبة   -2
 عف طريق الكمبيوتر                  عف طريق اليواتف الذكية               
 "؟BUPGEما ىي المدة التي يقضييا ابنؾ في القضاء عمى لعبة البوبجي"  -3

 أقل مف ساعة              مف ساعة إلى ثالث ساعات            أكثر مف ثالث ساعات 
ير عمى سموكو داخل ي" ىل الحظت أي تغBUPGEأثناء ممارسة ابنؾ لعبة البوبجي " -4

 األسرة؟
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 ال           نعـ              
 :اآلتيةإذا اإلجابة بنعـ.. ىل الحظت عميو السموكيات 

   سريع الغضب  نطوائي        ا   عدواني
 أخرى: ............................................. 

 "؟ ) يمكنؾ اختيار أكثر مف بديل(BUPGEما الذي يجذب ابنؾ في لعبة البوبجي " -5
 التواصل   تنمية الذكاء      لمتسمية والترفيو   متعة الفوز 

 االنجذاب لمميزات متاحة في المعبة   حب الفضوؿ 
 "؟) يمكنؾ اختيار أكثر مف بديل(BUPGEبماذا يشعر ابنؾ عندما يمعب البوبجي " -6

الغضب   القمق والتوتر  الراحة والطمأنينة الحماسة والحيوية 
 والنرفزة

 لـ انتبو ليذا األمر  شعور عاد  
 "؟BUPGEما ىو شعور ابنؾ عند الخسارة في لعبة البوبجي " -7

  تكرار المعبة حتى الفوز  تكرار المعبة مرة أخرى   يتوقف عف المعب
  أخرى تذكر.................................

 "؟BUPGEبماذا يحس ابنؾ عند التوقف عف لعبة البوبجي " -8
 القمق والتوتر   آالـ الظير  ضعف البصر   التعب الجسدي 

 ـ انتبو لألمرل  شعور عادي   راحة النفس
 "؟BUPGEكيف يتوقف أبنؾ عف المعب في لعبة البوبجي " -9

 برغبة منو   بأمر مف أحد الوالديف 
 أخرى.....................................

أييما يفضل ابنؾ، الجموس مع األىل واالختالط بالناس في الواقع أـ قضاء وقت  -10
 "؟BUPGEالفراغ عمى لعبة البوبجي "

 االختالط بالناس في الواقع عف الجموس عمى المعبة.يفضل 
 يفضل الجموس عمى المعبة عف االحتكاؾ بالناس في الواقع.

 يستطيع أف يوازف بيف المعبة وبيف قضاء وقتو مع األىل والناس.
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 المستوى الدراسي البنؾ؟ " أثرت عمىBUPGEىل تعتقد أف لعبة البوبجي " -11
 لـ تؤثر  تأثير سمبي    تأثير إيجابي 
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 (2الممحق رقم )
 ْيفعزيزي المرشد التربوي والمعمـ: ..................... المحترم

يقـو فريق البحث العممي في مدرسة اإلسراء الثانوية لمبنيف بإعداد دراسة " أثر انعكاسات لعبة 
"Pobgeحالة " ضمف  " عمى سموكيات الطالب في المدارس الثانوية مدرسة اإلسراء دراسة

فعاليات مشروع نشر ثقافة البحث العممي في المدارس، ونوجو إليكـ ىذه االستبانة لمحصوؿ 
عمى معمومات مف واقع خبرتكـ الميدانية لذا نرجو منكـ مساعدتنا في إنجاز ىذه االستبانة 

 وتعبئتيا حسب ما تنطبق بنود االستبانة عمى واقع مدرستكـ.
" عمى االنضباط الصفي من وجهة نظر PUBGEتأثير ممارسة لعبة "** 

 ن.ين التربويين والمرشديالمعمم
 :معمومات شخصية 

 الجنس: ............  السف: ..........  
 : بنود االستبانة 

 .لمبديل المراد اختياره( x)ضع في الخانة إشارة  -
 انة بدقة وموضوعية ألغراض البحث.اإلجابة عف أسئمة االستب -

 أبداً  العبارة م
أحيا
 ناً 

 دائماً 

1 
ر في سموؾ طالبؾ في الصف أو داخل يتغي

 المدرسة ناجـ عف ممارستو لعبة البوبجي.
 

  

2 
أالحظ بعض سموكيات التنمر عمى الطالب 

 الممارسوف لعبة البوبجي
 

  

3 
ظيور حاالت مف العنف المدرسي مف الطالب 

 الممارسوف لعبة البوبجي
 

  

4 
يطبق  الطالب الممارس لعبة البوبجي سموكيات 

 خاطئة داخل المدرسة 
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 أبداً  العبارة م
أحيا
 ناً 

 دائماً 

    سجمت خالفات بيف الطالب أساسيا لعبة البوبجي 5

6 
ر في مستوى تحصيل الطالب الممارس لمعبة يتغي

 البوبجي 
 

  

7 
زيادة شغب الطالب الممارسة لعبة البوبجي داخل 

 الصف الدراسي 
 

  

8 
ير سموؾ يحوؿ تغ األمورمف أولياء  الشكاوى تكثر 

 أبنائيـ نتيجة ممارسة لعبة البوبجي
 

  

9 
تحطيـ الطالب ممارس لمعبة البوبجي ممتمكات 

 المدرسة
 

  

10 
يفضل الطالب ممارس لعبة البوبجي أسموب 

 الضرب أثناء لعبو مع زمالئو
 

  

11 
و دفاتر أيميل ممارس لعبة البوبجي لتمزيق كتب 

 زمالئو
 

  

12 
 وبعيدا   وحيدا  يميل ممارس لعبة البوبجي لمجموس 

 عف زمالئو
 

  

13 
يميل ممارس لعبة البوبجي لعدـ االىتماـ بكتبو 

 وكراريسو
 

  
    يميل ممارس لعبة البوبجي لمتنابز باأللقاب 14

15 
يميل ممارس لعبة البوبجي لرفع صوتو عمى 

 األساتذة
 

  
    الحط مف قيمة المدرسة يميل ممارس لعبة البوبجي 16

 


