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 " األلعاب الرقمية )اإللكترونية( أضرارها وفوائدها"

 هـ12/11/1440اليوم األول الموافق 

 د. خالد السبيت:

 األول: تعريف اللعب وأهميته ومفهوم األلعاب الرقمية:المحور 

ذلك أنَّ االهتمام بالنشء وما يغذي أفكارهم من مختلف الجوانب الثقافية واالجتماعية        

واألمنية وغيرها يأتي من أولى املهمات التي يجب أن ُيعنى بها املثقفون، وذلك ألن النشء هم عماد 

 هي نتاج األفكار التي يتبنونها. ومن املصادر ال
ً
، وسلوكياتهم اليوم وغدا

ً
رئيسة لتلك األمة مستقبال

 –األفكار هي األلعاب االلكترونية، ألنها تحظى بالقبول لدى املمارس لها، كما أنه يقض ي عليها 

 
ً
 مما يؤكد األفكار واملضامين التي تحملها تلك اللعبة في ذهن املمارس لها، أو  –عادة

ً
 طويال

ً
وقتا

اجز الذهنية )التفكير كما أن الحو  اللعبة،من خالل عمليات املحادثة التي تتم بين أطراف 

الذهن  النشغالفي غفلة عن التدقيق في محتواها  -إن وجدت لديه أصال  –الناقد( لدى املمارس 

 منه ورغبة في الفوز فيها.
ً
 بتطبيق قواعد اللعبة وتركيزه التام على تفاصيلها حرصا

الة          على إبَّ
ً
لدى القائمين على األطفال ضعف الوعي  -كما يقولون  –وإّن مما يزيد األمور ضغثا

 منهم أنها محدودة  املتسارعة؛بمتغيرات الجيل الحاضر 
ً
مما جعلهم يتساهلون في أمور كثيرة ظنا

فأنتج تساهلهم في السماح ألطفالهم باستخدام األجهزة   –إن لم تكن عديمة األثر  –األثر 

بجميع محتوياتها  –االلكترونية ومنها األلعاب  –الذكية بأنواعها، والوصول إلى جميع املحتويات 

. فبات األطفال تحت تأثير وتصنيفاتها )
ً
 ومكانا

ً
العنيفة، وغير العنيفة( بصالحيات مطلقة زمانا

تلك املنتجات والتي يأتي معظمها غربي املنشأ باختالف مفاهيمه وقيمه ومبادئه، عن ثقافتنا 

 وقيمنا ومبادئنا الوطنية.

 أو سلبية املخرجات، بل لها جوانب وأنا هنا ال أقصد أن األ    
ً
لعاب االلكترونية سيئة دائما

ومخرجات إيجابية فهي تساعد على تنمية العديد من املهارات لدى مستخدميها وخاصة النشء 

)األطفال والشباب( إيجابيات نحو: تنمية مهارة استخدام األجهزة الحديثة، وتوسيع الخيال لدى 

، وتساهم في قدرتهم على التعامل مع املشكالت  اإلنسان، واالرتقاء بإمكانية
ً
اتخاذ القرارات ذاتيا

 وحلها، كما من شأنها إكسابهم تنمية مهارة التفكير اإلبداعي.

 املحور األول :تعريف اللعب ومفهوم األلعاب الرقمية
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 (تعريف اللعب:1)

 إنما أنت العب. تعريف اللعب لغة، هو ضد الجد، ويقال لكل من عمل عمال ال يجدي عليه نفعا

وهي كلمة فصيحة وقد وردت في القرآن الكريم في نحو قوله تعالى )وما خلقنا السماوات واألرض 

 وما بينهما العبين( وقوله تعالى )وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبين(.

.. 
ً
 ولعبا

ً
 .( اآلية. في آيات أخر.وقوله تعالى )يا أيها الذين ءامنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا

املعاصر فقد تم تعريف اللعبة بتعريفات متعددة، وجلها متقاربة، أرى  االصطالحأما التعريف في 

( بأن Baranowski and colleaguesمن التعريفات املناسبة، هو ما عرفه برانوفسكي وزمالؤه )

 اللعبة هي:

 Physical or mental contest with a goal or objective, played according to a framework, 

or rule that determines what a player can or cannot do inside a game world. 

 وأترجم التعريف بقولي:

 إلطار محدد أو قاعدة تحدد ما 
ً
مسابقة بدنية أو ذهنية ذات هدف أو موضوع، يتم لعبها وفقا

 له داخل محيط اللعبة.يمكن لالعب أن يفعله أو ال يفع

 :اللعب ( أهمية2)

 تكمن أهمية اللعب في تنشئة شخصية ومهارات الطفل على مستويات عديدة، منها:

.   اللعب هو أحد الركائز األساسية للتعلم: فمن خالل اللعب يتعلم الطفل العديد من األشياء 1

 من
ً
خياله. كما أن اللعب يعلم  مثل مفردات جديدة، وإنشاء تراكيب لغوية وربما قصص انطالقا

 الطفل )التذكر، والفهم( وهي وظائف ذهنية حيوية.

أو  الركض،.   اللعب يساعد الطفل على النمو بشكل سليم ملختلف أطرافه، سواء من خالل 2

 إلى غير ذلك، مما يساعد الطفل على اكتشاف ذاته واكتشاف قدراته. التركيب،ألعاب 

 نفسه، ويجعله يدرك املحيط من حوله مما يجعله يكتشف بعض.   اللعب يجعل الطفل يثق ب3

 األمور التي يستطيع فعلها، وبعض األمور التي يلزمه تجنبها )االكتشاف(.
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.   اللعب ينمي لدى الطفل مهارة العمل الجماعي في األلعاب الجماعية، كما يساعده على تطوير 4

خرين، وبالتالي يعلمه متى يتداخل مع طفل مهارات االتصال لديه من خالل اللعب مع األطفال اآل 

 أو آخر ومتى يحترم خصوصية ذلك الطفل.

.   اللعب يساعد الطفل على اتخاذ القرارات وأن يختار ما يريد، سواء اللعب لوحده، أو مع 5

 آخرين، أو اللعب باللعبة التي يريدها.

معنى )االمتالك( وفعل ما يراه .   كما أن اللعب يعلم الطفل من خالل امتالكه لبعض األلعاب 6

 بلعبته، ومعنى )احترام( ألعاب األطفال اآلخرين.
ً
 مناسبا

 :الرقمية األلعاب ( مفهوم3)

 تم تحديد مفهوم األلعاب الرقمية بأنها:

 Electronic gaming is an interactive game operated by computer circuitry. The 

machines, or platforms on which electronic games are played include general-

purpose shared and personal computers, arcade consoles, video consoles connected 

to home television sets, and hand held game machines. Electronic gaming is 

conducted in casinos also. Bingo games and other games conducted with help of 

electronic devices are electronic gaming. 

 وقد ترجمتها إلى املعنى التالي:

األلعاب االلكترونية هي لعبة تفاعلية، تديرها دوائر الكمبيوتر، وتشمل األجهزة أو املنصات التي 

مشتركة لألغراض العامة، تستخدم فيها األلعاب االلكترونية: أجهزة كمبيوتر شخصية، أو 

وألواح التحكم، ووحدات تحكم فيديو متصلة بأجهزة التلفزيون املنزلية، وأجهزة ألعاب محمولة 

، ألعاب البنقو وغيرها من األلعاب التي 
ً
باليد. األلعاب االلكترونية تجري في الكازينوهات أيضا

 أجريت بمساعدة األجهزة االلكترونية هي ألعاب الكترونية.

الحقيقة فإن العبارة األخيرة قد توجز كل التعريف، أعني عبارة )األلعاب التي أجريت  وفي

 بمساعدة األجهزة اإللكترونية هي ألعاب الكترونية(.
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 الهتمام 
ً
املحور الثاني: واقع األلعاب الرقمية في اململكة العربية السعودية وأكثرها استقطابا

 .األطفال واملراهقين

ن دراسات ملدى انتشار األلعاب الرقمية بين األطفال في اململكة العربية في الحقيقة بحثت ع

 في العالم العربي 
ً
السعودية، ولم أوفق بدراسة من هذا النوع، وهذه إشكالية بحثية تتكرر كثيرا

.
ً
 عموما

سأذكر نتائج دراسة واحدة أميركية، باعتبار أن العالم أصبح  –إن سمح لي الحاضرون  –إنما     

ة واحدة، وأن الخصائص املجتمعية تتقارب فيما يتعلق ببعض الجوانب ومنها التأثر اإلنساني قري

 بالثورة التقنية:

% من املراهقين في الواليات املتحدة األميركية يستخدمون ألعاب 97كية أن ير أمأظهرت دراسة      

 واح5( منازل من كل )4الفيديو، وأن )
ً
 باأللعاب ( منازل لديها على األقل جهازا

ً
 خاصا

ً
دا

يدل على أن قوة تأثير وجاذبية تلك األلعاب االلكترونية قد أضعفت املقاومة  االلكترونية. ]مما

بمعنى أن األلعاب االلكترونية قد غزت املجتمع بكامل طبقاته  –إن صح التعبير  –االقتصادية 

 حتى شملت الطبقات الضعيفة 
ً
[تقريبا

ً
 .اقتصاديا

يحتاج إلى دراسة، إذ يراه كل راصد سعة انتشار أجهزة الجوال بأيدي األطفال، ومعلوٌم ومما ال      

أن من االستخدامات الرئيسة ألجهزة الجوال في أيدي األطفال هي األلعاب االلكترونية املوجودة 

 على أجهزة الهواتف الحديثة على هيئة تطبيقات.

االلكترونية املفضلة لدى األطفال في اململكة ما هي األلعاب  تساؤل:وفي محاولة لإلجابة على 

 العربية السعودية؟

ما أشارت  هو:فإن الجواب  السؤال،وفي ظل عدم وقوفي على دراسة خاصة تجيب على هذا     

إليه العديد من الدراسات العربية واألجنبية إلى أن األطفال الذين يمارسون اللعب باأللعاب 

لقتالية، وألعاب الحروب، أي التي تتسم بالعنف حيث تأتي هذه االلكترونية يفضلون األلعاب ا

 النوعية من األلعاب في املراتب األولى كأفضل نوع لأللعاب عند األطفال.

 :لأللعاب األطفال استخدام سلوبا
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كما أظهرت دراسة محلية في اململكة العربية السعودية على عينة من طالب مدينة الرياض في 

سنة( عن مدى انتشار لعبة  12-11-10مس والسادس االبتدائي )العمر الصف الرابع والخا

(Grand Theft Auto 3 )بينهم؟ 

وعلى عدة  -وقبل االطالع على النتائج التي خرجت بها الدراسة أود أن أشير إلى أن اللعبة 

ذلك فإن  تصنف أعلى من الفئة العمرية املستهدفة من الدراسة التي قامت بها، ومع -مستويات 

 النتائج التي خرجت بها الدراسة كانت مؤملة، وهي باختصار على النحو التالي:

 

وعند التأمل في الجدول وما حمله من نتائج فهذا يشير إلى أن ما يزيد على نصف العينة بقليل 

 رغم أنها ال تتوافق معهم عمريا. كثير!يمارس هذه اللعبة بشكل دائم أو 

كما أن سياقها سياق  املفرط،أنها تحتوي على استخدام العنف  لعبة:الكما يالحظ على هذه 

 سلبي.

فبالتأكيد نحن نحتاج  واحدة،أننا لن نستطيع بناء حكم عام استنادا على دراسة  البديهيمن   

لكن هذه الدراسية كافية جدا إلعطاء مؤشر مهم على وجود "إهمال مجتمعي" !  ذلك،إلى أكثر من 

 خالل:يتضح من 

 السماح للمحالت التجارية ببيع مطلق لأللعاب إلى األطفال دون االلتفات إلى الفئة العمرية. -

 توفير األسر ألطفالهم بيئة ال محدودة ملزاولة األلعاب.  -

 ما هي املدة الزمنية املسموحة لألطفال في استخدام األجهزة التقنية؟ سؤال:وعند إطالق 
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ة من قبل األطفال املراهقين حسب توصية األكاديمية االستخدام املقبول والعادل لألجهز 

(: "الحد األقص ى املقبول الستخدام األطفال املراهقين لألجهزة AAPاألميركية لطب األطفال )

 
ً
 ".التقنية )الشاشات( هو ساعتين يوميا

 هزة.ومن الطبيعي أن الطفل كلما كان عمره أصغر كلما قلت املدة الزمنية الستخدامه لألج

أي راصد لالستخدام اليومي لألطفال املراهقين فضال عمن  يالحظهاالتي  البديهةومن األمور 

 في املدة الزمنية املتاحة لهم في استخدام األجهزة التقنية وبالتالي 
ً
 واضحا

ً
دونهم: يلحظ خلال

 ممارسة األلعاب االلكترونية.

هي مشكلة عاملية  الدائم:ن االتصال فضال ع باألنترنتاالتصال املفرط للمراهقين  ملحوظة:

وليست محلية فحسب، ولكن يلزم اتخاذ بعض التوصيات التي تساعد على الحد من تنامي هذه 

 املشكلة حماية ألطفالنا ومستقبل أمتنا.

. قراءتكم،وختاما أشكر لكم لطفكم وكرم متابعة 
ً
 وتقبلوا تحياتي الزاكية إليكم جميعا

 د. سارة العبد الكريم:

ثر األلعاب الرقمية الصحية والسلوكية والتعليمية حسب متغير الجنس ،متغير ا الثالث المحور

 .الفئة العمرية،متغير املستوى املعيش ي

 هذه 
ً
اليوجد ش يء يدعى ضرر مطلق فنحن اآلن في عصر التكنولوجيا ان تمنع الطفل مطلقا

 
ً
 مستحيال

ً
 لحمايته يعد امرا

ً
 االجهزه مطلقا

 ليست في منع املسألة في وضع الضوابط.اذن املسألة 

واملشكلة ال تكمن حقيقه في الطفل انما املسؤولية تقع غلى الوالدين اللذان لم يتداركا االمر في 

 بدايته فال بد من ايجاد برامج توعوية للوالدين في هذا املجال

من االطفال في بريطانيا يستخدمون هذه االجهزة مابين  ٪70هناك دراسة بريطانية تقول أن 

السن الذي بدا فيه الطفل لكن  ل سنة انما املجتمع السعودي اليوجد لديه احصائيات حو  5-16

االثار وخيمة على نموه االجتماعي ونموه اللغوي ؛فنجد الطفل لم يتجاوز الثالثة يستخدم 



 

7 
 

 ال ممارس وا،مما يعني ان التفاعل اللغوي لديه األجهزة
ً
 االجتماعي يكاد يكون م محدود جدا

ً
يضا

 يشير إلى تدني مهارات النمو اللغوي واالجتماعي لدى االطفال .ما معدم م

 األجهزة.السر يكمن في الضوابط التي تتحكم في استخدام الطفل لهذه 

/عدد  املدة املستخدمةإال إذا نظرت في أن استخدام الطفل للتكنولوجيا واليمكن أن تقول 

 لهم.املرات املستخدمة/ واملادة املقدمة 

 ان تقدم لهم  ما دون منظمة القلب االمريكية ذكرت أن االطفال 
ً
أي نوع من الثانية ممنوع تماما

الثانية ان يستخدم االجهزة او ان  ا دون م ، ممنوعأو ايباد...إلخ (screen timeاألجهزة  مثل  

 ما بيناملنظمة تقول ساعة واحدة  5-2 ما بينيجلس امام شاشة تلفزيون او كمبيوتر وفي السن 

ان تقارن ذلك  وبإمكانناالى الرشد ساعتان فقط  -5 ما فوق التلفزيون ومابين األجهزة االخرى 

 نا.اطفالبمجال اطفالنا وندرك الى اي مدى قد فرطنا في صحة 

 الفروق الجذرية بين الجنسين األوالد والبنات الذكور واإلناث 

 كانوافقط  ٪33يميلون إلى األلعاب العنيفة واالثارة  ٪ 51أو  50في دراسة املانية وجد أن 

 يميلون إلى هذه األلعاب 

 ال يستحون ان  منها:السبب الذي يدفع الذكور إلى هذه األلعاب عديده 
ً
انهم يتعايشون واقعا

ممارسته هذا  ماال يستطيعيعايشوه وبالتالي يكون فيه محاكاة واشباع حاجة نفسية بممارسة 

.
ً
 وباإلضافة إلى أن طبيعة الذكور حركيا

 للذكاء االجتماعي 

-5ذكور وجدت أن الذكاء السائد بين األطفال ال العبد الكريموفي دراسة سابقة قامت بها د. سارة 

  والسلطةمحب أللعاب القوة  لإلثارةوالطفل بطبيعته محب للحركة  الحركي،هو الذكاء  6

 أصبحواوعند حديثنا غن اول جيل لعبو هذه األلعاب اآلن  الكثير،. التي. املقاتلةفوجدت العاب 

 اللعب لهذه األلعاب على مستوى الزوجين وأصبح والزالوا. 30في سن 

 االقتصادي  اما بالنسبة للمستوى 
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حدود  ال يوجدفي الصرف على هذه األلعاب  الوالديةفإنه يجب أن نتطرق إلى فقد الضوابط 

جديدة بشكل  بإصداراتيضعها املربين ألطفالهم وفي مصروفاتهم والشركات املنتجة تستغل ذلك 

 ستنزفسنوي؛ مما يبشكل  ألبنائهممستمر مما يدفع الوالدين إلى مجارات هذا وتجديد االجهزة 

ميزانية األسرة بشكل كبير فإذا فقد املربي الحزم ولم يضع ضوابط لهذا األمر أو جدول منظم 

ق مالية ملحارات هذه التكنولوجيا وارضاء اطفالهم على ز مآللمصروفات نجدهم يقعون في 

مساواة بغيره من طفلي في توفير ملا يريده  األسرةحساب ميزانياتهم تدفعهم بذلك املنافسة بين 

ال بنائهم من واقع الحياة يضغطون على انفسهم من أجل أن ال  يسمحون فالوالدين ؛األطفال 

 ابنهم بالنقص  عريش

: أثر األلعاب الرقمية على العمليات املعرفية والذكاء االنفعالي لدى األطفال الرابعاملحور 

 واملراهقين

 فوائد االلعاب االلكترونية 

 االستفادة من هذه األلعاب البد من اخضاعها إلى دراسة مقننه ووزنية أردنا إذا

 من الفوائد

 مهارة حل املشكالت  - 1

فهنا تدريب فكري  حلها؛األلعاب االلكترونية مبنية على عقد وعلى مسائل تتطلب من الطفل 

 عقلي دماغي والتفكير بطرق مبتكرة لحل املشكالت 

 املستوى  عاليتآزر بصري حركي  2

 تسلسل،العاب الصغار تلتي تحتوي على نقل قطع او تركيب او تطابق  االثارة، اوسواء العاب 

 وهذه عمليات 

اصبحت  الحية، واآلنعقلية هامة مطلوبة تعلم الطفل عليها في رياض األطفال من خالل االدوات 

 من خالل الشاشة  متوفرة

 تنمي مهارة التخطيط وادارة املوارد  3
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وكل هذا يحدث  مستقبله،ة االلعاب التي تحتوي على موارد محدودة يتطلب توزيع تفكير في خاص

 ماذا سيحدث بعد قليل جاذبة له من حيث االنتباه  ال يدركلدى الطفل اثارة 

في لحظة  سريعةتكسب الطفل مهارة التفكير السريع ألن األلعاب تتطلب ان يتخذ الطفل قرارات 

 واحدة 

فعليه ان يحرك املحرك في  الدقةل الدقة خاصة في األلعاب التي تطلب حركة تنمي لدى الطف

 املكان املناسب حتى يصيب 

 تنمية املهارات اللغوية.

فيصبح األطفال  السريعةعلى الطفل خاصة االلعاب التي تطلب الطباعة  ما يالحظمن ضمن 

 االنجليزية او العربي  باللغةلديهم مهارة في الطباعة 

 يوجد العاب تتطلب التحاور مع جنسيات اخرى مع العبين حول 
ً
فيكتسب ثقافات  العالم،لغويا

ربما يستخدم الستدراج االطفال وممارسة امور ضارة  ألنهوهذه حقيقة سالح ذو حدين  عديدة،

 او قاتلة ومن امثلة ذلك االختطافات والتحرش

الل هذه االلعاب خاصة املدروسة تنمو بشكل كبير من خ الرياضية: فهيتنمية املهارات 

 ومقصودة 

املهارات للعلمية والفكرية والعقلية خاصة االطفال في مرحلة الطفولة املبكرة يوجد العاب عقلية 

 مخصصة لهم 

فهي تقوم على  Marioالعاب تنمي هذه املهارة لدى االطفال مثل لعبة  املثابرة: فهنالكمهارة 

الهرمي  خمسة التسلسلأ من املرحلة األولى ويصعد إلى صعود الالعب القصر ثم يسقط ويبد

 هذه االعادة والتكرار تزرع لدى الطفل املثابرة 

تنمي بعض مهارات التفكير العلمي التجربة الفرضيات التحقق اعادة رسم الفرضيات ومن ثم 

 للتعلم.اعادة العمليات العقلية جميعها مهارات فكرية اساسية 

لعاب االلكترونية تعمل على صقل جوانب من شخصية الطفل منها وتشير الدراسات الى اال

 التعامل مع االحباطات وتقبل الهزيمة ومواجهة التحديات 
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 اهرى إلى فوز، فأن يتعامل الطفل مع 
ً
كثير من عدة االلعاب تؤدي إلى هزيمة وتؤدي احيانا

 من الطفل اساسية،االحباطات فهي مهارة 
ً
في هذا الوقت عليه ا يوجه  وعلى املربي إذا كان قريبا

غضبه كي يتعلم الطفل كيف يتعامل مع املوقف ويحولها الى فرص تعليمية اجتماعية من خالل 

 توجيه الغضب 

هناك تجربة اجتماعية طلب فيها من املربي اطفاء االنترنت اثناء لعب االطفال املراهقين أللعابهم 

وكان جميعهم ذكور فكانت هناك ثورة  املفضلة فلوحظ ارتفاع لنسبة الغضب لدى االطفال

هذه االلعاب في فقدان  أثرعارمة واصوات عالية ومالمة للمربي واساءة ادب اذن ألي مدى وصل 

 السيطرة على ذواتهم وضبط اخالقياتهم وسلوكهم

 السلبيات:

ان االطفال الذين يلعبون ألعاب  Anderson and Bushmanهناك دراسة ل  والعدوان:العنف 

 تنولد لديهم االفكار العدوانية، واملهارات االجتماعية تدنى مع االخرين  أكثرالفيديو 
ً
 عنفا

في دراسات عدة وجد ان الطفل يحتكي العدوان يحاكي العنف تبدأ العين تعتاد على هذه املشاهد 

ملشاهدات واللعب بها وقد ذكرت ويقل االستهجان لها لذا كان واجب الخطر من مقرة هذه ا

العنيفة والعدوان  اللعبةمنظمة علم النفس االمريكية وجد ان هناك عالقة ثابته بين استخدام 

الحظنا أن االطفال الذين تسمح لهم االمهات  الشخصيةخالل التجارب  قولنا، ومنوهذا يؤكد 

 االطفال.مرحلة رياض  اللعب بكثرة بهذه األجهزة ظهر بشكل واضح على سلوكهم العنف في

 جريمة. عنيف، مرتكبالخالصة ان هذه االلعاب قد تحول الطفل من انسان راشد إلى انسان  

كما وجدت منظمة الصحة العاملية ان هناك ارتباط مباشر بين هذه األلعاب واالدمان ادى الى 

لرهاب معرضين بدرجة اعلى ل وأصبحواارتفاع مستويات االكتئاب والقلق لدى األطفال 

 إلدماناالجتماعي وهذا االدمان وجد من خالل الدراسات والفحوصات انها بنفس درجة التأثير 

 معرض لالبتزاز واالختطاف 
ً
خالل هذه  والتحرش منالكحوليات واملخدرات والطفل ايضا

االلعاب التي يستخدم لالستدراج واالستمالة وبناء عالقة مع الطفل على مدى طويل بعد كسب 

 له  ال يتردداللقاء او ارسال صورة قام التقرب  ما طلب إذاتى ثقته ح
ً
 بزعم انه صديقا
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هذه االلعاب خاصة من ادمن عليها ومن  االجتماعي بسببوجد في حاالت كثيره حصول االعتزال 

 فقد الضوابط من خالل املربي 

 دمان على هذه األلعاب فعقولهم متفرغة إلى هذه األلعاب حدوث تأخر دراس ي بسبب اإل 

 السوي، واالطفالهناك مشكلة في بناء القيم، فكيف لنا ان نتحدث عن الخلق القويم والسلوك 

 السيئة.ألعاب فيها قتل وخيانة وكذب وكثير من األمور  ال يفارقون 

 :التطبيع الجذري 

التطبيع االجتماعي والسلوكي لالدوار التي توخذ على الذكر واالنثى فألعاب االكشن تظهر املرأة 

 او تظهرها كمثيرة للجنس وتظهرها إلثارة الذكور مثل ألعاب 
ً
 grand theftبشكل ضعيف جنسيا

auto منها ،فال 
ً
 بالتحذير انما يجب منعها . تفييك واضح األمر فيها وتم التحذير كثيرا

جميع علب هذه األلعاب عليها عالمة هي مهنية ألي فئة من قبل منظمات خاصة لوضع تقيم و 

 األلعاب .

د.عبد هللا الهذلق من جامعة امللك سعود انشأ فريق في الجامعة موقع عربي سعودي يقوم       

 ادخلو املحاذير الدينية ، وشرح على العلب امل
ً
في  هيخالفات الشرعبنفس الدور مايزيده جماال

 وهذا مجهود سعودي يفتخر به من هذه الناحيةهذه األلعاب 
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 املداخالت لليوم األول:

 اآلتية:اسمحوا لي أن ألخص بعض الدراسات في مداخلتي 

في لقاء مع د. مصطفى أبي سعد في قناة املجد تعرض إلى معلومات قيمة عن تدمير شخصية 

ضعف االنتباه والتركيز والتذكر عندما  مثل:الطفل والشباب الذين يمارسون األلعاب الرقمية 

( أشهر إلى جانب أن األلعاب تنمي الغباء وقد يصبح لدى األطفال صعوبات 3يلعب الالعب )

 الرقمية.سنة من ممارسة بعض األلعاب التعلم بعد 

ممارسة األلعاب الرقمية يؤثر سلبا على التحصيل  أن اململكةوقد توصل أحد الباحثين في 

الدراس ي ويؤدي إلى إهمال الواجبات املدرسية والهروب من املدرسة أثناء الدوام املدرس ي ويؤدي 

يلة الليل في ممارسة األلعاب الرقمية سهر األطفال واملراهقين ط التعلم. وأنإلى اضطرابات في 

مما قد يجعلهم غير قادرين على االستيقاظ  التالي،يؤثر بشكل مباشر على مجهوداتهم في اليوم 

بدال من  املدرسية،فإنهم قد يستسلمون للنوم في فصولهم  ذهبوا،للذهاب إلى املدرسة وإن 

 للمعلم.اإلصغاء 

،  2011االلكتروني ديسمبر  )الشروقدة ونقلها موقع وفي دراسة حديثة ظهرت بالواليات املتح

القاهرة ( أشارت إلى بقاء األطفال مدة طويلة ملمارسة األلعاب الرقمية تعمل على تغيير وظائف 

بعض خاليا املخ بعد استعانة الباحثين بأجهزة أشعة الرنين املغناطيس ي ملراقبة نشاط املخ أثناء 

 ت ملدة أسبوع بعد ممارسة اللعبة .لعب األطفال وتستمر هذه التغيرا

 والسؤال:

هل استعمال األطفال األلعاب الرقمية لها تأثير سلبي على سالمة النظر أو ما يعرف بإجهاد  -1

وهل لذلك تأثير سلبي  الحاسوب،أو ما يعرف بمتالزمة رؤية  Digital Eye Strainالعين الرقمي 

 التعليمية؟على استيعاب األطفال والطلبة في جميع املراحل 

 األذرع؟هل االستخدام املتزايد لأللعاب الرقمية االهتزازية تؤدي إلى اإلصابة بمرض ارتعاش  -2

 الجوهرة بنت فهد ابن محمد أختكم:
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 والتقدير والعطاء السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل الخير

أشكر فرسان ندوة هذه اللية ملا قدموه لنا من علم غزير ومعلومات وافرة وفكر دقيق أفادتنا 

 جميًعا

 باآلتي:ومداخلتي هذه الليلة تتلخص 

املتخصص في علم  شبيتزر،هذه إلى ما ذكره الباحث األملاني مانفريد  مداخلتي فيأود اإلشارة 

من العتة املبكر بين القاصرين بسبب « األلزهايمر الرقمي»شهير حيث حذر في كتابه ال النفس،

 وغيرها.إدمان الكومبيوتر والسمارتفون واللوح االلكتروني 

 انتشار ما يسمى اليوم منوأيضا إلى ما حذر منه بعض الباحثين 

 أيًضا.بين األطفال الرضع « العتة الرقمي الطفولي» 

 والسؤال:

األلعاب الرقمية بهذا  عن تأثيرل أجريت أبحاث في اململكة نظرا ألهمية هذا املوضوع فه

 واألطفال؟الخصوص على القاصرين 

 الجوهرة بنت فهد ابن محمد أختكم:

 د. خالد السبيت

دراسة واقع استخدام أطفال الروضة لألجهزة االلكترونية وفاعلية الضوابط التربوية من وجهة 

 نظر االمهات في مدينة الرياض

 سة:الدرااسئلة 

 . ما هو معدل عدد ساعات استخدام طفل الروضة لألجهزة االلكترونية؟1

 االلكترونية؟يستخدمها طفل الروضة في األجهزة  الشائعة التي. ما هي البرامج 2

 . ما الضوابط املتبعة من قبل األمهات للحد من استخدام الطفل لألجهزة االلكترونية؟3

 هات للحد من استخدام الطفل لألجهزة االلكترونية؟ـ. ما البدائل املقدمة من قبل األم4
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. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عدد ساعات استخدام الطفل لألجهزة وبين املستوى 5

 التعليمي للوالدين؟

. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع عدد ساعات استخدام الطفل لألجهزة وجنس 6

 الطفل؟

 الكريمالعبد  رد د. ساره

 شخصيا لم يقع تحت يدي دراسة بهذه االحصائيات  -

 على االحصائيات االجنبية لعمل استراتيجيات ورفع توصيات  االستنادلنا  ال يمكن -

 نعم نفتقد وبشدة الدراسات املحلية

 

 عليكم:السالم 

  املثمر.وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح  فيها،أشكر القائمين على هذه الندوة وكل من شارك 

في تعديل  املستقبلية،مداخلتي في هذه الندوة تتمثل في مدى سيطرة اإلنسان في مراحله العمرية 

اإللكترونية  بها في طفولته من خالل الوسائل سلوكياته خاصة السلوكيات السلبية التي تأثر

  آخر.الرقمية، وهل يختلف ذلك من شخص إلى 

عن املناهج الدراسية التعليمية وهل وضعت مضمون علمي  تساؤل واملداخلة الثانية تتمثل في 

يكتسبه الطفل أثناء طفولته من سلوكيات سلبية ويساعد في معالجة  ما قدوعملي يسهم في تغير 

  املضادة.الرقمية  اإللكترونيةخاصة في ظل وجود الثورة  هذا الجانب،من قصور في  ما لديه

 املستشار القانوني 

 د. عادل التويجري 

 السبيت: رد د. خالد
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انا لست متخصص في علم النفس لذا لن تكون االجابة دقيقه على االخالق ولكم من وجهة نظر 

 .التي.الزاوية 

 له: يارسول نعم االنسان قادر على تغير سلوكه ان رجل جاء للرسول صلى هللا عليه وسلم قال 

ة سلوكية فهناك اناس ونحن نعلم ان الغضب حاجة وجداني ال تغضبهللا اوصني قال له 

يسيطرون على مشاعرهم بشكل ذاتي وشخص ي وهناك ناس يحتاجون مساعده والعلم تطور 

يستطيع ان يذهب إليهم ويستعين بهم، فأنا  سلوكيين،فهناك مستشارين نفسيين واخصائيين 

 إذاكان يريد ذلك  إذاتغير عاداته وسلوكياته السلبية ولكن بشرط واحد  أستطيعموقن بأنني 

 ير.التغيوجد  اإلرادةوجدت 

 اما املناهج فالتعليم العام جرح عميق 

ما  إذااما بالنسبة للمناهج فأنت محق، يجب أن يكون لبناء الشخصية نصيب من بناء املناهج 

تشكيل شخصية املواطن لبناء مجتمع حيوي. وال اعتقد انه قد تم تحقيق ذلك بشكل فعال  أردنا

 بعد.

 ل خيراسعد هللا مساؤكم بك

 شكري وتقديري أتقدم بهذه األسئلةنسعد في هذه األمسية بفرسان ندوتنا الكرام ومع خالص 

 السؤال األول 

لدى األطفال إيجابًيا وتطويع  االنفعاليكيف نوظف األلعاب الرقمية لتنمية الذكاء  -

 إلى حالة إبداع وابتكار؟ االنفعاليةالعمليات 

 السؤال الثاني

اب الرقمية املنتجة محلًيا وفق مقاييس ومعايير وقيم مجتمعنا في ظل عدم توفر األلع -

وخصوصيتنا ماهي األساليب التي يجب اتباعها للحد من ارتباط واندماج االبناء في 

 مراحلهم العمرية املختلفة في دوامة هذه األلعاب ألوقات طويلة؟

 الدوسري  فاطمة.أ    
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 السبيت: رد د. خالد

 االنفعالي:بالنسبة لتوظيف االلعاب الرقمية في تحقيق الذكاء 

 لتحقيق الهدف املراد من  اللعبةاختيار  1
ً
املناسبة لذكاء الطفل من حيث جنسه وعمره وايضا

عاطفي الحركي  سواءً والوقت املستخدم كل هذا يساعد على نمو الذكاء املراد تطويره  اللعبةهذه 

 للطفل يجب ان يكون اختيارنا املناسب يحقق هذا  االنفعالي رقمي ...الخ اذا
ً
 مرحا

ً
ارادنا تطويرا

  واملدة املسموحةواملناسبة لعمره  املقننة الطريقةالهدف ثم 

 تكمن في العشوائية واالرتجالية  واملشكلة

دراسة واضحة للوالدين حول االلعاب  ال يوجدهدفا  ال يوجدان تكون األلعاب بشكل مشتت 

 التي يمارسها اطفالهم

 توظيف االلعاب: 

بطرح املواقف االفتراضية من خالل  واالنفعالي يكون  العاطفيالطرق لتنمية الذكاء  أجملمن 

 االلعاب التي تضع الطفل في مواقف الخيار والحكم بما في ذلك من تبعات

  :يليما األطفال باختصار  على الرقمية األلعاباقترح لتخفيف اثار 

 الجديدةلتوعية الوالدين بكيفية التعامل مع هذه األشياء  متخصصةان تكون هناك جهات  - 1

 واألسرةاملجتمع  على

 / ان تحدد هذه األلعاب علي العمر للطفل 2

 لتحديد الطريقة املثلي للتعامل معها متخصصةان تكون هناك جهات  3

 طريق الرقابة الرسمية واألسريةن يحدد املحتوي ع / ان4

تنشأ تخصصات علميه في الجامعات وغيرها تهتم بهذا الجانب الرقمي وعناء نفس وتربيه  / ان5

 متخصصين بهذا الجانب

 الدكتور / صالح الصقري 
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 رد د. خالد السبيت:

 :ما يليعلي األطفال باختصار  الرقمية األلعاباقترح لتخفيف اثار 

 الجديدةلتوعية الوالدين بكيفية التعامل مع هذه األشياء  متخصصةان تكون هناك جهات  - 1

))نعم نعم ومليون نعم!! لألسف حاليا األمر معتمد على مراكز التدريب  واألسرةاملجتمع  على

 التجارية ولجان التنمية االجتماعية التي تحتاج تكثيف جهودها في هذا املجال((

موجودة لكن املشكلة تكمن في ضعف وعي املربيات )األلعاب علي العمر للطفل  دد هذه/ ان تح2

 (او تقاعسهن عن مسؤوليتهن في انتقاء املحتوى املناسب

))اتوقع ان مجلس االسرة سيكون خير  ن طريق الرقابة الرسمية واألسريةيحدد املحتوي ع / ان4

 من يقوم بذلك(( 

 الجهة وهي األسرة شؤون مجلس باسم هيئة حددت السعودية العربية اململكة حكومة إن   

 مجلس مظلة تحت بالطفولة يتعلق ما بكل تعنى دقيق، بشكل الطفولة يخص فيما املرجعية

 يضعوا أن نأمل ونحن إليهم أوكل فيما جبار بجهد ويقومون   خاصه لجنة في األسرة شؤون

 التجارة وزارة مثل املعنية الوزارات مع التنسيق يجب كما يجب ال وملا يجيب ملا أسريه إرشادات

 الكحول  بيع يجوز  ال الغرب في  االطفال على بيعه يجوز  ال وما يجوز  ما في أنظمة ووضع وغيرها

 الغير العمرية للفئة الرقمية األلعاب بيع يمنع وكذلك عشر الثامنة سن دون  هم ملن والتبغ

 ببيعيها السماح يجوز  فال النظام هذا نحاكي أن السعودية العربية اململكة في علينا ونحن مناسبة

 مجلس يتبنى أن وأتمنى األمر بهذا املعني هو األسرة  شؤون ومجلس أعمارهم مع تتوافق لم إذا

 توصية في ونخرج وطنيا موقعا وجعله وتطويره الهذلق هللا عبد الدكتور  مشروع األسرة شؤون

 العمرية للفئات األلعاب املوقع هذا في ويحدد  األسرة شؤون مجلس او الشورى مجلس إلى تقدم

 ألطفالنا. املناسبة

 نشكر عطاءكم ضيوف ندوتنا والى املداخلة التالية 

 واالمهات؟باء والحد من اثارها فما نصيحتكم لل  دور مهم في توجيه اطفالهم لألسرة

االستخدام االمثل لهذه دور االعالم ووسائل التواصل في التوجيه حول  هو السؤال الثاني ما

 االلعاب؟
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 املهوس د. مريم

 خالد السبيت د.رد 

أفضل طريقة لألسرة هي أن تعي خطورة إهمال أطفالهم مع هذه األلعاب في األسرة الناشئة ال تعي  

خطورة ذلك بل ربما األسعار القديمة كذلك، والتاج سلوكيات ابنائهم اليوم من أثر ممارسة تهم 

 الصغر وعدم وعيهم بهذا الخطر الذي كانا بيدي ابنائهم بدون إرشادلتلك األلعاب في 

على خطورتها من خالل ما يلي يجب توعية اآلباء واألمهات نحو خطورة هذه األلعاب وأن يتعرف  

 القراءة  -1

 حضور الدورات  -2

 حضور املحاضرات العامة -3

حضور البرامج الهادفة واملواجهة عن طريق الجمعيات املعنية في الطفولة واألسرة فعليها أن  -4

إذا تعرفوا على خطورة هذه األلعاب  ملهم برامج اجتماعية ذات قالب عالي املستوى ألنه تقدم 

فة عر فقط تحتاج إلى تطبيق هذه األمور و مهي أصال،  واملوجودةسيتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك 

على أن األطفال من سن  دتاأللعاب في القوالب الزمنية حدلهذه ة القوالب الزمنية والجغرافي

استخدام االجهزة و األطفال من سن من  ابات عانة الثانية من عمرهم يمنعون منحتى الس الوالدة 

في ساعة فقط و األطفال من سن  فالثانية إلى سن الخامسة من عمرهم يسمح لهم بنص

عشر ة حتى سن الثالثة عشر يسمح لهم بساعة واحدة فقط اما األطفال من سن الثالثة الخامس

 .ساعتين فقط ح له محتى سن الرشد الثامنة عشر يس

ال يجوز لألطفال العب واستخدام أي أجهزة داخل حجرة النوم بل إذ واملكان الجغرافي هام جدا  

  نعزال،االيجب أن يكون في وسط املنزل بحضور األسرة وعدم 
ً
ال يجوز استخدام األلعاب ثانيا

 الشاشةالتي تفوق مستواهم العمري ثالثا ال يجوز استخدامها في شاشة منكفئة والبد ان تكون 

 يم.بشكل مستق الرقبةموازيه الستقامة 

ات ربون والجمعيوإضافة إلى ما تقدم على امل،العمرية  فئةجميعها ضوابط تتعلق بذات ال هيف 

وبالتالي هذا الهدف يحدد اللعبة  منها ؛ األهدافبربط اللعبة من عايير فالبد تطبيق نفس امل

 .املناسبة والوقت املناسب واملكان املناسب
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األلعاب الرقمية أصبحت دورة في حياة األجيال القادمة كيف نوعي القيمين على األطفال اختيار 

 لعابوتوجيه األطفال النتقاء األجود ومايطور الطفل من خالل األ

 الدكتور / عبدهللا العرفج

 رد د. خالد السبيت

األلعاب الرقمية أصبحت دورة في حياة األجيال القادمة كيف نوعي القيمين على األطفال اختيار 

 د ومايطور الطفل من خالل األلعابوتوجيه األطفال النتقاء األجو 

برامج توعوية وانشاء مراكز برأيي من خالل االقتراح السابق للدكتور صالح الصقري: اطالق )

 (متخصصة لتقنين العملية وتوعية املختصين واملعنيين بالطفل والناشئة

...................................... 

عندما كنا صغار نلعب في الشارع بين نسمات الصباح وعبق السحر نجري ونركض ونجلس تحت 

 األشجار ونخرج طاقاتنا ونتنفس عبير األزهار 

نية اآلن مع انتشار التكنولوجيا أصبحت االلكترو لعبة الوردة واالستغماية  ال يذكرمنا فمن 

حيز أطفالنا فالطفل يجلس بالساعات الطوال أمام الشاشة دون داخل املنزل تأخذ الكثير من 

 حراك فاليخرج للعب واليتعرف على أقرانه أو يحرك جسده ...

 سؤالي: 

 املترتبة على هذه االلعاب؟ عيةواالجتماماهي األضرار الصحية -

شاهدنا مقاطع كثيرة ألطفال انتحروا وبعض منهم حاول االنتحار وحاالت مرضية من تشنج -

وصرع وبرمجة عصبية غريبة يمر بها أطفالنا؟ هل نستطيع القول بأن هذه األلعاب لها القدرة 

 على سيطرة الدماغ وبرمجته؟ وهل هناك دراسة حول هذه الحاالت؟ 

 فوزية الطواله -

 عضوة في الفريق العلمي

 رد د. خالد السبيت
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والتشنج الناتجة عن ممارسة االطفال لأللعاب الرقمية  االنتحاروصلت بعض األخبار عن حاالت  

أي أن يكون عند الطفل ؛جينية ة ولكن هناك عوامل أخرى متصلة بعمر الطفل و عوامل العنيف

الخصائص املوجودة عند الطفل أو األسرة فبعض األسر  راعي وبالتالي يجب أن ن للتشنج قابيليه

ال شك يكون  هلعاب إذا استخدمت بشكل مفرط فإنتعاني من بعض األمراض ومع ذلك فإن األ

االتصال مع لها أثار سلبية سواء على العقل او األعصاب وعلى النمو الوجداني للطفل و أدوات 

عرفي ويجب أن يدرك الوالدين مقاييس وضوابط هو في االنضباط امل املجتمع الخارجي وسر

 .الرقميةاستخدام االلعاب 

 العبد الكريم: د. سارهرد 

لة اللعبة هدفها االستماحادثة االنتحار التي حدثت بسبب لعبة الحوت االزرق هذه بالنسبة ل 

ما نا من خالل هذه البرامج يكون هناك تحديات ودخول بيوتنا والوصول ألطفال واالستدراج

نفسية عملية  تحدي تبدأ بالسهل ثم ينتقل الطفل إلى األصعب وهي عملية 50او  25يقارب 

عالقة مع الطفل ويتيح له فرصة النجاح ومن ثم تبدا في البرمجة اللغوية  ناءفيتم ب استدراج 

زيد من عطش مل يهثم تعلق الطفل ثم ادمان الطفل فيتولد لدالعصبية له اتاحة فرص النجاح 

لهدف ح ثم تصل إلى درجات أصعب إلى أن يطلب منه ممارسة ما يضر به نفسه لتحقيق االنجا

الى قتل النفس  دىسة ما امنه ممار طلب إنما   النتحارامن الطفل  لبوال نستطيع أن اجزم انه ط

 .اللعبة املبنية على التحدي املجموعة أنشأتهذه 

.............................................. 

من معلومات غزيره ونسعد بإجابتكم على  ما قدمتعادة الدكتور خالد السبيت نشكرك على س

 سؤالنا:

 معتمده؟ رقابةإلى لجنه  السعودية العربية اململكةبرأيكم هل خضع دخول األلعاب الرقمية إلى 

 هل هي باملستوى الذي يضمن سالمة أجيالنا من خطر هذه األلعاب؟ موجودةوإن كانت 

  العبد الكريمساره  الدكتورةسعادة 
ً
 ورفعه.نشكرك على هذا الزخم من املعلومات زادك هللا علما
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ومن الواجب علينا مواكبتها  التكنولوجيا،كما تعلمون نحن نركض مع زمن سريع يتجه نحو 

لزيادة معدالت الذكاء بجميع أنواعه لدى  اإللكترونيةسؤالنا: كيف يمكننا تطويع األلعاب 

 مع خالص الشكر والتقدير. ملراهقين؟وااألطفال 

 البنيان د. نوف       

 رد د. ساره العبد الكريم

نا في مرحلة ير من األلعاب التي صممت ألطفالكثتوظيفها ف انعمه بين أيدينا إذا ما أحسن هي 

هذه اللعبة الجيدة التي تنمي التسلسل وتطابق وحل  نأخذالطفولة املبكرة هي برامج جيدة لكن 

سألة ليست فقط في كلمة الضوابط واملونرجع ل ضارةت فإذا أدمنها الطفل ستصبح كال املش

 .كم أيضا الكيف بل في ال

البرامج املوجودة هي من حيث التصميم واآللية ممتازة إنما يوجد مشكلة في املحتوى العربي ف 

حيث أن املحتوى العربي لها ضعيف ومعظم البرامج واأللعاب الجيدة التي تمتلك العديد من 

شبيك ال لغة لها مبنية على التطابق والتسليم والت باللغة اإلنجليزية أو  والعقليةاملهارات الفكرية 

ليس خطأ أن تأتي باللغة اإلنجليزية فهذا ينمي لديهم لغة ثانية لكن   األلعاب.إلى آخره من انواع 

 وإثراء نطمع أن يكون هناك محتوى عربي 

ضعيف غير فهو  ة مطلق وال يوجد لألسف وإذا وجدالعربي في هذه األلعاب الرقمي املحتوى     

القصص وأقول ب و كتال فيي في األدب العربي الطفل العربفي املحتوى جاذب مثلها مثل ما حدث 

بطرق غير جذابة ألنها بنيت بالدرجة األولى على الهدف األساس ي وهو بناء القيم فكانت  كتبت 

حتى  للطفل وأن نفهمهوال بد أن نفهم الطفل من أجل أن نكتب ؛ جاذبة ضعيفة وغير ةالحبك

 .األلعاب املناسبة له  نقدم

 السبيترد د. خالد 

شروط وزارة التجارة فهي مشكورة ولها جهود ي لألسف هذه األلعاب تخضع فقط لحسب خبرت 

 .وإال ماوجدتأنها وضعت ضوابط أسرية أو تربوية  ولها ضوابط إنما تخص التجارة وال أعتقد 

 بها،اتسمت التجاوزات الخطيرة في هذه األلعاب وهناك تقرير عن إحدى هذه األلعاب علمت

للعبة ال تدخل فالكعبة كان فيها تدميرا للكعبة فلو كان هناك مراقبة دقيقة مثل هذه ا بالعنف
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القائمين على الرقابة في  قدسات الوطن جزء من تراب هذا الوطن ويفوت مرمز ديني ومقدس من 

هذه األلعاب مثل هذه االمور ويظن أنها مجرد لعبة إنما األمر يحتاج الى التدقيق أكثر على هذه 

دخول هذه األلعاب من اقبة لعاب و محتواها و تكوين لجنة عليا مكونة من عدة جهات ومر األ

 .واالقتصادية واالجتماعية والتجارية جميع الجوانب التربوية 

.............................. 

 االسئلة.وهذه  الرميحياالستاذة ريم 

 شاكرين جهودكم ويهمنا معرفة 

 الرقمية باليوم؟ لأللعابكم املدة املناسبة  -1

 دور االهل في متابعة االلعاب الرقمية لدى ابنائهم؟ -2

 البدائل عن االلعاب الرقمية الصحية؟ -3

 توضيح االضرار الناتجة من االلعاب الرقمية لساعات طويلة وفق دراسات علمية؟ -4

 ية؟الرقمااللعاب  استخدامفي التأثير على األطفال في طرق  املدرسةمادور -5

  الضارة؟طرق وبدائل أللعاب الرقمية -6

 الرقمية؟دمان الطفل أللعاب إل ااألساليب الصحيحة او العالج -7

 د د. ساره العبد الكريم:ر 

لقد ذكرنا سابقا املدة املناسبة للطفل ملقابلة هذه األلعاب حسب ما ورد عن املنظمة القلب  

األمريكية وقد وجدت انه من خالل اإلطالة في استخدام األلعاب جفاف العين فهذا األمر جدا 

أن يكون هناك  خطير ولكن على الوالدين الدور االعظم في مراقبة الكم والكيف الذي البد 

بد من تدارك االمر قيات بين األهل كم ساعة وكم دقيقة واملكان الذي يلعب فيه الطفل وال اتفا

ضوابط واالتفاقيات من خالل الحديث البه ؛الخطر قبل وقوع تفاديو  ملعالجتهاأن نضطر قبل 

لتي يتم تنزيلها في االجهزة واختيار وانتقال املربي للبرامج ا الصريح والحوار وكتابة هذه االتفاقيات 

 نعق في هذا الزمن فإذا قمنا بمتوضيح العواقب في حال املخالفة نحن نرى عدم املنع املطلمع 
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إنما نقدم كل ما يتمناه الطفل له في الخفاء لذا ال نسمح بذلك  هالطفل فهناك من سيقدم

اما عن البدائل على ؛ لعالجرثة فالوقاية خير من اقبل وقوع الكا مجموعة من الضوابط وحمايته ب

إلى برامج األطفال املتوفرة في املراكز التعليمية واألندية وهي متوفرة بشكل كبير  لجوءاألسرة ال

 يناسب أطفالهم منها وانتقاء ما

 د د. خالد السبيتر 

دية ال بد من استخدامها الالرقابة الو هي قوانين أسرية يتبعها الطفل فاملتابعة تعني الضوابط و  

بدائل كثير عن  البدائل كثيرة وهناك  افي البرامج وتحديد الزمن واملدة املسموح بها علميا أم

ض الخروج الى الحدائق القراءة فالقراءة مهمة جدا األلعاب الرقمية مثل األلعاب البدنية الرك

بر املفردات اللغوية ومهارات التعبير عن الذات يك اكتساب عادة القراءة ومهارات هفهي تكسب

نمو وهو يحترم الكتاب أيضا أن هناك بدائل الزيارات االجتماعية فال الطفل وهو هاوي للقراءة وي

أيضا األنشطة  في هذه الزيارات وإبعاده عن االجهزة  د أن يقوم رب األسرة بأخذ أطفالهب

ما عن دور املدرسة فإن للمدرسة يبحث عنها الوالدين ا االجتماعية فهناك بدائل كثيره ال بد أن

واملجتمع املدرس ي ،األسرية  التنشئةولها تأثير كبير على األطفال في  الثانية البيئة  هي دور كبير ف

 ظخاصة إذا لوح هت الطفل بعد عودته ومعرفة أصدقائمهم جدا فالبد من االنتباه إلى مكتسبا

 ة.جديد اداتعليه انتقال ع

 السؤال.فرسان ندواتنا السابقة هذا  أحدن وم

 السالم عليكم 

 وملديرة الندوة وسؤالي:وع الهام ضاملو من طرح حول هذا  مقدموهعلى  الندوةشكرا لفرسان 

املختصين  أحدممكن يسببها ادمان اللعب االلكتروني وهل قام  واالشكاالت التيماهي االمراض 

ودراسة  إحصائيةسواء من املستشفيات التي تستقبل مثل هذه الحاالت او من املهتمين بعمل 

 االلكتروني شاكرا جهودكم  لإلدمان السلبيةعن االثار 

 د عائض بن مشيط الشهري 

 السبيترد د. خالد 
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الطفل التأخر في  ىراب النمو الوجداني لدصطاأللعاب الرقمية كثيرة أهمها ا األضرار من 

تكون ضعيفة مثل التركيز واالنتباه يختلف لدى يه جتماعي و مهارات االتصال لدالتواصل اال 

بحكم  اخره دراسيتأتأخر نموه العقلي و بالتالي الطفل بسبب او بآخر أيضا من األشياء السلبية 

الحضور املدرس ي أو  على هدراسية و تأخر  ي يواجه صعوبات الطويلة على االجهزة وبالتال جلساته

ه األلعاب واإلدمان عليها كما أن نموه جلوسه في آخر الصف دليل على أثر سلبي ملمارسة هذ

ألكل اب اضطر اختالل في الجسم اما نحافة او سمنة فهذا يسمى ا فيالحظ عليهالبدني يتأثر 

ايته في وعدم اخذ كف منه خالل اللعب  اوأيضا اضطراب النوم بسبب شد األعصاب الذي عان

يؤثر بشكل كبير على صحة الطفل ؛وكل ذلك مبكرا للحاق باللعب  النوم بسبب االستيقاظ 

 بشكل سلبي وكل ذلك موثق علميا في املراجع اما من الناحية امليدانية فال بد من سؤال املختصين

 الزال التواصل والعطاء مستمرا من والى فرسان ندوتنا 

 ته وبركا هللاالسالم عليكم ورحمة 

 شكرا بحجم السماء 

األميرة الجوهرة بنت فهد والفريق ولسمو الحربي ولجميع ضيوف ندوتنا لهذه الليلة  د. دالل

 د. خالدوسؤالي لسعادة   منها.الظاهرة وخصوصا السلبية  هذهلبحث مثل  األخرى العلمي والفرق 

 السبيت هو

عض أو كل االلعاب اإللكترونية هل يمكن للدولة التدخل بطريق مباشر أو غير مباشر بحجب ب 

 ذلك؟املضرة والتي تؤدي الي العنف؟  وهل يوجد منظمة عاملية تهتم بمحاربة 

 الشهري  عبد هللااخوكم صالح بن 

 السبيت رد د. خالد

وبذلك أقترح أن يكون من ضمن توصياتنا اقتراح ومستقبلهم  ناالدولة من وجباتها حماية اطفال 

في دخول األلعاب الرقمية أو مراجعة أحوال األلعاب املوجودة في مسودة نظام يعيد النظر 

األسواق وما يسمح بها وماال يسمح بها ثم بعد ما يخرج إلى النور يتم تطبيقه وبالتالي يكون هناك 

 .شخصية ملا يعرض
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طفل ال  ى الرسوم املتحركة التي تعد قولبة ملخمكان في العالم يوجد رقابة على ذلك حت وفي كل  

الذي قيل عن  Runnerفهناك تجارب في دول أخرى تمنع الرسوم املتحركة السلبية مثل فيلم رود 

يلحق بالنعم وال يستطيع  طفل مجتهد وذلك ألن هذا الفيلم يحكي قصة  ت عرضهمنع اليابان قد

أن يصيدها هو ويشعر بالفشل فهذا يصيب الطفل باإلحباط وال ندري صحة تطبيقه في اليابان 

إنما هو كمثال والبد من وضع ضوابط على كل ما يعرض على الطفل من أفالم كرتون وألعاب 

إلى نتيجة عكسية  يؤدي الكاملرقمية وقصص واكتب فالبد أن نضع ضوابط لكل هذا واالنفتاح 

 على سلوك الطفل في ما يسمح وما ال يسمح له من العاب وبرامج الكونترول  تعمل فالبد أن

.......................... 

 وللقانون دور في االسئلة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 . املباركة. املجموعةاهنئ نفس ي واعضاء 

 بفرسان هذه الندوة املهمة  وأرحب

 ألها تؤثر في جيل كامل من اطفالنا 

يات العنف كلو وسباإلضافة الى مضارها املتعددة مثل السمنة واجهاد العين الرقمي واالدمان 

 والتسلط )وانتشار التنمر بين االطفال واملراهقين( 

 والعزوف عن الدراسة وتدني التحصيل العلمي رغم ذكاء الطفل الواضح 

ورفع قضايا على الشركات التي تنشر هذه االلعاب  القانونيةولكن باعتقادي لم يتم ذكر للناحية 

 والتسبب في اضرار واضحة مثل القتل واالنتحار 

 اعتقد يجب ان نخطو مثل هذه الخطوة وعدم استيراد كل االلعاب 

 وحجبت بعض الدول لعبة ببجي بسبب خطورتها على االطف
ً
 ال والشباب مثلما حدث مؤخرا

 بإمكاننا عمل فلتر على االلعاب ووضع قوانيننا الخاصة بنا حتى نستطيع رفع وتخفيف اضرارها 
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 فاطمة محي الدين 

 محامية وحقوقية

 محب الدين/ السبيت فاطمة

كثيرة  ال نستطيع أن نرفع قضية على أصحاب الشركات املوردة لهذه األلعاب ألن لهم مخارج 

ونية وتعيد اللوم على سوء االستخدام نعم نحن محتاجين لوضع قوانين ستواجه بطريقة قانف

لألسف هناك الحكومات تضع ف  الغربيةمحتاجين تطبيقها بشكل حازم كما تطبق في الدول 

املواطنين بجدية نظرا  ويتعامل معهادقيق  وتطبق بشكلقوانين نقلنا نحو مثل هذه األمور 

املشكلة في العالم العربي نجد عكس ذلك فذه األنظمة إنما لعقوبات التي تنتظرهم إذا خالفت هل

 يجدي القضايا الفي تطبيق القانون ورفع 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 العلمي.سعدنا هذه الليلة بكوكبة علمية أثرت الندوة باملعلومات املفيدة وحضور تميز بالتوهج 

  التالية:الت على بعض التساؤ  اإلجابةوودت من متحدثي الندوة 

دور الهيئة الوطنية لألمن السيبراني في الحماية واالرشاد من مخاطر األلعاب  ما هو/  1س

 االلكترونية.

االلعاب  الستخداماتدور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في االرشاد اآلمني  ما هو/  2س

 لألسر.السعودية بإرسالها رسائل توجيهية وارشادية وتحذيرية  كاالتصاالتااللكترونية 

 الدكتورة / دالل محمد الحربي 

  األمنية.جامعة نايف العربية للعلوم 

 وطنية.نائبة رئيسة الفريق العلمي ملجموعة قضايا 

 السبيت رد د. خالد

بهذا الجانب دية مهتمة األمن السبراني من الجوانب املهمة للعالم أجمع واململكة العربية السعو  

بأمن النظم  ىمن السبراني فاألمن السبراني يعنكبير، فقد أنشأت جهة خاصة باأل  بشكل
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وبالتالي إذا كان هناك اختراق  امني من خالل هذه   اإللكترونية باألجهزةواملعلومات املتعلقة 

األلعاب فاالمن السبراني  دور مثل استخدام داعش وغيرها من الجماعات لبعض األلعاب 

راني دور في سد الثغرات التي تؤثر على هنا يكون لألمن السي نشأ لدينا للوصول إلى ال اإللكترونية 

امة النسبة لأللعاب اإللكترونية علكة العربية السعودية اما باألمن و املنظومة اإللكترونية في املم

فإنه  ا في القطاع الخاص ام؛للجهات الحكومية   بالنسبةاملسؤول عنها مجلس شؤون األسرة هذا ف

تنفيذي بحت ينفد األنظمة املوجودة فقط والقطاع الخاص قطاع ربحي فال يفكر اال في دورهم 

تحكم هذه العملية وعلى ات الحكومية أن تصدر أنظمة الجهمصادر الربح لذا نريد من 

ساند القطاع الحكومي في تنفيذ البرامج املجتمعية ت ان يات التي تسمى القطاع الثالث الجمع

األسر في كيفية التعامل مع  سانداألمور املتعلقة باألسرة والطفولة وتبوالتربوية من خالل التوعية 

جمعيات تعني بهذا الجانب  إليجاد نقدم توصية حتاج أن هذه األلعاب اإللكترونية ونحن ن

في هذه األلعاب وغيرها حتى  في تطوير االتجاهات األسرية في كيفية التعامل مع االطفال ساندوت

 من سوء استخدام هذه األلعابي تهمن اآلثار السلبية على نفسية الطفل وعقلي نحد

الزواج مسؤولية وتكوين األسرة مسؤولية فالبد من الزوجين ؛فواملسؤولية األولى تقع على األسرة    

مناقشة هذه االمور قبل اإلنجاب ومن ذلك طريقة التعامل مع الطفل وكيفية التربية اما الفكر 

في املاض ي لم يكن هناك هذا االنفتاح ولم يكن يتطلب ،القديم فإنه ال يتناسب مع الزمن الحاضر 

فال كان يسود املجتمع وحدود االط ءي تربية األبناء قبل انجابهم فالنقافالتركيز على التفاهم  االمر 

م اما االن فالوضع مختلف واختلفت املعطيات ويح عن أنفسهكانت واضحة في ألعابهم والتر

  كانعلى األسرة ولم يصبح مثل السابق وبالتالي ال يمكن التعامل مع االطفال االن كما  لحمل زاداف

عنا في املاض ي فال بد من األخذ باألسباب في تربية االطفال مع التوكل على هللا يتعاملون مآبائنا 

 وتحديد الضوابط

. لهذه الجهات دور عظيم في ذلك. وال اعلم ان كانت من ضمن خططها االستراتيجية ام ال لكن 1

 .ال بد من التوصية بذلك

برنامج االمان االسري الوطني/ مجلس االسرة/ اللجنة الوطنية  الجهات مثل. نعم يقع على عاتق 2

توعية بجميع عظيمة جدا جدا في نشر ال باململكة مسؤوليةللطفولة/ لجان التنمية االجتماعية 

 املرئية والسمعية وااللكترونيةالوسائل املتاحة 
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 :العبد الكريم د. ساره رد

 وبنفس الصيغة اللغوية يسعدني االجابة

 ماذا لو لم تكن لدينا االجهزة التي رميناها على اطفالنا دون ضوابط او رقيب 

 كيف كنا سنشغل اوقاتهم

 عشنا سنوات بدونها كأطفال

 عشنا سنوات كمربين مع اطفالنا واشغلناهم بالبدائل الصحية من العاب حركية وفكرية

فالهم ولم يعيدوا يطيقون الشاب االباء واالمهات الذين قل صبرهم على اط حدث للجيلفماذا 

بدل اللعب مع اطفالهم او توفير البدائل  باألجهزةالتعامل مع مشكالت اطفالهم فآثروا اسكاتهم 

 لكن ذاقوا الراحة كمربي بها عليها ينشئوالم  ماملربين الشباب هم انفسهلهم .هؤالء  اإللكترونية

وانا كأم او  -ساعة 24 -الشاشة فيقض ي األطفال معظم وقتهم أمام ،يسمونها )ذرية بدون صوت( 

أب متمتع بهذا الهدوء ويصعب علي التضحية به. البديل االول هو الشعور باملسؤولية تجاه هذا 

 أنجبوهالكائن الذي 

 ومن بعدها توفير االلعاب التي لعبوا بأمثالها عندما كانوا صغارا

 الذي هو من حقه ملمارسة االلعاب الحركية بالحدائق البديل ان يخصصوا للطفل الوقت 

 لم تتوفر البدائل والبدائل تتطلب جهد املربي إذاليس الحل املنع 

 د. خالد السبيت: الختام

مهما قدمت حكومة اململكة العربية السعودية وأصدرت من أنظمة وضوابط حيال هذه األلعاب  

فهو جزء احتراق زي من قبليها ومن مسؤولياتها التي تقوم بها دائما لكن هذا ال يمنع وصول 

اإلنترنت املختلفة وبالتالي فإنه الالعب الحقيقي يقع على  األلعاب إلى أطفالنا عبر التطبيقات 

الوالدين في التربية كيفان وربي أطفالنا على كيفية استخدام هذه األلعاب والتعامل معها وتربيتهم 

  على التفكير الناقد والبحث عن البدائل اإليجابية التي تشبع وقته واحتياجاته وشغفا في الحياة
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سلوك األطفال  ورغبته في الحركة واالنطالق في تربية الوالدين هي املسؤولة بالدرجة األولى عن

 تجاه األلعاب الرقمية وحسن أو سوء استخدامها
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 ئدها: األلعاب الرقمية أضرارها وفوا الثانياليوم 

افق الثالثاء   هـ13/11/1440املو

 د.مريم النجعي:

 مكانة األلعاب الرقمية ضمن السياق العائلي. :املحور الخامس

 والسالم على خير خلق هللابسم هللا والصالة 

 ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل لسمو األميرة الدكتورة الجوهره بنت فهد بن محمد رئيسة 
ً
بادئا

اللجنة العلمية .. سلمها هللا.. على أن أتاحت لي فرصة االنضمام لهذه النخبة املتميزه نفع هللا بهم 

 وبعلمهم

 والشكر موصول 

 . حفظه هللاالتويجري .لسعادة املستشار االعالمي خالد 

 الندوة.ولسعادة األستاذ يحيى زيلع حفظه هللا على تفضله بإدارة هذه 

اليخفى على الجميع أن موضوع األلعاب االلكترونية أصبح حديث الساعة ومثار جدل بين املربين 

 واملختصين 

 املحاور بإذن 
ً
 هللا.فيما يلي سأعرض مقدمة مختصرة بهذا الشأن متضمنة

في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة واملعلوماتية وتأثيرها على الفرد واملجتمع، يجد األفراد 

أنفسهم يتعاملون تلقائيا مع هذا الكم الهائل من املعلومات ويديرون مشكالت يومية معقدة 

 ومتنوعة،

الل ما تزودهم به تكنولوجيا املعلومات من طاقة وأدوات تفكير غير مسبوقة الذكر وهذا من خ

 وحلول إبداعية حديثة ومتطورة

 كما تزودهم أيضا بفرص قوية للتعلم واستيعاب مفاهيم العصر ومواكبة التطور  
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واملربين فاألطفال هم أكثر الشرائح االجتماعية تنمو في محيط تقني ثقافي جديد قد ينافس اآلباء  

 في التنشئة االجتماعية والتثقيف.

 "ألعاب الفيديو في القرن الواحد والعشرين" فقد جاء في تقرير شركة

أن الصناعة األمريكية تصنع ألعاب الفيديو من أجل الترفيه وقد وصلت قيمة مبيعات هذه 

يصل  ، كما2006مليون دوالر في سنة  250إلى لتصل  1996مليون دوالر سنة  1,74األلعاب إلى 

موقع  423والية من أصل  31عدد املستخدمين في الشركات املختصة في إنتاج ألعاب الفيديو في 

حيث نالحظ هنا هذه الزيادة املذهلة في املبيعات راجع إلى الطلب  ،2006عامل سنة  253000إلى 

 وفي ذلك واإلقبال املتزايد على هذا النوع من األلعاب األمر الذي جعلها تنتشر انتشار 
َ
 واسعا

ً
ا

 العام

فما بالكم ونحن في عامنا الحالي كم ستصل األرقام واالحصاءات الخاصة بقيمة املبيعات 

 املستخدمين!واالشخاص 

يذكر الباحث أن األلعاب اإللكترونية انتشرت بسرعة هائلة في  2010وفي دراسة عربية عام

يكاد يخلو بيت في الخليج منها حتى  املجتمعات العربية بوجه عام والخليجية بوجه خاص، فال

أصبحت جزًءا من غرفة الطفل، بل أصبح اآلباء واألمهات يصطحبونها معهم أينما ذهبوا  وفي 

اإلجازة الصيفية يحتار األهل، حول كيفية تمضية أطفالهم لهذه اإلجازة، وإذا طرح السؤال عما 

أتي لصالح )شراء أحدث ألعاب يسعد األوالد خالل إجازتهم، فإجابة نسبة كبيرة منهم، ت

 الحاسوب والفيديو (.

هذا االنتشار لأللعاب اإللكترونية وزيادة الساعات املستهلكة من قبل األطفال في اللعب، بدأ يثير 

املربين وعلماء النفس وعلماء االجتماع حول آثارها سواء النفسية منها أم االجتماعية وأصبح هذا 

 ما يخص سلبياتها وايجابياتهاالعلماء فياملوضوع مثار جدل قائم بين 

 محاور هذه الندوة واملتمثلة في: لذلك في الدقائق القادمة سأعرض لكم محوران من 

 املحور األول: مكانة األلعاب الرقمية ضمن السياق العائلي في املجتمع. 

صادية والصحية املحور الثاني: االثار السلبية لأللعاب الرقمية وانعكاساتها على الحالة االقت

 واالجتماعية في األسرة واملجتمع.
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 وذلك فيما يلي: 

في الشريحة التالية مجز يختص باملحور األول وهو مكانة األلعاب االلكترونية ضمن السياق 

 األسري او العائلي:

 

لديهم مشكالت شخصية مع بعضهم إنما هم  ال يوجدوالتي توضح أن أغلبية أفراد األسرة 

 يمارسون اللعب برضا كافة األفراد في األسرة 

 ولكن مع االستخدام املتكرر وقضاء الساعات الطويلة ستظهر تلك املشكالت.

املحور السادس: اآلثار السلبية لأللعاب الرقمية وانعكاساتها على الحالة االقتصادية والصحية 

 واملجتمع.واالجتماعية واألسرة 

وفيما يتعلق باملحور الثاني والذي يوضح اآلثار السلبية التي تحدثها تلك األلعاب على الفرد 

 واملجتمع أعرض على أنظاركم الكريمة الشرائح التالية مرفقه ببعض من الشرح والتفصيل:

 : األضرار الصحية
ً
 أوال
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 تحديدا ربيةالعاالدمان االلكتروني ظاهره مجتمعيه تعاني منها الشعوب 

من الفيديو المنبعثة الومضات الضوئية أن اليابان البحوث العلمية لألطباء في حيث أثبتت 

 من الصر والتلفاز 
ً
 نادرا

ً
 باملرض.  ل أكثر عرضة لإلصابةوأن األطفاع، تسبب نوعا

 بعد مشاهدة أحد 700اليابانية )المستشفيات فقد استقبل أحد 
ً
الرسوم أفالم ( طفال

فعلية لدى ضواء قد تسبب تشنجات ونوبات صرع األ أن وبعد دراسة مستمرة تبين املتحركة، 

 الضوء.املصابين بالحساسية تجاه 

وفي دراسة أخرى أثبتت أن حركة العينين تكون سريعة جدا أثناء ممارسة األلعاب اإللكترونية 

ف وحكة وعدم مما يزيد من فرص إجهادها، هذه بدورها تؤدي إلى حدوث احمرار فب العين وجفا

 البدني.إتزان، وكلها أعراض تعطي اإلحساس بالصداع والشعور باإلجهاد 

 وكشف بحث طبي أعدته إحدى الجامعات الهولندية

أن بقاء األطفال في املنازل في ساعات النهار ملمارسة األلعاب اإللكترونية، وعدم الخروج للتعرض 

لنمو العظام يتسبب في املستقبل بإصابتهم ألشعة الشمس والحصول على الفيتامينات املطلوبة 

بنقص فيتامين "د"، ويؤدي إلى إصابتهم بهشاشة في العظام بصورة مبكرة عن غيرهم، وآالم في 

 الظهر وفي الركبتين قد تتطور إلى التهابات في املفاصل كما تصبح مناعتهم ضعيفة.

 : األضرار االقتصادية
ً
 ثانيا
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ن األمور أن يكونوا يقظين لكل ما يستخدمه أبناؤهم من ألعاب، وأ تلك األضرار تحتم على أولياء

 ات التي تنتج عنها من ناحية أخرى ، وبين السلبييدركوا الفرق بين مواكبة العصر

 
ً
 : األضرار االجتماعيةثالثا

يمكننا القول أن إدمان األلعاب اإللكترونية قد يعرض األطفال واملراهقين لخلل كبير في  لذا 

ات االجتماعية الخاصة بهم، حيث أن الطفل يعتاد السرعة في تلك األلعاب األمر الذي العالق

 يعرضه ملواجهة صعوبة كبيرة في أن يتأقلم مع حياته الطبيعية التي تتسم بسرعتها األقل درجة .

 : االضرار األكاديمية
ً
 رابعا
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من ذكر للثار السلبية وانعكاساتها على الحالة الصحية واالقتصادية  ما سبقوبناًء على 

 واالجتماعية واالكاديمية على الفرد واملجتمع يمكننا الخروج ببعض التوصيات املتمثلة في :

تحديد الوقت املناسب  تلك االلعاب من بينها الستخدام_ يجب على األسر أن تضع ضوابط 1

 في عدد من التقارير الصحية. ما وردين في اليوم حسب الساعت ال يتجاوز للعب بحيث 

 الدراس ي.متابعة تحصيل أبنائهم  _2

 اإللكترونية.يتم تحميله من ألعاب إلكترونية من متاجر البيع  _ مراقبة ما3

 لكل فئة عمرية. األسرة_ أن تكون 4
ً
 على علم ودراية بما يناسب أبناءهم من ألعاب وفقا

م على الطعام )على سبيل للعب في أوقات إجتماع األسرة كوقت إجتماعه_ أن التسمح للطفل با5

 املثال(.

 على صحة نظر املستخدمين البد أن يكون مكان جلوس الالعب بعيد بما فيه الكفاية 6
ً
_ حفاظا

 ثار االشعة الصادرة من الشاشات .لنقلل من ا

 اإلضافة ً إلى أنه يجب أن ننوه بأننا النلقي املسؤولية فقط على األسرة من 

إنما األمر ُيعد مسؤولية مشتركة بين األسرة كوحدة صغرى)امليكرو( من وحدات املجتمع وبين 

املؤسسات الحكومية واألجهزة الرقابية والتي لها صالحية سن القوانين واتخاذ القرارات وتمثل 

 املجتمع. كرو( فيوحدات )املاي

 لذلك على املؤسسات الحكومية واالجهزة الرقابية 

يتم طرحه في األسواق من ألعاب والحرص على فحصها وخلوها من االفكار املسيئة  مراقبة ما

 عليها . االجتماعية املتعارف واملبادئواملخالفة للدين االسالمي والقيم 

 ث ذكر تقرير صحافي قرأته باألمس عودي حيوهذا ما نراه على أرض الواقع في املجتمع الس

وزارات وهيئات للبحث عن  ( 6أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية شكلت لجنة عاجلة من ) 

 سبل العالج حول األلعاب اإللكترونية وأضرارها،
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تكونت اللجنة من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة واالستثمار، ووزارة اإلعالم، ووزارة العمل 

ري الوطني والتنمية االجتماعية، وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، وأيًضا برنامج األمان األس

 بلجنة الطفولة.
ً

 ممثال

 في أول اجتماع لها، من أبرزها:  (توصيات9وكانت اللجنة قد خرجت بـ ) 

أن يتولى مجلس شؤون األسرة إجراء الدراسات واألبحاث فيما يتعلق بمخاطر األلعاب 

لكترونية، حيث تقوم اللجنة الوطنية لتقنين املحتوى األخاليي لتقنية املعلومات باعتماد اإل

التوصيات املطروحة في جلسة املجلس، وذلك ملراقبة املحتوى اإلعالمي من حيث األخطار املوجهة 

 لألطفال.

تخدميها كل ذلك يؤكد لنا مدى التأثير البالغ الذي تحدثه بعض األلعاب االلكترونية على مس

 وأفراده.والذي يحتم علينا التصدي له وذلك لحماية مجتمعنا 

.
ً
 .ختاما

 أن أكون قد ُوفقت في تقديم ما أشكر كل من تفضل بمتابعة ما
ً
 يفيد . تم طرحه متمنية

🇸🇦 
ً
 جزيال

ً
 🇸🇦شكرا

 نورة القرني . أ

األلعاب الرقمية العنيفة بالسلوك العدواني واالجتماعي لدى  السابع: عالقةالمحور 

 األطفال والمراهقين

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                     

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

م جميعا وأخص بالذكر سعادة األميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بداية أشكر هللا ثم أشكرك

 للغاية،إلتاحة الفرصة لي للحديث عن هذا املوضوع املهم 

 ويزيدنا علما وعمال.. علمنا،وأسأل هللا أن يجعلني عند حسن ظنكم وأن ينفعنا جميعا بما 
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وسأتحدث في هذه الندوة املباركة األلعاب اإللكترونية لها ما لها من إيجابيات، وعليها سلبيات، 

 عن محورين

 عالقة األلعاب اإللكترونية العنيفة بالسلوك العدواني واالجتماعي لدى األطفال واملراهقين

 املحور الثاني

أثر األلعاب الرقمية في تنمية مهارات األفراد )أطفال ومراهقين( في حل املشكالت والدافعية 

 لإلنجاز

عن بعض األضرار السلبية لأللعاب اإللكترونية وهنا  -ارك هللا بعلمهاب-تحدثت الدكتورة مريم 

 وما تسببه من سلوك عدواني لدى الفرد.. تحديًدا،سأتطرق ألضرار األلعاب العنيفة 

في البداية نتفق على أن الالعب أو املشاهد ال يقف متلقيا فقط، كما يحدث عند مشاهدة 

ل ويجول ويقتل ويعذب ويشعر بلذة االنتصار أو مرارة التلفاز، بل ربما يكون هو البطل فيصو 

الفشل، وهذا ما يجعل هذه النوعية من األلعاب أشد خطرا على صحة الفرد، فهو يقوم بكل ما 

سبق في بيئة افتراضية شبه واقعية، يتم تعزيز السلوك العدواني تدريجيا من خالل منح الالعب 

وة، ومع هذا االندماج الكامل يصاحبه آثار مكافآت أو نقاط وبالتالي يتقدم خطوة بخط

وبالتالي يزيد معدل نبضات القلب، ويرتفع ضغط الدم، مما  األدرينالينفسيولوجية مثل زيادة 

يسبب لدى الالعب تولد أفكار عدوانية، بل ويصبح العدوان مخالطا لتفكيره وشعوره وسلوكه، 

 لدراسات مثل:بل ربما يصبح أقل تعاطفا مع غيره، وهذا ما أكدته ا

أجريت دراسة عن العالقة بين األلعاب اإللكترونية والسلوك العدواني على طالب املرحلة الثانوية 

( وكان من نتائجها أن هناك عالقة ارتباطية 531، وكان عدد العينة ) 1432بمدينة الرياض 

اللعب زادت  وكلما زادت ساعات العدواني،موجبة بين ممارسة األلعاب اإللكترونية والسلوك 

 السلوكيات العدوانية لديهم

كان من نتائجها: أن نسبة جرائم األطفال ارتفعت إلى  2008وفي دراسة الحشاش بالكويت عام 

وطفل  اآلخرين،ومن هذه الجرائم: أطفال يحرقون  اإللكترونية،% بعد إغراقهم بهذه األلعاب 44

 وأطفال يغتصبون فتيات صغيرات.. والديه،يقتل 
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عن تأثير األلعاب اإللكترونية على األطفال ذكر أن نسبة كبيرة من األلعاب  2015دراسة نايف في 

اإللكترونية اليوم تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمير أمالكهم واالعتداء عليهم 

علم األطفال واملراهقين أساليب ارتكاب الجريمة وفنونها وحيلها وتن
ُ
مي في بدون وجه حق، وت

 عقولهم قدرات ومهارات العنف والعدوان التي تقودهم في النهاية إلى ارتكاب الجرائم

في هذه الدراسة أظهرت النتائج أن األطفال يميلون إلى ممارسة األلعاب ذات الطابع القتالي وهذا 

ه فرد مما يعمل إلى تنامي السلوك العدواني لديهم جراء املمارسة املتكررة لهذه األلعاب ويجعل

يميل للجريمة والقتل بطريقة ال شعورية ويحدث ذلك باصطدام بينه وبين أبناء جنسه أو حتى 

 مع الكبار.

% من األطفال تغير سلوكهم إلى عدائي أو عنيف 75تشير نتائج هذه الدراسة أيضا إلى أن نسبة 

 كما أثرت على نفسيتهم بسبب ممارستهم لهذه األلعاب اإللكترونية

% من األطفال تزداد عدائيتهم بشكل كبير بعد ممارستهم 73كذلك أظهرت النتائج أن نسبة 

وذلك نتيجة تقمص الشخصيات التي يلعبونها  الوقت،لأللعاب اإللكترونية ولفترات طويلة من 

 وانغماسهم في هذا العالم االفتراض ي

ا مؤشر خطير على % من األطفال يتكرر سلوكهم العنيف بشكل يومي وهذ53أيًضا نسبة 

 السلوكيات املكتسبة من خالل األلعاب اإللكترونية التي يمارسها األطفال.

 املشكالت حل في( ومراهقين أطفال) األفراد مهارات تنمية في الرقمية األلعاب أثر املحور الثامن:

 لإلنجاز والدافعية

وبالنسبة لتأثيرها على السلوك االجتماعي؛ فالالعب سواًء كان طفال أو مراهًقا يلعب في األساس 

وينعزل عن أهله واملحيطين به وقد ينزوي في غرفته الساعات الطويلة ينتقل من لعبة  بمفرده،

عض إلى أخرى، ومن منافسة إلى غيرها، يجمع النقاط ويفوز باملكافآت االفتراضية، وقد تكون ب

األلعاب تعتمد على مشاركة العبين آخرين فهنا سيكون التفاعل بينهم من أجل اللعب فقط، ولن 

 يكون تفاعل قائم على األخذ والعطاء كما في الحياة الواقعية.

وقد أكدت بعض الدراسات التي اطلعت عليها على تأثير األلعاب اإللكترونية على السلوك 

 االجتماعي مثل:
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عن عالقة األلعاب اإللكترونية بالسلوك العدواني والسلوك  2015وآخرون  دراسة الصوالحة

االجتماعي لدى أطفال الروضة، وكان من نتائجها أن هذه األلعاب تصنع طفال غير اجتماعي، 

فالطفل يقض ي ساعات طوال في ممارسة األلعاب اإللكترونية بدون تواصل مع اآلخرين، منطويا 

الشعبية التي تتميز بالتواصل، كما أن إسراف الطفل في التعامل مع  على ذاته على عكس األلعاب

العوالم الر مزية االفتراضية يمكن أن يعزله عن التعامل مع عالم الواقع، فيفتقد املهارة 

 ال يجيد الكالم 
ً

االجتماعية في إقامة الصداقات والتعامل مع اآلخرين ويصبح الطفل خجوال

 والتعبير عن نفسه.

عن تأثير األلعاب اإللكترونية على األطفال، كان من نتائجها أن هذه  2015ة نايف أما دراس

ّض الطفل إلى خلل في العالقات االجتماعية إذا أدمن على ممارستها، وسبب ذلك 
عر 

ُ
األلعاب قد ت

هو أن الطفل الذي يعتاد النمط السريع في األلعاب اإللكترونية قد يواجه صعوبة كبيرة في 

على الحياة اليومية الطبيعية التي تكون فيها درجة السرعة أقل بكثير مما يعرض الطفل االعتياد 

 إلى نمط الوحدة والفراغ النفس ي سواء في املدرسة أو في املنزل.

أظهرت نتائج هذه الدراسة بأن معدل الوقت الذي يمارسه األطفال لأللعاب خالل اليوم الواحد 

فل أن يميل إلى العزلة االجتماعية واالنطواء على نفسه، مما ( ساعات وهذا مما يؤدي بالط6هو )

يؤثر سلبا على نموه الفكري والشخص ي واالجتماعي، كما هو دليل على اهمال أولياء األمور 

 ونقص وعيهم بأخطار هذه األلعاب!!

هذا بالنسبة لبعض األضرار الناتجة من األلعاب اإللكترونية العنيفة أو سوء وزيادة اللعب 

 ربما الهادفة والتعليمية منها.. األلعاب اإللكترونيةب

نأتي اآلن لبعض الفوائد التي يمكن أن يستفيدها الالعب إذا تم اختيار اللعبة املناسبة + العمر 

املناسب + الوقت املناسب؛ منها تنمية مهارة حل املشكالت، تنمية حس املبادرة، تمنح الشعور 

 لفرد على التعامل مع املواقف املختلفةباإلنجاز والتفوق، تزيد قدرة ا

 أن من ايجابياتها: 2010ذكر حجازي في دراسته عن األلعاب اإللكترونية في نمو الطفل وتعلمه 
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*التوجه نحو حل املشكالت: فاأللعاب اإللكترونية تساعد على التخطيط واملراجعة للعمل 

ة بينها؛ فالالعب يشعر باختالل التوازن والتفكير في املشكالت ومحاولة التوصل إلى حلول واملوازن

املعرفي فيستخدم ما لديه من بنائه املعرفي ليصل إلى التوازن ومن ثم حل املشكلة، وأحيانا 

يستعمل املحاولة والخطأ لحل هذه املشكالت، وبالتالي يتعلم طرق لحل املشكالت التي تواجهه في 

 املستقبل وفي حياته العملية

تأثير األلعاب اإللكترونية على حل املشكالت لدى تالميذ املرحلة االبتدائية،  .وفي دراسة أخرى عن

أوضحت الدراسة أن األلعاب اإللكترونية تعزز التعلم وحل املشكالت من خالل التجربة واالبداع 

ومشاهدة اللعبة، فهي تضع الالعب أمام مشكالت وصعوبات وعقبات تتدرج بشكل منطقي 

ى التعقيد، فهي بهذا أداة فاعلة لتطوير املهارات املعرفية إذا ما تم متسلسل من البساطة إل

 ممارستها لفترات مناسبة لعمر الطفل

كما وجدوا أن تدريب األطفال على حل املشكالت ينمي ويدعم التفكير االبتكاري وعليه نجد أن 

فس الخطوات، هؤالء الباحثين أكدوا على أن عملية االبتكار هي نموذج لحل املشكلة وتمر بن

حيث يرى دي بونو أن األلعاب اإللكترونية تعطي الالعب املجال ملمارسة املهارات، فهناك أمر 

 يجري دائما في اللعبة من مثل التخطيط، اتخاذ القرار، حل املشكالت...

وفي هذه الدراسة أيضا وجدوا أن لأللعاب اإللكترونية تأثير سلبي على حل املشكالت لدى أفراد 

البحث كلما زادت ساعات اللعب، وذلك ألن تكرار ساعات اللعب بتلك األلعاب ملا تحتويه عينة 

من عوامل جذب وإبهار تؤدي بهم إلى إدمان املمارسة، وهذا اإلدمان يؤدي بهم إلى فقدان حرية 

 درتهم على التركيز لحل املشكالت؛التفكير واإلرادة، وبالتالي تظهر االضرابات في مق

ات طويلة باأللعاب اإللكترونية يؤثر على مجهوداتهم الشخصية وتصيبهم بالتعب فاللعب لفتر 

الذهني والجسمي، كما أنها تؤثر سلًبا على خاليا املخ، حيث يصبح مستوى نشاط الدماغ لديهم 

 أقل من الذين يلعبون لفترات مناسبة..

ا أفراد ومؤسسات أن وبهذا يتضح أن لأللعاب اإللكترونية إيجابيات وسلبيات، وعلينا جميع

 نعمل جنبا إلى جنب لإلستفادة من األلعاب اإللكترونية والخروج بأبنائنا بأقل ضرر بإذن هللا.
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على تويتر من خالل  @Islam4kidوأود اإلشارة هنا إلى مبادرة تمت بيني وبين فريق طفولة أمتي 

ربين في تقنين األجهزة بشكل إطالق وسم #تجربتي_بتقنين_جهاز_طفلي الهدف منها نشر تجارب امل

 عام، لتشجيع املربين عموما، ومن ثم نشر بعض الدراسات أو املواقع أو البرامج املفيدة وهكذا...

 وأخيًرا.. 

 أشكركم جميعا لحسن املتابعة، والسالم عليكم ورحمة هللا.
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 املداخالت

 ألميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهدنبدأ بمداخلة قيمة من صاحبة السمو ا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل الخير والتقدير والعطاء

فرسان ندوة هذه الليلة ملا قدموه لنا من علم غزير ومعلومات وافرة وفكر دقيق أفادتنا أشكر 

 جميًعا

 و مداخلتي في الندوة اليوم تتمثل في :

أرى أن ظهور السلوكيات العنيفة لدى املراهقين الذين يمارسون األلعاب الرقمية العنيفة قد  

حلة اكتشاف وتكوين الشخصية حيث يقوم يكون راجًعا أساسا لفكرة أن املراهق يكون فى مر 

بتقليد تلك النماذج داخل اللعبة االفتراضية ألنها تعتبر بالنسبة له مثاال ونموذجا للقوة 

والسيطرة ، وكل املعاني التى يتطلع لها املراهق . كما أن ارتباط املراهق بالبطل في اللعبة يجعله 

ع بأساليبه الخاصة مما يجعله ينتج عنفا يحاكم سلوكياته ويحاول تطبيقها على أرض الواق

 حقيقيا خارج نطاق اللعبة االفتراضية .

 والسؤال :

 ما دالالت األلعاب الرقمية عبر الوسائل اإلعالمية الحديثة ؟ -1

 ما التأثيرات املحتملة لأللعاب الرقمية على املراهقين في ضوء نظرية املسئولية االجتماعية ؟ -2

 فهد ابن محمد أختكم : الجوهرة بنت

 جزيل شكري لسموك الكريم

 النجعي د. مريمرد 

الشك أن املرحلة التي يمر بها املراهق لها الدور االكبر ولكن في ظل تلك التغيرات الفسيولوجية 

والذهنية واإلقدام نحو اإلكتشاف والتجريب والتقليد البد علينا كمربين وتربويين توجيهه ملا هو 

 طر اليحمد عقباها مفيد قبل وقوعه في مخا
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 لذا فالشعور باملسؤولية االجتماعية يحد او يمنع باألصح وقوع أي آثار مستقبلة

 القرنيأ. نوره رد

على املربين عموما، من آباء ومعلمين وغيرهم واجب التوجيه والحماية لألطفال قبل أن يصبحوا 

 مراهقين وتتغير خصائصهم النفسية والفسيولوجية...

 نة تؤدي إلى مراهقة آمنة بإذن هللا تعالىفالطفولة اآلم

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

سعدنا هذه الليلة بمتابعة الندوة العلمية ومتحدثيها اصحاب الخبرة العلمية والعملية . ولدي 

 الجابة عليها من فارسات ندوتنا. بعض األسئلة التي اود ا

ر عن خطورة االلعاب االلكترونية وكيفية / هل هناك برامج توعوية وتدريبية تقدم لألس 1س

 وما املؤسسات املسئولة عن ذلك . التعامل مع الطفل والبالغ .

/ ماهو دور املؤسسات التعلمية )املدارس،الجامعات( في استحداث برامج لإللعاب  2س

 م الناحية التعليمية بشكل مفيد .االلكترونية املجانية والتي تخد

 مد الحربي الدكتورة / دالل بنت مح

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .

 نائبة رئيسة الفريق العلمي ملجموعة قضايا وطنية 

 رد أ.نورة القرني:

 سؤولة عن تقديم التوعية والتدريببالنسبة للمؤسسات امل

يعتبر مركز تصنيف وتطوير االلعاب اإللكترونية مركز رائع ومتخصص وحسب متابعتي له ألكثر 

من عام متوافق مع قيمنا وديننا وعاداتنا ويحوي تصنيف األلعاب حسب املخالفات التي تقدح في 

 عقله أو العرض واملال وغيرها... أو اإلنسان،أو اعتداء على حياة  العقيدة،

 كز وبعض املخالفات اإليمانية املوجودة في بعض األلعابوهنا تعريف باملر 
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https://www.youtube.com/watch?v=iAXR0SxTLWY 

وقد كان تجريبي ولعله يتم إعادة تشغيله واعتماده كمرجع  مغلق،ما يؤسفني أن املوقع اآلن 

 للتصنيف السعودي املتوافق مع ديننا وقيمنا... ومرجع لتوعية األسر وتدريبهم

 النجعي د. مريمرد 

االجتماعية محاضرات توعوية هدفها تثقيف األسر بهذا  التنميةفي حد علمي تقام في بعض لجان 

 جتماعي.اال الشأن إضافة إلى الرسائل التوعوية وتثقيفية عبر وسائل التواصل 

 كبيرا في استحداث برامج  ال شكوفيما يخص السؤال الثاني 
ً
أن للمؤسسات الحكومية دورا

 مجانية تتاح للجميع

بيت من بيوتنا االوفيه اطفال اعتادوا على  ال يخلوانه  ال شك - :وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

على سلبيتها في حاضر االطفال ومستقبلهم  أحدهذه االلعاب االلكترونية الرقمية واليختلف 

 ال يحرصنمن االباء داخل البيوت  أكثراالان أولياء االمور واالخص األمهات الرتباط االطفال بهم 

 عنهم!على عدم لعبهم في هذه االلعاب اما عصيان من االطفال اورغبة من األمهات لتسليتهم بها 

طريقة ملنع االطفال من اإلدمان  ألفضليم النجعي لذا كلمة توجيهية من سعادة الدكتورة / مر 

 قضايا وطنية/ احمد املنصور  على هذه االلعاب " عضو

 النجعي د. مريمرد 

على األمهات واآلباء أيضا عدم ترك االجهزة اللوحية في متناول أيدي اطفالهم لساعات طويلة 

وعليهم شغل أوقات فراغهم باللعب معهم بألعاب منزلية أو مشاركتهم في نشاط بدني معين أو 

 به جهاز لوحي  ال يوجدالخروج معهم في رحالت عائلية أو قراءة قصص معينة كما لو أن املنزل 

 طبيعية.وكانت األسر تعيش حياة  اللوحية لم تكن موجودة من قبل ألجهزةفا

 يسعد مساكم وندوة رائعة ونادرة في نفس الوقت

أستاذة نورة القرني نالحظ جميعنا قلة االهتمام والتوعية والتحذير من االلعاب االلكترونية 

 مبادرات توعوية بهذا الشأنواملراهقين على من يقع اللوم على قلة التوعية وهل هناك  لألطفال
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ً
 ومشكورين جميعا

 املحامية ريم العجمي

 ربما جاذبيتها للكبار قبل الصغار

 فقط، أدى إلى قلة التوعية بخطرهاوربما التركيز على ايجابياتها 

 بالنسبة للمبادرات

ز التي والتعليمية من أفضل املراك مركز تصنيف األلعاب اإللكترونية سابقا:فاملركز الذي ذكرته 

 اطلعت عليها، ومتخصص في األلعاب اإللكترونية

 لكنه مغلق اآلن لألسف

ولعلها  اإللكترونية،يوجد بها تصنيف عمري لأللعاب  واملسموع،/الهيئة العامة لإلعالم املرئي 2

 ها بما يفيد املجتمع بهذا الخصوصتوسع دائرة خدمات

وهي لجنة متخصصة  املعلومات،/يوجد أيضا اللجنة الوطنية لتقنين املحتوى األخاليي لتقنية 3

لهم  ،وااللكترونية(بتنظيم املحتوى األخاليي واإلعالمي بجميع وسائطه املعلوماتية )التقليدية 

 ننتظر منهم الكثير... جهود وخاصة في حسابهم على تويتر لكن

 وهذا رابط املوقع:

http://ncdcr.gov.sa/# 

وأسأل هللا أن يجعل جهودهم في  األمسية،أشكر كل من أسهم في نجاح هذه  عليكم،السالم 

  الصالحة.موازين أعمالهم 

  إدارية. إجرائيةلدي تساؤل ربما يتعلق بنواحي 

الكهرباء واآلالت وغيرها تتطلب  منتجات وأية سواء الغذائ )عامليا(الذي نعرفه أن املنتجات 

نهاية مواصفات فنية وعالمات تجاري وأسماء تجارية وتراخيص وملكية فكرية حتى تاريخ االنتاج و 

، فهل هذه املتطلبات متحققة في املنتجات الرقمية اإللكترونية أم هي االستخدام والجودة وغيرها

http://ncdcr.gov.sa/
http://ncdcr.gov.sa/
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منتجات عابرة للحدود الدولية والرقابية ... بينما هي التقل خطورة على اإلنسان من املنتجات التي 

 باملتطلبات النظامية ؟ ال تتقيد

وقد يسوقنا هذا التساؤل إلى الجهة التجارية التي تتفرع منها تراخيص انتاج األلعاب الرقمية 

  ومحليا؟ عامليا فعالاإللكترونية وهل هي موجودة 

 املستشار القانوني 

 التويجري  د. عادل

 القرني: د.أ. نورةرد 

 وعليكم السالم ورحمة هللا

عنى باستخراج تراخيص األلعاب اإللكترونية
ُ
 على حد علمي ال يوجد جهة نظامية محلية ت

 

 ولعها تكون ضمن توصيات هذه الندوة بإذن هللا تعالى

 :النجعي د. مريمرد 

 الشكر لكم سعادة املستشار

بعض األلعاب املنتشرة حاليا يرفق بها تحذيرات معينه وتحديد لفئة عمرية ولكن هل تتطابق كن 

معايير ومقاييس االنتاج الفكري هنا في اعتقادي أنها ألعاب يراد بها أو الهدف منها ربحي فقط 

 طفاللأل لزيادة انتاج الشركة املصدرة وزيادة مصادرها الربحية من خالل طرح األلعاب الجاذبة 

 سواء أو للمراهقين وغيرهم .

 

 

 

 



 

47 
 

 توصيات ندوة )األلعاب الرقمية ,فوائدها ,وأضرارها(

 :األولىالتوصية 

أهمية متابعة اآلباء والتربويين لألطفال والشباب عند استخدام األلعاب الرقمية للتأكد من 

 سالمة االستخدام وشرعيته وتبصيرهم بأهميتها لتحقيق أمن الوطن واملواطن

 :الثانيةالتوصية 

اهتمام األسرة بما فيها الوالدين بمراقبة أطفالهم مراقبة منتظمة ومستمرة وتجنيبهم 

 مشاهدة األلعاب الرقمية املحتوية على عنف.

 :الثالثةالتوصية 

أن تتولى  للطفل، علىتشجيع نشر األلعاب الرقمية التعليمية والتثقيفية املناسبة 

 العالقة.املؤسسات الثقافية واإلعالمية هذه املهمة مع وزارة التعليم والجهات ذات 

 التوصية الرابعة:

مع  عنف( –تسلية  –عالجي  –تعليمي  – )تثقيفيالرقمية وتحديد نوعها  األلعابتصنيف 

 اللعب.تحديد درجة املخاطر الناجمة عنها أثناء وبعد 

 الخامسة:التوصية 

املبرمجين واملبتكرين واملفكرين التربويين على القيام بتصميمات وبرمجيات ألعاب تشجيع 

مع توفر  والشباب،رقمية تراعي الجوانب التعليمية والتثقيفية والتربوية في تكوين الطفل 

 واإلثارة.عنصر التشويق والتسلية 

 السادسة:التوصية 

حول ظاهرة اإلرهاب بصفة عامة عقد املؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش 

واإلرهاب اإللكتروني خاصة للتعرف على مصادرها ومناهجها وأسبابها ودوافعها ومخاطرها 

 انتشارها.ووضع الحلول الفعالة ملواجهتها والحد من 

 السابعة:التوصية 

وضع قوانين وأنظمة تلزم أصحاب قاعات اللعب وفضاءات االنترنت بمراقبة محتوى 

تنمي العنف والعدوان  التيل توجيهها لالعب ومراعاة الفئة عمرية ومنع األلعاب األلعاب قب

 العامة.واألضرار باملرافق 

 الثامنة:التوصية 

توجيه أبحاث الطلبة والطالبات في الدراسات العليا وأبحاث التخرج لطلبة وطالبات كليات 

علوم الحاسب واملعلومات في جامعات اململكة لتصميم وتطوير صناعة األلعاب الرقمية 

 الصناعة.وتشجيعهم على املنافسة العاملية لتحقيق توطين هذه 
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 التاسعة:التوصية 

دمج أو تضمين األلعاب الرقمية في األنشطة والبرامج الالمنهجية في جميع املراحل 

 التعليمية.

 العاشرة:التوصية 

 الرقمية.االستفادة من تجارب الدول التي طبقت التعليم القائم على استخدام األلعاب 

 عشرة:التوصية الحادية 

ية وذلك من خالل وسائل اإلعالم توعية أولياء األمور بإيجابيات وسلبيات األلعاب الرقم

 املختلفة.

 عشرة:التوصية الثانية 

تشجيع األطفال واملراهقين على ممارسة األلعاب الرقمية التي تنمي التفكير واالبتكار 

 الحرجة.وكيفية التصرف في املواقف  املشكالت،وأسلوب حل  والذكاء،

 

 عشرة:التوصية الثالثة 

ملعرفة أثر استخدام األلعاب الرقمية على تحصيل ذوي تشجيع إجراء البحوث والدراسات 

 مختلفة.صعوبات التعلم وذوي الحاالت الخاصة في املراحل واملقررات دراسية 

 عشرة:التوصية الرابعة 

طرحه في األسواق  مما يتمتابعة املؤسسات الحكومية املختصة واألجهزة الرقابية محتوى 

من ألعاب رقمية والتأكد من خلوها من األفكار املسيئة واملخالفة للدين اإلسالمي والقيم 

 عليها.االجتماعية املتعارف  واملبادئ

 عشرة:التوصية الخامسة 

 اململكة.وضع أنظمة تقنن األلعاب الرقمية التي يسمح باستيرادها وبيعها وتداولها في 

 رة:عشالتوصية السادسة 

وضع أنظمة تعرض أولياء األمور للعقوبة في حالة إخفاقهم في حماية أطفالهم من مخاطر 

 األلعاب الرقمية.

 عشرة:التوصية السابعة 

وضع استراتيجيات إليجاد بدائل مجتمعية تساعد األسر على أداء مهامهم في التنشئة 

 ألطفالهم.االجتماعية 

 عشرة:التوصية الثامنة 

 بها.إنشاء قاعدة معلومات لأللعاب الرقمية تتضمن جميع األمور املتعلقة 
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 عشرة:التوصية التاسعة 

إنشاء جمعيات تعنى باأللعاب الرقمية املؤثرة في النمو العقلي والفكري والسلوكي 

 املواطنين.والوجداني لألطفال. مع تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لتوعية 

 العشرون:التوصية 

إنشاء مراكز لأللعاب الرقمية حسب كل فئة عمرية تحت إشراف لجان تنمية األحياء 

 تتناسب فكر وسلوك األطفال.

 التوصية الحادية العشرون واألخيرة:

وضع مسابقات مدرسية للطالب تتناسب وأعمارهم إلكسابهم املهارات الالزمة باأللعاب الرقمية 

 استخدامها.وتوعيتهم بأضرار اإلفراط في 

 مت حبمد اهلل


