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دراسة مسحیة على مستخدمي لعبة بابجي : أثر العاب الفیدیو على تحصیل الدراسي لدى المراهقین

pubg 

  : الدراسة ملخص

المراهقین ، دراسة لدى حصیل الدراسي التعلى  pubgهدفت الدراسة الى معرفة أثر لعبة بابجي      

ولتحقیق أهداف الدراسة سنة، ) 18الى13(من  pubgمسحیة على عینة من مستخدمي لعبة بابجي 

الدراسة على ت ، وقد أجریمن المیدانالظاهرة ماعي ألنه المنهج المناسب لدراسةمنهج المسح اإلجت عناأتب

في كل من المتمثل  ، أما مجتمع الدراسة هو المجتمع المتاح pubgعینة من مستخدمي لعبة بابجي 

  العدد ومتوزع على رقعة جغرافیة واسعةتعاون معنا بمأل االستبیان كون المجتمع المستهدف ضخم 

 pubg mobile(خدمة غوغل درایف عبر مجموعة في الفیسبوك  قمنا باتاحة االستمارة عبر ،حیث

dz ( استمارة من قبل المبحوثین ، وبعد معالجة  61، وقد تم االجابة على  43.937المتكونة أعضائها

بمارسة تراجع وى التحصیل الدراسي لدى المراهقین االحصائیات وعرض ومناقشة النتائج ، تبین أن مست

ضرورة  : مما یؤدي العزوف عن الدراسة وواجباتهم الیومیة، ومن أهم التوصیات pubgلعبة بابجي 

، كما یجب توعیة المراهقین  pubg لعبة بابجيل وتحدید الوقت المخصص مراقبة األهل ألبنائهم ،

عند االنتهاء من مراجعة الدروس والواجبات الیومیة ،   pubgبأهمیة تنظیم الوقت وممارسة لعبة بابجي

  .لمدة زمنیة قلیلة 

  . ، التحصیل الدراسي ، المراهقین pubgلعبة بابجي : الكلمات المفتاحیة 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

     The Impact of Video Games on Academic Achievement in Adolescents: 

A Survey of Pubg Game Users 

Study summary: 

     The study aimed to know the effect of pubg game on academic achievement 

among adolescents, a survey study on a sample of pubg game users from (13 to 

18) years old, and to achieve the study objectives we followed the social survey 

approach because it is the appropriate approach to study the phenomenon from 

the field, and the study was conducted on a sample of The users of the pubg 

game, as for the study community, it is the available community represented by 

everyone who cooperated with us by filling out the questionnaire because the 

target community is large in number and distributed over a wide geographical 

area, where we made the form available through the Google Drive service via a 

group on Facebook (pubg mobile dz) whose members consisted of 43.937 , 61 

questionnaires were answered by the respondents, and after processing the 

statistics and presenting and discussing the results, it was found that the 

educational attainment level of adolescents decreased by practicing pubg, which 

leads to abstaining from studying and their daily duties, and among the most 

important recommendations: the need for parents to monitor their children, and 

determine the time allotted For pubg, teenagers should be educated about the 

importance of time management and playing pubg when reviewing lessons and 

daily homework, for a short period of time. 

Keywords: pubg, academic achievement, teenagers. 
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  :مقــــــــــــــدمة 

في  انتشرت ألعاب الفیدیو في الفترة األخیرة بصورة كبیرة جدا، حیث أصبحت حدیث الساعة

 الشباب واألطفال والمراهقین، الذین یقضون معظم أوقاتهم أمام هذه األلعاب التيحوارات 

اإلیجابیات ، ولكن أیضا فإن اإلفراط في استخدامها بصورة خاطئة  وان كانت تحمل بعض

أثبتت الكثیر من الدراسات حول تأثیر ألعاب الفیدیو وقد . السلبیات یتسبب في العدید من

تعلم االلتزام بالتعلیمات واألوامر، وتعلم المنطق من ان هذه االخیرة على األطفال والمراهقین 

تنمیة القدرات العقلیة األخرى مثل  عن المشاكل ، باإلضافة إلىخالل ممارستها واالبتعاد 

مزامنة حركة الیدین مع  القدرة على القیام بمجموعة من المهام في نفس الوقت ، والقدرة على

الالعبین ، والقدرة على التخطیط وسرعة البدیهة وٕادارة الموارد والتحلیل ،وغیرها من الفوائد 

األلعاب  درات الذهنیة المختلفة والعقل ، وتختلف القدرات حسبالتي تساعد على تنمیة الق

كما یمكن االستعانة بألعاب الفیدیو في العدید من المجاالت الهامة . التي یمارسها الشخص

استخدام هذه األلعاب كواحدة من الوسائل التعلیمیة ، ما یجعل  مثل التعلیم ، حیث یمكن

المحاكاة في تعلیم األمور من خالل استخدام اسلوب ،  قینھللمراالتعلیم من األمور الممتعة 

األلعاب التي تحاكي الطیران والتي تعتبر من أشهراأللعاب ، إلى  الصعبة والمعقدة ، مثل

لكن اإلفراط في  ، األخرى مثل محاكاة صیانة السیارات جانب العدید من ألعاب المحاكاة

الشخص ، مثل  ا والخطأ في استخدام األلعاب لعمرألعاب الفیدیو  واالستخدام الخاطئ له

 قین ، حیث أن لعب هذهھألعاب الفیدیو العنیفة ، یؤدي إلى زیادة مستویات العنف عند المرا

ق بنفسه في العنف الموجود في اللعبة ، وكلما ھاأللعاب بشكل كبیر قد تؤثر على تحكم المرا

دي ألعاب الفیدیو حسب العدید من الدراسات تؤ . قھفي اللعبة زادت مكافأة المرا زاد العنف

وتشویش تفكیرهم بین العالم اإلفتراضي والعالم الحقیقي ،  واألبحاث إلى العزلة عند المراهقین

تأثیر على الشباب ، كما تتسبب ألعاب  وقد ال تؤثر على المراهقین فقط ، بل أیضا لها

تختلف عن أصول المجتمع  اطئة التيالفیدیو في ترسیخ العدید من المعتقدات واألفكار الخ



 :مقدمة

 

 
 ب 

ومعتقداته وعاداته ، وقد تتسبب أیضا في ضیاع الوقت للمراهقین ، و تسیطر على عقول 

الصحیة مثل أمراض العیون  من یمارسونها وتؤدي إلى إدمانها ، وٕاحداث العدید من المشاكل

  .لتواصل مع اآلخرینوزیادة الوزن وأمراض المفاصل والعمود الفقري ، ومشاكل في التركیزوا

جاءت هذه الدراسة للبحث عن اآلثار اإلیجابیة والسلبیة معا التي تحدثها ألعاب الفیدیو    

،كما  pubgالمراهقین ، واخترنا المسح الشامل للدراسة على مستخدمي لعبة بابجي  على فئة

 االطار المنهجي للدراسة على ثالث جوانب ، حیث تضمن الجانب األول اشتملت الدراسة

من حیث صیاغة اإلشكالیة ،ووضع تساؤالت وأهداف الدراسة التي تسعى لتحقیقها ، مع 

میة وأسباب اختیار الموضوع ،وتحدید منهج و طبیعة الدراسة ووصف مجتمع ھذكر أ

البحث،كذلك تم تحدید أدوات جمع وتحلیل البیانات ،وعرض بعض الدراسات السابقة التي 

  .الدراسة وتعریفها إجرائیا قة مع الموضوع ، واختتم هذا الجانب بتحدید مصطلحاتلها عال

أما الجانب الثاني المتعلق بالدراسة النظریة فإشتمل على عنصر ماهیة ألعاب الفیدیو ، 

والذي تضمن تعریف ألعاب الفیدیو ونشأة وانواع العاب الفیدیو وخصائصها ، وعرض كذلك 

التحصیل الدراسي وأنواعه واهمیته ، كما عرض مفهوم المراهقة في هذا الجانب مفهوم 

  .وخضائصها وعالقة المراهق بكل من االسرة والمدرسة واالستاذ 

اما الجانب الثالث فخصص للدراسة المیدانیة التي تضمنت ثالثة محاور ، تمثلت في عرض 

ن طرف عینة م pubgوتحلیل ووصف البیانات المتعلقة بعادات إستخدام لعبة بابجي 

لدى   pubgالدراسة ، في المحور الثاني حاجات واشباعات التي تحققها لعبة بابجي 

على التحصیل الدراسي والعالقات االجتماعیة  pubg لعبة بابجيكذا أثر المراهقین ، و 

 .النتائج العامة التي توصلت إلیها الدراسة ، وفي النقطة األخیرة تم عرض لدى مستخدمیها
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 االشكالیة  تحدید 

 سباب الدراسة أ 

 همیة الدراسة أ 

 هداف الدراسة أ 

  تحدید المفاهیم 

 واالدواتدراسة منهج ال 

  مجتمع بحث 

  الدراسة السابقة أو المشابهة 
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  :االشكالیة تحدید-

على فتح آفاق وتطلعات مستقبلیة  یعتبر التطور التكنولوجي الهائل في جمیع جوانب الحیاة  

جدید، مما ساهم في تحویل العالم الى قریة صغیرة دون اعتبار للحواجز الزمنیة والمكانیة 

ظهور وسائل تكنولوجیة جدیدة لم  التطور هذا،وهذا ما میز القرن العشرین، كما نتج عن 

تكن معروفة كالكمبیوتر والهواتف الذكیة واالجهزة اللوحیة، التي جاءت نتیجة البحث 

ذلك لما تتمیز به من خصائص ومزایا  و  ،والتطویر وهي اآلن في انتشار متزاید یوما بعد یوم

للتواصل ببعضهم البعض لم تكن متوفرة من قبل ، فأصبحت مصدرا هاما لكل الفئات 

وفي الوقت الراهن  ألعاب الفیدیو مصدرا هاما للترفیه من طرف المراهقین، وتعتبر بسهولة،

كما  " أضحت هذه األلعاب تمارس بتقنیات أقل تكلفة وأصغر حجما مثل الهواتف الذكیة ،

ول إلى الوص في أجهزة متنقلة هذه التقنیة جعلت العاب الفیدیو سهلة أنها باتت َتتضمن

وذالك في كل أسبوع .هامة في اللعب الناس، فأصبح العدید من المراهقین یقضون أوقات

أصبحت اإلختیار األمثل للكثیر من  ساعات أوأكثر مثل هذه األلعاب7حتى أنها تصل إلى 

، و إنه لمن Alice المراهقین وأضحى كل من الذكور واإلناث یستمتعون بلعب ألعاب الفیدیو

 ترجح أن Griffiths and Hunt 1995هنا أن بعض الدراسات مثل دراسة كرالمهم أن نذ

أن  بالرغم من .الذكور یحبون هذه األلعاب من أجل إثارة إعجاب األصدقاء ورفع التحدي

،  اللعبة البنات وفي الطریق إلدراك أنفسهن فإن لهن نفس الدافعیة والمستوى من المیل لهذه

إذ أن الذكور  لعاب الفیدیو غیر متكافئ للجنسین تضیفأن الوقت المقضي في لعب أ كما

ألعاب الفیدیو في االنترنت بینما یمیل اإلناث إلى استعمال  على أیة حال یمیلون إلى ممارسة

وجهة  المدرسیة وقضاء الوقت في خدمة البرید اإللكتروني ومن االنترنت في األعمال

األقل عنف كما أن إقبالهم  إلى األلعابنظراإلناث یمیلون في ممارستهم أللعاب الفیدیو 

   .علیها قلیل

فمرحلة المراهقة هي الركیزة األساسیة في حیاة الفرد المستقبلیة ، إذ فیها تتحدد مالمح  

شخصیته من خالل ما یكتسبه من مهارات وخبرات وقیم،ألن المراهق یمر بمراحل متعددة ، 
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تمدرس فهي من أهم المراحل التي یمر بها، لكنه في فترة معینة من حیاته یكون في حالة 

فالمراهق شریحة حساسة في المجتمع فهو ملتزم بنظام تربوي وتعلیمي یسعى من خالله الى 

التعلیم والتكوین حیث نجد أنه علیه القیام بواجبات والتزامات مدرسیة یقاس من خاللها 

یشهده العالم الیوم فرض تحصیله الدراسي لكن وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي 

علیه استخدام هذه التكنولوجیا وتقنیات التسلیة في العاب الفیدیو وعلیه یمضي المراهق وقته  

باستخدام هذه االلعاب ویرجع ذلك الى محاكاتها للواقع اكثر من الخیال بحیث تتمتع 

العدیدة لهذه اللعبة  بممیزات تكنولوجیة عالیة الجودة في التصمیم وااللوان وبالرغم من الفوائد

من تركیز وانتباه في حین ان لها اثار نتیجة االستعمال المفرط لها واالدمان علیها كما یمكن 

 .لدراسة ان تؤثر على التحصیل الدراسي للتلمیذ المراهق خاصة في اوقات ا

  pubgومن بین هذه االلعاب الشائعة لدى المراهقین في وقتنا الحالي هي ، لعبة ببجي 

وهي لعبة حركة یصل عدد ، هي كأحد انواع االلعاب االلكترونیة المنتشرة في وقتنا الحالي و 

والهدف منها هو القتال من أجل الفوز ، , شخص 100العبین فیها في الجولة الواحدة الى 

اما الرابح فهو من یصمد حتى نهایة المعركة ویمكن لالعبین ان یختارو منفردین او في 

اشخاص والشخص الذي یبقى حیا حتى نهایة المعركة  4عدد افراده فریق صغیر یصل 

یكون هو الرابح حیث تلعب ببجي عبر االنترنت االمر الذي جمع محاربین من كل انحاء 

  .العالم في الوقت نفسه

ومن خالل اطالعنا على بعض الدراسات حول لعبة بابجي والتي القت رواجا  كبیرا لدى 

لجزائري خاصة فئة المراهقین، واستخدامها عبر الهواتف ذكیة مستخدمیها في المجتمع ا

وغیرهامن الوسائط وانتشارها بالنسبة كبیرة بینهم ، وقد لجأنا ان نجري هذه الدراسة حول 

تاثیر العاب الفیدیو على التحصیل الدراسي لدى المراهقین دراسة مسحیة على عینة من 

  ).سنة 18الى 13(مستخدمین هذه اللعبة بابجي من 

  على التحصیل الدراسي لدى المراهقین؟ pubgما أثر لعبة       

  :التساؤالت الفرعیة 
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 ؟ pubgماهي العادات والدوافع جراء لعبة بابجي  .1

 ؟لدى فئة المراهقین pubgماهي اإلشباعات التي تحققها لعبة  .2

 االلكترونیة على المراهقین ؟ pubgبابجي تأثیرات ماهي .3

 على التحصیل الدراسي لدى المراهقین؟pubg هل تؤثر لعبة بابجي .4

  :  أسباب اختیار الموضوع

على التحصیل الدراسي لدى  pubg بابجي نظرا  االهمیة  وطبیعة الموضوع اثر لعبة

المراهقین وكذلك الن هذه الموضوع لم یدرس بطریقة مكثفة على الرغم من اهمیته والزامیة 

  :دراسته والبحث فیه 

وشیوعها عبر الهواتف الذكیة وتأثیرها على تحصیل  بابجي pubgانتشار لعبة  -

 .الدراسي للمراهقین الجزائري  والمجتمعات العربیة عامة والجزائر خاصة 

وتاثیرها على تحصیل الدراسي للمراهقین خاصة  pubgحداثة الموضوع لعبة بابجي  -

 .في الوقت الراهن

حول موضوع اثر  على حد علمناقلة االبحاث والدراسات في الجامعات الجزائریة   -

على التحصیل الدراسي لدى المراهقین بالرغم من اهمیتها و التأثیر  pubgلعبة بابجي

 .فیها

  :أهمیة الدراسة 

على تحصیل  pubgاهمیة الدراسة تكمن في اهمیة الموضوع وهو اثر لعبة بابجي  

الدراسي لدى المراهقین من خالل االجابة على التساؤالت المطروحة إقبال المراهقین 

  على هذه اللعبة وكذلك دوافع اقباله على استخدامها 

و باعتبارها دراسة جدیدة كانت نتیجة لتطور التكنولوجي في مجال االتصال حیث 

تمع ولكن من اكثر أصبحت تمارس من قبل كل فئات المجتمع او شرائح المج

مستخدمیها هو المراهق كما انها تتمیز بتقنیات عالیة وتصمیم رائع باالضافة الى 

  .تقدیم معلومات علمیة حول التخصص 
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  : أهداف الدراسة 

  :تهدف هده الدراسة الى جملة من االهداف اهمها

    المراهقین على استخدام لعبة بابجي معرفة اسباب اقبال pubgااللكترونیة. 

   الكشف عن الدوافع وراء استخدام لعبة بابجيpubg  

  معرفة التاثیرات للعبة بابجيpubg  االلكترونیة في التحصیل الدراسي لدى

  .المراهقین 

  :تحدید المفاهیم والمصطلحات 

   :األثر 

" أثار عجالت في الرمل"،"أثار أقدام"جمع أثار،عالمات،أو وشم متخلف من شيء ما، :لغة 

عمل غالبا ما یكون تدریجیا ومتواصال یمارسه شخص أو شيء على شخص أو شيء،أثر 

 1.یؤدي إلى تغییرات

نتیجة الفعل الذي ظهر جراء مؤثر "كما تعرفه موسوعة علوم اإلعالم واإلتصال:اصطالحا 

و نتیجة اإلتصال ،وهو یقع على المرسل والمتلقي على السواء وقد یكون األثر ما ،األثر ه

نفسي واجتماعي ویتحقق أثر وسائل اإلعالم من خالل تقدیم األخبار والمعلومات والترفیه 

  2.واإلقناع وتحسین الصورة الذهنیة

  .يهو التغییر الذي یحصل للمراهق المتمدرس نتیجة استخدامة للعبة بابج:إجرائیا

  :ألعاب الفیدیو

هو نشاط ترویجي ظهر في اواخر الستینات وهو نشاط ذهني بالدرجة :اصطالحا

االولى یشمل كل العاب الفیدیو الخاصة والعاب الكمبیوتر،العاب الهواتف 

النقالة،والعاب اللوحات االلكترونیة بصفة عامة یضم كل االلعاب ذات الصیغة 

یث یمارس هذا النشاط بطریقة التي تمارس بها االلكترونیة وهي برنامج معلوماتي ح

                                                           
 6،ص 2000، دار المشرق ، بیروت ، لبنان ، 1المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ، ط  1
 .52، ص2001عماد مكاوي ولیلى حسین السید االتصال ونظریاته المعاصرة ، دار المصریة اللبنانبة ، مصر ،  2
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االنشطة االخرى كون الوسائل التي تعتمد علیها هذه االخیرة خاصة بها ونقصد بها 

الحواسیب المحمولة والثابتة ،الهواتف النقالة،التلفاز الى غیر ذلك من الوسائط 

  ).1(،وتمارس هذه االخیرة بشكل فردي او جماعي عن طریق االنترنیت

  :ائیاإجر 

لكترونیة رقمیة وتشمل العاب 1هي جمیع انواع االلعاب المتوفرة على شكل هیئات ا

  .الهواتف النقالة والعاب الحواسیب والكمبیوتر وتمارس بشكل فردي او جماعي

  :التحصیل الدراسي

  :لغة

  حصل الشيء ،یحصل حصوال ،وقد حصلت الشيء تحصیال أي تجمع وثبت

  :إصطالحا

أنه مستوى محدد من اآلراء والكفاءة في العمل المدرسي ،كما یقیم یعرفه فجابلن على 

  2.من قبل المعلمین أو عن طریق اإلختبارات المقننة أو كلیهما

  :اجرائیا

هو مجموعة المعلومات والمعارف التي یكتسبها التلمیذ خالل فترة دراسته لیسترجعها 

  و سلبیةخالل الحاجة الیها وتكون نتائج التحصیل اما ایجابیة ا

  :المراهقین

  :لغة

مقارب :أي.غالم مراهق:ومنه قولهم:قال ابن منظور في لسان العرب في مادة رهق

فلو أنه ادرك ابویه الرهقهما :وفي حدیث موسى والخضر.قاربه:للحلم،وراهق الحلم

                                                           
  .جمیل حمداوي،المراهقة خصائصها ومشاكلها وحلولها،شیكة األلوكة 1

 
  ي سلیمان،المدرسة والمجتمع،مصر،مكتبةاألنجلو مصریةأحمد كمال،وعل 2
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أن یرهقهما طغیانا وكفرا :وفي التنزیل.أغشاهما وأعجلهما :أي.طغیانا وكفرا 

  1.حتى دنوت منه :أي .حتى رهقته طلبت فالنا :ویقال

  :اصطالحا

استاذ علم النفس المشارك بكلیة المعلمین  -یقول الدكتور محمد عطا حسین العقل

 ad-olesecroمشتقة من الفعل الالتنیني  adolscensان المراهقة ث-:بالریاضة 

والذي یعني تدرج نحو النضج الجنسي والجسمي والعقلي واالجتماعي والسلوكي ، 

هي فترة في مجرى النمو لها بدایة ونهایة ، بدایتها البلوغ حیث یتحقق نضج و 

الجنسي للفرد، ونهایتها الرشد یحث یتحقق النضج االجتماعي واالنفعالي ، فهي 

واجتماعیة في نهایتها االستقالل عن " نضج جنسي " عملیة بیولوجیة في بدایتها 

سنة الى  13ة المراهقة ونهایتها ما بین الكبار ، وقد اختلف العلماء على تحدید بدای

ومراهقة  17سنة الى  13ویمیل العلماء الى تقسیمها مراهقة مبكرة من سن  21

  2.سنة وكل مرحلة خصائصها  22سنة الى  18متاخرة من سن 

هي المرحلة العمریة الفاصلة بین مرحلة الطفولة والرشد ،حیث تحدث فیها تغیرات : إجرائیا

  .واجتماعیة واسعة باعتبارها مرحلة نضوج في مختلف الجوانبجسمیة ونفسیة 

 :واالدوات الدراسةمنهج 

هو الطریق او االسلوب الذي ینتهجه العالم في بحثه او دراسة مشكلة والوصول الى الحلول 

  3.لها او بعض النتائج 

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج المسح االجتماعي ، وهو الطریقة لجمع 

البیانات من اعداد كبیر من المبحوثین عن طریق االتصال بمفردات مجتمع البحث سواء 

                                                           
  1756-17550بن النظور ، لسان العرب ، دار صادر بیروت بدون ط ، د، تاریخ ، ص  1
محمد صدیق محمد حسن ، مرحلة المراهقة بین مسؤولیة االسرة ودور المجتمع ، مسؤول التحقیقات الصحفیة ، سكرتاریة  2

  58، ص 2005التحریر،
  .17، ص 1995ور نعمان ، غسان ذیب النمري ، البحث العلمي ، حرفة زفن ، دار الكندي ، االردن ، منص 3
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كان االتصال مباشرا ، او عبر الهاتف او البرید االلكتروني من خالل استمارات تحتوي على 

  1.اسئلة مقننة 

م إستخدام منهج المسح االجتماعي القتراب هذا المنهج من طبیعیة الدراسة الوصفیة وقد ت

فهو من اكثر المناهج مالئمة لموضوع هذا البحث النه یعتمد على الوصف والتحلیل 

والتفسیر التي عن طریق یمكن الوصول معرفة اثر بابجي على تحصیل دراسي لدى طلبة 

  .مراهقین 

االجتماعي من اجل جمع المعلومات حول لعبة بابجي و المراهقین كما تم استخدام المسح 

في مدى تاثیر اللعبة بابجي في تحصیلهم الدراسي ، ومن اجل معرف ایضا هذا التأثیر اذا 

  .كان اجابیا ام سلبیا 

تعتبر ادوات جمع البیانات من اخطوات االساسیة والمهمة في البحث العلمي ، لما لها دور 

مسار البحث وتحقیق اهداف ، كما ان طبیعة الموضوع وخصوصیة البیانات  كبیر في تحدید

وتم تحكیم . المراد الحصول علیها تتحكم في االداة المختارة حسب الموضوع الدراسة 

  :أساتذة  3االستمارة من طرف 

  أستاذة محاضر: صونیا قوراري ، الرتبة 

 محمد طه فریجة ،الرتبة استاذ مساعد 

  تبة أستاذ محاضر فرزولي طه ، الر  

  :ولذلك فقد استخدمنا في هذه الدراسة االدوات التالیة

وتعرف استمارة االستبیان بانها قائمة تتضمن مجموعة من االسئلة المعدة :إستمارة االستبیان

كما تعتبر .بدقة،ترسل الى عدد كبیر من افراد المجتمع الذین یكونون العینة الخاصة بالبحث

  2وسیلة لتجمیع البیانات والمعلومات من مصادرها 

                                                           
 64،ص1994احمد عمر ، البحث العلمي مفهمومه اجرائته ومناهجه ، جامعة قار یونس ، لیبیا بلغاري ،  1
  165،ص 200الوراق ،االردن ، مروان عبد المجید ابراهیم ، اسس البحث العلمي ، العداد الجامعیة ، مؤسسة  2
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لجمع المعلومات من عینة وفي هذه الدراسة اعتمدنا على استمارة االستبیان االلكترونیة  

، اال وهم فئة المراهقین التي تتراوح أعمارهم   pubgالبحث و التي تتمثل في مستخدمي لعبة

  .سنة في الجزائر  18الى 13ما بین 

هناك من یطلق علیه المجتمع االصلي،و یقصد به كامل افراد او احداث او  :مجتمع البحث

  1.مشاهدات موضوع البحث او الدراسة

المراهقین التي تتراوح اعمارهم ما بین   pubgون مجتمع البحث من مستخدمي لعبة ویتك

  في الجزائر) سنة  18الى  13(

حول  وعدم توفر بیانات كافیة عنه وعن خصائصه المستهدف لضخامة مجتمع البحثنظرا 

لجأنا فإننا المجتمع یتمیز بنوع من الضبابیة جمهور الدراسة ممارسي لعبة بابجي وان هذا 

لدراسة مجتمع البحث المتاح حیث یرى محمد عبد الحمید أنه یصعب الوصول الى هذا 

المجتمع المستهدف بضخامته، فیتم التركیز على المجتمع المتاح او الممكن الوصول الیه 

البیانات والذي یعتبرعادة ممثال للمجتمع المستهدف ویلبي حاجات  واالقتراب منه لجمع

  .2وتختار منه عینة البحث الدراسة وأهدافها،

إعتمدنا على أسلوب المسح الشامل حیث  ونظرا لصغر حجم المجتمع المتاح ومحدودیته

المجموعة التي تمارس لعبة بابجي والمتكون  شملت الدراسة كل من تعاون معها من اعضاء

من خالل توزیع  استمارة االلكترونیة في مجموعة ممارسي عضو   43.937أعضاءها من 

  ".  بابجي موبایل الجزائر  pubg mobile dz"بة بابجي  لع

على مجموعة  وتم نشرهاعبر خدمة غوغل درایف،  اإلستمارة اإللكترونیةاتاحة حیث تم 

 بابجي موبایل-pubg mobile dz(على الفیسبوك في الجزائر  pubgممارسي لعبة بابجي 

                                                           
والمراحل والتطبیقات ، كلیة االقتصاد والعلوم االدرایة ، جامعة عبیدات محمد واخرون ، منهجیة البحث العلمي والقواعد  1

 .84، 1999االردنیة دار وائل النشر ، 

 .130ص ، 2000البحث العلمي في الدراسات األعالمیة، عالم الكتب، القاهرة، ، محمد عبد الحمید 2
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، وٕاعتمدنا على أسلوب استمارة  61ظروف تم االجابة على في الجزاىر وفي خالل تلك ) 

  .لمجتمع البحث المتاحالمسح الشامل 

  :الدراسات السابقة

 :الدراسة األولى .1

دراسة وصفیة (أثر األلعاب اإللكترونیة على السلوكیات لدى األطفال:موضوع الدراسة

  )تحلیلیة على عینة من األطفال المتمدرسین بالجزائر العاصمة

  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم اإلعالم و اإلتصال 

  مریم قویدر:اسم الباحثة

  2011/2012:زمن الدراسة

كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم،قسم علوم اإلعالم  3جامعة الجزائر:مكان الدراسة

  واإلتصال

  .المنهج الوصفي:منهج البحث

  .اإلستمارة،المقابلة،المالحظة:أدوات الدراسة

مفردة من المتمدرسین الذین یمارسون  200عینة قصدیة عمدیة قدرت ب:الدراسة عینة

  .سنة وتم اختیارهم من مدارس 12و07األلعاب اإللكترونیة والتي تتراوح أعمارهم بین 

  :نتائج الدراسة

  یتمتع أغلبیة افراد العینة بقدر كبیر من الحریة داخل البیت فهم یملكون حریة

واللعب والترفیه في أوساط عائالتهم في حدود المعقول مع التصرف والدراسة 

 .اإلنقیاد لقوانین أسرهم و تكییف حریتهم بحسب نمط العائلة ومحیطها اإلجتماعي

  یملك أغلبیة افراد العینة على اختالف جنسهم و فئاتهم ومستویاتهم أجهزة األلعاب

عینة یملكون اإلمكانیات اإللكترونیة في البیت،وهذا یدل على أن أغلبیة مفردات ال

المادیة لشراء أجهزة األلعاب اإللكترونیة على اختالف أنواعها وأشكالها و 

 .أسعارها
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  هناك فروق بین إناث و ذكور العینة في نوعیة األمور المقلدة لدى كل جنس

فأكثریة الذكور یقلدون األبطال المفضلین في الحركات و الطبائع وهذا بحكم 

تي یلعبونها من ألعاب قتالیة وحربیة وألعاب ریاضیة،في حین نوعیة األلعاب ال

نجد أن أكثریة اإلناث یقلدن األبطال المفضلین في اللباس بحكم ان اإلناث یملن 

كثیرا لإلهتمام بلباسهن و مظهرهن فهن یقلدن أبطال وبطالت األلعاب في طریقة 

 .لبسهم و نوعیة هندامهم

 :الدراسة الثانیة .2

أثر األلعاب اإللكترونیة عبر الهواتف الذكیة على التحصیل الدراسي :عنوان الدراسة

  )دراسة میدانیة من منظور عینة من األولیاء بمدینة ام البواقي(للتلمیذ الجزائري

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في علوم اإلعالم واإلتصال تخصص اتصال 

  .وعالقات عامة

  .أمیرة مشري:إسم الباحث

  .2016/2017:زمن الدراسة

  .جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي:مكان الدراسة

  :نتائج الدراسة

  كشفت الدراسة أن أغلب التالمیذ یستخدمون األلعاب اإللكترونیة یومیا،وهذا

 .راجع إلى اإلستخدام المفرط لهذه األلعاب حسب أفراد العینة

 أكدت الدراسة ان اغلب التالمیذ یفضلون لعبةSUBWAY حسب رأي

 .المبحوثین

 أكدت الدراسة أن أغلب التالمیذ تجذبهم متعة الفوز في األلعاب اإللكترونیة. 

  أكدت الدراسة أن أغلب األولیاء لم یتم استدعائهم من قبل األساتذة بسبب

 إهمال التلمیذ لدروسه 

:االستفادة من الدراسات السابقة  حدود  
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المراجع استعنا بالدراسات السابقة في الجانب النظري ببعض  

ساعدتنا في طرح االشكالیة وكذلك في الجانب المیداني من خالل اعداد استمارة 

 البحث

.التعرف على الخطوات المنهجیة المتبعة  

:نقاط التقاطع مع الدراسات السابقة  

من خالل دراستنا التي قمنا بها والدراسات السابقة الحظنا عدم وجود اختالفات       

كبیرة بینهما حیث ان دراستنا تختلف مع الدراسات السابقة في نوع الدراسة فدراستنا 

دراسة مسحیة لعینة من مستخدمي لعبة بابجي االلكترونیة بینما الدراسة االولى دراسة 

سة الثانیة دراسة میدانیة باالضافة الى ادوات جمع البیانات وصفیة تحلیلیة والدرا

.المتمثلة في االستمارة و المنهج ومجتمع البحث وعینة الدراسة  
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 هداف التحصیل الدراسي أ .5
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  العاب الفیدیو والتحصیل الدراسي لدى مراهقین : الفصل االول 

  ماهیة العاب الفیدیو : المبحث االول 

  :تعریف العاب الفیدیو 

تتضمن  مجموع نشاطات اللعب ذات طابع إعالم آلي،"یمكن تعریف لعبة الفیدیو بكونها 

 في الیابان والوالیاتأنشأت منذ أكثر من ثالثین سنة ، "وصورا في حالة حركة عدا تفاعلیا

اخترعت ألعاب الفیدیو من  تشكل صناعة مزدهرة ومتطورة، فقد المتحدة األمریكیة، وهي

 :عدة اختصاصات من أهمها طرف جماعات وفرق تطویر متكونة من

المصممون المختصون في تصور التصمیم الذي یتركز علیه اللعب كالكون، القواعد، 1.

 الخ...مكان اللعبوالمناظر المحیطة ب الرسومات

الفنانون المختصون في إنتاج المحتوى البصري للشخصیات المتحركة للعبة كاألبطال، 2.

 الخ...الوحوش، الكرة،السیارات

التقنیون المبرمجون المختصون في تطویر محرك اللعب وأزرار القیادة ومختلف أجهزة 3.

مختصة في اإللكترونیات، وفي  التحكم، إال إذاكانت هذه األخیرة قد اشتریت من شركة أخرى

اللعبة یجب أن یبرمج من طرف صانعیه، إذ كان من المفید لهم  هذه الحال فإن مبدأ عمل

اللعب مثل تصنیع األقراص والبطاقات اإللكترونیة  أیضا مهمة صنع أدوات مالئمة لمحرك

  1كثر بساطةلمنتجي األلعاب سهلة وأ التي تحمل برنامج اللعب، هذه الفوائد تجعل المهمة

هي  lundiciel البرنامج المعلوماتي لأللعاب"فألعاب الفیدیو أو كما تسمى أیضا        

استعماال في مجال األلعاب المختلفة، أین تجد العنصر األساسي  النشاط الترفیهي األكثر

 وتصدرها مختلف أجهزة نظام اإلعالم اآللي المستعملة فیها هو الشعور بالصورة التي تنتجها

أن یتفاعل مع الغیر أو الرموز التي  ، بحیث یمكنه"الالعب "من طرف الفرد الذي یدعى

                                                           
دراسة وصفیة تحلیلیة على عینة من األطفال مریم قویدر، اثر االلعاب االلكترونیة  على السلوكیات لدى االطفال ، 1

،ص 2011/2012،  3، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم  السیاسیة واإلعالم ، جامعة الجزائر العاصمة المتمدرسین بالجزائر

59. 
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یعتبر الجهاز األكثر  تظهر على نظام اإلعالم اآللي بواسطة لواحق جهاز الكمبیوتر، الذي

 أجهزة"، "الوحدة المركزیة"، "الفأرة"ومثاال عن ذلك لتلك اللواحق 2005استعماال سنة ،

الموصولة بالوحدة المركزیة، إضافة إلى مختلف أجهزة األلعاب  "وسائل التحكم"، "القیادة

والقدیمة، فلعبة الفیدیو تعطي إمكانیة اختراع عالم ذو أبعاد ثالثة، بحیث  االلكترونیة الحدیثة

الختراع عالم مختلف كلیا عن الواقع، ومع هذه القدرة  أن هذه القدرة تستخدم عموما

بدیل للعالم الحقیقي مثل  -من الواقع أحیانا تهرب-ا إمكانیة عرض فالمخترعون لهم أیض

ومن جهة أخرى قد  لكنMédiéval"، "الذي نجده في األدب أو السینما مع عالم الخیال أو 

 یكون العالم المخترع عبارة عن تقلید للعالم الحقیقي مع ألعاب التظاهرات الریاضیة أو

  .الحربیة

في دراسة له حول ألعاب الفیدیو أن لعبة Sean O’Reilly"سیان أوریالي "ویرى      

اإلعالم جدیدة تنص على تجربة مستخدم لوسائل اإلعالم الجدیدة والتي  الفیدیو هي وسیلة

 David"دیفید مارشال "التفاعل، التفاعلیة كما یقول تكون بعض مستویاتها أكبر من

Marshallنموذج وله معنى، فقانون ممارسة ال هي أین یكون الجمهور كمشاركین في إكمال

وحدة تحكم أو  اللعبة هو التفاعلیة في أن تعالج بالالعب الطابع أو البیئة على الشاشة مع

 1.ذراع التحكم، ووضعها خارج دور عدد الجمهور السلبي بمعنى أكثر حرفیة

أكثر فهذه طریقة هي أبسط طریقة لتعریف التفاعل في ألعاب الفیدیو ألنه على مستوى 

كما أن الجمهور كمشارك ال یشارك فقط في اإلجراءات مبرمجة مسبقًا  تعقیدا من هذا،

معنى سردیة ووصفیة مع حالة  "یكمل"بل أیضا  البسیطة والضیقة من ناحیة المیزة،

 .اإلجراءات أو القرارات في اللعبة

أصًال یشمل  لیس فقط القیام بألعاب الفیدیوDavid Marshall"دیفید مارشال "كما یقول 

للتفاعل، ولكن مع ظهور ألعاب الكمبیوتر على شبكة اإلنترنت بالكامل،  مستویات العمیقة

للوصول إلى 360"اإلكس بوكس "وأجهزة 3"بالیستایشن  وقدرة وحدات الجیل القادم مثل

                                                           
 60-59المرجع نفسه، ص  1
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من قبل الذي تم التوصل إلیه في  شبكة األنترنیت، وكما أنها ال تسمح أبدا باالتصال

  1األلعاب

  :نشأة العاب الفیدیو 

 التـنس ِلَالِعَبـْینإن أول من طور لعبة كمبیوتریة تفاعلیة وكان اسمها لعبـة 

Tennis For Two ویلیام هیجینبوتامهو الباحث W.Hijinputhمن مختبر  ومساعدوه

الهدف من  وكانم 1958الوطني التابع لوزارة الطاقة األمریكیة وذلك عام بروكنها�ن 

یتوقع أن هیجینبوتام  اللعبة الترفیه عن زوار قسم األدوات في المختبر، ولـم یكـنتطویر هذه 

یسجل هذه اللعبة في براءة  تصل آفاق هذه التقنیة إلى أبعد من حدود الترفیه، حتى أنـه لـم

ملیار 30سوقا رائجا یفوق حجمه  اختراع إذ أنه لم یعلم أن األلعاب االلكترونیة ستصبح یوما

  2یا في مختلف أنحاء العالمدوالر سنو 

لعل أشهر األلعاب في الوالیات المتحدة اآلن لیست البیسبول، أو كرة القدم، أو           

كنتیجة المتزاج  1979الفیدیو، وقد ظهرت ألعاب الفیدیو منذ عام  التنس، وٕانما ألعاب

استخدام هذه  الحاسب اإللكتروني بالخیال العلمي وتطویر استخدامات التلیفزیون، ویمكن

بالمحالت العامة، أو من خالل  األلعاب من خالل وضع عمالت معدنیة في جهاز خاص

ملیار دوالر  وینفق األمریكیون على هذه األلعاب أكثر من .ماكینات خاصة داخل المنزل

 سنویا إلشباع رغباتهم لهذه األلعاب، أي أكثر من إنفاقهم على مشاهدة األفالم السینمائیة أو

 .أجهزة التسجیل الصوتي

وكان  Space-invaders"غزاة الفضاء ،"وكانت بدایة هذه األلعاب لعبة تسمى       

التصویب لقتل األعداء، وتعتمد اللعبة على السرعة والمهارة  الهدف منها هو إتقان مهارة

السیارات، والتصویب على أهداف ثابتة  والدقة، ثم ظهرت ألعاب أخرى تتناول سباق

                                                           
  60- 59المرجع السابق، ص مریم قویدر،  1
عند  العاب الفیدیو وأثرها في الحد من ممارسة النشاط البدني الریاضي الجماعي الترفیهي :بشیر نمرودبشیر نمرود ،  2

والریاضیة، جامعة  سنة، القطاع العام، رسالة ماجستیر، معهد التربیة البدنیة12-15، )ذكور(المرهقین المتمدرسین 

  .83،ص 2008، الجزائر
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 .حركة، وغیرهاومت

ویهاجم بعض الخبراء هذه األلعاب ویزعمون أنها تؤدي إلى إلهاء الطالب عن استذكار 

وتجعلهم أكثر میال لممارسة العنف، وتجعل المشترك فیها یعیش في عالم خیالي،  دروسهم،

بین األفراد، ومن ناحیة أخرى یزعم باحثون آخرون أن هذه  وتقضى على االتصاالت

تساعد هذه في تحسین التنسیق الیدوي والبصري  جوانب مفیدة اجتماعیا، حیث األلعاب تحقق

  1استخدام الحاسب اإللكتروني والذهني، وتساعد في تنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحو

  :أنواع العاب الفیدیو 

یمكن ضمن هذا التنوع في تحدید ثالث عائالت كبرى، تتطلب كل واحدة منها خصائص 

  : هذه األنواع هي . معینة لدى الالعب، وتتمیز بتشابه قواعدها وبتوحد هدفها

 : ألعاب الحركة  . أ

 – Plate"، " األرضیاتیتصادف میالد ألعاب الحركة مع میالد ألعاب 

formeأول ظهور لها في قاعات اللعب وكان لها الفیدیو التي كان  أجداد ألعاب

 .نجاح كبیر على عارضات التحكم

تمثل أولى هذه األلعاب، لتتوالى 1972التي اخترعت عام ،Pong" – بونغ"فلعبة 

التي Arkanoid"  أركانوید "عناوین عرفت كلها نجاحا باهرا، من مثل  بعدها

رمید من خالل أین یتوجب كسر حائط من الق صممت على شكل لعبة تدمیر،

 02تصویب، عبر مضرب، كرة ممثلة على شكل مربع بسیط 

وجاءت بعدها لعبة Atari". – أتاري"وكانت متوفرة على عارضة التحكم البدائیة 

 ماریو"وسلسلة Pacman" – باكمان"وحدیثا سلسلة Tetris – تیتریس"

                                                           
رة، ھعماد مكاوي حسن، تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات، الطبعة األولى، الدار المصریة اللبنانیة، القا 1

  .193-192ص 1993مصر، 
العلوم حمد فالق، الطفل الجزائري وألعاب الفیدیو، دراسة في القیم والمتغیرات، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة ا 2

  104،ص 2009-2008اإلعالم واالتصال، الجزائر،  السیاسیة واإلعالم، قسم علوم



 االطار النظري

 

 
21 

" – ."Marioاید السرعة على التحكم في الحركة، وتتمیز بتز  4وترتكز هذه األلعاب

 .والمهارة

وتتطلب كل هذه األلعاب قدرا من التحكم في األدوات، سواء تعلق األمر بأزرار لوحة 

وكل أداة تحكم تستعمل للجري أو القفز أو . الرقن أومقابض التحكم بأزرارها

 .منفصل أو بالتوافق الخ، قد تستعمل بشكل... االنخفاض 

فأشكالها طفولیة وشخصیاتها . جمهورا شاباوتستهدف الكثیر من ألعاب األرضیات 

وقد نجد أحیانا استثناءات . أبطال الرسوم المتحركة أو مجالت الرسوم مستوحاة من

لها نجاحاتها في االرتقاء إلى مصاف شخصیات  من خالل شخصیات جدیدة سمحت

 1.بطلة وكل األجیال التي تحبها أو ال تحبها، تعرفها

سرعة التنفیذ (مع ألعاب األرضیات نفس شروط النجاح وتتقاسم ألعاب حركات أخرى 

ویتعلق . ، لكن تتمیز عنها بأهدافها الخاصة)في مختلف أجهزة التحكم التحكم –

 .القتال وألعاب الرمي األمر بألعاب المغامرات وألعاب

وٕاذا ما كانت ألعاب المغامرات تتقاطع نسبیا مع ألعاب اإلستراتیجیة، فإن ألعاب 

فهي تحتوي كل العناصر الخاصة . بصورة قطعیة ألعاب حركة تعدأخرى منها 

: هذه األلعاب مستوحى من األسلوب الملحمي  فسیناریو. باألفالم أو روایات المغامرة

 فالالعب یتقمص دور الشخصیة الرئیسیة أي البطل

كإیجاد . االفتراضي، لتتابع المهمات بإیقاع كبیر، تتجه كلها لفك عقدة القصة

مخططات شریرة ألشرار منفردین أو عاملین في إطار  مختفیة أو إبطالشخصیة 

الالعب أن ینجح في مهماته  وعلى. عصابات منظمة، أو بكل بساطة إنقاذ نفسه

 .بحمایة خلفیته ومواجهة كل األخطار ولم ال تدمیر كل الذین یقفون في طریقه

ي حققت نجاحا التTomb Raider" – تومب رایدر"ومن بین أشهر هذه األلعاب 

 – الرا كروفت(الفتیات وحتى لدى الذكور رغم أن للعبة بطلة ولیس بطال  باهرا لدى
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.(Lara Croftوقد تم تجسید هذه اللعبة في فیلم . تتراجع أمام أي شيء فهي فتاة ال

 .سینمائي حقق بدوره نجاحا كبیرا

مغلق قریب من مستقرة في فضاء " ألعاب القتال"بسیناریوهات محدودة عادة، بقیت 

اللكمات . تختار لنفسها فضاء مشخصا ألماكن هي مسارح للقتال الحلبة أو

بالسكاكین ومختلف األسلحة الخاصة بالریاضات  والضربات بالرجل وبالرأس أو حتى

 – ألكمهم جمیعا- وتسمى جملة. القتالیة، على غرار السیف كلها مسموحة

"Cognez-les tous"وهي ألعاب تتمیز عن ألعاب. یدیوبتعبیر العبي ألعاب الف 

 .من خالل األسلحة المستعملةTuez-les tous" – قاتلوهم جمیعا

فكل المعارك هنا تجري بأیدي عاریة أو بأسلحة بیضاء، وهنا أیضا تحتل السرعة 

 "Tekken3" 3تیكن"وتقترح لعبة . األجهزة مكانة كبیرة في نجاح اللعبة والتحكم في

  تملك كل واحدة منها تقنیاتها الخاصة في القتال، اتمثال، قرابة عشر شخصی

 1.التحریك الكثیف لألصابع ویتطلب تنوع أشكال الهجوم والهجوم المضاد المتاحة

فهي متأثرة بشكل مطلق بالنجاح Shoot’en up" – اقتلوهم جمیعا"أما ألعاب 

األخیر هو ویمكن اعتبار أن هذا Doom"*. – دوم"حققته عبر ألعاب  األول الذي

طالما أن كل األلعاب التي تلته تأثرت بهذه العائلة  الذي دشن هذا الشكل من اللعب،

وأشهر لعبتین من ) مثل دوم أيDoom-Like" (  دوم الیك"الكبیرة التي تسمى 

یمكن مالحظة أن المبدأ  وهناUnreal". – "و Quake" – كوایك"هذه العائلة نذكر 

 فعلى. هو نفسهShoot’en up" – قتلوهم جمیعاا"وشكل التقدیم في كل لعبة 

، یجب استعماله للقضاء على الغزاة )لالعب(المستوى األول من الشاشة نجد سالحا 

وألن مبدأ . نحو الالعب في دیكورات مستقبلیة أو عوالم متوحشة والوحوش التي تتقدم

عي تحتل مكانة نوعیة الرسم والمحیط السم اللعبة والسیناریو فیها محدود نسبیا، فإن

 .هامة
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باستقرار  Shoot’en up" "أما ألعاب الرمي الكالسیكیة فهي تتمیز عن أنواع 

ففي الشاشة، یحتل السالح المكانة األولى، لكن في هذه . المصوب نحوها األهداف

بالتحرك أو استطالع عوالم مختلفة، فهذه األخیرة تأتي  اللعبة، الالعب غیر ملزم

فهي تتشابه مع . مستویات الصعوبة متوافقة مع مختلف نحوه على شكل جداول

  1.ألعاب الدقة وهي اقتباسات حرفیة أللعاب التدمیر التقلیدیة

 : ألعاب االستراتیجیة .ب

 :تنقسم ألعاب اإلستراتیجیة أو ألعاب التفكیر إلى أربعة أنواع فرعیة

    reflexion-:(Jeux d’aventures(ألعاب المغامرات والتفكیر 1.

فالالعب . تشبه أخواتها ألعاب المغامرات والحركة وهي من منظور المتفرج البسیط

لكنها . حاضر أو ال في الشاشة یتقمص الدور المركزي من خالل بطل افتراضي

. السیناریو تتمیز عنها في مستوى الغموض فیها والذي یحتل مكانة هامة في سیرورة

 .لنجاح الالعبویعد االستنتاج والمالحظة شرطان أساسیان 

فعلى طریقة المحقق الخاص، یعمل الالعب خالل اللعبة على حل مختلف الغموض 

ویتنوع المحیط بشكل كبیر من لعبة إلى أخرى، غیر أنه . الرئیسي المحیط باللغز

 .یركز كله على الواقعیة وجمال الرسم

ل وتحاول هذه األلعاب جعل الالعب یبحر في سیناریوهات لمالحم تلیق بأفض

. على التشویق بصفة دائمة، لیقوده ببطء نحو تنفیذ المهمة األفالم، حیث تبقي

ال یجب أن تكون سهلة جدا وال  وبفضل التقدیر الدقیق لمستویات الصعوبة التي

 .صعبة جدا، ینجح المصممون في تشویق أكثر الالعبین نفورا من ألعاب الحركة

   :  stratégieéconomiqueJeux de ألعاب اإلستراتیجیة االقتصادیة2.

طالما أنها تعید إنتاج وتمثیل المیكانیزمات األساسیة لسیر  وهي قریبة من التقمص،

تسییر واستثمار الموارد التي توضع  لكنها تتطلب التفكیر والقدرة على. مدینة وبقائها
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بعدد ما في الواقع  والمجاالت التي یتوجب تسییرها هي كثیرة. تحت تصرف الالعب

 اختیار الموقع الجغرافي إلقامة المدینة، تسییر مواردها الطبیعیة، التجارة،: 

والهدف هو القیام بأفضل تسییر من خالل كل . الخ... الصناعات، الدیمغرافیا 

إنشائها، من الصناعات والمالیة وكذا التوترات  العناصر المكونة لمدینة عند

االفتراضیة وٕاقامة توازن بین  ه المدینةاالجتماعیة الواردة الحدوث من أجل ازدهار هذ

مخلفات  وتعطي ألعاب اإلستراتیجیة االقتصادیة الفرصة أیضا لتجریب. كل عواملها

. نمو متجاوز للحدود للصناعة أو االختالل الحاصل عند ارتفاع الفقر بین المواطنین

 وٕاذا كان

فتراضیة، فإن الهدف الرئیسي هو اإلبقاء ألطول فترة ممكنة على حیاة مدینة ا

مراحل النمو أو حتى التالعب بقواعد اللعبة من خالل القیام  الالعب حر في اختیار

 1.بالعدید من التجارب

وهي ألعاب    :Jeux de stratégie militair)( ألعاب اإلستراتیجیة العسكریة.3

فهذه األلعاب تجعل من . المبدأ، لكن موجهة نحو موضوع مختلف ترتكز على نفس

 .الالعب وریثا لقائد عسكري حقیقي

وبناء مباني )أراضیه (فمن أجل النجاح، یجب علیه استغالل موارد مقاطعاته 

لذا على الالعب أن یعرف قدرات . أراضي المنافس عسكریة وتشكیل فیالق لغزو

والدفاع من أجل حسن التوقع  الجیش الذي اختاره ووضع إستراتیجیة حقیقیة للهجوم

 .تحركات الخصومأو الرد على 

وتتطلب هذه األلعاب، على غرار ألعاب اإلستراتیجیة االقتصادیة، قدرات للتحلیل 

في التفكیر، أبعد من تلك الموجودة في األلعاب االقتصادیة أین من  والتقییم وسرعة

 .النادر اتخاذ قرارات فوریة

وهي . ورقوالمقصود بها ألعاب ال :( Jeux Traditionnels)األلعاب التقلیدیة4.
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 .بین األلعاب اإلستراتیجیة األكثر شهرة من

، وهي تمس بذلك جمهورا "ویندوز"بعض هذه األلعاب موجودة أو مبرمجة في نظام 

  1.النادر أن یصف نفسه بالالعب عریضا من

 : ألعاب المحاكاة .ج

فقواعد هذه . تعد ألعاب المحاكاة، إعادة إنتاج لصور نشاطات واقعیة، ریاضیة أساسا

وتستوحى هذه األلعاب إما . االحتفاظ بها مع تشبث كبیر بالجزئیات النشاطات یتم

. وهي بذلك أقرب إلى المصادر المستوحاة منها من الواقع أو من تصورنا لهذا الواقع،

ولكن أیضا على المكانة  وال ترتكز هذه األلعاب فقط على الرسم القریب من الواقع،

 .التي تعطى لالعب نفسه

من  Flight Simulator"فالیت سیموالتور "عاب محاكاة الطیران مثل ففي أل

میكروسوفت،من بین األكثر شهرة واألقدم أیضا، یأخذ الالعب بصورة فعلیة مكان 

قائد الطائرة، ویرى عبر الشاشة مقدمة طائرته،  فهو یجلس افتراضیا مكان. الطیار

 ولوحات التحكم، ویرى خارج الطائرة ملیئا بطائرات

وعلى غرار الواقع فإن أجهزة الضبط والتحكم كثیرة وتتطلب من الالعب . لخصما

وبدون تركیز وذاكرة وبراعة، ال . من خالل عملیة تعلم حقیقیة المبتدئ التعود علیها

وتملك هذه األلعاب . دقائق أو حتى اإلقالع یمكن لالعب أن یطیر ألكثر من بضع

الموجودة فیها متعة إضافیة  في تنوع الخیاراتجمهورا وفیا من الالعبین الذین یجدون 

 .مرتبطة بالصعوبات

إذ یتجاوز االهتمام بالدیكور . نفس الكالم یقال عن ألعاب السیارات المثیرة جدا

ففي بعض األلعاب، یمكن لالعب أن . مجرد الجوانب الجمالیة والمسالك المتعددة،

وألن كل سیارة . السرعات یضبط حجم المرآة العاكسة أو اإلطارات أو حتى علبة

. ضبطا تقنیا خاصا تختلف عن األخرى من ناحیة شكلها االنسیابي، فإن ذلك یتطلب
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 من الممكن ضبط مادةFormula one"، – فورموال وان"وفي بعض األلعاب مثل 

العجالت أو ممتص الصدمات، وهذا وفقا للجو الذي یسود في المسلك من مطر أو 

 .شمس

وباستفادتها العریضة من وقع كأس العالم، استطاعت ألعاب كرة القدم، من جهتها، 

أفضل هذه . وشابا)ذكوریا بالدرجة األولى(شهور فقط أن تأسر جمهورا  في بضع

بطولة، أین تبدأ الصعوبات من اختیار فریق لتستمر عبر  األلعاب تجري على شكل

فهو الالعب، . دة أدوارالالعب ع وفي بعض هذه األلعاب یأخذ. مختلف المباریات

آما أنه . الكرة حیث یتوجب علیه التحكم في قواعد اللعبة وفي التحركات وفي تصویب

 .یأخذ دور المتفرج عبر إعادة الصور ببطء مثلما یحدث مع الصور التلفزیونیة

وٕاذا ما كانت سباقات السیارات وكرة القدم تحتل صدارة هذه األلعاب، فإن بقیة 

ب أیضا الكثیر من الالعبین، منها ألعاب الكرة الطائرة والتنس تستقط الریاضات

  1.والهوكي و البلیاردو والغولف وكرة القدم األمریكیة

  :     خصائص العاب الفیدیو 

أما من ناحیة الخصائص التي تتمیز بها ألعاب الفیدیو فال یمكن حصرها في كونها جهاز  

جعله ذا أثر فاعل في تعزیز العملیة التعلیمیة المضمون والفكرة بشكل واضح، ی ینقل للطفل

والمعرفیة والثقافیة، بل تتمیز أیضا بخاصیة اكتساب المهارات  واكتساب المهارات اللغویة

التفكیر والتعلم والتثقف وتجدید معلوماته  حیث تنمي قدراته الذهنیة والفكریة وتدفعه إلى

م والتكنولوجیا،إضافة إلى أن ألعاب الفیدیو الیومیة، كما تفتح له آفاق جدیدة في مجال العلو 

 وسیلة هامة بالنسبة للطفل إذا أحسن استعمالها، فهي وسیلة ترفیهیة وتثقیفیة وأداة

توعیة تساعده في كثیر من مجاالت الحیاة االجتماعیة، كما أن هذه األلعاب تؤثر على 

ة إلى استیعاب في سن ما قبل المدرسة بحیث یكون الطفل بحاج سلوك الطفل خصوصا

  .القیم التي تعرض علیه، فیسعى إلى أن یسلك بأسلوب المحاكاة والتقلید
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ومن خصائص ألعاب الفیدیو أیضا أنها توفر المتعة والترفیه والتسلیة االجتماعیة وتشجع 

والتعاون واإلتحاد العام، وتقوي المهارات األكادیمیة للطفل وتزید من ثقته  العمل الجماعي

المشكالت والمصاعب التي تواجهه، إضافة إلى أنها تكسبه  ید من قدرته على حلبنفسه وتز 

لذاكرة، وحتى القوة والعزیمة التي تمدها بعض ا زیادة متمیزة في التنسیق والسرعة وتنشیط

خصائص ألعاب الفیدیو أنها  األلعاب القتالیة، والشيء األساسي الذي ال یمكن تناسیه في

مع التطور  الحدیثة، فهي المنتوجات رقمیة إلكترونیة متطورة تتطورتستعمل التكنولوجیات 

الرقمي والتكنولوجي الصناعي، أما من الجانب االجتماعي فالشيء الملفت للنظر هو 

األلعاب في العالج النفسي والسیكولوجي لألطفال وٕاعادة تأهیلهم ومعالجة  استعمال هذه

 1راكیةالعصبیة اإلد الذین یعانون من االضطرابات

واهم الخصائص التي وبهذا نكون قد تطرقنا في هذا المبحث تعریف العاب الفیدیو وانواعها 

  .تتمیز بها العاب الفیدیو 

  التحصیل الدراسي وأهمیته: المبحث الثاني 

 یعتبر التحصیل الدراسي من أسمى األهداف التربویة، ومن العملیات التي تسعى كل

الوصول إلى أعلى درجاتها، واذا كان النظام التربوي منظومة تربویة على تحقیقها و 

إعداد اإلنسان إعدادا جیدا بما یجعله قادرا على المساهمة في بناء  یهدف إلى

مدى تحصیل الفرد لما تعلمه من خبرات خالل  مجتمعه ، فإن ذلك یتوقف على

وفیر جید من التحصیل یتطلب ت السنوات التعلیمیة التي بها، والوصول الى مستوى

 .مجموعة من الظروف االجتماعیة ومحیطه الذي یتعلم به

إن عملیة انتقال المتعلم من مستوى دراسي إلى آخر مرهون بتحصیله الدراسي الذي 

للنجاح ، فالتحصیل الدراسي من أهم الموضوعات التي شغلت العدید من  یؤهله

ففي دراستنا هذه یعتبر التحصیل الدراسي متغیرا تابعا، خاضعا  األبحاث و الدراسات،

  .لتلمیذالمحیط الخاص 
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  .تعریف التحصیل الدراسي:المطلب األول

،إذ یرى بریسي أن "بریسي"هناك مجموعة من التعریفات قدمت في هذا االتجاه منها تعریف 

سواء ما یتصل منها  التحصیل الدراسي یشمل جمیع ما یمكن أن یتعلمه التلمیذ في مدرسته

  .بالجوانب المعرفیة أو الجوانب الدافعیة أو الجوانب االجتماعیة و االنفعالیة

،بأن مفهوم التحصیل الدراسي یتمثل في اكتساب المعلومات "فؤاد أبو حطب"كما یوضح 

والمهارات و طرق التفكیر وتغییر االتجاهات والقیم وتعدیل أسالیب التوافق ویشمل هذا 

  .المرغوبة وغیر المرغوبة فیها النواتج

حدوث :معززا هذا االتجاه فیرى أن مفهوم التحصیل الدراسي یعني"حسنین الكامل"ویضیف 

عملیات التعلم المرغوب فیها،ویتضمن ذلك الحقائق والمعلومات والمهارات والقیم 

  .واالتجاهات

في مادة دراسیة أو  إنجاز تحصیلي:التحصیل الدراسي بأنه" حین سلیمان قورة"في حین یرى 

  .مجموعة مواد مقدرة بالدرجات طبقا لالمتحانات المحلیة التي تجریها المدرسة

مدى : ویحدد التحصیل الدراسي بأنه" حسین قورة"مع " رجاء محمود ابو عالم"ویتفق 

استیعاب الطلبة لما تعلموه من خبرات معینة لمادة دراسیة مقررة ،كما یقاس بالدرجة التي 

یها الطلبة في االختبارات المدرسیة العادیة وفي نهایة العام الدراسي أو في ضوء یحصل عل

  1.االختبارات التحصیلیة المقننة

  .خصائص التحصیل الدراسي:المطلب الثاني

یكون التحصیل الدراسي غالبا أكادیمیا ،نظریا وعلمیا یتمحور حول المعارف والممیزات التي 

المختلفة خاصة والتربیة المدرسیة عامة تجسدها المواد الدراسیة 

  :كالعلوم،والریاضیات،والجغرافیا،والتاریخ،ویتصف التحصیل الدراسي بخصائص منها
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  یمتاز التحصیل الدراسي بأنه یحتوي منهاج مادة معینة أو مجموعة مواد لكل واحدة

 1.معارف خاصة بها

  الفصلیة الدراسیة یظهر التحصیل الدراسي عادة عبر االجابات عن االمتحانات

 .الكتابیة والشفهیة واألدائیة

  التحصیل الدراسي یعتني بالتحصیل السائد لدى أغلبیة التالمیذ العادیین داخل

 .الصف،وال یهتم بالممیزات الخاصة

التحصیل الدراسي أسلوب جماعي یقوم بتوظیف االمتحانات وأسالیب ومعاییر جماعیة 

  2.موحدة في إصدار األحكام التقویمیة

  .العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي:المطلب الثالث

ال شك أن هناك عوامل عدیدة تؤثر في التحصیل الدراسي منها ماهو ذاتي ویتمثل في 

الذكاء والدافعیة ومستوى الطموح ومستوى النضج الجسمي والعقلي و االنفعالي واالجتماعي 

ل ما یتوفر فیها من تفاعالت للطالب و اآلخر موضوعي یتضمن البیئة الدراسیة بك

  .اجتماعیة ومواد تعلیمیة و طرائق تدریس وٕامكانات مادیة 

هذا باإلضافة إلى البیئة األسریة وقدرتها على توفیر األمن النفسي واالستقرار االجتماعي 

  .للطالب

تلعب األسرة دورا هاما وبارزا في التحصیل الدراسي فاألسرة التي تعاني من حاالت التصدع 

واالنهیار بسبب الخالفات بین األبوین والشجار المستمر بین األفراد،كذلك المعاملة السیئة 

واإلهمال من جانب الوالدین لألبناء والمتمثلة في الكراهیة والنبذ والتهدید والعقاب واإلیذاء 

  .الجسدي تعد من العوامل التي تسهم إلى حد كبیر في تدني المستوى التحصیلي 

                                                           
یر غیر منشورة،جامعة مزیود أحمد،أثر التعلیم التحضیري على التحصیل الدراسي في مادة الریاضیات،رسالة ماجست 1

  .184،ص2009بوزریعة،
زینب عبد اهللا سالم سعد للوه،أثر المعاملة االسریة في التحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة التعلیم الثانوي،بحث مقدم  2

 111_110،ص2017لنیل درجة الدكتوراه، اكادیمیة الدراسات االسالمیة،جامعة ماالیا،كوااللمبور،
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أن المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي المنخفض لألسرة یؤثر سلبا على ویرى قزازة 

التحصیل الدراسي للطالب ،فالطالب الذي ینتمي إلى أسرة فقیرة مفككة اجتماعیا نجده یعاني 

من اضطرابات نفسیة وانفعالیة تنعكس على تحصیله الدراسي ،أما الطالب الذي ینحدر من 

مادي جید تكون نتائجه في التحصیل غالبا مرضیة ومشجعة أسرة مترابطة ومستواه ال

  1.لتحصیل أفضل

وتؤكد داوود أن اهتمام اآلباء بأبنائهم من حیث الرعایة والصداقة لهم یؤثر في تحصیلهم 

  .الدراسي وتفوقهم العلمي والعملي في جمیع المیادین المختلفة

ب كفاءة المعلم العلمیة و المهنیة ومن العوامل األخرى المؤثرة في التحصیل الدراسي للطال

،والتي ینبغي أن تكون فعالة في زیادة دافعیة الطالب نحو التحصیل الدراسي ومن أهم 

سلوكیات المعلم حرصه علال اإلرشاد والنمذجة والحماسة ،إطراءه المخلص وتعزیزه واهتمامه 

هودهم مما یدعم ومساعدته الملحة والتي تقود الطالب لعمل استدالالت عن قدراتهم وج

  تحصیلهم الدراسي

یتأثر التحصیل الدراسي للطالب بنوعیة المبنى المدرسي وما یوفره للطالب من مرافق 

وقاعات وصاالت وساحات أنشطة ومختبرات ومكتبات ومساجد بحیث تكون مالئمة 

اهم في لسیكولوجیة التعلم فإذا كانت المدرسة ال توفر الجو الدراسي المالئم للطالب فإنها تس

  .تدني التحصیل الدراسي أیضا

وتشیر الدراسات إلى أن هناك أیضا بعض العوامل األخرى التي لها تأثیر في التحصیل 

الدراسي منها استخدام التكنولوجیا التعلیمیة ومله من أثر في اختصار الوقت والجهد في 

ر إیجابیا على العملیة التربویة كذلك مساعدة وتحفیز وتشویق الطالب للتعلم مما یؤث

  .التحصیل الدراسي 

ویرى قزازة أن المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي المنخفض لألسرة یؤثر سلبا على 

التحصیل الدراسي للطالب ،فالطالب الذي ینتمي إلى أسرة فقیرة مفككة اجتماعیا نجده یعاني 
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لطالب الذي ینحدر من من اضطرابات نفسیة وانفعالیة تنعكس على تحصیله الدراسي ،أما ا

أسرة مترابطة ومستواه المادي جید تكون نتائجه في التحصیل غالبا مرضیة ومشجعة 

  .لتحصیل أفضل

وتؤكد داوود أن اهتمام اآلباء بأبنائهم من حیث الرعایة والصداقة لهم یؤثر في تحصیلهم 

  .الدراسي وتفوقهم العلمي والعملي في جمیع المیادین المختلفة

مل األخرى المؤثرة في التحصیل الدراسي للطالب كفاءة المعلم العلمیة و المهنیة ومن العوا

،والتي ینبغي أن تكون فعالة في زیادة دافعیة الطالب نحو التحصیل الدراسي ومن أهم 

سلوكیات المعلم حرصه علال اإلرشاد والنمذجة والحماسة ،إطراءه المخلص وتعزیزه واهتمامه 

ي تقود الطالب لعمل استدالالت عن قدراتهم وجهودهم مما یدعم ومساعدته الملحة والت

  1تحصیلهم الدراسي 

یتأثر التحصیل الدراسي للطالب بنوعیة المبنى المدرسي وما یوفره للطالب من مرافق 

وقاعات وصاالت وساحات أنشطة ومختبرات ومكتبات ومساجد بحیث تكون مالئمة 

ال توفر الجو الدراسي المالئم للطالب فإنها تساهم في لسیكولوجیة التعلم فإذا كانت المدرسة 

  .تدني التحصیل الدراسي أیضا

وتشیر الدراسات إلى أن هناك أیضا بعض العوامل األخرى التي لها تأثیر في التحصیل 

الدراسي منها استخدام التكنولوجیا التعلیمیة ومله من أثر في اختصار الوقت والجهد في 

ك مساعدة وتحفیز وتشویق الطالب للتعلم مما یؤثر إیجابیا على العملیة التربویة كذل

  .التحصیل الدراسي 

والفروق الفردیة بین الطالب من حیث العمر الزمني والعقلي والحاالت الصحیة والجسمیة 

  .والتي تلعب دورا هاما في التحصیل الدراسي 

كفاءتهم المهنیة ومساهمتهم  ونجد أیضا أن التدریب والتأهیل المستمر للمعلمین مما یزید من

الفعالة في زیادة التحصیل الدراسي لدى الطالب ،أما نظم التقویم واالمتحانات فیجب أن 
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تكون متطورة ومالئمة لروح العصر واحتیاجاته بأبعادها وأهدافها وفعالیاتها حتى یكون لها 

  مردود ایجابي في التحصیل الدراسي 

یث العمر الزمني والعقلي والحاالت الصحیة والجسمیة والفروق الفردیة بین الطالب من ح

  .والتي تلعب دورا هاما في التحصیل الدراسي 

ونجد أیضا أن التدریب والتأهیل المستمر للمعلمین مما یزید من كفاءتهم المهنیة ومساهمتهم 

 الفعالة في زیادة التحصیل الدراسي لدى الطالب ،أما نظم التقویم واالمتحانات فیجب أن

تكون متطورة ومالئمة لروح العصر واحتیاجاته بأبعادها وأهدافها وفعالیاتها حتى یكون لها 

  1 .مردود ایجابي في التحصیل الدراسي

  .شروط ومبادئ التحصیل الدراسي:المطلب الرابع

للتعلیم قوانین وأصول توصل إلیها علماء النفس والتربیة تجعل من التعلیم إفادة لصاحبه،ومن 

  :الشروط والمبادئ التي تساعد في عملیة التعلیم نذكر منهاهذه 

معناه أن الطالب لكي یتعلم شیئا ما أو خبرة معینة علیه أن یقوم :قانون التكرار .1

بتكراره حتى یصبح راسخا وثابتا في ذهنه وهذا لیس معناه أن یكون التكرار آلیا لیس 

القائم على الفهم والتركیز له معنى وٕانما یكون موجها یؤدي إلى التعلم الجید و 

 .واالنتباه،وأن یعي الطالب ما یدرسه

ویقصد بذلك أن تتم عملیة التعلم على فترات زمنیة یتخللها فترات من :توزیع التمرین .2

الراحة فالقصیدة التي یلزم بحفظها تكرارها عشر ساعات یكون تعلمها أسهل وأكثر 

ى خمسة أیام مثال بدال من حفظها ثباتا ورسوخا إذا قسمنا هذه الساعات العشر عل

 .في جلسة واحدة

                                                           
نجاح احمد محمد الدویك،اسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بالذكاء والتحصیل الدراسي لدى االطفال في مرحلة الطفولة  1

المتأخرة،بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في علم النفس والصحة النفسیة،الجامعة االسالمیة، غزة،كلیة 

 .80_79،ص2008التربیة،
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أي أن یأخذ المتعلم فكرة عامة عن الموضوع المراد دراسته ككل ،ثم :الطریقة الكلیة .3

 .بعد ذلك یبدأ في تحلیله إلى جزئیاته ومكوناته التفصیلیة

للتسمیع الذاتي أثر بلیغ في تسهیل التحصیل،وهو عملیة یقوم بها :التسمیع الذاتي .4

الب محاوال استرجاع ما حصله من معلومات أو ما اكتسبه من خبرات ومهارات الط

دون النظر غلى النص،وذلك أثناء الحفظ أو بعده بمدة قصیرة،ولعملیة التسمیع هذه 

فائدة إذا تبین للمتعلم ما أحرزه من نجاح وعالج ما یبدو من مواطن الضعف في 

 .التحصیل ،وللتأكد من الحفظ والفهم

یؤدي ارشاد المتعلم إلى االقتصاد في الجهد الالزم لعملیة التعلم وعن :والتوجیه االرشاد

طریقة یتعلم الفرد الحقائق الصحیحة منذ البدایة بدال من تعلم أسالیب خاطئة ثم یضطر لبذل 

الجهد لمحو المعلومات الخاطئة ،ثم تعلم المعلومات الصحیحة بعد ذلك فیكون جهده 

  1.مضاعفا

  .أهداف التحصیل الدراسي:مسالمطلب الخا

  :ولقیاس التحصیل الدراسي أهداف عدة منها

 .تحدید نتیجة الطالب النتقاله إلى مرحلة أخرى .1

 .تعیین نوع التخصص والدراسة الذي سینتقل إلیها الطالب من مرحلة ألخرى .2

 .القدرة على التعرف على القدرات الفردیة للطلبة .3

 .لالنتقال من مدرسة إلى أخرى االستفادة من نتائج التحصیل  .4

                                                           
ت وعالقته بالمستوى االجتماعي االقتصادي والتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة عایدة محمد العطا،تقدیر الذا 1

بمدارس محلیة جبل أولیاء،بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،كلیة الدراسات العلیا، 

  .44_43،ص2014
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وأكدت العدید من البحوث بوجود عالقة وظیفیة بین التحصیل الجید واالتجاهات الموجبة 

نحو المدرسة وهذا بدوره ینعكس بدوره بصورة إیجابیة كانت أو سلبیة على سلوك الطلبة نحو 

  1.المدرسة والتعلیم ویسهم في تعدیل التوافق النفسي واالجتماعي للطلبة

 .أهمیة التحصیل الدراسي:المطلب السادس

  یعمل التحصیل الدراسي على تحقیق التقدم واجتثاث رواسب التخلف منه ،فإذا كانت

المجتمعات تستمد بناء تطلعاتها المختلفة من ما توفره لها مخرجات التعلیم بأنواعها 

 .لدراسيفإن هذه المخرجات تقاس في إنجازها و كفاءتها بمقیاس یسمى التحصیل ا

  هو أحد الجوانب الهامة في النشاط العقلي الذي یقوم به الطالب والذي یظهر فیه أثر

 .التفوق الدراسي

 یعمل على معرفة مدى االستفادة التي حصل علیها الطالب ومعرفة مستواه. 

  .یساعد الطالب على معرفة نقاط القوة والضعف فیه

لطالب لمهارة ما،ومدى التقدم في سلوكه فالتحصیل الدراسي مؤشر هام على مدى امتالك ا

من خالل درجاته ،كما یمكن التنبؤ بالنجاح في مقررات تالیة كما یعطي تغذیة راجعة للطلبة 

،كما یمكن مقارنة أداء المجموعات المختلفة،كما تعتبر نقطة بدء لتدریس مقررات الحقة 

شكل كلي ،كما یمكن من خالل التحصیل الحكم على العملیة التعلیمیة ب

  2)المقررات،الطلبة،المعلمون،أسلوب وطریقة التدریس،التقویم،والتغذیة الرافعة(

  

  

                                                           
الدراسي في مادة الریاضیاتلدى طلبة المرحلة المتوسطة في  فكرت سعدون رشید، العوامل المؤدیة الى تدني التحصیل 1

مدارس مدینة الرمادي العراقیة من وجهة نظر المدیرین والمدرسین،رسالة مقدمة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 

  .17_16،ص2015في المناهج وطرق التدریس،جامعة الشرق االوسط،كلیة العلوم التربویة،

  
 .43_42طا،مرجع سابق،ص عایدة محمد الع 2
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  المراهقة : المبحث الثالث 

 مفهوم المراهقة : المطلب االول 

 إذا كانت الطفولة هي المرحلة التي ترسى فیها دعائم الشخصیة فإن

 وتأخذ فیها المراهقة هي المرحلة التي تتبلور فیها مالمح هذه الشخصیة

 معالمها طابع الثبات النسبي حتى تقدم لنا مع نهایتها مواطنًا ناضجًا راشداً 

 یتحمل وزر نفسه ویكون مستعدًا لدخول مرحلة الحیاة الحقیقیة وما تحمله

 . معها من أعباء أسریة واجتماعیة

 ومن هنا عرفت المراهقة بتعریفات متعددة تحمل المعنى ، إضافة إلى

 . ل المراهقة من تغییرات جسمیة وفسیولوجیة وسلوكیةما یحدث خال

 المراهقة هي المرحلة التي تبدأ من" بأن ) أحمد زكي صالح (یقول 

 البلوغ الجنسي وهو القذف عند البنین والطمث عند البنات وتنتهي بمطلع

 . "الرشد وهو االقتراب من االكتمال في النضج الجسمي والعقلي واالنفعالي

 هل تحدید بدایة مرحلة المراهقة إال أن نهایتها أمر بالغومن هنا یس

 الصعوبة بسبب عدم القدرة على تحدید مستویات النضج في مظاهر النمو

 األخرى كالنمو العقلي واالجتماعي واالنفعالي فهناك من یقول بأن الحیاة

 مهامصل اهللا علیه وسلم أسندت له  الحقیقیة تبدأ في األربعینات من العمر والنبي

  التبشیر بالرسالة السماویة مع بدایة العقد الخامس من عمره

 وعرفت المراهقة أیضًا ، بأنها جسر العبور من الطفولة إلى الرشد ندخلها -

 أطفاًال ونخرج منها راشدین فهي مرحلة التأهب للنضج في جمیع نواحي

نحو  المراهقوخاللها یتقدم  –النمو ، فمع نهایتها یصل الفرد إلى أقصى طول له 

إلى وعي  النضج العقلي واالنفعالي عن طریق االستقالل عن الغیر ، حتى یصل

 تام بالمعاییر االجتماعیة السائدة في محیطه ویتحمل مسئولیة
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 توجیه ذاته واتخاذ قرارات واختیارات تخص حیاته الشخصیة ویتبنى فلسفة

 . 1فیها خاصة توجه سلوكه وعالقاته بكل مقومات البیئة التي یعیش

 .خصائص المراهقة:المطلب الثاني

ثمة مجموعة من التحوالت التي تنتاب المراهق أثناء انتقاله من عالم الطفولة إلى عالم 

النضج والرجولة ، وتتمثل في التحوالت البیولوجیة والفیزیولوجیة ، والتحوالت 

  ...ة ، والتحوالت االجتماعیةالنفسیة،والتحوالت الجنسیة،والتحوالت العقلیة،والتحوالت االنفعالی

عامل الوراثة والتكوینات :ویستند نمو الفرد إلى مجموعة من العوامل األساسیة هي -

وهذه العوامل هي التي تتحكم في المراهقة .العضویة،والغذاء وعامل البیئة والمجتمع والثقافة

  .بشكل من األشكال

  :الخصائص النمائیة والعضویة -

جموعة من التحوالت العضویة و الفیزیولوجیة التي تغیر بنیة تحدث في فترة المراهقة م -

المراهق جذریا،إذ تنقله من فترة الطفولة إلى فترة الرجولة وتمس هذه التحوالت البنیة الجسدیة 

  ...والبنیة التناسلیة وبنیة الوجه والبنیة الدماغیة والعصبیة

مو العضوي والجسدي الذي یشبه ومن بین التحوالت العضویة التي تلحق بالمراهق سرعة الن -

نمو الطفل خالل التسع أشهر األولى من میالده ،ویالحظ أن هذا النمو یتحقق قبل سنة من 

فترة البلوغ ،باتساع الكتفین والمنكبین وظهور شعر الذقن واللحیة والعانة واإلبط ،وتغیر 

الطفولیة واألنثویة  الصوت من الرقة إلى الغلظة ،وتغیر مالمح الوجه بالتخلص من المالمح

واكتساب المالمح الذكریة واتساع الجبهة والفكین وانتفاخ األنف وامتداد القامة والساقین 

واألطراف والعضالت بشكل سریع وانجذاب الهیكل العظمي نحو األعلى ونمو جهازه 

ل التناسلي ونضج الخصیتین،وبدایة اإلفرازات المنویة وبالتالي قدرة المراهق على التناس

                                                           
, م2014-2013لیبا ،,علم النفس والنمو ، مركز مناهج التعلمیة والبحوث تربویة , د محمد عبد اهللا العابد ابو جعفر   1

  112-111ص 



 االطار النظري

 

 
37 

واإلخصاب واإلنجاب ،والسبب في ذلك یعود إلى نشاط الغدة النخامیة والغدد الجنسیة عالوة 

  .على میله إلى الخفة والسرعة في الحركة

أما فیما یخص البنت المراهقة فهي أطول قامة وأثقل وزنا مقارنة بالذكور ویتحقق ذلك من  -

وغ في وقت مبكر مقارنة بالذكر إذ سن الحادیة عشر إلى الرابعة عشر كما یتجسد عندها البل

تتمیز مراهقتها بالطمث أو الدورة الشهریة ،كما تتمیز مراهقة البنت باطراد نموها السریع 

جسدیا وعضویا ،واتساع أردافها وأعلى الفخذین واستدارة حوضها وقابلیتها لإلخصاب 

والتمیز بالمالمح والحمل وتناوب المبیضین على إفراز البویضة وبروز الثدیین ونتوئهما،

  1...األنثویة

  :الخصائص النفسیة -

تحدث التحوالت العضویة والفیزیولوجیة لدى المراهق بصفة عامة مجموعة من التغیرات  -

النفسیة الشعوریة والالشعوریة كاإلحساس بنوع من الشعور الغامض والمضطرب والالمتوازن 

بتغیر ذاته فیزیولوجیا وعضویا مما  بسبب عدم فهم تلك التغیرات فهما حقیقیا ،والشعور كذلك

یؤثر ذلك على نفسیته إیجابا أو سلبا،ناهیك عن االضطراب الذي تحدثه أثناء إدراك المراهق 

لذاته وجسده مما یولد لدیه في كثیر من األحیان حاالت التوتر والصراع واالنقباض والتهیج 

  ...االنفعالي والشعور بالنقص

مرحلة المراهقة تتمیز على مستوى الشعور واألنا بتنمیة الهویة إلى أن " ایركسون"فیذهب  -

واالستقاللیة واالعتراف بالشخصیة وتحقیق النضج الجنسي،ومواجهة مختلف ردود 

  2.األشخاص اآلخرین من أجل تحصیل الهویة الحقیقیة 

 :الخصائص االنفعالیة -

ي تطرأ على المراهق وأغلب تتمیز مرحلة المراهقة أیضا بالتغیرات االنفعالیة العدیدة الت -

هذه االنفعاالت من النوع الحاد الذي یجعل صورة المراهق غیر صورة الطفل الهادئ 

                                                           
 40-39ص ,2016جمیل حمداوي ، المراهقة وخصائصها ومشاكلها وحلولها ، شبكة االلوكة ، .د 1
 41-40ص,2016جمیل حمداوي ، المراهقة وخصائصها ومشاكلها وحلولها ، شبكة االلوكة ، .د 2 2
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الودیع التي كان علیها في المراحل السابقة وفي الواقع إن مرحلة المراهقة من هذه 

سبة الناحیة أعلى لحدة انفعاالتها تكاد أن تكون مرحلة میالد جدیدة ،فصورة المراهق بالن

لألبوین هي صورة الطفل الصغیر الذي ینفعل ألتفه األسباب والذي یثور لغیر سبب أو 

لسبب ال یعرفه األبوان على وجه التحدید فالطفل في سنوات عمره األولى إذا أغضبته أو 

رفضت أحد طلباته ال یقابلك إال بالثورة والبكاء واالرتماء على األرض وغیر ذلك من 

الحادة التي ال یستطیع األبوان التصرف بالنسبة لها في أحوال كثیرة الصور االنفعالیة 

والتي یواجهانها في الغالب بمراضاة الطفل أو تنفیذ ما یطلبه مكرهین حتى یسكت أو 

  .یهدأ،أو على العكس یقابالنها بالحزم و القسوة والشدة حتى یسكت الطفل ویستكین

یست موجهة في حقیقتها لشيء محدد أو لألم وثوراته هنا أعلى في مرحلة المراهقة فهي ل -

أو لألب بالذات وٕان ارتبطت وقت حدوثها ببعض الطلبات أو االحتكاكات العادیة التي 

كان یمكن أن تمر بسالم ،وٕانما هي ترجع في حقیقتها إلى طبیعة المرحلة التي یمر بها 

أن یتصرف بالنسبة والمشاكل التي تواجهه وأنواع الصراع التي یتعرض لها وال یستطیع 

لها ،ویجد في طلب یرفضه األب مثال أو كلمة یقولها وال ترضیه ،متنفسا لما یضطرب 

بداخله فینطلق مندفعا ثائرا ضد األب وضد الجمیع وقد یكون الطلب بسیطا یمكن 

تحقیقه لو استمرت المناقشة هادئة بین األب واالبن حتى یتوصال إلى حل بالنسبة له 

ة بدورها غیر عنیفة وال تستحق الثوران الذي یقیمه االبن من أجلها ولكن وقد تكون الكلم

لیس السبب هو الطلب نفسه أو الكلمة في حد ذاتها ،وٕانما في الغالب هو مجموعة 

العوامل وأنواع الصراع التي تمثل حیاة المراهق بكاملها وما یتعرض له من ضغوط 

رغ عن طریقه بعض ما یثور ویضطرب والتي یجد في أیة مناسبة تعرض له متنفسا یف

  1.داخله
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  :الخصائص االجتماعیة

یأخذ النمو االجتماعي في هذه المرحلة شكال مغایرا لما كان علیه في فترات العمر  -

السابقة فبینما نالحظ اضطراب النمو االجتماعي للطفل منذ والدته ومنذ ارتباطه في 

ا جمیع مقومات حیاته فهي مصدر غذائه السنوات األولى باألم بالذات التي تتمثل فیه

ومصدر أمنه وراحته وهي الملجأ الذي یحتضنه أو بمعنى أدق هي الدنیا كاملة بالنسبة 

ثم اتساع دائرة الطفل االجتماعیة لتشمل األفراد اآلخرین في األسرة ثم األقارب وأطفال 

الجتماعیة التي تمثل الجیران وهكذا ،إال أن هذه العالقات جمیعها تكون داخل الدائرة ا

األسرة وارتباطاتها،وال یخرج الطفل عن هذه الدائرة لیكون لنفسه ارتباطات خاصة خارج 

  .نطاق األسرة إال في فترة المراهقة

وال تتغیر هذه الصورة إال مع المراهقة عندما تبدأ تتكون عالقات من نوع جدید تربط  -

تد ارتباطه بجماعات معینة منهم و یزداد المراهق بغیره من المراهقین والشبان وعندما یش

والؤه وتكون هذه العالقات واالرتباطات في العادة على حساب ارتباطه باألسرة و 

إحساسه باألمن والراحة عن طریق انتمائه إلیها وٕالى األبوین بالذات وشعوره بالحب 

  .والعطف والحنان في المحیط الذي یجمعه بهما ویضمه إلى رحابهما

ن فقد تغیر الحال وأصبح المراهق ینأى بنفسه عن صحبتهما بل ویكره هذه أما اآل -

الصحبة فقد كبر وأصبحت له حیاته الخاصة وأصبح أصدقاء من خارج محیط األسرة 

یشاركهم أسراره ویشاركونه أسراره یجد في صحبتهم ألفة وجوا غیر الجو الذي یعیشه 

ى هذا الجو الجدید وٕالى هذه األلفة السارة داخل المنزل وبالتالي فهو یمیل إلى الخروج إل

وٕالى هؤالء األصدقاء الجدد ویفضل صحبتهم عن البقاء في البیت الذي أصبح یمل 

  1.وجوده فیه ،وال یجد لنفسه بداخله متنفسا یرضي حاجاته الجدیدة ورغباته الناشئة
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 :عالقة المراهق باألسرة: مطلب الثالث 

في تنشئة المراهق وتنمیته فعالقة الوالدین فیما بینهما واالتفاق  للروابط العائلیة أهمیة خاصة

وخلق جو هادئ ینشأ فیه الفرد نشأة متزنة یترتب علیها تمتع األبناء بالثقة بالنفس أما  بینهما

إذا حدث العكسسواء بالطالق أو الهجر ینشأ في األوالد مشكالت أو التهدید، كل هذا له أثر 

لتركیز واالستیعاب خاصة أن بدایة مرحلة المراهقة تمیزها المیوالت ا في قدرة الطالب على

 األودبیة فتعامل األسرة مع هذا

  1المشكل بإیجابیة یساعدهم على استخدام استقاللیتهم استخداما ایجابیا وبناءا

  .عالقة المراهقین بالمدرسة:المطلب الرابع

إذا كانت األسرة الخلیة األولى في حیاة المراهقین فإن المدرسة تحتل المرتبة الثانیة ولكنها 

تختلف عن األسرة في أنها أكثر اتساعا وتعقیدا ،إال أن العالقات فیها لیست بنفس الدفء 

  والعمق واالستمراریة 

المراهق وتلعب العملیة التعلیمیة دورا مهما وبارزا في تشكیل جوانب شخصیة 

وسلوكه،فالمناهج الدراسیة وطرق التدریس واألسالیب والتقنیات التربویة قد تساعد على نمو 

  شخصیة المراهق أو تعیق هذا النمو

ویرى االختصاصیون في التربیة والتعلیم أن إدارة الصف یجب أن تتم بطریقة یمثل فیها 

طریق النقاش واالكتشاف،ومشاركة الطالب الدور الرئیسي في التعلیم ،بحیث یتم التعلیم عن 

كل فرد في الصف فیشترك في التخطیط والتنظیم والتنسیق والتنفیذ والمتابعة وأخیرا التقویم 

،وٕاذا أسهم كل فرد في ذلك كان دافعه على العمل والمثابرة قویا،كما یجب أن تتوفر في 

  الصف الدراسي فرص التعلم الذاتي 
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ا فهو یؤثر في المراهقین بأقواله وأفعاله ومظهره وسائر ویلعب المعلم في الصف دورا هام

تصرفاته التي یمتصها المراهقین بصورة واعیة أو الواعیة ،كما یتعلمون الكثیر من أنواع 

  1السلوك بواسطة عملیة التناهي 

  :ولذا نجد أن بعض الدراسات تركز على أنماط شخصیة المعلم ،وتقسم هذه األنماط إلى

 تقوم على أساس تقدیر السن وفصاحة القول والحكمة،وما على :دیةالقیادة التقلی

  .األفراد إال الطاعة المطلقة

 تعتمد على الصفات الشخصیة المحبوبة وفیها قوه الجاذبیة :القیادة الجذابة. 

 تقوم على الطاعة والوالء لمجموعة األصول والمبادئ والقواعد  :القیادة العقالنیة

 .شخصیة المراعیة ولیس العتبارات

 تقوم على االستبداد والتعصب وتستخدم أسالیب الفرض والتخویف  :القیادة التسلطیة

 .والترهیب

 تقدم المعلومات إلى اآلخرین دون التدخل في شؤونهم :القیادة غیر المنضبطة. 

 تقوم على احترام شخصیة الفرد ،فالفرد یعتبر غایة في ذاته  :القیادة الدیمقراطیة

 2. شارة والتعاون وتعتمد على االست

هناك صراع دائم بین المراهقین وبین تلك األنماط من القیادات ،سواء داخل المدرسة أم في 

 :الصف ،وغالبا ما تنتهي الصراعات بفرض المناخ التسلطي وذلك لألسباب التالیة

  أن غالبیة التالمیذ ال یرغبون في تحمل المسؤولیة لخوفهم من الفشل .1

ین على القیام بعمل بحسب طریقته الخاصة ،فإنه یجد أن إذا أصر بعض المراهق .2

المعلم المتسلط یفقد أعصابه ویغضب ویهزأ منه أمام اآلخرین فیخلق جوا من الذعر 

 .وعدم الرغبة في الحث واإلطالع

                                                           
 .442-441,م 2002, لبنان  –بیروت , الحدیثة  دار النهضة,  1ط , مریم سلیم ، علم النفس النمو  1
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أن هذا التعامل التسلطي یؤثر على مشاعر المراهقین فیفقدون الثقة في أنفسهم  .3

فا من السلطة وبالتالي نجد الكثیر من المراهقین ویحجمون عن القیام بأي عمل خو 

إتكالیین یعتمدون على الغیر ویتعودون على االستسالم واالنسحاب والعدوان 

 .والغضب

 :ومن خصائص جو الصف في المناخ التسلطي ما یلي

  في المناخ التسلطي في الصف یتم إجبار التالمیذ على أداء واجبات محددة ،وتعتبر

  .أهمیة من عملیة التعلم ذاتها المعلومات أكثر

  یركز المعلم على تقدیم المحتوى في صور حقائق ومعارف،بهدف تقدیمها في

االمتحان ،في واقع األمر  یخزن التلمیذ المعلومات ویسردها في االمتحان وینساها 

 .بعد ذلك

  یركز المعلم على محتوى المقرر في الكتب المدرسیة دون التنویع في مصادر البحث

 .اإلطالع،ویتوقع من التالمیذ تقبل األهداف المحددة للمنهجو 

  یقیم المعلم المنهج إجراءات شكلیة وضوابط مفروضة في الصف كما یقیم عالقات

 .شكلیة مع تالمیذه

  یتبع المعلم المنهج الموضوع بدقة ویتجنب المشكالت وال یشجع تالمیذه على إبداء

 .الرأي والنقد أو عرض المقترحات

  االحترام للمعلم كسلطة وال یثق في أحكام تالمیذه ،أي أنه یركز على االتصال یطلب

من جانب واحد من المعلم إلى المتعلم مع وجود اتصال ضعیف بین المتعلمین 

 .أنفسهم

 یقوم بالتدریس اإللقائي وبقدم معلومات یعتقد بأنه على التلمیذ ان یعرفها. 

  1.جوا من عدم الثقة ،ومن نقص االهتمام باآلخرینینمي بین تالمیذه تنافسا ،ویخلق بینهم 
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 العالقة النفسیة بین المراهق واألستاذ:مطلب الخامس 

إن عالقة األستاذ بالتلمیذ تلعب دورا هاما وأساسیا في بناء شخصیة المراهق لدرجة انه 

مرآة تعكس المفتاح الموصل إلى النجاح التعلیمي أو فشله إذ یعتبر التلمیذ  یمكننا اعتبارها

واالنفعالیة واستعداداته ألداء عمله، فهو إن أظهر روح التفتح للحیاة،  حالة األستاذ المزاجیة

بالتلمیذ لیست سهلة وباألمر الهین كما یتصوره البعض،  إذن فالعالقة التي تربط األستاذ 

 فنجاح أو فشل هذه العالقة مرتبط ارتباطا وثیقا

القة التلمیذ بوالدیه فإن كان االحترام تكون كذلك مع بمجموعة من العوامل المعقدة كع

  1العكس حدث كذلك مع األستاذ األستاذ ٕوان كان
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  عبة بابجي لتعریفpubg 

 عادات استخدام لعبة :  المحور االولpubg  

 حاجات وٕاشباعات التي تحققها لعبة بابجي :  المحور الثاني 

  لدى مستخدمیها

  ثیرات لعبة بابجي على التحصیلتأ : الثالثالمحور 

 .الدراسي والعالقات االجتماعیة لدى مستخدمیها 

 نتائج الدراسة  
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  :PUBGماهي لعبة بابجي 

 )PUBG) Player Unknown’s Battlegrounds لعبة ببجي 

في  2017صدرت لعبة ببجي المعروفة أیضًا بلعبة ساحات معارك الالعبین المجهولین عام 

ویندوز مارس، وكانت نسختها األولى مخصصة ألجهزة الكمبیوتر وأنظمة تشغیل /شهر آذار

وأنظمة تشغیل  للهواتف المحمولة وٕاكس بوكس ون، لیتم فیما بعد طرح النسخة الجدیدة

 .ios آندروید ونظام

اللعبة تنتمي إلى ألعاب البقاء، حیث یحاول الالعب أن یحافظ على حیاته داخل اللعبة حتى 

ناجحة في تجمیع األسلحة والذخائر والدروع، النهایة، وذلك من خالل اتباعه استراتیجیة 

 .والحفاظ على نفسه بمواجهة الالعبین اآلخرین وقتلهم جمیعاً 

العب، یجدون أنفسهم على خریطة، ثم یبحث كل العب 100عدد الالعبین في لعبة ببجي 

عن األسلحة والذخائر وعلب اإلسعاف وحقن األدرینالین وما إلى هنالك من أدوات اللعبة، 

دأ المعركة التي یكون هدف كل العب فیها أن یقتل الالعبین جمیعًا ویبقى حیًا حتى تب

 .النهایة

وفي اللعبة ثالث خرائط یقوم الالعب باختیار واحدة منها لیدخل إلى المعركة، تختلف 

الخرائط الثالث من حیث الحجم والطبیعة، فالخریطة األساسیة هي الخریطة المتوسطة 

ن متصلتین وفیها غابات، فیما تبدو الخریطة الثانیة أكبر وذات طبیعة وتتألف من جزیرتی

صحراویة، أما الخریطة الثالثة فهي األصغر حجمًا وهي عبارة عن ثالث جزر خضراء 

  1 .متصلة مع بعضها بجسور

 

 

 

 

                                                           
    https://www.hellooha.com/articles/859- مخاطرها- هي-وما-Bubg-ببجي-لعبة- هي-ما    1
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 االطار التطبیقي

 

 
48 

:البیانات الشخصیة   

یوضح جنس العینة): 1(الجدول رقم  

 النسبة المئویة التكرار المتغیر 

 63.9 39 ذكـــــــــــور

 36.1 22 إناث

 %100 61 المجموع

 

 

یوضح جنس أفرادالعینة): 01(الشكل   

63.9من خالل تحلیل الجدول المتعلق بتوزیع المتغیر الجنس ، یتبن ان الذكور نسبتهم  % 

من العینة البحث وهذا  36.1اكثر ممارسة للعبة بابجي من االناث التي قدرت نسبتهم ب 

.یرجع الى تفضیل مثل هذه االلعاب لفئة الذكور خاصة االلعاب الحربیة والقتالیة   

 

 

64%

36%

0% 0%

ذكور

اناث
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یوضح سن أفراد العینة  ):2(رقم جدولال  

 النسبة المئویة التكرار المتغیر

15إلى  13من   20 32.8 

18إلى  16من   41 67.2 

 %100 61 المجموع

أكبر نسبة ،  18الى  16من خالل الجدول نالحظ ان الفئة العمریة التي تمثلت من سن 

 15، ویلیهم الفئة العمریة ما دون سن  68.2یمثلون السواد االعظم من الالعبین بنسبة 

32.8سنة بنسة   

بابجيلعبة الفراد یوضح المستوى التعلیمي ):3(رقم جدولال  

 النسبة المئویة التكرار المتغیر

 . 0 دون مستوى

 6.6 4 ابتدائي

 29.5 18 متوسط

 63.5 39 ثانوي

 %100 61 مجموع
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یوضح المستوى التعلیمي لمستخدمي لعبة بابجي ):02(الشكل   

نالحظ من خالل الجدول المتعلق بتوزیع المتغیر المستوى التعلیمي ان اغلبیة العظمى او 

 .63.5المطلقة من ممارسة لعبة من أصحاب المستوى ثانوي الذي وصل الى نسبة بلغت 

فكلما اصبح مراهق أكبر سنا أصبح .. نسبة  29.9ثم یلیهم اصحاب المستوى المتوسط 

.لدیه الحریة في ممارسة مثل  هذه االلعاب   

عادات استخدام لعبة بابجي: المحور األول  

مرات ممارسة لعبة بابجيیوضح  عدد ):4(الجدول رقم  

 النسبة المئویة التكرار المتغیر 

 49.2 30 دائما 

 29.5 18 أحیانا

 21.3 13 نادرا

 %100 61 المجموع
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في جدول نالحظ أن أغلبیة مستخدمین لعبة بابجي یمارسون لعبة دائما والتي بلغت نسبتها 

29.5، وهناك من یمارسها احیانا  بنسبة 

.فراد العینة في ممارسة لعبة

 النسبة المئویة

36.1 

42.6 

21.3 

100% 

فراد العینة في ممارسة لعبة
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في جدول نالحظ أن أغلبیة مستخدمین لعبة بابجي یمارسون لعبة دائما والتي بلغت نسبتها 

، وهناك من یمارسها احیانا  بنسبة 49.2 االخیرة فهیا  الفئة النادرة التي %

21.3قدرت ب  % . من مستخدمي بابجي

فراد العینة في ممارسة لعبةیوضح عدد الساعات التي یقضیها أ):

 التكرار

22 

 26ساعات 3من ساعتین إلى 

 13ساعات فأكثر

61 

فراد العینة في ممارسة لعبةیوضح عدد الساعات التي یقضیها أ):03

من ساعتین إلى 
ساعات3 ساعات فأكثر 3من 

42.6%

21.3%
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في جدول نالحظ أن أغلبیة مستخدمین لعبة بابجي یمارسون لعبة دائما والتي بلغت نسبتها 

االخیرة فهیا  الفئة النادرة التي ، اما الفئة 

 من مستخدمي بابجي

یوضح عدد الساعات التي یقضیها أ):5(رقم جدولال  

 المتغیر 

 أقل من ساعة

 من ساعتین إلى 

ساعات فأكثر 3من   

 المجموع

 

 

03(الشكل   
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32.1تظهر بیانات الجدول السایق ان  % یقضون وقت اقل من ساعة من ممارسة اللعبة ،  

ساعات ینسة قدرها  3یلیهم  الذین یقضون الذین یقضون وقت یتراوح ما بین ساعتین الى 

42.6% 21.3وهي اعلى نسبة في ممارسة لعبة بابجي ، ثم تنخفض النسبة لتصل الى   % 

.ساعات فأكثر  3بالنسبة للذین یقضون وقت ما بین    

یوضح عدد الساعات التي یقضیها أفراد العینة في ممارسة لعبة بابجي ) : :06(االجدول 

.حسب متغیر السن   

كم وقت تقضیه في 

ممارسة لعبة بابجي 

pubg 

 السن

الى   13  المجموع  16الى  15 15

 %ن ت %ن ت %ن ت

 %36 22 %37 15 %35 7 اقل من ساعة 

3من ساعتین الى  سا   9 45% 17 41% 26 43% 

 %21 13 %22 9 %20 4 سا فأكثر  3من 

 %100 61 %100 41 %100 20 المجموع 

 15الى  13من خال الجدول الممثل اعاله نالحظ أن افراد العینة التي تتراوح أعمارهم من 

في الجنس  %45سا  في لعبة بابجي التي قدرت بنسبة  3الى  2 سنة والذین یقضون من

  .%41سنة بنسبة  18الى  16یلیها الفئة العمریة من 

ثم   %35من ساعة بنسبة  في حین كانت هناك فئة تقضي في الوقت اللعبة یومیا اقل

سنة 15الى 13سنة ، كما أن الفئة التي تتراوح أعمارهم من  18الى16لفئة   %37بنسبة 

 18الى 16ألصحاب الفئة   %22ثم بنسبة  %20ساعات فاكثر قدرت بـ  3والذین یقضون

  .سنة 



ى من خالل المعطیات نستنتج أن معظم المراهقین الذین یقضون في اللعب من ساعتین ال

سنة وذلك لعدة اسباب أهمها هذه المرحلة العمریة 

التي یتمیز فیها بحب االكتشاف ومحاولة صرف فائض الطاقة ، والتي یتمیز بها المراهق 

 یوضح عدد مرات دخول أفراد العینة للعبة یومیا

النسبة المئویة

31.1

29.5

26.2

13.1

100%

26.2%

مرة واحدة
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من خالل المعطیات نستنتج أن معظم المراهقین الذین یقضون في اللعب من ساعتین ال

سنة وذلك لعدة اسباب أهمها هذه المرحلة العمریة  15الى 13ساعات تتراوح أعمارهم من 

التي یتمیز فیها بحب االكتشاف ومحاولة صرف فائض الطاقة ، والتي یتمیز بها المراهق 

  .عن طریق اللعب 

یوضح عدد مرات دخول أفراد العینة للعبة یومیا): 

 النسبة المئویة التكرار

19 31.1 

18 29.5 

16 26.2 

8 13.1 

61 % 

31.1%

29.5%

13.1%

مرة واحدة مرتین مرات3 مرات فأكثر4
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من خالل المعطیات نستنتج أن معظم المراهقین الذین یقضون في اللعب من ساعتین ال

ساعات تتراوح أعمارهم من 3

التي یتمیز فیها بحب االكتشاف ومحاولة صرف فائض الطاقة ، والتي یتمیز بها المراهق 

عن طریق اللعب 

): 7(الجدول رقم

 المتغیر

 مرة واحدة

 مرتین 

مرات 3  

مرات فأكثر 4  

 المجموع
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  یوضح عدد مرات دخول أفراد العینة للعبة یومیا): 04(الشكل 

توضح بیانات الجدول أن أكثر من مرات دخول أفراد العینة على اللعبة یومیا في الیوم ال 

یلهم الذین یستخدمون لمرتین بنسبة  %31.1مرة واحدة في الیوم والتي بلغت بنسبة یزید عن 

مرات فأكثر التي تراةحت ما بین  4مرات و  3، ثم الذین یستخدمونها  29.5%

26.2%,13.1%.  

حسب  pubgاألوقات التي یمارس فیها أصحاب العینة لعبة بابجي ): 8(الجدول رقم 

  :متغیر الجنس 

االوقات التي 

یمارس فیها لعبة 

 pubgبابجي 

  الجنس

  المجموع  إناث   ذكور 

  %ن ت %ن  التكرار %ن  ت

 %31 19 %32 07 %31 12  مرة

 %30 18 %40 09 %23 09  مرتین 

 %26 16 %14 03 %33 13  مرات 3

 %13 8 %41 03 %13 05  مرات فأكثر  4

 %100 61 %100 22 %100 39  مجموع 

نالحظ من خالل الجدول البیانات أن االوقات التي یمارس في أصحاب العینة للعبة بابجي  

pubg  في حین عن الذكور  %40، بلغت اكبر نسبة عند االناث في فئة مرتین  قدرت بـ

لإلناث ، في حین   %11و   %33مرات بالنسبة لذكور  3، ثم تلیهم فئة %23بنسبة 

  .لإلناث  %41لذكور  %13مرات فأكثر  4بلغت فئة 

ومنه نستنتج أن فئة اإلناث هم اكثر في دخول الى للعبة بابجي عن الذكور وهذا راجع 

حسب حدي علمنا اال عدم وجود انشغاالت أكثر من  فئة الذكور الذین هم في هذه المرحلة 

عكس االناث هذا راجع الى ....  یمرون بین توافق مع انشغاالتهم من عمل الى غیر ذلك

  .ادات و تقالید مجتمع الجزائري ع
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 یوضح أوقات ممارسة لعبة بابجي):9(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر 

  0  0  صباحا

  21.3  13  مساءا

  39.3  24  لیال

  39.3  24  في كل األوقات

 %100  61  المجموع

  

وقت اللیل والتي جدول یوضح البیانات أن أكثر أوقات ممارسة للعبة لدى المراهقین  هو في 

مساءا  ض، ثم تنخف %39.3، ثم یلیهم في كل االوقات وهي نفس النسبة  %39.3بلغت 

، وهذا راجع الى أن مستخدمي لعبة بابجي یفضلون الوقت  %0وتنعدم صباحا  21.3%

، وهذا راجع إلى أن الفترة اللیلیة فترة نقاهة بالنسبة لمستخدمي اللعبة ،لهذا لعب في لیل 

  .إلى اللعب لیالیلجأون 

  یوضح الشعور عند التوقف عن لعبة بابجي): 10(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  44.3  27  التعب

  13.1  8  القلق

  11.5  7  التوتر

  31.1  19  شعور عادي

 %100  61  المجموع

  

في حالة نالحظ من خالل بیانات الجدول التالي أن ربع من العینة الدراسة یشعرون بالتعب 

هم المراهقین الذین   %31.1، و  %44.3عن توقف عن اللعب ، والتي بلغت بنسبت 

یشعرون بشعور عادي عند التوقف من هذه اللعبة ، وهناك فئة عند توقف من لعب تشعر 
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، ومنه نستنتج أن اللعبة تؤدي الى الشعور بالتعب واالرهاق %13.1بالقلق وهي بنسة 

  .طویلة في اللعبخاصة عند قضاء ساعات 

 یوضح األشخاص المفضلین لممارسة لعبة البابجي معهم): 11(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  29.5  40  بمفردك

  65.6  18  مع األصدقاء

  4.9  3  مع األهل

 %100  61  المجموع

انهم یفضلون اللعب مع   %65.6من خالل الجدول بیانات نالحظ ان اغلبیة مطلقة بـ  

،  %"29.5االصدقاء ، ثم یلیهم الفئة المراهقین الذین یحبون اللعب مع انفسهم وهي بنسبة 

  . %4.9وهناك الفئة اقلیة التي تمارس اللعبة مع االهل والتي ال تتجاوز نسبتها 

وهذا راجع إلى أن معظم مستخدمي لعبة بابجي یمیلون إلى اللعب مع األصدقاء بهدف 

  .التنافس وعرض المهارة في اللعب من أجل الفوز

  :حاجات وٕاشباعات التي تحققها لعبة بابجي لدى مستخدمیها: المحور الثاني

 یوضح أسباب ممارسة لعبة بابجي): 12(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  59  36  قضاء وقت الفراغ

  1.6  1  التنفیس عن الغضب

  0  0  اثبات الذات

  9.8  6  اثبات التفوق

  23  14  عرض المهارة في اللعب

  4.9  3  التعرف على أصدقاء جدد

  1.6  1  آخر

 %100 61  المجموع



 االطار التطبیقي

 

 
57 

  

  

  یوضح أسباب ممارسة لعبة بابجي ):05(الشكل 

االكثر أهمیة  والذي نالنحظ من  خالل جدول البیانات ان قضاء وقت الفراغ یمثل السبب 

، ثم یلیه السبب المتعلق %56لممارسة لعبة بابجي وهو بنسبة عینة الدراسة دفع افراد 

،  والتعرف  %9.8، ثم اثبات التفوق بنسبة قدرت بـ  %23بعرض المهارة في اللعب بنسبة 

 %1.6تنفیس عن الغضب بـ ال  ، ثم یلیهم الفئة اقلیة جدا في %4.9عن االصدقاء بنسبة 

ى المحوثین حیث أجابو أسباب ممارسة لعبة ،  وفي الترتیب االخیر جاء االختیار أخر لد

كورونا حیث بلغت  ظهور فیروس بابجي اكتساب التحدي بین االشخاص وسبب اخر

  .فقط  1.6%

 یوضح ماهیة االشباعات التي تحققها لعبة بابجي ): 13(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  32.8  20  تكوین صداقات

  8.2  5  الشعور بالسعادة

  14.8  9  الشعور بالتفوق

  1.6  1  تحقق لي اشباع عاطفي
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  37.7  23  تتیح لي فرصة التنافس

  4.9  3  آخر

  100  61  المجموع

من خالل الجدول التالي نالحظ أن إتاحة الفرصة للتنافس مع األخرین تمثل اكبر إستفادة 

االختیار نسبة  بالنسبة لممارسي لعبة بابجي من افراد عینة البحث حیث حازت  هذا 

وفي ترتیب الثالث  الشعور بالتفوق بنسبة  32.8، یلیه تكوین صداقات بنسبة  37.7%

، یلیه اختیار االخیر من طرف %8.2في حین حاز الشعور بالسعادة بنسبة  % 19.8

،  % 4.9المبحوثین والذي ذكرو فیه إكتساب مهارات قتالیة  ، التسلیة والمتعة وقدر بـ نسبة 

  .%1.6رتیب االخیر جاء تحقیق االشباع العاطفي بنسیة وفي الت

 یوضح انجذاب الستخدام لعبة بابجي): 14(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  26.2  16  متعة الفوز

  3.2  2  األلوان

  3.2  2  جودة الصورة

  3.2  2  تضاریس الجغرافیة للعبة

  3.2  2  الموسیقى

  13.1  8  بطل اللعبة

  19.7  12  عنصر اإلثارة فیهاوجود 

  24.6  15  عنصر التنافس

  3.2  2  آخر

  100  61  المجموع

، أول  pubg نالحظ من خالل الجدول اعاله ان إنجذاب المراهقین في ممارسة لعبة بابجي

 ، ثم تلیها عنصر التنافس والذي قدر بـ%26.2عنصر هو متعة الفوز والذي قدر بـ 

، وجود بطل  %19.7، ثم تحتل في المركز الثالث وجود عنصر االثارة فیها بنسبة 24.6%
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اما باقي العناصر االخرى من االلوان ، وجودة الصورة ، وتضاریس   %13.1لعبة بـ نسبة 

  .%3.2الجغرافیة ، والموسیقي فكلها قدرت بنفس النسبة وهي 

ة الفوز یعود الى سبب الشعور بحب وهذا راجع ان اللعبة ذات طابع قتالي حركي  فمتع   

واالنتصار والفوز  ویحفز من استمتاع باللعبة واالنتقال من مرحلة الى أخرى ثم یلیها عنصر 

التنافس هو أساس اللعبة فاللعبة قائمة على التنافس بین اللعبین اما  عنصر االثارة  تجعله 

ا النسب االدنى فالمستخدم یسعى الى معرفة الغموض وتشویق الذي تتضمنها اللعبة ، أم

  .عادة ال تجذبه كثیرا فأحیانا قد تكون الموسیقى مصدر إزعاج لذا یلجأ الى اغالقها

 یوضح معاییر اختیار من یشاركونك اللعب): 15(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

 %23  14  من نفس الجنس

  %9.8  6  من نفس البلد

  27.9  17  أن یتكلم نفس اللغة

  29.5  18  أن یكون العب محترف

  9.8  6  أن یكون من معارف الواقع

  100  61  المجموع

  

نالحظ من خالل الجدول التالي ان یكون الالعب محترف والذي إحتل الترتیب االول في 

، ثم یلیه شرط تحدث  الالعب نفس اللغة بنسبة %29.5شروط اللعبة والتي قدرت ب 

،  %9.8، ثم شرط ان یكون من نفس البلد بنسبة %23، یلیه من نفس الجنس  28.9

  .%9.8واخیر على عالقة به في الواقع بنسبة قدرها 

فالفریق الذي بة ، وهذا راجع الى إحترافیة الالعب حیث تعد محددا مهم للمشاركة في اللع

شاركنا كان یرفض في غالبیة األحیان دخول العب مبتدأ، وال بد أن یكون لالعب مستوى 
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ویعرف هذا المستوى من خالل مؤشر داخل اللعبة یطلق , یتم قبوله في تلك الفرق كي عال

  ).(RBعلیه

جاء ایضا تحدث نفس اللغة فنظرا ألن اللعبة تعتمد بشكل أساسي على روح الفریق والتفاعل 

تعد من العناصر المهمة لنجاح الالعبین في الفوز  فإن اللغة, اللفظي أثناء ممارسة اللعب

  .عبةداخل الل

 یوضح العالقات اإلجتماعیة التي كونتها من خالل لعبة بابجي): 16(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر 

  0  0  عالقات عمیقة

  3.2  2  عالقات ثقة 

  21.3  13  عالقات صراع

  23  14  عالقات التعاون

  45.9  28  عالقات التفاعل مع اآلخرین

  6.6  4  عالقات غضب

  100  61  المجموع

من خالل الجدول یمكن القول أن التفاعل والتعاون یعدان أهم الخصائص العالقات 

االجتماعیة التي اسسها الالعبون من افراد عینة الدراسة حیث حازت خاصیة التفاعل مع 

، یلیهم عالقات %23، اما خاصیة التعاون بلغت %45.9االخرین على نسبة متوسطة 

  .%21.3الصراع بنسبة 

توضح البیانات وجود خصائص اخرى حازت على نسبة متقاربة منها عالقة الثقة قدرت كما 

  .%0، وانعدمت في خاصیة عالقات العمیقة %6.6، عالقات غضب %3.2بـ 

عن نفسه من خالل صرخات  یعبر التفاعل, بنشسبة للتفاعل أمر جوهري ومهم للغایة

عندما یصرخ أحد الالعبین . بعضهم البعضالالعبین التحذیریة والتأكید على أنهم یحمون 

نعم  استمر في الهجوم وال تدع احد : "فیرد علیه اآلخر." توقف وانتبه أنا أحمي ظهرك:"قائال

 بینما یحذر ثالث ورابع من العدو" یكشفك 
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التي یحارب فیها , تتحول المسألة وكأنها حالة من الحرب الحقیقیة, الذي یوشك على الهجوم

التعاون اما .ابناء البلد الواحد، عدو یرید الفتك بهم ألصدقاء أو األقارب أومجموعة من ا

 التي تمیز العالقات التي یؤسسها الالعبون أثناء ممارستهم

وهو أمر طبیعي للغایة ؛ نظرا ألن اللعبة من خالل الفریق تتطلب سیادة روح الفریق , لبابجي

اللعبة یعزز من شبكة العالقات االجتماعیة  والتعاون أثناء, القائم على التعاون المتبادل

أما العالقات الصراع والغضب فهو أمر طبیعي في لعبة خاصة القتالیة وهذا .  للمشاركین

  .نتیجة الحرب القائمة بین الفرق  داخل اللعبة وكأنها حرب حقیقیة 

 ماهیة تأثیرات اللعبة على العالقات الواقعیة): 17(الجدول رقم

  النسبة المئویة  ارالتكر   المتغیر

ال تترك لي اللعبة الوقت للعالقات 

  الحقیقیة مع األسرة

21  34.4  

انشغالي باللعبة عن العالقات الواقعیة 

  مع األصدقاء

15  24.6  

أتاحت لي اللعبة الدخول في عالقات 

  مع الجنس األخر

10  16.4  

سببت لي مشاكل على المستوى 

  الدراسي

15  24.6  

  100  61  المجموع

من خالل الجدول  یمكن القول إن تقدیرات أفراد العینة لتأثیر اللعبة مالت نحو          

أن اللعبة  حیث توضح البیاناتفهیا نسب متقاربة من بعضها البعض ، , الجانب السلبي

، نفس نسبة 24.6شغلت أفراد العینة عن العالقات الواقعیة مع األصدقاء بنسبة قدرت 

سببت لي مشاكل على مستوى تحصیل دراسي   والتي قدرت  خاصیة تحصیل الدراسي

 كما تسببت عدم ،24.6%
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ان لعبة أتاحت الدخول في ، تلیه خاصیة %24.4وجود وقت للعالقات مع األسرة بنسبة 

  .لدى المراهقین  %16.4العالقات مع الجنس األخر بنسبة 

عالقات اإلجتماعیة لدى تأثیرات لعبة بابجي على التحصیل الدراسي وال: المحور الثالث

  مستخدمیها

یوضح كیفیة تقییم مستوى التحصیل الدراسي بعد ممارسة لعبة بابجي ): 18(الجدول رقم

 لدى أفراد العینة

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

زادت من مستوى تحصیلك 

  الدراسي

4  6.6  

قللت من مستوى تحصیلك 

  الدراسي

37  60.7  

لم تؤثر على مستوى 

  التحصیل الدراسي

20  32.8  

  100  61  المجموع

من خالل الجدول نالحظ أنها مالت نحو الجانب السلبي فأكبر فئة متضررة من خالل هذه 

، ثم یلیها لم تؤثر على  %60.7اللعبة عي فئة قللت من مستوى التحصیل الدراسي بنسبة 

زادت من مستوى  ، أم الترتیب االخیر والتي %32.8مستوى التحصیل الدراسي نسبة 

  . %6.6تحصیلهم الدراسي فیها بنسبة 

وهذا راجع الى ان مظم المراهقین او أصحاب العینة الدراسة ، یستهلكون وقت كبیر في 

ممارسة اللعینة وهذا ما ادى الى اهمالهم لي دراستهم ، أم الفئة الثانیة فهم المراهقین  الذین 

  .سلیة والترفیه یستطعون موازنة ما بین دراستهم وجانب الت

یوضح كیفیة تقییم مستوى تحصیل الدراسي بعد ممارسة لعبة بابجي  ) :19(الجدول رقم 

pubg حسب متغیر الجنس: 

  الجنستقییم مستوى تحصیل 
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  المجموع  اإلناث   الذكور   الدراسي 

 %ن  ت %ن  ت %ن  ت 

 %6 04 %0 0 %10 04  زادت من المستوى تحصیلي

 %61 37 %55 12 %64 25  التحصیليقللت من المستوى 

 %33 20 %45 10 %25 10  لم تؤثرعلى مستوى تحصیلي

 %100 61 %100 22 %100 39  مجموع 

نالحظ من خالل الجدول البیانات أن بعد ممارسة قللت من مستوى التحصیل الدراسي هي  

، في حین نجد عنصر لم %55، اما اإلناث بنسبة  %64فئة الذكور والتي بلغت نسبتهم 

تؤثر على مستوى تحصیل الدراسي فكانت نسبة عند االناث أكبر من ذكور حیث قدرت بـ 

، اما عنصر زادت من مستوى تحصیل الدراسي فبلغت %25، في حین عند الذكور بـ 45%

  .%0في حین انعدمت عند اإلناث  %10عند الذكور 

تأخذ وقت كبیر عن دراستهم وواجباتهم الیومیة   لدى  pubgوهذا راجع ان لعبة بابجي 

  .ممارستها كال من الجنسین فهما متقاربین جدا

 یوضح تطویر القدرات الذهنیة لدى مستخدمي لعبة بابجي): 20(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  16.4  10  تطویر الفهم لدیك

  47.5  29  تطویر االنتباه لدیك

  26.2  16  التركیز لدیكتطویر 

  9.8  6  آخر

  100  61  المجموع

،  %47.5یوضح الجدول التالي أن معظم أفراد العینة تطور عنصر االنتباه لدیهم بنسبة

، وفي المرتبة الثالثة جاء تطویر الفهم  %26.2ثم تلیهم فئة تطویر التركیز بنسبة 

  .9.7%وفي األخیر أجابت فئة العنصر اآلخر بنسبة %16.4بنسبة
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وهذا راجع إلى طبیعة لعبة بابجي تتطلب انتباه كبیر فمن خالل مالحظتنا تبین لنا أن 

التركیز مستخدمي اللعبة ینتبهون داخل المعركة من أجل مواجهة العدو،اضافة إلى عنصر 

  .والفهم  وهذا یحفز الفریق على تذكیر بعضهم البعض بوجود العدو

  

 الذهنیة لدى مستخدمي لعبة بابجيیوضح تطویر القدرات ): 06(الشكل 

  

 یوضح الكفاءات التي اكتسبها مستخدمي لعبة بابجي): 21(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

معرفة مختلف لغات عبر 

  األجناس

13  21.3  

  11.5  7  سرعة تحلیل البیانات

  19.7  12  معرفة مختلف أماكن العالم

معرفة المعالم وأعالم 

  البلدان

11  18  

  3.2  2  تدعیم التحصیل الدراسي

  23  14  التحكم في تقنیات األنترنت

  3.2  2  آخر

16.4%

47.5%

26.2%

9.8%

تطویر الفھم لدیك تطویر االنتباه لدیك تطویر التركیز لدیك آخر



100  

  

  یوضح الكفاءات التي اكتسبها مستخدمي لعبة بابجي

نالحظ من خالل جدول الكفاءات التي اكتسبها اصحاب مستخدمي بابجي ، حیث احتلت 

التحكم في تقنیات االنترنت وهذا راجع الى ان اللعبة ذات 

، ثم تلیها لغة بعتبارها عنصر ) 

، وهذا یرجع الى أن %21اساسي في اللعبة حیث حازت معرفة مختلف لغات عبر االجناس 

مرتبة الثالثة معرفة مختلف اماكن العالم 

، ثم یلیها معرفة المعالم واعالم البلدان بنسبة 

، ولیس اخر تدعیم %11، سرعة تحلیل البیانات عن طریق كثرة الممارسة فقدرت بـ 

واخیرا االختیار االخر من ، % 3.2

طرف المبحوثین حیث ذكرو فیه اكتساب مهارات القتالیة ، تكتیك في الحرب ،  معرفة 
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61  100

یوضح الكفاءات التي اكتسبها مستخدمي لعبة بابجي

نالحظ من خالل جدول الكفاءات التي اكتسبها اصحاب مستخدمي بابجي ، حیث احتلت 

التحكم في تقنیات االنترنت وهذا راجع الى ان اللعبة ذات  %23في المرتبة االولى بنسبة 

) اونالین(طابع تكنولوجي خاصة انها تمارس عبر االنترنیت 

اساسي في اللعبة حیث حازت معرفة مختلف لغات عبر االجناس 

مرتبة الثالثة معرفة مختلف اماكن العالم تتواصل مع مختلف أجناس عالم ، ثم تأتي في ال

، ثم یلیها معرفة المعالم واعالم البلدان بنسبة %19.7من خالل خارطة اللعبة والتي قدرت بـ 

، سرعة تحلیل البیانات عن طریق كثرة الممارسة فقدرت بـ 

3.2التحصیل الدراسي فلم تالقي نسبة كبیر حیث قدرت بـ 

طرف المبحوثین حیث ذكرو فیه اكتساب مهارات القتالیة ، تكتیك في الحرب ،  معرفة 

  .%3.2خارطة اللعبة وقدر بنسبة 

معرفة مختلف 
أماكن العالم

معرفة المعالم 
وأعالم البلدان 

تدعیم 
التحصیل 
الدراسي

التحكم في 
تقنیات 
األنترنت

آخر

19.7%
18

3.2%

23

3.2%
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  المجموع

  

یوضح الكفاءات التي اكتسبها مستخدمي لعبة بابجي ):07(شكل 

نالحظ من خالل جدول الكفاءات التي اكتسبها اصحاب مستخدمي بابجي ، حیث احتلت 

في المرتبة االولى بنسبة 

طابع تكنولوجي خاصة انها تمارس عبر االنترنیت 

اساسي في اللعبة حیث حازت معرفة مختلف لغات عبر االجناس 

تتواصل مع مختلف أجناس عالم ، ثم تأتي في ال

من خالل خارطة اللعبة والتي قدرت بـ 

، سرعة تحلیل البیانات عن طریق كثرة الممارسة فقدرت بـ 18%

التحصیل الدراسي فلم تالقي نسبة كبیر حیث قدرت بـ 

طرف المبحوثین حیث ذكرو فیه اكتساب مهارات القتالیة ، تكتیك في الحرب ،  معرفة 

خارطة اللعبة وقدر بنسبة 

  

آخر

3.2
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یوضح تأثیر الوقت الذي یقضیه المستخدم مع اللعبة عن الوقت ): 22(الجدول رقم

 المخصص للمراجعة والواجبات الیومیة

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر 

  29.5  18  دائما

  47.5  29  أحیانا

  19.7  12  نادرا

  3.2  2  أبدا

  100  61  المجموع

  

نالحظ من خالل جدول البیانات أنه احیانا ما یؤثر الوقت الذي یستغرقه المستخدم في 

،ثم یلیه فئة  47.5%ممارسة اللعبة على األوقات المخصصة للمراجعة حیث قدرت نسبته ب

بالنسبة لفئة نادرا وفي الترتیب األخیر %19.7، ثم لتنخفض لتصبح %29.5بنسبة دائما 

حیث نجد أنه لم یؤثر الوقت في ممارسة اللعبة عن الوقت المخصص لمراجعة والواجبات 

 .3.2%بنسبة

 ن معظم أوقاتهم في ممارسة اللعبةوهذا راجع إلى أن أغلب مستخدمي لعبة بابجي یقضو 

  .بدافع الهروب من الواجبات الیومیة

 یوضح المعلومات التي قدمتها اللعبة حول دراستك): 23(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  8.2  5  نعم

 91.8  56  ال

  100  61  المجموع
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نالحظ من خالل جدول البیانات ان لعبة بابجي لم تقدم معلومات حول الدراسة لألغلبیة 

في المقابل هناك  %91.8وقدرت نسبتها ب"ال " حیث نجد ان فئة كبیرة اجابت بـالمطلقة 

  .%8.2وقدرت نسبتها ب"نعم "فئة قلیلة جدا تكاد تنعدم اجابت بـ 

وهذا راجع الى ان مضمون اللعبة لیس له عالقة بمواضیع الدراسة لدى المبحوثین فهو بعید 

استفادت من اللعبة في معرفة " نعم" جابت بـكل البعد عنه،في حین ان الفئة القلیلة التي ا

  .مختلف المواقع الجغرافیة واألماكن باإلضافة الى المعالم األثریة واألسلحة

معلومات حول دراسة لدى عینة  pubgیوضح هل قدمت لعبة بابجي ): 24(الجدول رقم 

  :الدراسة حسب المتغیر المستوى التعلیمي 

هل قدمت 

لعبة معلومات 

  حول دراسة

 المستوى التعلیمي

 المجموع  ثانوي   متوسط  إبتدائي

 %ن ت  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت

 %8 5 %10 4 %6  1 %0 0  نعم 

 %92 56 %90 35 %94 17 %100 04  ال

 %100  61  %100 39 %100 18 %100 04  المجموع

  

یوضح الجدول حسب متغیر المستوى التعلیمي ان اكبر نسبة التي اجابة بأن لعبة بابجي 

pubg  من هذه الفئة انها لیس هناك عالقة 35ال تقدم  معلومات حول الدراسة حیث اجاب

انها قدمت  %10افراد قدرت نسبتهم  4بین اللعبة و الدراسة في حین اجاب من هذه الفئة 

  .معلومات حول الدراسة وتمثلت في الخارطة اللعالم المجسدة في اللعبة ، واللغة 

ث أن اغلبیة الساحقة أجابت انها ال تقدم ایة معلومات حول مسارهم ثم تلیها فئة المتوسط حی

افراد إال أنه  04الدراسي ، وكذلك المستوى االبتدائي بالرغم من قلته جدا والذي تمثل في  

  . أجاب بالنفي 
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ذه حركي بعید كل بعد على ما یتم اخوهذا راجع اال ان اللعبة ذات طابع حربي قتالي  -

  .یة في واجباتهم الیوم

  

  

 یوضح رقابة الوالدین في التوفیق بین اللعبة والتحصیل الدراسي): 25(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  24.6  15  یرفض والداي اللعبة

یسمحان لي باللعب في 

  حدود

25  37.9  

یسمحان لي باللعب بدون 

  حدود

4  6.6  

  27.9  17  الیمارسان أي رقابة

  100  61  المجموع

نالحظ من خالل الجدول ان رقابة الوالدین في التوفیق بین اللعبة والتحصیل الدراسي حیث 

، ثم %37.9ان هناك من العائالت من یسمحون ألبنائهم باللعب في حدود و قدرت بنسبة 

وفي المرتبة الثالثة یرفض الوالدین اللعبة  %27.9تلیها ال یمارسان اي رقابة والتي قدرت بـ

  .%6.6وفي المرتبة األخیرة حازت نسبة یسمحان باللعب بدون حدود  %24.6بنسبة 

وهذا یفسر ان هناك أولیاء یمارسون رقابة على أبنائهم في التوفیق بین وقت اللعب 

  .والمراجعة، في حین ان هناك والدین عكس ذلك وهذا راجع الى طبیعة كل أسرة

األسرة حول تأثیر اللعبة على یوضح المالحظات التي یوجهها أفراد ): 26(الجدول رقم

 التحصیل الدراسي

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  31.1  19  دائما

  27.9  17  أحیانا



16.4  

24.6  

100  

  

یوضح المالحظات التي یوجهها أفراد األسرة حول تأثیر اللعبة على التحصیل 

الجدول أن المالحظات التي یوجهها أفراد األسرة حول تأثیر اللعبة على 

، ثم یلیها أحیانا %31تحصیل الدراسي هي مالحظات دائمة والتي حازت على نسبة 

  .%16.4، وفي االخیر فئة نادرا 

وذلك لحرص " دائما"ینة الذین أجابو بـ  

  .افراد االسرة والمراقبة أوالدهم بین ممارسة اللعبة وتحصیلهم الدراسي
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10  16.4

15  24.6

61  100

یوضح المالحظات التي یوجهها أفراد األسرة حول تأثیر اللعبة على التحصیل 

الجدول أن المالحظات التي یوجهها أفراد األسرة حول تأثیر اللعبة على  نالحظ من خالل

تحصیل الدراسي هي مالحظات دائمة والتي حازت على نسبة 

، وفي االخیر فئة نادرا %24.6، وفي المرتبة الثالثة أبدا 

ینة الذین أجابو بـ  وهذا راجع الى أن أفراد األسرة بالنسبة لمستخدمي الع

افراد االسرة والمراقبة أوالدهم بین ممارسة اللعبة وتحصیلهم الدراسي

أحیانا
نادرا

أبدا

27.9%

16.4%

24.6%
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  نادرا

  أبدا

  المجموع

  

یوضح المالحظات التي یوجهها أفراد األسرة حول تأثیر اللعبة على التحصیل  ):08(الشكل

  الدراسي

نالحظ من خالل

تحصیل الدراسي هي مالحظات دائمة والتي حازت على نسبة 

، وفي المرتبة الثالثة أبدا %27.9

وهذا راجع الى أن أفراد األسرة بالنسبة لمستخدمي الع

افراد االسرة والمراقبة أوالدهم بین ممارسة اللعبة وتحصیلهم الدراسي
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 یوضح اخفاء لعبة على واللدین ): 27(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  13.3  8  نعم

  86.9  53  ال

  100  61  المجموع

  

مطلقة ال یخفون اللعب عن والدیهم حیث اجاب   نالحظ من خالل الجدول ان اغلبیة

، في حین اجابت الفئة االخر بـ نعم %86.9وبلغت نسبتها " ال"مستخدمي لعبة بابجي بـ 

، وهذه االخیرة تخفي ممارسة لعب عن الوالدین بسبب منعهم لها %13.3والتي قدرت بـ 

  .عاب من طرف األباء حیث أجاب المبحوثین أنهم ال یسمحون لهم بل لعب مثل هذه األل

  یوضح تأثیر السهر في مستخدمي لعبة بابجي على صحتهم): 28(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

  72.1  44  نعم

  27.9  17  ال

  100  61  المجموع

تأثیر السهر في مستخدمي لعبة بابجي على صحتهم  23نالحظ من خالل الجدول رقم 

بینما  %72.1" نعم"حیث نرى أن السهر یؤثر سلبا على صحتهم حیث بلغت النسبة بـ 

  .%27.9قد بلغت نسبتها " ال"كانت االجابات بـ 

المستخدمین فهو یؤدي وهذا راجع الى ان السهر الطویل في اللعب یؤثر سلبا على صحة 

  .بهم الى الشعور بالدوار والصداع وآالم في العیون والرقبة
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 یوضح السهر في ممارسة لعبة بابجي في الیوم الموالي للدراسة): 29(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر

عدم القدرة على التركیز 

  أثناء الدرس

23  37.7  

الصعوبة في الفهم 

  واإلدراك

9  14.8  

الخمول والشعور بالنعاس 

  في القسم

26  42.6  

  4.9  3  آخر

  100  61  المجموع

تأثیر السهر في ممارسة لعبة بابجي في الیوم الموالي للدراسة  24نالحظ في الجدول رقم 

 %42.6فنجد أن الفئة التي أجابت بـ الشعور بالخمول والنعاس في القسم قد بلغت نسبتها 

بینما في المرتبة الثانیة الفئة التي أجابت على عدم القدرة على التركیز أثناء الدرس بلغت 

  .%14.8ثم تلیها الصعوبة في الفهم واإلدراك بنسبة  %37.7نسبتها 

یبین مدى تأثیر السهر في ممارسة لعبة بابجي في الیوم موالي ): 30(الجدول رقم 

 .لدراسة 

 یوضح السهر في ممارسة لعبة

  بابجي في الیوم موالي لدراسة

  الجنس

  مجموع  أنثى  ذكر

 %ن  ت %ن  ت %ن  ت

 %38 23 %45 10 %33 13  عدم القدرة على التركیز 

 %15 9 %14 3 %15 6  الصعوبة في الفهم واالدراك

 %42 26  %41  9  %44 17   الخمول والشعور بالنعاس في القسم

  %5 3 %0 0 %8 3  أخر

 %100 61 %100 22 %100 39  المجموع
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نالحظ من خالل الجدو اعاله انا كل من الجنسین ان السهر یؤثر علیهم في ممارسة لعبة 

، حیث یؤثر بهم في الیوم الموالي لدراسة الى الشعور بالخمول والنعاس في   pubgبابجي 

 ، ثم تلیها عدم القدرة على %41 اما االناث قدرت بـ  %44القسم بلغت عند الذكور بنسبة 

، في حین قدرت صعوبة في الفهم  %45لذكور واالناث فبلغت   %33التركیز بنسبة

في حین ان هناك فئة اجابت خارج اطار   %14لذكور اما اإلناث   %15واالدراك بالنسبة 

  .بالنسبة لذكور فقط اما االناث فقد انعدمت  %8االختیارات قدرت نسبتها 

على یوم موالي لدراسة متقاربة  pubgلعبة بابجيومنه نستنتج ان تأثیر السهر في ممارسة 

لكل من الجنسین ، وان اللعبة التؤثر على جنس واحد فكال الجنسین یؤدي بیهم الى التعب 

  .. .والشعور بالخمول وعدم الفهم واالدراك 

 :نتائج الدراسة

  .   PUBG عادات استخدام لعبة بابجي:المحور األول

  توصلت الدراسة أن ممارسي لعبة بابجيPUBG   یمارسون اللعبة بصفة دائمة وهذا

  %49.2راجع إلى االستخدام المفرط لهذه اللعبة حسب أفراد العینة حیث بلغت نسبتها

  من المراهقین یستخدمون لعبة بابجي  %42.6توصلت الدراسة أن نسبةPUBG 

 .ةساعات في الیوم حسب أفراد العین 3إلى  2من 

  من المبحوثین من یدخلون اللعبة مرة واحدة یومیا %31.1بینت الدراسة أن نسبة. 

  أكدت الدراسة أن أكثر أوقات ممارسة لعبة بابجيPUBG  لدى المراهقین هو في

 .حسب أفراد العینة %39.3الفترة اللیلیة حیث بلغت نسبتها 

  توصلت الدراسة أن أغلب مستخدمي لعبة بابجيPUBG  یشعرون بالتعب فور

وهذا راجع إلى الوقت المطول الذي  %44.3االنتهاء من اللعبة حیث بلغت نسبتها 

 .یقضونه هناك

 من المبحوثین یفضلون اللعب مع األصدقاء %65.6بینت الدراسة أن نسبة. 

  .لدى مستخدمیها PUBGالحاجات واإلشباعات التي تحققها لعبة بابجي :المحور الثاني
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 من المبحوثین یلعبون لعبة بابجي  %59سة أن نسبة بینت الدراPUBG  لقضاء

 .أوقات الفراغ بدافع الهروب من الروتین الیومي للدراسة

  اكدت الدراسة أن إتاحة الفرصة للتنافس مع اآلخرین تمثل أكبر استفادة بالنسبة

 . %37.7من أفراد العینة حیث قدرت نسبتها  PUBGلمستخدمي لعبة بابجي 

 من المبحوثین تجذبهم متعة الفوز %26.2دراسة أن نسبة بینت ال. 

  أكدت الدراسة أن أغلب مستخدمي لعبة بابجيPUBG  یسمحون ألفراد آخرین

حسب  %29.5مشاركتهم اللعب شرط أن یكون الالعب محترف حیث قدرت نسبتها 

 أفراد العینة وهذا راجع إلى احترافیة الالعب حیث تعد محددا مهما للمشاركة في

 .اللعبة

  خلصت نتائج الدراسة أن التفاعل والتعاون یعدان من أهم خصائص العالقات

االجتماعیة التي أسسها الالعبون من أفراد عینة الدراسة حیث حازت هذه الخاصیة 

 .%45.9على نسبة

  كشفت الدراسة أن لعبة بابجيPUBG  ال تترك للمبحوثین الوقت الكافي لعالقاتهم

 .%34.4الحقیقیة مع أسرهم وهذا نتیجة االستخدام المفرط حیث بلغت نسبتها

على التحصیل الدراسي والعالقات PUBG    تأثیرات لعبة بابجي: المحور الثالث

  .االجتماعیة لدى مستخدمیها

  سلبا بلعبة بابجي  من المبحوثین من تأثروا %60.7بینت الدراسة أن نسبةPUBG 

 .حیث قللت من مستوى تحصیلهم الدراسي جراء انشغالهم بها

  كشفت الدراسة أن لعبة بابجيPUBG  زادت من تطویر االنتباه لدى مستخدمیها

 .حسب أفراد العینة %47.5حیث بلغت نسبتها 

  أكدت الدراسة أن لعبة بابجيPUBG  مكنت مستخدمیها من من التحكم في تقنیات

حسب أفراد العینة وهذا راجع إلى أن اللعبة ذات  %23النترنیت حیث بلغت نسبة ا
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طابع تكنولوجي كونها تمارس عبر االنترنیت هذا ما یجعلهم یكتسبون معرفة في 

 .مجال االبحار في الشبكة

  أكدت الدراسة أنه أحیانا ما یؤثر الوقت الذي یقضیه المستخدم في اللعبة عن الوقت

 .من أفراد العینة %47.5جعة والواجبات الیومیة حیث بلغت نسبتها المخصص للمرا

  بینت الدراسة أن لعبة بابجيPUBG  لم تقدم معلومات حول الدراسة لألغلبیة

حسب أفراد العینة وهذا راجع إلى أن مضمون  %91.8المطلقة حیث بلغت نسبتها

 .اللعبة لیس له عالقة بمواضیع الدراسة

 من المبحوثین استفادوا من اللعبة في معرفة مختلف  %8.2 بینت الدراسة أن نسبة

 .المواقع الجغرافیة واألماكن وكذا المعالم األثریة واألسلحة

  بینت الدراسة أن الوالدین لهم دور في التوفیق بین اللعب والوقت المخصص المراجعة

حسب  %37.9فهم یسمحون ألبنائهم باللعب في حدود حیث بلغت نسبتها 

 .ینالمبحوث

  كشفت الدراسة أن أغلب مستخدمي لعبة بابجيPUBG  یتلقون مالحظات وٕانذارات

 %31.1من أولیائهم حول تأثیر اللعبة على تحصیلهم الدراسي حیث قدرت نسبتها 

 .من أفراد العینة

  كشفت الدراسة أن أغلب مستخدمي لعبة بابجيPUBG  ال یخفون اللعبة على

 .من أفراد العینة %86.9أولیائهم حیث بلغت نسبتها 

  من مستخدمي اللعبة من یؤثر السهر سلبا على  %72.1كشفت الدراسة أن نسبة

 صحتهم وهذا راجع إلى أن السهر الطویل في اللعب یؤدي بهم إلى الشعور بالدوار 

  والصداع وآالم في العیون والرقبة  حسب المبحوثین نتیجة الفترة الطویلة التي

 .یقضونها في اللعب 
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 من مستخدمي اللعبة من یؤثر السهر لیال علیهم في  %42.6الدراسة أن نسبة  بینت

الیوم الموالي من الدراسة حیث یشعرون بالخمول والنعاس داخل القسم حسب أفراد 

 .العینة

  :نتائج عامة

  خلصت الدراسة أن أغلب مستخدمي لعبة بابجيPUBG هم من جنس الذكور. 

 بة بابجي خلصت الدراسة أن معظم مستخدمي لعPUBG من تالمیذ المرحلة الثانویة. 

 توصلت الدراسة أن أغلبیة المراهقین یستخدمون لعبة بابجيPUBG  3من ساعتین إلى 

 .ساعات في الیوم

 خلصت الدراسة أن أكثر أوقات استخدام لعبة بابجيPUBG في الفترة اللیلیة. 

  توصلت الدراسة أن مستخدمي لعبة بابجيPUBG  لقضاء أوقات الفراغیلعبون اللعبة. 

  بینت الدراسة أن لعبة بابجيPUBG  ال تترك للمبحوثین الوقت الكافي لعالقاتهم

 .الحقیقیة مع أسرهم

  بینت الدراسة أن لعبة بابجيPUBG   تقلل من مستوى التحصیل الدراسي لدى

 .المراهقین

  بینت الدراسة أن لعبة بابجيPUBG ال تقدم معلومات حول مواضیع الدراسة. 

  كشفت الدراسة ان أعلب مستخدمي لعبة بابجيPUBG ال یخفون اللعبة عن أولیائهم.  
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  : ةتمـــــــالخــــــا

تناولت هذه الدراسة موضوعا یعد من بین المواضیع الحدیثة المتمثل في أثر ألعاب الفیدیو 

على التحصیل الدراسي لدى المراهقین،من خالل إجراء دراسة مسحیة على عینة من 

،حیث یمكن القول أن ألعاب الفیدیو وسیلة جدیدة وحدیثة  pubgمستخدمي لعبة بابجي 

للعب حیث أصبحت تتیح للمراهق فرص التعلم والمنافسة واالكتشاف والمغامرة فلها ممیزات 

عدیدة كما أنها تحتوي على تقنیات وتطبیقات تكنولوجیة عالیة الجودة ، حیث تمكنت لعبة 

وجذبهم الستخدامها واإلدمان علیها ألن من السیطرة على عقول المراهقین  pubgبابجي 

اللعب كان مقتصرا على فقط على األلعاب التقلیدیة التي یمارس في الشارع أو المنزل أو 

المدرسة مع األصدقاء لكن الیوم وفي ظل التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتیة التي 

من استخدامها واالنجذاب نحو یشهدها العالم أتاح للمراهقین وسائط تكنولوجیة متعددة تمكنه 

لكن من جانب آخر لها  pubgألعاب جدیدة تسمى بألعاب الفیدیو ومن بینها لعبة بابجي 

تأثیرات جانبیة على التحصیل الدراسي عند المراهقین بسبب اإلفراط في استخدامها ،حیث 

ر العاب من بین أكث pubgحاولنا اإللمام بالموضوع من عدة جوانب باعتبار لعبة بابجي 

الفیدیو استخداما من قبل المراهقین ،حیث یعتبرها أغلب أفراد العینة وسیلة للتسلیة والترفیه 

كونها وسیلة حدیثة للعب ومن خالل إجراء دراسة مسحیة لمجتمع البحث المتاح ،استطعنا 

تؤثر على التحصیل الدراسي لدى المراهقین من خالل  pubgأن نخلص إلى ان لعبة بابجي 

أصبحت الوسیلة المفضلة لدى المراهقین   pubgتائج العامة للتساؤالت ،ألن لعبة بابجي الن

لقضاء أوقات الفراغ والهروب من الروتین الیومي للدراسة كونها تمنح فرصة للتسلیة والترفیة 

  .إلى جانب المغامرة والتنافس والفوز 

ألعاب الفیدیو على التحصیل ومع أن هذه الدراسة قدمت في نهایتها عدة إجابات حول أثر 

الدراسي لدى المراهقین ،إال أنها ال یمكن أن تدعي إحاطتها بكل جوانب الموضوع ووصف 

ما توصلت إلیه باإلجابات الشافیة وال الشاملة في حقیقة األمر،فهي بمثابة فاتحة لدراسات 

    .جدیدة یتم فیها تناول الظاهرة بمقاربات متعددة
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  :قـائمة الــــــــمراجـــــع

 .1981ابراهیم وجیه محمود،المراهقة خصائصها ومشكالتها،دار المعارف، .1

  .ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،بیروت .2

العلمي مفهومه إجراءاته ومناهجه،جامعة قار أحمد عمر،البحث  .3

 .1994یونس،لیبیا،بنغازي،

 .أحمد كمال،وعلي سلیمان،المدرسة والمجتمع،مصر ،مكتبة األنجلومصریة .4

 .2016جمیل حمداوي،المراهقة خصائصها ومشاكلها وحلولها،شبكة األلوكة، .5

بیقات،كلیة عبیدات محمد وآخرون،منهجیة البحث العلمي والقواعد والمراحل والتط .6

 .1999االقتصاد والعلوم اإلداریة،جامعة األردن،دار وائل للنشر،

،الدار 1عماد مكاوي حسن،تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات،ط .7

 .1993المصریة اللبنانیة،القاهرة،مصر،

عماد مكاوي،لیلى حسن السید،االتصال ونظریاته المعاصرة،الدار المصریة  .8

 .2001،اللبنانیة،مصر 

،دار المسیرة للنشر والتوزیع 1لمعان مصطفى الجیاللي،التحصیل الدراسي،ط .9

 .2011والطباعة،عمان،

محمد صدیق محمد حسن،مرحلة المراهقة بین مسؤولیة األسرة ودور  .10

 .2005المجتمع،مسؤول التحقیقات الصحفیة،سكرتاریا التحریر،

كز المناهج التعلیمیة محمد عبد اهللا العابد أبو جعفر،علم النفس والنمو،مر  .11

 .2013والبحوث التربویة،لیبیا،

البحث العلمي في الدراسات األعالمیة، عالم الكتب، ، محمد عبد الحمید .12

 .2000القاهرة، 

 .1996محمود عبد القادر قزازة ، مهنتي كمعلم، الدار العربیة للعلوم،بیروت، .13
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معیة،مؤسسة البحث العلمي،األعداد الجا مروان عبد المجید ابراهیم ،أسس .14

 .2000الوراق ،األردن،

 .2002،دار النهضة الحدیثة،بیروت،لبنان،1مریم سلیم،علم نفس النمو،ط .15

 .2000،دار المشرق،بیروت،لبنان،1المنجد في اللغة العربیة المعاصرة،ط .16

منصور نعمان،غسان ذیب النمري،البحث العلمي،حرفة زفن،دار  .17

 .1995الكندي،األردن،

 :راهرسائل ماجستیر والدكتو 

أحمد فالق،الطفل الجزائري وألعاب،دراسة في القیم والمتغیرات،أطروحة  .18

دكتوراه،جامعة الجزائر،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم،قسم علوم اإلعالم 

 .2008/2009واالتصال،الجزائر،

احمد مزیود ، اثر التعلیم التحضیري على التحصیل الدراسي  في مادة  .19

 .2009غیر منشورة ، جامعة بوزریعة، الریاضیات ، رسالة ماجستیر 

بشیر نمرود،ألعاب الفیدیو وأثرها في الحد من ممارسة النشاط البدني الریاضي  .20

الجماعي الترفیهي عند المراهقین المتمدرسین،رسالة ماجستیر،معهد التربیة البدنیة 

 .والریاضیة،جامعة الجزائر

في التحصیل الدراسي لدى  زینب عبد اهللا سالم سعد للوه،أثر المعاملة األسریة .21

طالب مرحلة التعلیم الثانوي،بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه،أكادیمیة الدراسات 

 .2017اإلسالمیة ،جامعة ماالیا،كوااللمبور،

عایدة محمد العطا،تقدیر الذات وعالقته بالمستوى االجتماعي االقتصادي  .22

حلیة جبل أولیاء،بحث مقدم والتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة لمدارس م

 .2014لنیل درجة الماجستیر،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،كلیة الدراسات

فكرت سعدون رشید،العوامل المؤدیة إلى تدني التحصیل الدراسي في مادة  .23

الریاضیات لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس مدینة الرمادي العراقیة من وجهة 
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درسین،رسالة مقدمة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في نظر المدیرین والم

 .2015مناهج وطرق التدریس،جامعة الشرق األوسط،كلیة العلوم التربویة 

مریم قویدر،أثر األلعاب االلكترونیة على السلوكیات لدى األطفال دراسة  .24

وصفیة تحلیلیة على عینة من األطفال المتمدرسین بالجزائر العاصمة،رسالة 

 .3،2011/2012ماجستیر،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم،جامعة الجزائر 

نجاح أحمد الدویك،أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بالذكاء والتحصیل  .25

الدراسي لدى األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة،بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر 

 .2008زة،كلیة التربیة،في علم النفس والصحة النفسیة،الجامعة االسالمیة ،غ

 :المواقع 

 مخاطرها-هي-وما- Bubg-ببجي-لعبة-هي-ما .26

-https://www.hellooha.com/articles/859    
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 جامعة محمد خیضر بسكرة 

 كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة

 قسم العلوم االنسانیة

 

 تخصص إتصال وعالقات عامة

 

 :إستمارة إستبیان تحت عنوان

لعاب الفیدیو على تحصیل الدراسي لدى المراهقینأثر أ  

 pubgدراسة على عینة مستخدمي لعبة بابجي 

 

:من إعداد الطالباتین :تحت اشراف                                

  رمضان الخامسة                                  امینة مرزاق  

 مریم منیب  

 

المعلومات التي تتفضل باإلجابة عنها فهیا تدخل أخي المبحوث أختي المبحوثة إن 

تحصیلكم دراسي ى عل pubgالعلمي خاص بدراسة اثر لعبة بابجي  في إطار البحث

 .ذا العمل العلمي وسنضمن لكم سریة المعلوماتھفنرجوا منكم التعامل معها إلنجاز,

في الخانة التي تتفق (×)اإلجابة عن األسئلة المطروحة تكون بوضع إشارة  :مالحظة

  و اإلجابة عن األسئلة ان استلزم ذلك و شكرا لكم مسبقا مع رأیكم

  : البیانات الشخصیة 
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 ذكر                        انثى : الجنس  -1

 18الى16من                   15الى 13من : السن  -2

 متوسط             ثانوي        ابتدائي   دون مستوى   :  مستوى التعلیمي  -3

   pubgعادات استخدام لعبة : المحور االول 

 بجي هل تمارس لعبة با )1

دائما-1  

احینا -2  

نادرا -3  

 :ماهي المدة التي تقضیها في ممارسة لعبة بابجي   )2

 اقل من ساعة   -1

 ساعات 3ساعتین الى  -2

 ساعات فأكثر  3 -3

 :عدد مرات دخول الى اللعبة یومیا  )3

 مرة واحدة  -1

 مرتین  -2

 مرات 3 -3

 مرات فأكثر  4 -4

  :هل تمارس اللعبة في   )4

 صباحا  -1

 مساءا  -2

 لیل  -3

  في كل اوقات  -4

 :بماذا تشعر عند التوقف عن اللعبة بابجي  )5
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 التعب   -1

 القلق  -2

 التوتر  -3

 شعور عادي  -4

 :مع من تفضل اللعب  )6

 بمفردك  -1

 مع األصدقائك -2

 مع االهل -3

:واشباعات التي تحققها لعبة بابجي لدى مستخدمیها  حاجات: المحور الثاني   

 : اسباب ممارسة لعبة بابجي  )1

 قضاء وقت الفراغ  -1

 التنفیس عن الغضب   -2

 اثبات الذات  -3

 اثبات التفوق  -4

 في لعب عرض المهارة -5

 جددالتعرف على اصدقاء -6

 أخر -7

................................................................اذكره   

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

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

 :ماهیة االشباعات التي تححقها لعبة بابجي  )2

 تكوین صداقات  -1

 الشعور بالسعادة  -2
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 الشعور بالتفوق  -3

 تحقق لي اشباع عاطفي  -4

 تتیح لي فرصة التنافس  -5

 اخر -6

.............................................................اذكرها    

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

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

 ؟لعبة بابجيما الذي یجذبك الستخدام  )3

 متعة الفوز  -1

 االلوان  -2

 جودة الصورة  -3

 تضاریس الجغرافیة للعبة  -4

 الموسیقى  -5

 بطل اللعبة  -6

 وجود عنصر اإلثارة فیها  -7

 عنصر التنافس -8

  اخر -9

...........................اذكره   

 :معاییر اختیار من یشاركونك اللعب ماهي )4

 من نفس الجنس  -1

 من نفس البلد  -2

 ان یتكلم نفس اللغة  -3

 ان یكون العب محترف  -4
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 ان یكون من معارف الواقع  -5

 : من خالل لعبة بابجي  ما طبیعة عالقاتك االجتماعیة التي كونتها  )5

 عالقات عمیقة   -1

 عالقات ثقة  -2

 عالقات صراع  -3

 عالقان التعاون  -4

 عالقات التفاعل مع االخرین  -5

 عالقات غضب  -6

 : ماهیة تأثیرات اللعبة على العالقات الواقعیة  )6

 ال تترك لي اللعبة وقت للعالقات الحقیقة مع االسرة  -1

 عبة عن العالقات الواقعیة مع اصدقاء لانشغالي بال -2

  نس االخر مع ج في عالقات لدخولالي اللعبة  اتاحت -3

 مستوى الدراسي على  سببت لي مشاكل -4

تاثیرات لعبة بابجي على التحصیل الدراسي والعالقات االجتماعیة : المحور الثالث 

: لدى مستخدمیها   

 :الدراسي بعد ممارسة اللعبة  مستوى تحصیلك كیف تقیم  )1

 زادت من مستوى تحصیلك  -1

 قّللت من مستوى تحصیلك الدراسي  -2

 لم تؤثر على مستوى تحصیلي الدراسي   -3

  هل ساعدتك اللعبة على تطویر قدراتك الذهنیة )2

  تطویر الفهم لدیك -1

  تطویر االنتباه لدیك -2

  تطویر التركیز  لدیك -3
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 اخر -4

.................................................................اذكره   

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

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

  التي اكتسبتها من لعبة بابجي   كفاءاتماهي اهم ال )3

معرفة مختلف اللغات عبر االجناس -1  

سرعة تحلیل البیانات -2  

معرفة مختلف اماكن العالم-3  

 معرفة معالم واعالم بلدان  -5

 تدعیم تحصیل الدراسي   -6

  التحكم في تقنیات االنترنت  -7

 اخر   -8

.........................اذكره  

 

و واجباتك  هل یؤثر الوقت الذي تقضیه مع اللعبة على الوقت المخصص للمراجعة )4

 :الیومیة 

 دائما -1

 احیانا          -2

 نادرا  -3

  ابدا -4

 هل ساعدتك اللعبة في الحصول علة المعلومات حول دراستك  )5

 نعم  -1

  ال  -2
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 اذا كانت اإلجابة ب نعم حدد طبیعة المعلومات المحصل علیها

 خیارات حسب ماهو متوفر في اللعبة وقدم

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

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

 لعبة والتحصیل الدراسيلوالدین رقابة في التوفیق بین الهل یمارس علیك ا  )6

 لعبة  یرفض والداي -1

 یسمحان لي باللعب في حدود -2

 لعب بدون حدودیسمحان لي بال -3

 الیمارسان أي رقابة -4

ن وجه لك أحد أفراد السرة مالحظات حول تأثیر اللعبة على تحصیلك سبق وا هل )7

 : الدراسي 

 دائما -1

 احیانا          -2

 نادرا  -3

 ا بدأ -4

 سرتكهل تخفي ممارستك للعبة على أ )8

 نعم  -1

 ال  -2

"اذا كانت اجابتك  لماذا ؟  " نعم  

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

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

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

 :هل یؤثر سهرك في ممارسة اللعبة على صحتك  )9



 :المالحق
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 نعم  -1

 ال  -2

 اذا كانت اجابتك بنعم  اذكر االعراض التي تعاني منها 

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

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

 : ك هل یؤدي بك السهر في ممارسة لعبة بابجي في یوم موالي لدراست )10

 عدم القدرة على التركیز اثناء الدرس  -1

 صعوبة في فهم واادراك  -2

 لبخمول والشعور بنعاس في القسم  -3

 اخر   -4

................................................................اذكره   

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

  

  

  

  

  

  

  

  



 :المالحق
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  :PUBGبعض صور للعبة بابجي 
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مجموعة في الفیسبوك  لمستخدمي لعبة بابجي 

 :المالحق

 

 


