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 الفيديو جيم 
 لطيفت حسني الكندرً. د

 عضو هيئت تدريس يف كليت التربيت األسبسيت 
 مديرة مركز الطفولت واألمومتو

 
 

 مب تأثري الفيديو جيم علي الشببة يف خمتلف األعمبر؟
يف ؽَبح اُظـبس واٌُجبس وأوعذد ذلب ٓغبؽبد وِٓؾوبهتب ُوذ دخِذ اُزٌ٘وُوعَب احلذٍضخ  

ؽَبح إٕ رأصري اُوعبئَ اُزٌ٘وُوعَخ ػِي . ٖٓ خمزِق األػٔبساُشجبة األؿلبٍ ورشكَٚ رؼَِْ وًجريح يف 
كَٔب ٌٍِ ثؼغ و. ؽغت ؿجَؼخ اُربآظ وعبػبد ٓشبٛذهتبٌوٕ عِجب أو إجيبثب هذ ٍ ألؿلبٍ واُشجبةا

 :ُؼبة اُلَذٍو عَْألاجلواٗت اإلجيبثَخ 
 .بدكخواذل بألُؼبة ادلغَِخثُشجبة ثبعزخذاّ شـَ أوهبد كشاؽ ا .1
ودهخ  ر٘شَؾ اُؼوَ واُزاًشح ورُي ٖٓ خالٍ ثؼغ األُؼبة اُؼَِٔخ اخلبطخ ثبُزًبء واُزلٌري .2

 .اُزشًَض وٓضواعخ ؽشًخ اَُذ مبالؽظخ اُؼني ُألٛذاف

 .اُز٘وٍغ يف وعبئَ اُزؼَِْ واُزشكَٚ .3

 .خِن ٗوع ٖٓ اإلصبسح وادلشػ ثني األؿلبٍ واُشجبة .4

 :  اُغِجَخ ٓ٘ابوميٌٖ إٔ ٌٍوٕ ُِلَذٍو عَْ ثؼغ اُزأصري
ثغجت ثؼغ األُؼبة اُيت حتزوً ػِي واُشجبة  رَ٘ٔخ اُغِوى اُؼذواين واُؼ٘ق ثني األؿلبٍ .1

  .واالٗزوبّ وادلـبسدح اُؼ٘ق واُزخشٍتشؾٖ ٓشبػش 
االػزٔابد  غبػبد ؿوٍِخ إىل عبٗت ُٛزٙ األعاضح اٌُغَ واخلٔوٍ ٖٓ عشاء اجلِوط أٓبّ  .2

 .ثشٌَ ٓلشؽػِي اخلذّ 
احلشًاخ، أو   اُلَذٍو عَْ، وػاذّ  بػبد ؿوٍِخ أٓبّاألؿلبٍ واُشجبة ُغ عِوط ٛؤالءإٕ  .3

 .اُغٔ٘خ ظبٛشح اٗزشبسٍغبػذ ػِي  دمبسعخ اُشٍبػخ

 .ثني اُـالة اُزؼضش اُذساعٌصٍبدح ٗغجخ ٍغبػذ اإلكشاؽ يف ٛزٙ األُؼبة ػِي إٛذاس اُوهذ و .4

٘ب األطَِخ كظوسح اخلٔش حتزوً ًضري ٖٓ رِي األٗشـخ ػِي أثؼبد دٍَ٘خ وخِوَخ رز٘بىف ٓغ هَٔ .5
 . وادلواهق ادلخِخ ثبألخالم دتضَ خمبؿش ؽوَوَخ جيت ٓؼبجلزاب

 .ٛذس األٓواٍ واُـبهبد واجلاود يف علبعق األٓوس .6
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 دور األسرة
وال ثذ ٖٓ وػاغ خـاؾ   اُؼـِخ ادلذسعَخ هشة ٓوػذ ٖٓ خالٍ ثذأ كظَ اُظَق ٍذخَ ثَور٘ب 

حتزبط األعشح إىل إٔ رؼـٌ األث٘ابء  . ؿلبٍ واُشجبةطَلَخ ٗبكؼخ جلَٔغ أكشاد األعشح ال عَٔب األ
واُج٘بد ؽشٍخ يف اخزَبس ؿشٍوخ اُزشكَٚ ثششؽ ػذّ اإلعشاف وال ثذ ٖٓ حتزٍشْٛ ٖٓ اإلدٓبٕ ػِي 
أششؿخ اُلَذٍو عَْ كاٌ وعَِخ ال ؿبٍخ وجيت إٔ ال ٌٍوٕ اُزشكَٚ يف أوهبد اُظاالح أو ػِاي   

ٖٓ اُـجَؼٌ إٔ ٍ٘غشف . اُظؾَخ واُشٍبػخ وؿريٛب ؽغبة أداء اُواعجبد االعزٔبػَخ واألٗشـخ
إؿلابٍ  إٕ . اُشجبة أؽَبٗب رمو ٛواٍبهتْ ورظَ سعبُخ أوَُبء األٓوس روعَٚ اُ٘بشئخ رمو االػزذاٍ 

وحيزبط أوَُبء األٓوس إىل اُِؼت أؽَبٗاب ٓاغ   . ٓزبثؼخ ٛزا األٓش عجت ٖٓ أعجبة ارمشاف اُ٘بشئخ
ٍغزخذٓوهنب وال شي أهنب ًضريح ؤًِاب ًبٗاذ راد ٗلاغ     أؿلبذلْ َُؼشكوا ؿجَؼخ اُربآظ اُيت

وإرا ًبٗذ رزؼٖٔ ػِي حمظوساد دٍَ٘خ ؽزسٗبْٛ ووعا٘بْٛ رمو ػِي اُِؼت ثبػزذاٍ شغؼ٘بْٛ 
 .اُجذائَ اجلَذح وٌٛ ًضريح دلٖ ٍزؾشاٛب

 القرصنت واأللعبة اإللكترونيت
َٛذ وعاشػخ اُزاذاوٍ   اٗزششد أششؿخ اُلَذٍو عَْ ادل٘غوخخ وٌٛ سائغخ ٗظشا ُغؼشٛب اُض

وعاوُخ احلظوٍ ػَِاب واحلوَوخ أهنب رزاشة ٖٓ اُشهبثخ اُوبٗوَٗخ ُزُي كاٌ ال ختِو ٖٓ ادللبعاذ  
وٛزا ػني  رِي األششؿخ ر٘غخ ثـشٍوخ جتبسٍخ ثشؼخ ورغشم ؽووم اُـجغ ٖٓ أطؾبهبب. واألػشاس
زشوحيَخ اُ٘بكؼاخ وٛازا ال   إٕ ادلزخظظني ثبُزشثَخ ٍـبُجوٕ دائٔب ثؼشوسح روكري اُجذائَ اُ. اُظِْ

هؼبء اُوهذ ثبُربآظ ٍزؾون إال ثبؽزشاّ ٓجذأ ادلٌَِخ اُلٌشٍخ واؽزشاّ اُوبٗوٕ وثش اُوػٌ ثأمهَخ 
جيت إٔ ٗوعٚ األث٘بء رمو اُربآظ األطَِخ وشاشاء اُ٘ابكغ   . أؽَبٗب اذلبدكخ وإٕ ًبٗذ ؿبَُخ اُضٖٔ

 .ٓ٘اب
 مفرداث خطرة

حتزوً ثؼغ اُربآظ ػِي ًِٔبد خـشح جيت جت٘جاب كٔضال ثؼغ األُؼبة رشًض ػِي ُلا   
كال ٍظَ ادلزغبثن إىل ادلشؽِخ اُ٘ابئَخ يف ُؼجخ ٖٓ أُؼبة اُلَذٍو عَْ ؽىت ٍوزَ أو ٍلغش أو " هزَ"

حيشم وٛزٙ األُؼبة سؿْ إٔ ٓشادٛب ادلضاػ وٛذكاب اُزشوٍؼ إال أهنب رؼَٔ ػِي رؼجئاخ اُـلاَ أو   
 . ُشبة ثٌِٔبد ؿري ٓشؿوثخ رظبؽت كٌشْٛ ورـري ٗلوعاْا

 األلعبة اإللكترونيت والعزلت
وهذ رٌوٕ ؿشٍوخ واالٗـواء ال شي إٔ اإلًضبس يف اُِؼت يف اُربآظ االٌُزشوَٗخ روُذ اُؼضُخ 

وٖٓ اخلـأ إٔ ٍوجَ األَٛ ٛزا األٓش . ُالٗغؾبة ٖٓ اُواهغ واالذمزاة رمو ػبمل اخلَبٍ واخلٔوٍ
ْٛ ٛو اُزوعَٚ واإلسشبد رمو ادلواهق االعزٔبػَخ اجلبرثخ ألهنب روُذ اخلرباد وال ثاأط إٔ  ودوس

 .ٗشبسى اُـلَ ادلذٖٓ ػِي اعزخذاّ رِي األُؼبة مث ٗ٘زوَ ثٚ رذسجيَب إىل أٗشـخ أًضاش كبػَِاخ  
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وٗواض ادلاابساد    واُِؼت اُلشدً ادلزٓوّ ٍوُذ األٗبَٗخ وػَن اُ٘لظ واُـؼت اُغشٍغ واُزاوس
 .َبرَخ اُالصٓخاحل

 الشببة والغبيبث الكربى
إٕ أُؼبة اُلَذٍو عَْ اًزغؾذ ششائؼ شجبثَخ ًجريح داخَ ادل٘بصٍ وخبسعاب وٌٛ أطجؾذ 

اُضوبكخ اُؼبٓخ دمب جيؼَ األٓاش  أعبعَبد ٖٓ أطجؾذ يف اُـبُت األػْ ثَ اَُوَٓخ عضًء ٖٓ صوبكزاْ 
رجؼذ اُشاجبة   جبَٔغ أشٌبذلب رِي اُضوبكخٖٓ ادلؤًذ إٔ . يف ًَ ثَذ ٖٓ اُجَود يف ؿبٍخ األمهَخ
يف هؼبٍبْٛ ادلظريٍخ ثَ جتؼِاْ ٍغزوجِوٕ صوبكبد ؿشٍجخ كَاب اُـش واُغٔني ٖٓ اجلبد ػٖ اُزلٌري 

وٍوَِ ٖٓ هذس وحيزوش اٛزٔبٓبهتْ اُؼَوخ ٓب احلَ؟ ٛ٘بى ٖٓ ٍغلٚ ٛؤالء اُشجبة . اُوَْ وادللبَْٛ
وأسى إٔ اُوبطاش  ٗب أخزِق دتبٓب ٓغ ٛزا اُزوعٚ وأ...  مهٔاْ وػضائٔاْ وٍغزظـش ؿٔوؽبهتْ

وٗوؼٌ عابػبد اُزاشوٍؼ ٓؼااْ    ثَ ومنبسط ٓؼاْ ثؼغ ٛواٍبهتْ  ٗزؾبوس ٓغ شجبث٘ب ثبُشكن
كبء ُِؼشوثخ واُلذاء ُِاذٍٖ  وٗؼِٔاْ هَْ اُوالء ُِوؿٖ واُو... وٗؼِٔاْ ػذّ االٗغَبم اُزبّ ٓؼاب 

ؼظبئْ األٓوس واالػز٘بء ا ال حيذس إال ثبالٛزٔبّ ثبى سعبُخ ػظَٔخ ُج٘بء ورؼٔري احلَبح وٛزوإٔ ٛ٘
وهذ ٍزاشة ٖٓ ادلغائوَُخ   اُضائذح إٕ اُشبة ٌٍشٙ ادلضبَُخ .أٓوس اُجالد وهؼبٍب اُؼشوثخ واإلعالّث

 .ػٔبس األسعُوهذ ٖٓ ؿري إمهبٍ رَ٘ٔخ اُؼوَ وإودوسٗب ٛو إٔ ٗؼـَٚ ؽشٍخ االعزٔزبع ثباُلشدٍخ 
ؽ يف اُِؼت هذ ٌٍوٕ ٛشوثب ٖٓ اؽجبؿبد اُواهغ وٛشوثب ٖٓ إٕ شـق اُشجبة اُضائذ ثبإلكشا

وهذ ٌٍوٕ ثغجت ٗوض اُلشص اٌُلَِخ ثزلشٍؾ ؿبهبهتْ يف اخلري اُلشدٍخ واجلٔبػَخ، حتَٔ ادلغئوَُخ 
هجَ إٔ ٗؼ  األؿلبٍ ادلاواػ    .وٛو األٓش اُزً جيت إٔ ٗزذثش كَٚ وٗزذاسعٚ ثظشاؽخ ووػوػ

يف هؼبء اُوهاذ  ؼجبساد اُالرػخ جيت إٔ ٌٗوٕ هذوح ؽغ٘خ ذلْ اُجَِـخ وهجَ إٔ ِٗوّ اُشجبة ثبُ
األة اُزً ٍوؼٌ ٓؼظْ وهزٚ يف اُذواوٍٖ واألّ ادل٘شـِخ ثبألعوام إٕ . ثبُ٘بكغ واُزشوٍؼ ادلؼزذٍ

كٌَق ِٗوّ األث٘بء ػِاي ٛاذس   وٓشاعؼخ شغبػخ رِاش خِق ادلوػبد حببعخ إىل وهلخ عشٍئخ 
 ؟ غبػبد واألٍبّوٗلشؽ ثبُ اُوهذ ورمٖ هنذس األوهبد

  


