
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د القة قوة   دوًما الخبراء   يؤكِّ  في األلعاب   هذه حظيت حيث واإلرهاب، العنف وجرائم )الفيديو( ألعاب بين الع 

 مدينة في وقع الذي اإلرهابي الهجوم   ولعل   المراهقين. والفتيان األطفال من كبير بإقبال عصرنا

 مسجد في الجمعة صالة   انتظارهم أثناء في مسلًما 49 أرواح وحصد   م،2019 عام بنيوزلندا «كرايستشرش»

برز اإلسالمي، لينود ومركز النور القة تلك ي   . وحبوض الع 

تة و)بكاميرا( موسيقية، أنغام وقع فعلى وذة على مثب  عة الجريمة تفاصيل   بث   المعتدي؛ اإلرهابي خ   المروِّ

ية من ينتقل وهو اآلثمة، خرى، إلى ضحِّ ة محاكاة في الهرب، يحاولون الذين الجرحى على النار مطلًقا أ   رمزي 

 «.PUBG» بـ المعروفة القتال ألعاب إلحدى

ُ َُوخيمةُعواقب 

خرى، حوادث   من ِغراره على كان وما الحادث   هذا خيمة العواقب من التحذير إلى التربية خبراء دفع أ   لهذه الو 

ف فهي األلعاب؛ ما وال العنف، إلى تقود داخلية آثاًرا النفس في تخلِّ  عنها تغيب   التي المجتمعات في سي 

ت .والتوعية التربية د   بسبب المجتمع؛ في العنف لصعود الرئيسة األسباب من العنيفة الفيديو ألعاب   وع 

ْقمي الترفيه على الزائد االعتماد   .األخيرة السنوات في الر 

هم الالعبون يجد   إذ اجتماعيًة؛ أكثر   أصبحت األلعاب، من النوع هذا شعبية ازدياد ومع  شبكات في أنفس 

ا والمجتمعات؛ األفراد سلوك وفي واألفكار، الثقافات في لها حصر   ال آثار ذات نامية، اجتماعية  دعا مم 

 .والتجنيد االستقطاب وعمليات المتطرفة األفكار نشر في أيًضا الستغاللها اإلرهابية   الجماعاِت 

رتها التي Race Death «الموت سباق» لعبة إلى العنيفة، الفيديو بألعاب المرتبط الدائر الجدل   ويعود  طو 

 «أسوشيتدبرس» وكالة مراسلِة  انتباه اللعبة   جذبت فقد .م1976 عام األمريكية Exidy «إكسيدي» شركة  

ت التي ووكر، ويندي  في الوطني السالمة مجلس إلى المخاوف   ووصلت العنف، شديدة   بأنها اللعبة وصف 

ارات وقتلهم الناس دعس بتمجيد اللعبة   اتهم الذي المتحدة، الواليات  .بالسي 

Mortal  «المميت القتال» لعبة إطالق بعد م،1992 عام في جديدة مرحلةً  العنيفة الفيديو ألعاب   دأتب ثم

Kombat، يمكنك» :هو حينئذ   للعبة الرسمي الوصف   وكان القتل، إلى تسعى عنيفة صراعات   لعبة   وهي 

زة قواك باستخدام أمامك الذي العدوِّ  دماغ تفجير   د   .«الممي  ًيا األلعاب من النوع   هذا وع  غذِّ  في للعنف م 

ى، مستويات ما وال شت  رت بعدما سي  م بفضل تطو  قني التقدُّ ْقمي التِّ لها الذي الذكي والر   تفاعلية بيئة إلى حو 

ا واقًعا تصنع ا غامرة؛ بيئة   من جزًءا الالعب فيه يصبح افتراضيًّ   .تماًما بها واندماجه التصاقه من يزيد مم 

 والجماعات رفالتط ودراسات اإلعالم، وسائل وتحليل الرْقمي اإلعالم في خبير

 السودان اإلرهابية،

 صادق مصطفى عباس د.

 العنيفُوالسلوكُالفيديوُألعاب



 

 

ثت حين العام   االنتباه األلعاب بعض   جذبت األخيرة اتالسنو وفي حافة االجتماعي التواصل وسائل   تحد   والصِّ

 Whale Blue «األزرق الحوت» لعبة :األلعاب هذه من .االنتحار مرحلة إلى يصل الذي بالعنف ارتباطها عن

ه م،2016 عام روسيا في ظهرت التي شتب   في االنتحار حوادث من دد  ع في سبًبا اللعبة هذه كون في وي 

ن إذ والمراهقين؛ الفتيان صفوف يات من اللعبة   تتكو  ي وفي يوًما، 50 مدار على تحدِّ ب النهائي التحدِّ طل   من ي 

 .االنتحار الالعب

ُالعنفُمداخل

ي إطالق عقب   العام الغضب   دفع م1993 عام في ين فيديو لعبت  Mortal  «المميت القتال» :هما عنيفت 

Kombat ك ليلة«و ر  سات عقد إلى األمريكي الكونغرس ،Trap Night «الش   بيع تنظيم بشأن استماع جل 

سات تلك وفي .الفيديو ألعاب عي أدلى الجل   ألعاب أن :بشهادته «لونغرين دان» كاليفورنيا في العام المد 

اس)و دقيق أثر   لها العنيفة الفيديو ة العقول في (حس  ر لسريعةا الشاب   مؤسسات قيام عن ذلك وأسفر .التأثُّ

 محتوى على بناءً  الترفيه برامج لتصنيف مجلس   بإنشاء م،1994 سبتمبر من األول في الفيديو ألعاب صناعة

 .الفيديو لعبة

ه بأن االعتقاد عن أحاديث   جرت الميالدية، التسعينيات أواخر ومنذ  لهم كان ربما الجرائم بعض في بهم المشتب 

ذ م1999 أبريل ففي .العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة في ريخ  تا  بكولورادو «كولومباين» ثانوية في طالبان نف 

ن وأساتذتهم، زمالئهم من عدد   بقتل مذبحًة؛ األمريكية ين أن وتبي  ى فيديو لعبة مًعا يلعبان كانا الطالب   تسم 

ه واجباِته منها يستوحي هماأحد   وكان .شديد ورعب وعنف حركة لعبة   وهي ،Doom «دوم»  ومشاريع 

ت .المدرسية القتها العنيفة، الفيديو ألعاب من األخالقي الذعر من حالة إلى الحادثة   هذه وأفض   بالسلوك وع 

دواني دوانية بزيادة مرتبط   العنيفة الفيديو ألعاب استخدام أن إلى األبحاث بعض   وانتهت .الحياة في الع   .الع 

ت التي الوحيدة   «كولومباين» ثانوية حادثة   تكن ولم بط   م2011 يوليو من 22 ففي العنيفة، الفيديو بألعاب ر 

 69 قتل ثم أوسلو، النرويجية العاصمة في قنبلة بتفجير أشخاص ثمانية   «بريفيك أندرس» المراهق   قتل

ال شباب لرابطة صيفي معسكر في مشارًكا نت .وسكرودب بمقاطعة أوتويا جزيرة في النرويجي العم   وتضم 

 نداء«و ،Warcraft of World :مثل الفيديو ألعاب بعض عن إرشاديةً  كتابات   المضبوطة   «بريفيك» وثائق  

ب أنه م2012 أبريل في المحكمة   أبلغ وقد Duty of Call «الواجب  مشهد باستخدام النار إطالق على تدر 

لي ن على ساعدته التي «الواجب نداء» لعبة في مارسه األبعاد، ثالثي لسالح تخيُّ ح كما الهدف، من التمكُّ  .صر 

ُُوالنفيُالتأكيدُبين

لت رة الدراسات بعض   توص  دوانية، بزيادة مرتبط   العنيفة الفيديو ألعاب استخدام أن إلى المبكِّ ي وقد الع   يؤدِّ

خرى دراسات   جادلت فيما اإليجابي، االجتماعي السلوك في انخفاض إلى  .العنيفة الفيديو أللعاب ثير  تأ ال بأنه أ 

ْقمية البرامج جمعية رئيس   رفض م،2005 عام BBS «إس بي بي» شبكة مع مقابلة وفي  هذا التفاعلية الر 

غ المشكلة إن :وقال االجتماعي، غير والسلوك العنيفة الفيديو ألعاب بين االرتباط   بال  ل من كثيًرا فيها م   ِقب 

  .الصناعة هذه يفهمون ال أشخاص  

 ممارسة إن :فيه جاء م،2015 أغسطس في النفس لعلم األمريكية الجمعية عن تقرير   صدر سنوات عشر وبعد

دوانية؛ بزيادة مرتبط   العنيفة الفيديو ألعاب ها الع  لة على كافًيا دلياًل  تجد لم لكن   الزائد والعنف األلعاب بين الصِّ



 

 

راد ة   ال» :وقالت م،2020 عام في فالموق هذا تأكيد   الجمعية   أعادت وقد .باطِّ  لدعم كافية علمية أدل 

القة ببية الع   .«العنيف والسلوك العنيفة الفيديو ألعاب بين الس 

ر الطرف في ين في جاء العام، نفس وفي اآلخ  شرتا الجمعيات، إحدى عن صدرتا دراست   من أبريل عدد في ن 

ة»  أن :Psychology Social and Personality of Journal «االجتماعي النفس وعلم الشخصية مجل 

دوانية الشخص أفكار من تزيد   أن يمكن العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة دواني، وسلوكه ومشاعره الع   في الع 

رية) البيئات لفاز من ضرًرا أكثر   تكون قد العنيفة الفيديو ألعاب أن إلى إضافةً  .الواقعية الحياة وفي (المخب   التِّ

قة، وممتعة تفاعلية ألنها العنيفة؛ واألفالم ب ومشوِّ  الباحثون يقول كما المعتدي، معرفة   الالعب من وتتطل 

  .الدراستين في المشاركون

ة ة م2003 عام في باحثون نشرها دراسة   وثم  لوا ،«اإللكترونية والوسائط البثِّ » بمجل   من 60 محتوى فيها حل 

ظهر   شيوًعا؛ يةالعنف الفيديو ألعاب أكثر صة األلعاب أن النتائج لت  ح من للكبار المخص   العنف   تعِرض   أن المرج 

فة تلك من أكثر غ األطفال، جرائم مرتكبي تعرض وهي العام، للجمهور المصن  ح العنف أعمال   وتسوِّ  المسل 

ر جريت دراسات ستُّ  كشفت م2009 وفي .المتكرِّ القاتا عن مختلفة، وبيئات أماكن   في أ   المحتوى بين لع 

 .الفيديو بألعاب واستمتاعهم الالعبين وتحفيز العنيف

عون الذين الالعبين أن :الدراسات جميع نتائج   وأظهرت مات من عالية بدرجة يتمت  دوانية السِّ  مياًل  أكثر   كانوا الع 

ز لم العنيف المحتوى ذلك أن من الرغم على العنيف، المحتوى ذات األلعاب تفضيل إلى ًدا تعزيًزا يعزِّ  مؤك 

 .فيها االنغماس   أو باللعبة االستمتاع  

 ُونظريةُمنهجيةُمداخل

فًقا ِشرت لدراسة و  ة في م2011 عام ن  دوان» بعنوان دورية مجل  and Aggression ) «العنيف والسلوك الع 

Behaviour Violent) نتج العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة فإن دواني، إلدراكا من أعلى مستويات   ت   والتأثير الع 

دواني، دواني والسلوك الجسدية، واإلثارة الع   .العنيفة غير الفيديو بألعاب مقارنةً  (القصير المدى على) الع 

 :الدراسات هذه على الرئيسة القيود من نوعان وهناك

فضي العنيفة لفيديوا ألعاب أن هي الدراسات من كثير في الشائعة النتيجة   أن من الرغم على :األول النوع  ت 

دوانية من أعلى مستويات إلى خرى عوامل   ثمة   فإن العنيفة، غير الفيديو بألعاب مقارنةً  الع   المحتوى تتجاوز أ 

دوانية من المرتفعة المستويات عن مسؤولةً  تكون قد الفعلي، العنيف  .الع 

د مقياس استخدام إلى التجريبية الدراسات   تميل :الثاني النوع دوانية، محد   مما أيًضا؛ التنافسية يقيس قد للع 

ي دوانية العنيفة الفيديو ألعاب ارتباط حقيقة عن أسئلة إلى يؤدِّ  .التنافسية أو بالع 

لِفت    -السلوكي بالعنف عموًما، اإللكترونية األلعاب أو الفيديو أللعاب السلبية اآلثار   تربط التي النظريات   وت 

م إلى االنتباه    العنيفة الفيديو ألعاب ممارسة   تصبح إذ لأللعاب؛ التفاعلية الطبيعة بسبب آلثار؛ا هذه تفاق 

ن فرصةً  دوانية األعمال على للتمرُّ ر وقد .الواقعية الحياة في شيوًعا أكثر   بعد فيما تصبح التي الع   العنف   يؤثِّ

 .دوانيالع   سلوكهم من ويزيد ومشاعرهم، الالعبين أفكار في الفيديو أللعاب المحاكي

 



 

 

ُالنفسيةُاألمراض

به المراهقين لدى العنيف للسلوك آثاًرا باحثون ووجد  في آخرون باحثون واجتهد الفيديو، ألعاب من نوع   يسبِّ

سِهم لم لو حتى العنيفة الفيديو ألعاب أن الباحثين بعض   يرى الفريقين وبين ذلك، خالف إثبات  زيادة في ت 

زيد هي العنف، رص من ت  حدة؛ والشعور واالكتئاب، واالضطراب القلق :مثل نفسية، أمراضب اإلصابة ف   بالو 

ب ألنها  كثيرة ملتوية طرق في والمشي عالية، بسرعات السيارات قيادة مثل اإلدماني، السلوك من نوًعا تسبِّ

فات، ا المنعط   .األلعاب هذه بطبيعة المرتبط السلوك من يزيد مم 

فوا الغضب ِسمات األطفال   يكتسب وقد  التي السريعة بالمتعة الغنيِّ  المحتوى بسبب المسؤول؛ غير لتصرُّ

مها  فإن لذلك ونتيجةً  .ِحدة على غرفته في لِعبها إلى األمر نهاية في منهم كل   يلجأ وقد األلعاب، هذه تقدِّ

ا؛ محدودةً  تصبح اآلخرين مع التفاعل على قدرتهم لون إذ جدًّ زلة   يفضِّ لوال بمفردهم والبقاء الع   مع تواص 

 .فقط اإلنترنت بواسطة اآلخرين

ا  يحاول وقد لألطفال، مناسبة غير وألفاظ صور   على يحتوي بعضها أن فهو األلعاب هذه في جانب أخطر   أم 

ةً  تزال ال أدمغتهم ألن األلعاب؛ في يظهر الذي السلوك تقليد األطفال   ْور في غض   يكونوا ولن النشوء، ط 

ة والخطأ الصواب نبي التمييز على قادرين ل عن لعجزهم ونظًرا .بدق   في تتغلغل اإليجابي، االجتماعي التواص 

رضةً  أكثر   األطفال   هؤالء ليصبح   االجتماعية؛ المواقف في واإلحراج الملل مشاعر   نفوسهم  بضعف لإلصابة ع 

ف، نية الشخصية حياتهم في واالضطراب، والقلق الحزن وغلبة التكيُّ  .والِمه 

 لختاماُكلمة

قر   بين العنيفة، اإللكترونية األلعاب شيوع عن الناتجة لآلثار والدارسين الباحثين كلمة   اختلفت مهما  بآثارها م 

ة نكر   الضار  د الواقع فإن لها؛ وم  ر يؤكِّ ذوا الذين العنيفين اإلرهابيين بعض تأثُّ مات   نف   بعض في دمويةً  هج 

فات من عالية درجةً  يملكون الذين الالعبين وأن !األلعاب بتلك البلدان، دوانية الصِّ  إلى مياًل  أكثر   كانوا الع 

ا العنيف، المحتوى ذات األلعاب تفضيل ن فرصةً  األلعاب تلك ممارسة   جعل مم  دوانية األعمال على للتمرُّ  الع 

ا فضاًل  الواقعية، الحياة في شيوًعا أكثر   بعد   فيما تصبح التي يه عم   األطفال تصيب فسيةن أمراض من تسبِّ

 .والمراهقين

ر أهمية   كانت هنا ومن  هذه خطر من التحذير في والمجتمعية، والتربوية الحكومية المؤسسات جهود تضاف 

ين وحثِّ  األلعاب، مين آباء   من المربِّ ب األبناء مراقبة على ومعلِّ  العون يد ومدِّ  بصيرة؛ واعية مراقبةً  والطال 

ًرا، لهم رر واستفحال االنحراف، في طهمتورُّ  قبل مبكِّ  .الض 


