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نحن نربي أكثر األجيال عنًفا!
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ــث  ــا، حي ــدة ألطفالن ــكالت جدي ــكاًرا ومش ــه أف ــي مع ــي واإللكترون ــور التقن ــب التط جل
ظهــرت فــي الســنوات األخيــرة أشــكال ثقافيــة وتربويــة جديــدة تســاير التطــور التقنــي 
الكبيــر فــي مجال الحاســوب واإلنترنـــت ومن هــذه األشــكال: األلعــاب اإللكترونية، وهي 
ــة  ــاهد تفاعلي ــاب مش ــك األلع ــن تل ــال، وتتضم ــذًبا لألطف ــة جـ ــكال اإللكتروني ــر األش أكث
عنيفــة تنطــوي علــى مشــاهد ومواقــف الرعــب، أو القتــل، أو الصـــراخ، أو الشــجار، أو 

إطـــالق النــار علــى األصدقــاء، أو الجنــون، أو المــوت...

ــل: » إن  ــذا فــإن تلــك النمــاذج مــن األلعــاب تنمــي لــدى األطفــال بعــض األفــكار مث ول
إطــاق النــار علــى أصدقائــك وإرداءهــم فــي ِبــرك الــدم شـــيء مســلٍّ وممتــع جــًدا«، 
»يمكننــا اآلن القتــل مــن أجــل الحـــصول علــى المــال«، » قــد يكــون ســفك الدمــاء بــدون 

تمييــز ممتًعــا«، تحــت شــعار »مــت بعنــف مــع االنتقــام«.

ــر  ــإن مخاط ــاب؛ ف ــة األلع ــي بطبيع ــدم الوع ــري وع ــه األْس ــاب التوجي ــل غي ــي ظ وف
ــن ســلبية  ــزداد بتعامــل األطفــال مــع ألعــاب وبرامــج ذات مضامي ــة ت األلعــاب اإللكتروني
ولفتــرات طويلــة؛ ممــا يؤثــر فــي كل مراحــل التطــور والنمــو لــدى الطفــل، وتتــرك آثــار 

ًا ســـلبية علـــى ســلوكياته ومنهــا ســلوك العنــف والعـــدوان]]].

 Violence العنف

»هــو كل فعــل أو تهديــد يتضمــن اســتخدام القــوة بهــدف إلحــاق األذى 
والضــرر بالنفــس أو باآلخريــن، أو تدميــر ممتلكاتهــم أو تخريبهــا »]]].

وقــد أثبتــت األبحــاث أن هنــاك عاقــة بيــن الســلوك العنيــف للطفــل وَمشــاهد العنــف 
التــي يراهــا علــى شاشــة التلفــاز أو يمارســها فــي األلعــاب اإللكترونيــة، كمــا أثبتــت أن 
العنــف يتضاعــف بممارســة األلعــاب ذات التقنيــة العاليــة، وأن نســبة كبيــرة مــن األلعــاب 
اإللكترونيــة تعتمــد علــى التســلية واالســتمتاع بقتــل اآلخريــن، وتدميــر أماكهــم، 
واالعتــداء عليهــم بــدون وجــه حــق، وُتعلِّــم األطفــال والمراهقيــن أســاليب ارتــكاب 
ــي فــي عقولهــم قــدرات ومهــارات العنــف والعــدوان  الجريمــة وفنونهــا وحيلهــا، وُتنمِّ
التــي تقودهــم فــي النهايــة إلــى ارتــكاب الجرائــم، كمــا ذكــرْت ذلــك دراســة أمريكيــة.

وأشــارت الدراســة أيًضــا إلــى أن هــذه األلعــاب قــد تكــون أكثــر ضــرًرا مــن أفــام العنــف 
التلفزيونيــة أو الســينمائية؛ ألنهــا تتصــف بصفــة التفاعليــة بينهــا وبيــن الطفــل، وتتطلب 
مــن الطفــل أن يتقمــص الشــخصية العدوانيــة ليلعبهــا ويمارســها، فالكثيــر مــن األلعــاب 
تزيــد رصيــد الاعــب فــي النقــاط كلمــا تزايــد عــدد قتــاه، فهنــا يتعلــم الطفــل أيًضــا أن 

القتــل شــيء مقبــول وممتــع. 

]  األطفال والعوالم االفتراضية: آمال وأخطار، د. وجدي محمد بركات، د. توفيق عبد المنعم توفيق، ص: 5]، 8].
ــرات  ــض المتغي ــوء بع ــي ض ــور ف ــاء األم ــر أولي ــة نظ ــن وجه ــال م ــد األطف ــف عن ــتوى العن ــى مس ــة عل ــاب اإللكتروني ــر األلع 2   أث

.25 ص:  والتنميــة،  الطفولــة  مجلــة  حجــازي،  نظميــة  الديموجرافيــة، 
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أمــا األطفــال الصغــار فمشــاهد العنــف هــذه يمكن أن تــوازي إســاءة معاملــة األطفال 
ــر  ــم األكث ــار ه ــال الصغ ــة: إن االطف ــت الدراس ــة، وقال ــة بريطاني ــب دراس ــا بحس عاطفيًّ
تأثُـّــًرا بهــذه الـــمشاهد، وأوصــت األهــل والـمربـيـــن بالتعامــل بحــذر مــع برامــج التســلية 
الـــُمعدَّة للكبار كـمـــا يتعاملون مع األدوية أو المواد الكيماوية الموجودة في الـــمنزل، 
ــدى  ــر ل ــدى القصي ــى الم ــًرا عل ــرك تأثي ــة تت ــور العنيف ــى أن الص ــة إل ــت الدراس وخُلص
الصغــار عبــر زيــادة ســلوكهم العدوانـــي أو خوفهــم، وحتــى لــو صــودرت جـمـيـــع هــذه 
األشــرطة فــإن األمــر ســيكون متأخــًرا للغايــة فـــي منــع نمــو جيــل يمــارس أشــد أنــواع 
العنــف تطرًفــا فــي التاريــخ المعاصــر! وذلــك ألن مشــاهد العنــف التــي يتفاعــل معهــا 
الاعــب ُتـــختَزن فــي العقــل الباطــن، وتخــرج حينمــا تتــاح لهــا الظــروف، مــن خــال مثيــر 
يشــجع العنــف المختــزن فــي العقــل الباطــن علــى الخــروج، وألن بعــض األلعــاب تحتــوي 
ــار  ــم، وإظه ــد موتـهـ ــخصيات بع ــاء الش ــة، واختف ــوات المخيف ــاهد أو األص ــى المش عل
ظ أي شــخصية من  األعمـــال اإلجراميــة إظهــاًرا إيجابـــًيا أو بــدون انعكاســات ســلبية، أو تلفُّ
شــخصيات اللعبــة بألفــاظ أو شــتائم غيــر الئقــة ضمــن أحــداث اللعبــة، أو التعــرض للتعذيــب 
ــدرات أو  ــاُول المخ ــاهد تن ــة، أو مش ــل اإلصاب ــار تفاصي ــع إظه ــم م ــزاء الجس ــع أج وتقطي

الســجائر أو المشــروبات الكحوليــة.

ــر  ــة يؤث ــاب اإللكتروني ــتخدام األلع ــى أنَّ اس ــت )Elmer & Dewitt( إل ــر ودوي ــح ايلم ويوض
علــى جميــع مراحــل النمــو، فتفــرض األلعــاب علــى األعمــار )7 - 4]( ســنة مشــاعر العنــف 
والمنافســة المعاديــة للمجتمــع عوًضــا عــن رغبتهــم فــي تحقيــق المشــاعر االجتماعيــة 
ــؤدي  ــاب ت ــإن األلع ــًنا ف ــرى س ــة الكب ــق بالمجموع ــا يتعل ــة، وفيم ــة والمعنوي الواقعي

ــا جــًدا(. ــر الشــعوري إلغــاء كامــًا )حيــث يكــون بطيًئ دورهــا فــي إلغــاء نشــاط التفكي

ــة  ــار المترتب ــة اآلث ــا معرف ــدف منه ــد كان اله ــاكاموتو )Sakamoto,( فق ــة س ــا دراس أم
علــى ممارســة بعــض األطفــال ألعــاب الكمبيوتــر حيــن يكونــون أكثــر اندفاًعــا تجــاه هــذه 
ــة  ــة والخامس ــل الرابع ــذ المراح ــان لتامي ــي الياب ــة ف ــذه الدراس ــت ه ــة، وأجري الممارس
والسادســة ووجــدت الدراســة أن الاعبيــن األكثــر اندفاًعــا إلــى اللعــب يتمتعــون بتعاطــف 
 Feed( أقــل، وإن ألعــاب العنــف تحتــاج إلــى تنفيــذ هــذه اإلجــراءات وال توفــر تغذيــة راجعــة
Pack( حقيقيــة تأخــذ بنظــر االعتبــار نتائــج األفعــال العنيفــة. وهــذه المجموعة مــن األطفال 
فــي ظــّل غيــاب التأثيــر المتــوازن الصــادر عــن الوالديــن وغيرهــم مــن البالغيــن واألقــران 

وفــي ظــّل تدخــل رســالة ألعــاب العنــف باعتبارهــا ضــرورة أخاقيــة .. كيــف يعبــر عنهــا؟  

يعبر عنها باآلتي: 

العنف أمر هزلي، مقبول العنف وال تترتب عليه نتائج سلبية، العنف أمر ضروري!
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وقــد قامــت دراســة كنديــة بمراجعــة المحتــوى وتقويمــه لثــاث مائــة لعبــة إلكترونيــة، 
ــى  ــًرا عل ــاًدا مباش ــد اعتم ــا تعتم ــة منه ــرون ) 222 ( لعب ــان وعش ــان واثنت ــدْت مئت وُرِص
فكــرة ارتــكاب الجريمــة والقتــل، أي: نحــو ثاثــة أربــاع تلــك األلعــاب هــي ألعــاب عنــف! ]]]

ــات -  ــل مئ ــرات - ب ــرى عش ــو( لي ــاب )الفيدي ــًدا أللع ــًا واح ــزور مح ــث أن ي ــن للباح ويمك
ــال:  ــبيل المث ــى س ــا عل ــراف؛ منه ــة واالنح ــف والرذيل ــى العن ــرِّض عل ــي تح ــاب الت األلع
لعبــة ســرقة الســيارات )GTA(، وهــي أشــهر لعبــة فــي العالــم، وهــي معروفــة فــي 
أوســاط الناشــئة فــي مجتمعاتنــا أيًضــا، وكل منهــم ال بــد أن يكــون قــد جرَّبهــا، وهــدف 

هــذه اللعبــة ال يتعــدى ثاثــة أهــداف:

كيف َتسِرق السيارة؟. ]
كيــف تقتــل؟ وكيــف تنفــذ الخطــط اإلجراميــة واالغتيــاالت؟ وكيــف تنفــذ خطــط حرب . 2

الشــوارع مع الشــرطة؟
الجلوس مع الداعرات واالنغماس في عالم الرذيلة.. 	

إن هنــاك صــوًرا عديــدة مؤذيــة تزخــر بهــا تلــك األلعــاب اإللكترونيــة ليشــاهدها الطفــل 
والمراهــق مًعــا! فمــاذا يكــون تصــورك بوصفــك مربيًّــا عندمــا يشــاهد طفلــك، أو ابنــك 
ــر  ــمه، واآلخ ــن جس ــه ع ــل رأس ضحيت ــة يفص ــة اإللكتروني ــال اللعب ــد أبط ــق، أح المراه
ــرز مــن صــدره وهــو  ــه قــد ب ــا، حتــى إن قلب ــا إرًب ــا، والثالــث يمزقــه إرًب يصعقــه كهربائيًّ
ال يــزال ينبــض.. يقّطعــه بكلتــا يديــه العاريتيــن]2]! ويشــعر بالفــوز ويترقــى فــي اللعبــة 

ــر...؟! ــرف«، »ســفاح«، » مصــاص الدمــاء« وغيرهــا الكثي ــل محت بأوســمة منهــا »قات

ــة وأن  ــم بالماحظ ــو متعل ــاني ه ــلوك اإلنس ــب الس ــدورا أن أغل ــم بان ــد العاِل ــد أك لق
الســلوك الجديــد يتشــكل بعــد ترميــز المعلومــات كدليــل لألفعــال]	].

وهــذه دراســة )Karyn Riddle( اختبــرت العاقــة بيــن مســتويات التعــرض )للتلفزيــون( خال 
مرحلــة المراهقــة وإدراك الواقــع االجتماعــي، بالتطبيــق علــى المــواد اإلخباريــة التــي 
تحتــوي علــى مشــاهد للعنــف، وقــد أجــرى الباحــث دراســته علــى عينــة قوامهــا )207( 
مفــردة، وتوصلــت الدراســة إلــى عديــٍد مــن النتائــج، مــن أهمهــا: وجــود عاقــة ســلبية 
بيــن مشــاهدة األخبــار التــي تحتــوي علــى مشــاهد العنــف وإدراك الواقــع االجتماعــي 
خــال مرحلــة التعليــم األساســي والثانــوي العــام، وكشــفت الدراســة أيًضــا وجــود عاقة 
ســلبية بيــن تعــرِف أخبــاٍر تحتــوي علــى مشــاهد عنــٍف، وســهولة إدراك تلــك المشــاهد 
خــال مرحلــة التعليــم األساســي، كمــا كشــفت عــن وجــود عاقــة بيــن التعــرض لألعمــال 
ــن  ــدات المراهقي ــى معتق ــف، وعل ــاهد عن ــى مش ــوي عل ــي تحت ــة الت ــة الخيالي الدرامي

حــول الواقــع االجتماعــي]4].

]  القلق لدى األطفال من مستخدمي األلعاب اإللكترونية، مجلة اآلداب، ستار جبار غانم العبودي: -]0	 02	.  
من أشكال العنف ضد األطفال األلعاب اإللكترونية، أمل حامد سالم، ص:  8]].  2

القلق لدى األطفال من مستخدمي األلعاب اإللكترونية، مجلة اآلداب، ستار جبار غانم العبودي، ص: 292.  	
التعــرض أللعــاب )الفيديــو( جيــم اإللكترونيــة وعاقتــه بالعنــف لــدى المراهقيــن: دراســة مقارنــة بيــن طــاب المــدارس الثانويــة فــي   4

ــد الصــادق حســن، ص: 0	. ــة، د. عب ــوم االجتماعي ــات اآلداب والعل ــن، حولي مصــر والبحري
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ــم  ــي يت ــات والت ــخاص والكائن ــدد األش ــى ع ــا عل ــوز فيه ــد الف ــي يعتم ــاب الت إن األلع
قتلهــا؛ تــؤدي إلــى تنميــة دوافــع العنــف والشــر لــدى الطفــل، إذ تجعلــه يعتــاد صــور 
الدمــاء والقتــل وغيرهــا مــن أشــكال العنــف، وهــو مــا يــؤدي إلــى عديــٍد مــن األخطــار 

ــة. ــرات طويل ــاب لفت ــذه األلع ــون ه ــن يمارس ــى الذي عل

ــي  ــل وف ــرة ب ــي األس ــات ف ــي العاق ــر ف ــت تؤث ــف بات ــكلة العن ــن أن مش ــك يتبي وبذل
ــلبية  ــلوكيات الس ــور الس ــن ظه ــتكي م ــدارس تش ــت الم ــد أصبح ــا،  فق ــة أيًض المدرس
بيــن طــاب المــدارس االبتدائيــة مثــل: العنــف، والقســوة، والضــرب، والخــروج عــن طاعــة 
المعلــم]]]، فهــذه الســلوكيات العنيفــة ليســت ســوى نتــاج االســتخدام المفــرط لألجهــزة 
الذكيــة، فهــي التــي تشــعره بأنــه هــو المســيطر األول واألخيــر، ممــا يجعــل الوالــدان 

والمعلمــون يفقــدون هيبتهــم أمــام الطفــل]2].

مســببات  علــى  الوالديــن  أيــدي  تضــع  بدورهــا  والدراســات  المعطيــات  هــذه  كل 
الشــكاوى الشــائعة مــن الشــجار العنيــف بيــن األشــقاء، ومــن عنــف األبنــاء وعصبيتهــم 
تجــاه والديهــم أو أصدقائهــم، كمــا تضعهــم فــي موقــف واضــح أمــام مســؤوليتهم 

ــية. ــلوكية والنفس ــر الس ــن المخاط ــم م ــم وحمايته ــئة أبنائه ــاه تنش ــة تج الوالدي

فــإن مــن بيــن هــذه المســؤوليات االطــاع علــى تصنيــف اللعبــة اإللكترونيــة قبل الســماح 
لألبنــاء بشــرائها أو تحميلهــا، مــن خــال البحــث فــي بيانــات التعريــف باللعبــة عــن هــذه 

الرموز:

الرمز داللة التصنيف العمري

لجميــع  مناســب  اإللكترونيــة  اللعبــة  محتــوى  أن  يعنــي  التصنيــف  هــذا 
الفئــات العمريــة ابتــداء مــن ســن الثالثــة. وهــذا التصنيــف يعنــي أن اللعبــة 
اإللكترونيــة قــد تحتــوي علــى بعــض أعمــال العنــف ولكــن فــي ســياق 
كوميــدي )مثــل أشــكال العنــف الموجــودة فــي أفــام تــوم وجيــري( ولكــن 
بشــكل ال يّمكــن الطفــل مــن الربــط بيــن الشــخصية الكرتونيــة المتحركــة علــى 
الشاشــة والشــخصيات البشــرية الحقيقيــة، بــل هــي شــخصيات خياليــة تماما. 
كمــا ينبغــي خلــو اللعبــة مــن أي أصــوات أو صــور مخيفــة ومرعبــة بالنســبة 
لألطفــال الصغــار أو أي لغــة ســيئة، كمــا يجــب خلــو اللعبــة مــن أي مشــاهد 

عــري أو أي اشــارة إلــى لغــة أو أفعــال جنســية.

ممارســة األلعــاب اإللكترونيــة فــي وقــت الفــراغ وعاقتهــا بالســلوك العدوانــي لــدى تاميــذ المرحلــة االبتدائيــة بمحافظــة   [
الدقهيلــة، المجلــة العلميــة لعلــوم التربيــة البدنيــة الرياضــة، محمــد الســيد مطــر، ص: 207.

أطفالنا واألجهزة الذكية، مجلة ينابيع، جامعة القدس، العدد 6، 5]20: ]2.  2
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الرمز داللة التصنيف العمري

هــذا التصنيــف يعنــي أن محتــوى اللعبــة اإللكترونيــة مناســب لألطفــال الذيــن 
تبلــغ أعمارهــم ســبع ســنوات أو أكثــر، وهــذا التصنيــف مشــابه مــن تصنيــف مرحلــة 
الســنوات الثــاث وقريــب منــه، إال أن ألعــاب هــذا التصنيــف قــد تحتــوي علــى بعــض 
ــة، كمــا قــد  ــة. العمري المشــاهد أو األصــوات المخيفــة المســموح بهــا لهــذه الفئ

تحتــوي علــى مشــاهد عــري جزئــي، ولكــن ليــس فــي ســياق جنســي.

هــذا التصنيــف يعنــي أن محتــوى اللعبــة اإللكترونيــة مناســب لألطفــال الذيــن تبلــغ 
ــى  ــوي عل ــد تحت ــف ق ــذا التصني ــاب ه ــر. وألع ــنة أو أكث ــرة س ــي عش ــم ثنت أعماره
ــة أو  ــة متحرك ــوم كرتوني ــة أو رس ــخصيات خيالي ــل ش ــن قب ــارس م ــف تم ــاهد عن مش
حيوانــات ولكــن ليــس مــن قبــل اإلنســان. كمــا أن ألعــاب هــذا التصنيــف قــد تحتــوي 
علــى مشــاهد عــري لشــخصيات رســومية أو كرتونيــة. كمــا قــد تحتــوي علــى قــدر 
ــتائم  ــد الش ــل لح ــا ال تص ــة لكنه ــر المقبول ــاظ غي ــيئة أو األلف ــة الس ــن اللغ ــل م قلي

ــية. الجنس

هــذا التصنيــف يعنــي أن محتــوى اللعبــة اإللكترونيــة مناســب للشــباب الذيــن تبلــغ 
ــذا  ــي ه ــة ف ــوى اللعب ــتمل محت ــد يش ــر. وق ــنة أو أكث ــرة س ــت عش ــم س أعماره
ــا  ــابه لم ــة أو مش ــة قريب ــية بدرج ــال الجنس ــف أو األفع ــر العن ــى تصوي ــف عل التصني
هــو حاصــل فــي الحيــاة الحقيقيــة. كمــا قــد تحتــوي اللعبــة علــى لغــة أكثــر تطرفــا، 
أو تحتــوي علــى مشــاهد فيهــا تشــجيع علــى تعاطــي التبــغ والخمــور والمخــدرات 

ــة وممارســتها.. ــٍد مــن األنشــطة اإلجرامي ــكاب عدي وارت

هــذا التصنيــف يعنــي أن محتــوى اللعبــة اإللكترونية مناســب للشــباب البالغيــن الذين 
أعمارهــم ثمانــي عشــرة ســنة أو أكثــر. وهــذا التصنيــف يعنــي أن اللعبــة اإللكترونيــة 
قــد تحتــوي علــى مشــاهد عنــف شــديد ووحشــية غيــر معقولــة قــد تــؤدي بالاعــب 
إلــى التفاعــل مــع هــذا العنــف مــع شــعور باالشــمئزاز، كمــا قــد تحتــوي ألعــاب هــذا 
ــات  ــري أو الممارس ــن الع ــررة م ــة ومتك ــة وواضح ل ــاهد مطوَّ ــى مش ــف عل التصني

الجنســية، كمــا قــد تحتــوي علــى مشــاهد يتــم فيهــا تعاطــي المخــدرات.

أيهــا المربــي الكريــم، توفيــرك البنــك جهــاز ألعــاب إلكترونــي، أو جهــاز جــوال 
ــة  ــن الرقاب ــًرا م ــك كثي ــتلزم من ــة، يس ــاب اإللكتروني ــي األلع ــتخدمه ف ــي يس ذك

الوالديــة ســواء المباشــرة منهــا أو عبــر تطبيقــات تقنيــة مخصصــة، كمــا يســتلزم 
منــك أيًضــا كثيــًرا مــن الجهــود الوقائيــة لبنــاء الرقابــة الذاتيــة لــدى ابنــك، تذكــر أن 

أوالدك وســالمتهم ومســتقبلهم مســؤوليتك، وهــم أمانــة فــي عنقــك. 
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