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 :المستخلص

، والسيما المجتمعفراد واسع بين أ نتشارا  عام ذات إ لكترونية على نحو  تعد األلعاب اإل

منصاااات التوا ااا  لعالمياااة التاااس تماااار  ع ااار لكترونياااة ذات التةنياااة ااأللعااااب اإل

لتاس يمارساها عادد ر يار ا جسومنها لع اة ال اوب Online))اإلجتماعس على نحو  م اشر

، وألوقااات خاار األ المت اااين بااالعمر، والجاانم، والمسااتويات االجتماعيااةفااراد ماان األ

يااا وخارجاا  فااس الساانوات الةليلااة الشااا   لهاا  فااس ال ضااحا الشاا   طويلااة ىتااى أ

أساا اب تعلااض بعااا االفااراد ل حااث الحااالس الااى التعاار  علااى خياار ، ولةااد اااد  ااأل

، والتعر  على الرؤياة الشصصاية لرفاراد تجااب لع اة ال اوبجس بممارسة لع ة ال وبجس

 ، واالسااار ،جتماعياااة للع اااة علاااى مساااتو  الفااارداإل اآلثااااروتشاااصي  اإللكترونياااة 

التسااؤل المرارو  جاباة عان حةيض اذب االادا  ىاول ال اىاث اإلتج  ، وألوالمجتمع

لع اة ال اوبجس اإللكترونياة علاى الفارد، االسار ،  آثارالذي مفادب )ما  فس مشكلة ال حث

اإلجتماعياة،  اآلثاار مفهومالتاس تمثلاا با  المفاااي  األساساية ال اىث المجتمع؟(، وىدد

اإللكترونياة وناامهاا وطريةاة   اوبجسة الومفهوم األلعاب اإللكترونية، والتعريف بلع  ا

   ممارستها.

تكونااا عينااة ينااة، إذ جتماااعس برريةااة العماانها المسااح اإل وىاااول ال اىااث إسااتعمال

 مان األفاراد الاذين يمارساون لع اة ال اوبجس، واساتند ال حاث ( م حوثاا  022)ال حث من

محاااورين رييسااايين، ضاااما سااات انة التاااس تكوناااا مااان ألدا  اإلو للمالىااااة ال سااايرة

 لةيااا  الااااار  ماان وجهااة نااار ممارسااس لع ااة ال ااوبجسعااد  م   ( ساالاال  04خاللهمااا )

   -الى إن: ظهرت نتايا ال حث، وأضمن المجتمع المحلس لمررز مدينة بعةوبة

mailto:hussenalanbaky@gmail.com
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اإللكترونية يفضالون ممارساتها فاس إن أ لب األفراد الذين يمارسون لع ة ال وبجس   1

   ومنذ أرثر من سنة. وبمعدل يفوق ساعتين فس اليوم الواىد ال يا

يمي  األفراد لممارسة لع ة ال وبجس اإلرترونياة ماع أ ادقا ا  المةاربين ومان راال   0

، وال يساااتعملون أساااما ا  و اااورا  الشصصاااية الحةيةياااة إناااا ( –الجنساااين)ذرور

 الوامية. ويفضلون األسما  والصور

إن أ لب األفراد الذين يمارسون لع ة ال اوبجس اإللكترونياة ال يميلاون لتارل اللع اة   3

 لما لها من عنا ر متجدد  للتشويض واإلثار  ع ر مراىلها المصتلفة.

إن أ لااب األفااراد الااذين يمارسااون لع ااة ال ااوبجس اإللكترونيااة ال ياادررون وأىيانااا   اا 4

إنعكاام ذلاا  و، ه  ممارساتهاإلدمااانهااا علاايه  وذلا  افلون مااد  مضااراا وخرورتيت ا

على عالقاته  األسرية، وأد  الى تنامس الصالفاات، والمشااجرات، والصصاامات فيماا 

 بينه . 

 على ضو  نتايا ال حث. التو ياتمن  ث  قدم ال اىث عددا  

 

The Social  Effects of Video Games: PUBG as a Model - a 

Field Study at the Baquba District Center 

 

Asst. Ins. Hussein Ibrahim Humady (M.A.)
 

General Directorate of Education in Diyala 

Abstract 

Video games, in general, are widely spread among the members 

of society, especially games with global technology that are 

practiced through social media platforms directly (online), 

including PUBG, which is played by a large number of 

individuals with different age, gender, and other social levels 

and for long times. Until it became their main concern at home 

and abroad in the last few years. The current study aimed at 

identifying the extent of the practice of PUBG among members 

of society, and the extent of their attachment to it, and identify 

the personal vision of individuals towards the game and 

diagnose the social Effects of the game at the level of the 

individual, family, and society. To achieve these goals, the 

researcher tried to answer the question posed in the study 

problem: (What are the implications of PUBG game on the 

individual, family, society?). The researcher identified the basic 

concepts that were represented by the concept of social Effects, 

the concept of video games, and the definition of the game of 

PUBG, its system and method of play. 
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The researcher tried to use the social survey method using the 

sampling method, as the research sample consisted of (200) 

respondents from individuals who played the game PUBG. The 

research was based on simple observation and the questionnaire 

tool, which consisted of two main aspects. During them, they 

included (24) questions designed to measure the phenomenon 

from the point of view of the players of the game within the 

local community of the city center of Baqubah. The search 

results showed that: 

1. Most people who play PUBG prefer to play it at home and 

on average more than two hours per day for more than a year. 

2. Individuals tend to play the game with their close friends and 

both sexes (male - female), and do not use their names and real 

personal photos, but prefer nicknames and imaginary pictures. 

3. Most of the individuals who play PUBG do not tend to leave 

the game because of its renewed elements of suspense and 

excitement through its various stages. 

4. Most of the individuals who play the game do not realize and 

sometimes overlook the extent of its harms for them due to their 

addiction to play it. This was reflected in their family 

relationships, and led to the growing differences, and quarrels 

among them. 

Then the researcher made several recommendations in light of 

the research results. 

 طار العام للبحثالمبحث األول/ اإل

 / مشكلة البحثأولا 

 لعااب  أفرادااا أل نسانس على مد  العصور مان ممارساة  يكاد ال يصلو أي مجتمع إ      

فاراد المشاتررين فيهاا، وعادد األ، لعاب من ىيث طريةة اللعابمعينة، إذ تت اين اذب األ

، سااتمتا بم اادأ اإل لعاااب جميعااا  مااا تشااترل اااذب األ ومااد  خرورتهااا علاايه ، و ال ااا  

 يعاة اللع اة ، وينتا عنهاا قادرات فردياة تتناساب ماع ط، وقضا  أوقات الفراغثار واإل

 فراد الالع ين.والمرىلة العمرية لر

نتاجاتهااا ة التااس جل ااا لمجتمعاتنااا إتكنولوجيااومااع تسااار  الترااورات التةنيااة وال     

سل س او إيجاابس، وتزاياد  الحديثة التس تعتمد على المستصدمين من ىيث توجيهها بنحو  

الهااتف النةاال(  –اآلي ااد  –لكترونياة )الحاساوب األجهاز  اإل قتناا   إق ال األفراد على إ

نساام ماان  فااراد بتقتنااا   والتااس تسااتصدم أل ااراد متعاادد ، وتصاااعد إاتمااام بعااا األ

را  والتوجهااات ا اآلختلفاارونيااة ومنهااا لع ااة ال ااوبجس، وقااد الكتملفااات األلعاااب اإل

لع ة ال وبجس علاى ىياا  وسالوريات مان يمارساها،  أثر فكرية المجتمعية العامة ىولال
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الةابلياات الفردياة،  ساه  بتراوير  فثمة فرياض مجتمعاس يعاداا لع اة ذات تةنياة متراور  ت  

رسااة لع ااة ال ااوبجس ينااتا عناا  رثااار ماان مماصااالف ياار  إن اإلوثمااة فريااض مجتمعااس م  

مجتمعيااة ىااول لكترونيااة قااد أثااارت جدليااة أضاارار رثياار ، وبمااا إن لع ااة ال ااوبجس اإل

ن هد الى مشكلة ال حث الحالس الذي إرتت  ال اىاث أ، فذل  ممدياتها السل ية واإليجابية

باإلجاباة عان سالال مفاادب  تتحادد مشاكلة ال حاثوجهاة ناار ممارسايها، إذ يةيسها من 

 (  نية على الفرد، السرة، المجتمع؟لكترولعبة البوبجي اإل آثار ام)

 

 / أهمية البحثثانياا 

محور الحيا  والوجود المجتمعاس، االنسان او  مية ال حث الحالس فس رون  اتكمن أ     

لكترونياااة ومنهاااا لع اااة ال اااوبجس والتاااس تتصااااعد نساااب ممارساااتها وإن األلعااااب اإل

ضاحا ذات ، ومجتمعياة مصتلفاة، والتاس أوتعليمياة ،بتساتمرار علاى مساتويات عمرياة

فاراد سااعات يةضس بهاا األفحسب، و نمط عالمس وليم على مستو  المجتمع المحلس

 جتماعيااة اليوميااةممااا قااد ياانعكم ذلاا  علااى ىياااته  اإل طويلااة تتجاااوح الحااد المعةااول

 ،(ر ر)المجتمااع المحلااسماااعس األجتبساا ب اإلنعاازال عاان مجتمااع األساار  والمحاايط اإل

إفتراضاس  مجتمعالواقع الحةيةس والعيش فس  ويعيش الالعب فس ىالة من الت ييب عن

تفكيارا  السالمس  ، وذلا  بتفريا    يار م اشار دم اة ال شارية بنحاو  يعم  على  سا  األ

فكاااار والمصااارلحات يلجااات الالع اااون لت ناااس األىاااواري او فكاااري، ف ي جهاااد  دون أ

جتماعيااة ةااافته  اإلوتصاا ح جااز  ماان ث ، ياار شااعورية اللع ااة برريةااة  المرروىااة فااس 

مثاا  إضااافة علميااة إلختصااا  رمااا إن موضااو  ال حااث الحااالس يمكاان أن ي، اليوميااة

تاايا التاس ن النإخدماة الفارد وخدماة الجماعاة، و جتماعية والسيما فس مجالالصدمة اإل

أبعااد إيجابياة فاس إثارا  المكت اة ي  ت ى التو ا  إليهاا مان بحثناا الحاالس قاد تكاون ذات 

 .العلمية والمعرفية

 

 / أهداف البحث ثالثاا 

لكترونياااة التاااس الشصصاااية لرفاااراد تجااااب األلعااااب اإلالتعااار  علاااى الرؤياااة  -2

 يمارسونها ومنها لع ة ال وبجس.

 لكترونية ومنها ال وبجس. اإلباأللعاب  األفراد التعر  على مد  تعلض -0

لكترونية على المستو  الفاردي، اإلاإلجتماعية للع ة ال وبجس  اآلثارتشصي    -3

 األ سري، المجتمعس.  

 

 رابعاا/ فرضيات البحث

انال  فروق معنوياة ذات دالالت إىصاايية باين ناو  عما  الم حاوثين ووقاا   -1

 ممارسته  للع ة ال وبجس.

انال  فروق معنوية ذات دالالت إىصايية بين التحصي  الدراساس للم حاوثين   -0

 ومد  إدراره  بمضار لع ة ال وبجس.

انالاا  فااروق معنويااة ذات دالالت إىصااايية بااين جاانم الم حااوثين واالق ااال   -3

 على ممارسته  للع ة ال وبجس بحسب جنم اال دقا .
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 تحديد مفاهيم البحثالمبحث الثاني/ 

 Social Effectsالجتماعية اآلثار  -2

مفرد  األثر فس الل ة العربية تعناس بةياة الشاس ، والجماع أثاار وأثاورر واألثار ماا       

بةس من رس  الشس ، ويةال أثر رذا وراذا، إي أت عا  إيااب، وأثار فاس الشاس ، تارل فيا  

(، وقااد وردت رلمااة 14: 1495أثاارا ، وفااس أثاارب إي بعاادب واألثاار الص اار)إبن مناااور،

() الةااران الكااري ، سااور  اآلثااار فااس الةاارآن الكااري  فااس  ا  ا آث ااار  ااا ق اادوم وا و  قولاا  تعالى)م 

 (.10يم، اآلية 

فاآلثار اإلجتماعية إ رالىا  يمث  النتايا التس تتمصا عن الااار  االجتماعية التاس 

تةاااااع فاااااس المجتماااااع والتاااااس يشاااااعر ويحااااام بهاااااا اإلنساااااان رالجريماااااة والفةااااار 

انهااا النتااايا التااس يتلمسااها  (، وتعاار  أيضااا  علااىcressey,1983: 22وال رالااة)

اإلنسااان نتيجااة وجااود ىااواد  ووقااايع تاالثر فااس المجتمااع والحيااا  االجتماعيااة واااذب 

(، ورااذل  1493: 0212اآلثااار يمكاان اإلىسااا  بهااا ومشاااادتها وتسجيلها)الشاامري،

تعر  على إنها ت عات الفع  االجتماعس الاذي يةاوم با  االنساان او تةاوم با  الجماعاة، 

ت قد تكون لها مضامين وأبعاد سلورية وإنسانية وإجتماعياة، فلكا  ظااار  واذب الت عا

اجتماعية او ىادثة مهما تكن ط يعتها آثار واذب االثار قاد تكاون إيجابياة وسال ية او قاد 

(، ومهمة اذب اآلثار االجتماعية ااس إنهاا Munn, 1981: 636تكون قري ة او بعيدب)

ماعية اذ ت يراا من نمط إلى نمط آخار، فاآلثاار تلثر فس مسير  المجتمع والحيا  االجت

االجتماعياااة تمثااا  الت يااارات االيجابياااة والسااال ية التاااس ترااارأ علاااى أفكاااار ومعتةااادات 

ومعااار  وساالول ومشاااعر االفااراد ضاامن االطااار االجتماااعس الااذي يعيشااون فياا ) 

 (031: 0214الزبون، 

يجاة التاس أوجادت انعكاساات ويمكن أن نعر  اآلثار اإلجتماعية إجراييا  على إنها)النت

سل ية او إيجابية على أفراد المجتمع من أفعال، وممارسات، وسلوريات قااموا بهاا فاس 

ىياته  اإلجتماعية، وعلى مصتلف المستويات الفردية، والجماعية، والمجتمعياة ضامن 

 المجتمع المحلس لمررز مدينة بعةوبة(

 Video Games األلعاب اإللكترونية – 1

ااب، ل عا ااا  فهااو العااب،          ، ي لع  ااب  األلعاااب فااس الل ااة العربيااة تااتتس ماان المصاادر ل ع 

اب با ، ولع اة الكترونياة ااس لع اة تات  بواسا رة واأللعااب جماع لع اة، وااس را  ماا ي لاع 

، اماااا األلعااااب (2008:0215عمااار،د) اااور متحرراااة وتاهااار علاااى شاشاااة عر

عاد  مان الشاررات  المتحرراة اإللكترونية إ رالىا  فهس إساتصدام للتةنياة والرساوم الم 

تةاادي  تنااافم مااع الحاسااوب او العااب آخاار موجااود فعااال او ع اار المتصصصااة فااس 

األنترنا، يت  في  إش ا  ىاجة الالع ين الى الفوح والشاعور باإلنتصاار، وساياد  رو  

، (0: 0210لى الصعب)السا تس،التحدي والم امر  بالتدرج ع ر مراىلها من السه  ا

ى إنهااا نشاااط ينصاارط فياا  الالع ااون فااس ناازا  مفتعاا ، محكااوم بةواعااد رمااا تعاار  علاا

معينة، بشك   يلدي الى نتايا قابلة للةيا  الكمس فاس ىاال توافرااا علاى ايقاة رقمياة، 

، و ال ااا  مااا (97: 0224ا علااى الحاسااوب او الهواتااف النةالااة)ابوجرا ،وياات  تشاا يله

راما متنوعاة يات  تحميلهاا علاى تكون اذب األلعاب أما على ايقة أقرا  مض وطة ب ا

أجهز  الحاسوب او على شك  أجهز  م ستةلة تستصدم اذب األقارا  المضا وطة ويات  
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تو يلها بشاشات تلفزيونياة، ونتيجاة التراور التةناس تا  ممارساة ألعااب الجيا  الجدياد 

المعتمد علاى شا كات ومواقاع التوا ا  اإلجتمااعس، والتاس يات  إشارال الالع اين فيهاا 

ر ياار  وماان مناااطض ج رافيااة مت اينااة ومت اعااد ، ويمكاان أن نعاار  األلعاااب  بتعااداد

 التةنياااة شااارراتال اااممتها  مااان األلعااااباإللكترونياااة إجرايياااا  علاااى إنها)مجموعاااة 

ويمارسااها عاادد  ياار قلياا  ماان أفااراد المجتمااع  ،متصصصااة علااى أشااكال إلكترونيااةال

 المحلس لمررز مدينة بعةوبة(.  

  PUBG بوبجي – 3

الل اااة العربياااة، وإن باااوبجس   باااوبجس لااايم لهاااا دالالت فاااس معااااج  إن مفااارد      

PUBG))   لكاماا  بالل ااة اإلنكليزيااةرىاار  األولااى ماان إساامها ال تمثاا  إختصااارا 

(PlayerUnknown's Battlegrounds ) والذي يعناس سسااىات معاارل الالع اين

بتاااااريم  إذ  اااادرتالمجهااااولينس، واااااس لع ااااة رثيفااااة الالع ااااين علااااى األنترنااااا، 

، وتمث  لع ة ال وبجس إىاد  أناوا  ألعااب ال ةاا  (0202)ويكي يديا 0219/مار /03

اإللكترونية، إذ يحاول فيها الالعب أن ينجو بحياتا  الاى آخار المراا ، وذلا  يات  مان 

خالل إت اع  طرقا  واستراتيجية معيناة تساه  فاس جماع ار ار قادر ممكان مان األسالحة، 

ات، والتاس يساتريع أن يساتعملها للحفااظ علاى ىياتا  فاس المعاارل والذخاير، والمرر ا

( العااب سااويا  بااالةفز ماان 122اإلفتراضااية، وت اادأ اللع ااة التااس يمكاان أن يمارسااها )

يات  يصتارااا  الراير  واله وط بالماالت على إىد  الجازر باإلساتناد لصريراة واىاد 

عاد  مان ق ا  نااام اللع ا أربعمن  الالعب خريراة أرن ا ، خريراة )ةخرايط باأل   م 

، ويكون فيها الالعب خاليا  من أي أسالحة (ميرامار، خريرة سانهول، خريرة فيكندي

 حاث واإلقتناا  أم بشاك  فاردي اوبتشاكي  او أعتد  او معدات، وبذل  ت ادأ المنافساة بال

تسمى )التي (، يتعااونون  إثنين او أربعة الع ين الع ين مجموعات   ير  متكونة من

، رين المتااوحعين علااى نااواىس الجزياار ياانه  ألجاا  ال ةااا  وقتااال الالع ااين اآلخاافيمااا ب

سااما  )بوشاانكس( اطضوتمثاا  المناا أخراار  أرن اا (و)الحاويااات( ضاامن خريرااة ) الم 

 امها الشديد بالالع ين المةاتلين.وأ عب مناطض الةتال بس ب إحدى

تها الصا ة ضامن دالال ن عدد من المصرلحات التس يكون لهاستصدم الالع ويو       

عاد مان الشااللع ة مث  ررة المصاممة )ال وت( واس تمث  الالعب الوامس الم رما والم 

)النوب( الاذي يادل علاى الالعاب او المشاترل الجدياد فاس اللع اة، لناام اللع ة، وراذل 

لاذخير ، ومصرلح )اللاوت( الاذي يادل علاى تجمياع أر ار قادر ممكان مان األسالحة، وا

)النول( الاذي يادل علاى إن الالعاب قاد أ ااب الصصا  صارلحوالمعدات و يراا، وم

وباااانفم الوقااااا يمكاااان مساااااعدت  ماااان ق ااااا   ومسااااتعد لزجهاااااح والةضااااا  علياااا 

، فضاال  عان عادد مجموعت )التي ( وإسعاف  خالل فتر  محدد  ق   و ول الصص  إليا 

رثياار ماان المصاارلحات األخاار  التااس ياات  تااداولها ضاامن اللع ااة وعاان طريةهااا يتفاااا  

الالع اااون وأن اختلفاااا ثةافااااته ، ول ااااته ، ولهجااااته ، ويمكااان أن نعااار  ال اااوبجس 

منصاااات التوا ااا  إجرايياااا  علاااى إنها)أىاااد  األلعااااب اإللكترونياااة المتاىاااة علاااى 

يمارسها عدد مان األفاراد بالتشاارل او التناافم والية، والتس تتمتع بتةنية ع اإلجتماعس

 وبمصتلف مستوياته  العمرية ضمن مجتمع مررز مدينة بعةوبة فس محافاة ديالى(.
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    سابقةنماذج من دراسات  /لثالثالمبحث ا

   نماذج من دراسات محلية -أ

  (392-363: 1225سالم)الباحث ةدراس  -2

االطفاااال ومعرفاااة الفاااروق ذات الداللاااة  : معرفاااة العزلاااة االجتماعياااة لاااد الهددددف

االىصاااايية فاااس العزلاااة االجتماعياااة ت عاااا لعااادد سااااعات لعاااب االطفاااال بااللعااااب 

 االلكترونية.

 .: ات ع ال اىث منها المسح االجتماعس برريةة العينةالمنهج

 ( فةر .07استصدم ال اىث مةيا  العزلة االجتماعية المتكون من ) الدوات:

ال اىااث لعينااة ماان أمهااات اطفااال الرياااد الحكوميااة الموجااودون فااس : اسااتند العينددة

، وتاا  اختيااار العينااة 0215 – 0214رياااد االطفااال بمدينااة ب ااداد للعااام الدراسااس 

 ( م حوثة.122سلوب المرىلس العشوايس وت  تر يض المةيا  على )باإل

ذل  الرياااد لاايم لااديه  عزلااة اجتماعيااة، راا ن اطفااال: تو اا  ال حااث الااى إالنتددا ج

د لاد  اطفاال الرياا ىصايية فس مت ير العزلة االجتماعيةوجود فروق ذات دالالت إ

 لكترونية.ت عا لعدد ساعات لعب الرف  باأللعاب اإل

 (319-321: 1222عباس)الباحث راسةد – 1

ياة لاد  الرل اة، يهد  ال حاث الاى معرفاة عاادات ممارساة االلعااب االلكترون الهدف:

لكترونية علاى تحصايله  الدراساس، ومعرفاة داللاة الفاروق اإلوتتثير ممارسة األلعاب 

 المعنوية فس التحصي  الدراسس ت عا لمت ير الجنم.

ماانها المسااح االجتماااعس اااس ماان الدراسااات الو اافية التحليليااة واسااتندت ل المددنهج:

 برريةة العينة.

 استصدم ال اىث ادا  االست انة. الدوات:

ية ختياارا  برريةاة عشاوايتا  إ ( م حوثاا  052نة من ): استند ال اىث لعينة متكوالعينة

 من رال الجنسين.من طل ة الصف الثانس المتوسط 

الى إن أفراد العيناة يمارساون اللعاب األلعااب اإللكترونياة أياام  : تو   ال حثالنتا ج

بس ب منع آبايه  لممارسة اللعاب باأللعااب  ق  من ساعة يوميا  العر ، ويلع ون بواقع أ

رونياة علاى مسااتو  لكت، وبالتاالس ال يوجااد تاتثير لرلعااب اإللكترونياة اياام الدراساةاإل

صااايية فااس التحصااي  دالالت إى عاان وجااود فااروق ذات ، فضااال  تحصاايله  الدراسااس

الدراسس بين الذرور واالنا  لصالح الذرور نتيجة الرقابة والمتابعة مان ق ا  الوالادين 

 .للذرور خا ة فس اذب المرىلة العمرية

 

 نماذج من دراسات عربية –ب 

   (1221قويدر)الباحث اسةدر  -2

وساااط االطفااال الجزايااريين، االطااال  علااى واقااع األلعاااب اإللكترونيااة بااين أ الهدددف:

ومحاولة الو ول الى رشف مصتلف الجوانب المحيرة بهذب الاااار  بةصاد الحاد مان 

 شد  خرورتها.

 ات ع ال اىث منها المسح االجتماعس برريةة العينة. المنهج:

 والمالىاة ال سيرة. ،والمةابلة ،ست انةاىث اإلاستصدم ال  الدوات:
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ماان االطفااال الااذين تتااراو   ( م حوثااا  022اسااتند ال اىااث لعينااة متكونااة ماان ) العينددة:

 سنة. (10 – 9)عمارا  ما بين أ

لكترونيااة اااس فااس مةدمااة النشاااطات تو االا الدراسااة الااى إن األلعاااب اإل النتددا ج:

 بهاارا اا وإقتنا اا، وذل  بفع  عنا ر اإلالترفيهية التس يح ها االطفال ويميلون لشر

والصصاااي  الشااكلية والتةنيااة الحديثااة التااس تتمتااع بهااا اااذب األلعاااب والتااس تجااذب 

ة والةتالياة فاس المةاام األول ثا  األلعااب الحربيالعااب عان تفضايله  لر ، فضال  إنت ااه 

تها رثاااار عرضااااة للساااالوريات العدوانيااااة، ورااااذل  مساااااامالرياضااااية ممااااا يجعلهاااا  أ

نعزاليااة االجتماعيااة لالع ااين ممااا ياالثر علااى نمااو فكاارا  الشصصااس باإلنرواييااة واإل

 واالجتماعس.

   (1222الرميان)دراسة الباحث –1

، ومعرفااة عنااد الرل ااة Grand Theft Auto"سنتشااار لع ااة معرفااة مااد  إ الهدددف:

 العالقة بين ممارسة اللع ة والسلول العدوانس.

 ات ع ال اىث المنها الو فس الس  س المةارن والمنها الو فس المسحس. المنهج:

( ع ااار  32سااتصدم ال اىااث مةيااا  ست ريااد الجلياادانس الااذي يتكااون ماان )إ الدوات:

العدوان نحاو  –العدوان نحو الذات  -خريناآل العدوان نحوموحعة على ثال  محاور)

   .( ير موافض –متردد –ت العامة( ووفض ثال  مستويات اس)موافضالممتلكا

ختياارا  برريةاة عشاوايية تا  إ ( م حوثاا  022ستند ال اىث لعينة متكونة من )إ العينة:

 بتدايس.رابع والصامم والساد  اإلمرىلة ال طل ةمجموعة  من

 Grand Theftسااة الااى وجااود عالقااة بااين ممارسااة لع ااة ستو اا  الدرا النتددا ج:

Auto س وبين السلول العدوانس، إذ بل ا معاامالت إرت ااط السالول العدوانس)العادوان

، والعاادوان علااى الممتلكااات  2442  ، والعاادوان علااى الااذات 2443علااى االخاارين  

   (.2421)( وجميعها دالة عند مستو  داللة 2433  العامة

 

    نماذج من دراسات سابقةمناقشة  –ج 

راساات الساابةة فاس مناقشاة تةاارب بحثناا الحاالس ماع الد -:التقارب من بحثنا الحالي -

ا علااى االفااراد الااذين وتحديااد مضااارا ،عااام لكترونيااة علااى نحااو  قضااية األلعاااب اإل

مااانها المساااح ساااال ( فاااس اساااتعمال  ال اىاااث)ذ تةارباااا ماااع دراساااة يمارساااونها، إ

رونهاااا دراساااة و ااافية وتحليلياااة ع اااا ( فاااس  ال اىاااث)، وماااع دراساااة االجتمااااعس

، فس جماع ال ياناات دوات المستعملةاألواستعمالها لمنها المسح االجتماعس فضال  عن 

دوات المسااتعملة فااس واأل ماانها المسااح االجتماااعسقوياادر( فااس  ومااع دراسااة )ال اىااث

 الرميان( فس ىج  العينة. صتار ، ومع دراسة)ال اىثجمع ال يانات وىج  العينة الم

رونا  ختلاف بحثناا الحاالس عان الدراساات الساابةة فاس ا -ختالف عن بحثنا الحالي:اإل-

، ورذل  فس مجتمع ال حث الذي ت  إختيارب فاس مرراز قضية لع ة بوبجس تحديدا   يناقش

ناقشاا الموضاو  ضامن مجتماع  لاب الدراساات الساابةة مدينة بعةوبة، فس ىاين إن أ

عاان دراسااة دراسااة  واختلااف بحثنااا الحااالس فااس الماانها العلمااس المسااتعم ، المدرسااة

عهاا وماع مستندت الى المانها السا  س المةاارن، رماا اختلاف ( والتس إالرميان )ال اىث

  سال ( فس إستعمالهما للمةاييم الصا ة بالااار  المدروسة.  دراسة )ال اىث
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 طار المنهجي للبحث/ اإلالرابع المبحث

ت اعاا  فااس اااذا ال حااث اااو ماانها المسااح إن الماانها الااذي تاا  إ -:البحددث/ مددنهج أولا 

ى بها أخذ جز  مان مجتماع ال حاث للحصاول علا التس نةصد االجتماعس برريةة العينة

 ور يارا   ن ران مجتمع ال حث واساعا  ملشرات إىصايية للااار  قيد ال حث، والسيما إ

 ومن الصعب ىصرب بالكام .

ة لجمااع ساات انة التااس تمثاا  وساايلعمااد ال اىااث إلسااتصدام ادا  اإل -:/ أدوات البحددثثانيدداا 

يض سااقلة المكتوبااة، وتساعى الااى الو ااول لحةاااال ياناات، والتااس تضاا  مجموعاة ماان األ

دا  عان إساتصدام  أ ، فضاال  (154: 0210معينة وآرا  ذاتية عن موضو  ما)الدخي ،

الجماعااة وظااروفه   او المالىاااة ال ساايرة والتااس يمكاان ماان خاللهااا فهاا  ساالول الفاارد

 ،فعاال وذلا  مان خاالل الاربط باين المشااادالمحيرة مع إستةرا  ما يحد  من ردود أ

وعماااد ال اىاااث لتصااامي  ، (040: 0214والمااادرل)عةي ، والمحساااو  ،والمسااامو 

 ،اسااتمار  االساات انة بعااد مراعااا  تحديااد عاادد ماان االسااقلة التااس تتمحااور ىااول المشااكلة

عاان اإلسااتناد  ، فضااال  ةااوم عليهااا ال حااثوالمفااااي  التااس ت ،والتساااؤالت ،واالااادا 

سااتناد للتجربااة الشصصااية لل اىااث ماان ، والدراسااات السااابةة، واإلوال حااو  ،دبياااتلر

توحعاا وفاض ( سالاال  04الل معايشت  للواقع االجتماعس، وإىتاوت االسات انة علاى)خ

 محورين رييسيين اما: 

 .قلة( أس5محور ال يانات الرييسية وبواقع)  -1

 ( سلال.14محور ال يانات الصا ة بالااار  وبواقع)  -0

 

  مجتماع ال حاث يرجاع فاس ال الاب ن تحديد ىج  وناوإ -/ مجتمع البحث والعينة:ثالثاا 

ختيااار مررااز مدينااة   ال حااث وسااياقات ، وعمااد ال اىااث إلساالوب المناسااب لموضااولز

 ( ىيااا  01)ال حااث ماانون مجتمااع ذ يتكاال حثاا ، إ بعةوبااة فااس محافاااة ديااالى مجتمعااا  

ساكنية برريةاة  أىياا ( 12)ختيااروقد تا  إ ،(0202سكنيا )الجهاح المررزي لرىصا 

ةاسرة الةرععشوايية بو
)*(

ا ة بعدد ممارسس لع اة ىصاييات خلعدم توافر إ ، ونارا  

ماان وجهااة نااار ممارساايها الااااار   ال ااوبجس اإللكترونيااة، ولكااون إن ال حااث يناااقش

تةاد ال اىاث باتن ع، إل( م حوثا  022)ختيار عينة متكونة مناىث إفةط، لذل  إرتت  ال 

ساتمار  لكا  ىاس ( إ02)ذ تا  توحياعلةياا  الاااار ، إ ن يكاون رافياا  اذا العدد يمكن أ

ذ تاا  توحيااع شاا   عشااوايس، إ ىااد علااى نحااو  ختيااار الم حااوثين بااالحس الوا، وإنسسااك

الساكنية ممان يماار  بعاا أفرادااا لع اة ال اوبجس،  االستمارات على عدد من الادور

 سواق الشع ية لك  ىس سكنس.ورذل  فس األ

 

عماد لعرضاها علاى  ،ت انةبعاد أن ىادد ال اىاث فةارات اإلسا -:/ الصدق والثبداترابعاا 

عدد من المحكمين
)**(
وخ اراته  ووجهاات ناارا  ىاول الفةارات  ،ستنار  بآرا ا لز 

دان االجتمااعس علاى عيناة ال حاث، تر يةها فاس الميا اليمتها ق  لمعرفة مد  م   ،عد الم  

فااس  ن االخت ااار ي اادو  ااادقا  علااى الصاادق الاااااري الااذي يةصااد باا  إسااتند ال اىااث وإ

وبعاد ان عرضاا االسات انة علاى المحكماين  ،(370: 0219ولية)عيشور، ورت  األ

ةااد نحااو عااام، ف لمعرفااة مااوافةته  او رفضااه  او تعااديله  علااى فةاارات االساات انة علااى



   0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا........................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-459- 
 

متالرها درجة عالية مان %( واذا يلشر إ4540ظهرت نتيجة إخت ار  دق اإلست انة)

 الصدق.

وعمد ال اىث للتترد مان ث اات اإلسات انة مان خاالل طريةاة إعااد  اإلخت اار وذلا        

، فعماد ال اىاث علاى ( م حوثاا  022%( مان مجماو  العيناة ال ال اة )12)بإعتماد نسا ة

ساات عاداا ماان عينااة فااس أىيااا  سااكنية تاا  إ ( م حوثااا  02) علااى سااتمار إ (02توحيااع)

( يااوم تاا  توحيااع 15ور )خت ااار االول، وبعااد ماار، وترميااز اإلسااتمارات فااس اإلال حااث

نفاام عاادد اإلسااتمارات ولاانفم األشااصا  بعااد إعرا اااا نفاام الرمااوح فااس اإلخت ااار 

حااو  ومعالجااة تحمااالن نفاام الرمااز لكاا  م  اإلسااتمارات التااساالول، وتاا  ت ويااب 

، وإسااتعمال)معام  الرتااب ساا يرمان( (SPSSسااتناد ل رناااما )باإل ىصاااييا  ال يانااات إ

قااد  ن معاماا  االرت اااطللحصااول علااى معاماا  اإلرت اااط بااين اإلخت ااارين، وإتضااح أ

 ست انة. (، واو يمث  معام  إرت اط إيجابس عالس واذا يلرد ث ات اإل24440بل )

 

 -تحددت مجاالت بحثنا الحالس ب : -/ مجالت البحث:خامساا 

لل حاث والتاس  لجماع ال ياناات والمعلوماات ويةصد با  الفتار  الزمنياة المجال الزماني:

 04/0/0202ول اية  3/1/0202امتدت من 

ويةصاااد بااا  ىااادود المنرةاااة الج رافياااة التاااس تااا  جماااع المعلوماااات  المجدددال المكددداني:

 وال يانات الميدانية لل حث، وقد ىددت بمررز مدينة بعةوبة بمحافاة ديالى.

د الذين يمارسون لع اة فرااذا المجال فس ال حث الحالس باأل ت  تحديد المجال البشري:

 لكترونية.ال وبجس اإل

 

   -تعملة:/ الوسا ل اإلحصا ية المسسادساا 
 قانون النس ة المقوية -1

   : لحساب متوسط اعمار الم حوثينسط الحسابسقانون المتو -0

 : إليجاد االنحرا  المعياري ألعمار الم حوثيننحرا  المعياريقانون اإل -3

 قيمة ث ات االست انة د: إليجامعام  االرت اط س يرمان -4

(: إليجاااد الفااروق المعنويااة فااس فرضاايات Chi Squareقااانون مربااع راااي ) -5

 ال حث 
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 البحثبيانات / عرض وتحليل الخامسالمبحث 

 : تحليل البيانات األساسيةأولا 

 اناث( والفئات العمرية -توزيع المبحوثين بحسب الجنس)ذكور ( يوضح2جدول)

 الجنس          

 

 الفئات العمرية

 المجموع الناث الذكور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

25 - 12 32 2555% 1 2% 33 2655% 

12 -15 39 2955% 2 3% 32 1355% 

16 -32 52 1255% 21 6% 69 3355% 

32 - 35 19 2355% 2 255% 32 25% 

36 – 32 22 9% - - 22 9% 

32 - 35 3 255% - - 3 255% 

 %222 122 %2255 13 %2255 222 المجموع

 ناا ت ر يار باين نسا ة الاذرور ونسا ة اإل( الاى وجاود تفااو1)يتضح من الجدول       

، (%4445وبنساا ة ) ( م حوثااا  199)ذ بلاا  عاادد الم حااوثين الااذرورعينااة ال حااث، إ فااس

%(، وااذا ال يفسار عادم ممارساة 1145وبنسا ة ) ( م حوثاا  03)ناا بينما ران عدد اإل

وإنما عملية توحياع اإلسات انة راناا فاس ال الاب فاس ، لكترونيةاإلنا  للع ة ال وبجس اإل

  تردد الكثير مان اإلناا  فاس اإلجاباة عان ورذل ،نا أمارن تواجد الذرور أرثر من اإل

مجتمعياة العارا  االتةالياد والو ،عااداتالب ستازام المجتمعالسات انة بسا ب اإلفةرات اإل

اب عالممارساتها لر تستهجنالتس تستهجن محادثة اإلنا  ألشصا   ربا  من جهة، و

 .من جهة أخر  فصا  عن ممارستها علنا  او التمنع من اإل علنا   اإللكترونية

حساب الاى توحياع الفقاات العمرياة لعيناة ال حاث ب (1فس الجادول) ال اىث عمدو        

، وبعاد توحياع الفقاات ( سانة45( سنة وإنتها باالعمر)15فقات خمسية، بدأت بالعمر )

جااا ت بالمرت ااة االولااى وبواقااع  ( ساانة قااد32-07أتضااح ان الفقااة العمريااة ) العمريااة

-41العمرياة )( من مجمو  العينة، بينما جا ت الفقاة %3445( م حوثا  وبنس ة )74)

ناا النساب ، وت اي%(145( م حاوثين وبنسا ة )3( سنة بالمرت اة األخيار  وبواقاع )45

الحساابس ألعماار الم حاوثين قاد  وجاد إن المتوساطبحسب الفقاات العمرياة األخار ، و

( واذا يوضح إن أفراد العينة ا  فس ذرو  الش اب وسن العم  واإلنتاج، 09414بل  )

( سانة 15وأ ا ر قيماة راناا )( 7440المعياري لعينة ال حث قد بل  ) نحرا اإل وإن

   .  ( سنة45وأر ر قيمة )
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 الحالة الجتماعية للمبحوثين وتحصيلهم الدراسي ( يوضح1)جدول
الحالة          

 اإلجتماعية

 

التحصيل 

 الدراسي

 المجموع مطلق/ة أرمل/ة متزوج/ة أعزب/باكر

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %555 22 - - - - %3 6 %155 5 إبتدا ية

 %22 33 %255 2 - - %255 22 %2 26 متوسطة

 %35 22 %255 3 %255 2 %2255 32 %2355 19 إعدادية

2355 12 - - - - %255 25 %6 21 دبلوم

% 

 %12 56 %2 1 %255 2 %23 16 %2355 12 بكالوريوس

 %2 1 - - - - %2 1 - - ماجستير

222 122 %3 6 %2 1 %5255 223 %3355 29 المجموع

% 

وبنسااا ة  ( م حوثاااا  123( الاااى إن )0)االىصاااايية للجااادولأوضاااحا ال ياناااات         

( اا  %4445وبنسا ة ) ( م حوثاا  44قة المتزوجين، فس ىاين إن )( ا  من ف5145%)

فيماا بينهماا، وااذا  ن انالا  تةااربلحظ على نساب الفقتاين إأعزب/بارر(، وي  فقة ) من

جتماعياة، فاس األفاراد مهماا راناا ىاالته  اإلن لع اة ال اوبجس تماار  مان ق ا  يلشر إ

النساب وااس علاى  اباات وبتقا أرما / ( قاد جاا ت بتقا  اإلج – مرلاض/ ىين إن فقاة )

 %( من مجمو  عينة ال حث.  1 -% 3(م حوثا  وبنسب متتالية )0-7التوالس)

الم حاوثين الحا الين علاى ن عادد ( الاى إ0)صاايية للجادولرشفا النتاايا اإلىو      

 ،(%35( م حوثا  وبنس ة)92االولى، إذ بل  عددا  )شهاد  اإلعدادية قد جا  بالمرت ة 

 ،(%04وبنسا ة ) ( م حوثاا  57حا لين على شهاد  ال كالوريو  )فس ىين بل  عدد ال

 الين ، والحا%(19( وبنسا ة)34ى شهاد  المتوسرة فةاد بلا  )اما عدد الحا لين عل

 الين علاى ، اماا عادد الحا(%1345وبنسا ة) ( م حوثاا  09على شهاد  الدبلوم قاد بلا )

ة الاااذين فاااراد العينااا%(، وإن أ545وبنسااا ة) ( م حوثاااا  11ياااة فةاااد بلااا  )بتدايشاااهاد  اإل

 اىاث وعماد ال ،(%1وبنسا ة ) ( م حوثاا  0يحملون شهاد  الماجستير فةد بلا  عاددا  )

( وذلااا  لعااادم 0)يةااارأ ويكتاااب( بفةااارات الجااادول –مسأ  الاااى عااادم إدراج الصياااارات)

ذل  الى قلة خ رات ااذب  عز ن ي   حوثين، ويمكن أىصولها على أي إجابة من ق   الم

ن العيناااة قاااد شاااكلا ( إ0)لحاااظ علاااى الجااادولساااتصدام التةنياااات الحديثاااة، وي  الفقاااات بت

ن ممارساااة لع اااة ال اااوبجس ال تنحصااار وإمسااتويات مصتلفاااة مااان التحصاااي  الدراساااس 

 حدد. بمستو  تعليمس م  

 ( يوضح نوع عمل المبحوثين3جدول)

 النسبة المئوية العدد نوع العمل

 %21 13 موظف حكومي

 %1655 53 كاسب

 %3255 62 عاطل عن العمل

 %9 22 ربة بيت

 %2955 39 طالب/ة

 %155 5 منتسب بالجهزة المنية

 %222 122 المجموع
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قااد جااا  ن عاادد الم حااوثين العاااطلين عاان العماا  ( الااى إ3تشااير بيانااات الجاادول)       

%(، فاااس ىاااين جاااا  عااادد 3245وبنسااا ة) ( م حوثاااا  71بالمرت اااة االولاااى وبواقاااع )

( 34%(، وبلا  عادد الراالب )0745وبنس ة) ( م حوثا  53 ة( بواقع )س  الك  الم حوثين )

وظفين الحكاوميين قاد ن الما%( مان مجماو  العيناة، فاس ىاين إ1445وبنس ة ) م حوثا  

 ( م حوثااا  14%(، ورااان عاادد ربااات ال يااوت)10م حوثااا  وبنساا ة ) (04بلاا  عااددا  )

لم حاااوثين العااااملين ضااامن الةاااوات األمنياااة قاااد بلااا  ن ا%(، فاااس ىاااين إ4وبنسااا ة)

) متةاعاد/ ( لاذل  %(، فس ىين ل  تلشر أي إجاباة علاى خياار045( وبنس ة)5عددا )

( إن لع اة 3)لحاظ علاى الجادولعاالب، وي  الجادول أ عمد ال اىاث الاى ىذفا  مان فةارات

ال وال عمااباألفااراد متنااوعين  اا  أق عااام ماان لكترونيااة تمااار  علااى نحااو  ال ااوبجس اإل

حااولون إشا ال فاراد العااطلين عان العما  ي  ، لكن األخر تنحصر اللع ة فس فقة دون أ

ن ، وذلا  عانس مفتراضس ي عدب عن الواقع الحةيةس الذي ي  وقا فرا ه  بالعيش بواقع إ

 عام. المجتمع على نحو   بس ب إرتفا  نس ة ال رالة فس

 

 الخاصة بالظاهرة ثانياا/ تحليل البيانات

المكان المفضل للمبحوثين لممارسة لعبة البوبجي وتاريخ ( يوضح 3جدول)

 بداياتهم فيها

مكان           

 اللعبةممارسة 

 

 تاريخ بداية اللعبة

 المجموع في أي مكان العمل البيت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %26 31 %1 3 %255 3 %2155 15 شهر 6 –شهر 

 %32 62 %2 26 %155 5 %2955 39 سنة –شهر  2

 %53 222 %2255 13 %655 23 %36 21 أكثر من سنة

 %222 122 %1255 33 %2255 12 %62 236 المجموع

وبنساا ة  ( م حوثااا  137( الااى إن )4أوضااحا المعريااات اإلىصااايية للجاادول)        

ال ياا وااس باذل  تمثا  أرثار مان نصاف بجس فاس ( يفضلون ممارسة لع ة ال و74%)

رتراثاا  %( الااى عاادم إ0145وبنساا ة) ( م حوثااا  43آرا  الم حااوثين، فااس ىااين أجاااب)

ر مااد  تعلةها  باللع ااة، فاس ىااين واااذا يلشا ،بالمكاان الاذي يمااار  فيا  لع ااة ال اوبجس

%( الااى ممارسااة اللع ااة فااس أمااارن العماا  واااس 1245( م حوثااا  وبنساا ة )01أشااار)

تعلةه  باللع اة مان لان يعاز  ذلا  مان ىياث إجاباات الم حاوثين، ويمكان أ  قالنس ة األ

 لاب الملسساات الحكومياة فاس الوقاا الترا  الوظيفس التس تعانس منها أوىالة  ،جهة

شا ال إوقات فراغ للعاملين ويحاولون ، مما يلدي الى إيجاد أخر من جهة أ الحاضر

 .وقا دوامه  بها

ن عااادد الم حاااوثين الاااذين بااادأوا بممارساااة لع اااة إ ( الاااى4)يتضاااح مااان الجااادولو      

ن (، فاس ىاين إ%54وبنسا ة) ( م حوثاا  124جس ألرثر مان سانة قاد بلا  عاددا  )ال وب

 ( م حوثاا  72فةاد بلا  عاددا  ) (سانة –شاهر 9الذين بدأوا بممارسة اللع ة مناذ) االفراد

ىااديثا منااذ ( قااد إشااترروا باللع ااة %17)وبنساا ة ( م حوثااا  30(، وإن)%32وبنساا ة)

( إن اذب اللع ة قد أخذت  ادااا اإلجتمااعس 4لحظ على الجدول)، وي  شهر( 7 –)شهر

عاداد عاام، لاذل  نلحاظ إن أ لكترونياة علاى نحاو  بين األفراد الذين ير  ون األلعااب اإل
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ذ يتصااعد العادد بتساتمرار نتيجاة تميزااا بةابليتهاا مع المد ، إ الالع ين تتناسب طرديا  

 ين لممارستها.على جذب الالع 

 

يوضح الفترة التي يمارس فيها المبحوثين لعبة البوبجي ومقدار الوقت  (5)جدول

 اليومي

 اللعبة فترة ممارسة             

 مقدار وقت

 ممارسة اللعبة

 المجموع إسبوعياا  يومياا 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %2 26 %255 2 %255 25 دقيقة 32 – 22

 %23 16 %255 3 %2255 13 ساعة –دقيقة  32

 %1955 59 %255 3 %12 56 ساعة تقريبا

 %3955 99 %3 6 %3655 93 ساعتين فأكثر

 %222 122 %655 23 %9355 222 المجموع

 ال يااااة الم حااااوثين وال ااااال   ن( الااااى إ5رشاااافا النتااااايا اإلىصااااايية للجاااادول)       

، فااس ىااين يمارسااون لع ااة ال ااوبجس يوميااا  ( %4345وبنساا ة) ( م حوثااا  149عااددا )

عز  ذلا  الاى ن ي  ، ويمكن أس وعيا  %( يمارسون اللع ة إ745وبنس ة) ( م حوثا  13إن)

عليهاا لع اة ال اوبجس  نترناا لاد  بعاا الم حاوثين والتاس تعتمادعدم توافر ش كات األ

الااذي او بساا ب ط يعااة العماا   ،)أون الياان( كترونيااة الم اشاار رونهااا ماان األلعاااب اإلل

عاان ممارسااة اللع ااة، فااس ىااين تعمااد ال اىااث ىااذ   يمارسااة االفااراد في عاادا  قلاايال  

ن، وماان جابااة ماان الم حااوثيلعاادم ىصااول  علااى أي إ عااالب( ماان الجاادول أشااهريا  خيار)

خااالل مالىاااات ال اىااث ياار  إن الكثياار ماان األفااراد مماان لاايم لااديه  إشااترال فااس 

  فس المةااس )الكوفس شوب( المازود  يعمدون الى الجلو نترنا فس ال ياخدمات األ

 ىد اال دقا  ل رد ممارسة اللع ة.او الجلو  لد  أنترنا بصدمات األ

 ( م حوثااااااا  44الااااااى إن)( 5)رمااااااا أشااااااارت ال يانااااااات اإلىصااااااايية للجاااااادول      

( 54ألرثاار ماان ساااعتين فااس اليااوم الواىااد، وإن)( يمارسااون اللع ااة %4445وبنساا ة)

 ( م حوثاااااا  07بااااااليوم، و) رساااااونها سااااااعة تةري اااااا  ( يما%0445وبنسااااا ة) م حوثاااااا  

وجاا ت أقا  سااعة( فاس الياوم الواىاد،  – دقيةاة32( يمارساون اللع اة )%13وبنس ة)

( 17دقيةاااة( بواقاااع)32-دقيةاااة12اإلجابااات الاااى ممارساااة الم حاااوثين لع اااة ال اااوبجس)

ق ا  دماان واضاح مان ( الاى إن انالا  إ5ويستنتا من الجادول)(، %4م حوثا  وبنس ة)

 ضحا تمث  جز  من ممارسات ىياته  اليومية.الم حوثين على ممارسة اللع ة، اذ إ

 ( يوضح رؤية المبحوثين الشخصية بلعبة البوبجي6جدول)

 النسبة المئوية العدد الخيارات

 %2255 13 لعبة تسلية وترويح

 %2955 39 لعبة محترفين

 %32 23 لعبة تنافس وقوة

 %5 22 حب اطالع وتقليد ألصدقا ي

 %12 53 ميدان تعارف وصداقة

 %222 122 المجموع
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ن %( قد أشاروا الاى إ39وبنس ة) ( م حوثا  94الى إن) (7شارت نتايا الجدول)أ       

%( الاى 09وبنسا ة) ( م حوثاا  54لع ة ال وبجس اس لع ة تنافم وقو ، فس ىين أجااب)

( م حوثاااا 34وأشاااار)  عالقاااات وتعاااار  باااين الالع اااين، نهاااا ميااادان واساااع ل نااااإ

فتراضااس، ها المحتاارفين فااس الفاان الةتااالس اإلنهااا لع ااة يمارسااإ ( الااى%1445وبنساا ة)

هااا لع ااة تساالية وتاارويح عاان الاانفم، ( علااى ان%1145وبنساا ة) ( م حوثااا  03وأوضااح)

 ااادقا ا  فاااس ب إطالعهااا  وتةليااادا  أل( الاااى ىاا%5وبنسااا ة ) ( م حوثاااا  12وأشااار)

فاراد الاذين يمارساون لع اة ال اوبجس إن الكثيار مان األالىظ ال اىث ممارسة اللع ة، وي  

ه  فاس الةتاال والتنةا  مان مرىلاة خارين براريةتخالل أىاديثه  ماع اآل يتفاخرون دوما  

مااقه  ععة ال شرية تمي  للةو  والتنافم، فهاس تمثا  طاقاة مك وتاة فاس أ، فالر يأل خر 

ما  الضا ط الرسامية واجتماعس الحةيةاس مجموعاة مان عويمنع من ظهوراا للواقع اإل

تفرياا  اااذب الراقااة  عاارا  و يراااا( فيحاااولونو ياار الرساامية)العادات، التةاليااد، األ

إن اللع اة ال تصلاو مان جان هاا ( 7فتراضس، ويستنتا رذل  من الجدول)ضمن العال  اإل

اإلجتماعيااة والساايما مااع  سااهامها ب نااا  وتةويااة بعااا العالقاااتاإليجااابس، ماان خااالل إ

الةادرات والةابلياات الفردياة فاس  ساهامها فاس تنمياةل اللع اة، راذل  إاأل دقا  من خال

 ستصدام التةنية والتكنولوجيا الحديثة. إ

 

صدقاء الذين يمارس معهم لعبة يوضح ميول المبحوثين تجاه جنس األ( 2جدول)

 فراد الذين يتواصل معهماألالبوبجي وطبيعة هؤلء 
جنس اصدقاء                    

 اللعبة

 طبيعة الفراد

 يتواصلون باللعبة الذين

 المجموع كالهما مختلط إناث فقط ذكور فقط

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %3255 22 %1355 32 %2 23 %2 26 أصدقا ي المقربين فقط

 %955 29 %6 21 %1 3 %255 3 عراقيين فقط

 %1955 59 %2955 39 %355 9 %555 22 عرب فقط

 %3 2 %3 6 - - %2 1 اجانب فقط

 %2255 32 %2255 13 %355 2 %355 2 كل ما تم ذكره سابقاا 

 %222 122 %6355 212 %22 33 %2955 39 المجموع

 لاب الم حاوثين يميلاون الاى ( الاى إن أ9أوضحا ال يانات اإلىصاايية للجادول)       

التاس تكاون مصتلراة مان الاذرور واإلناا   ممارسة لع ة ال وبجس فس مجموعاات)التي (

 ( م حوثااااا  34(، فااااس ىااااين يمياااا )%7345وبنساااا ة) ( م حوثااااا  109وذلاااا  بواقااااع)

  حوثااااا  ( م34رسااااة اللع ااااة مااااع الااااذرور فةااااط، ويمياااا )( الااااى مما%1445وبنساااا ة)

 .نا  فةط( الى ممارسة اللع ة مع اإل%19وبنس ة)

( %3445وبنسا ة) ( م حوثاا  99)( الاى إن9يانات االىصايية للجادول)ورشفا ال       

 عاز  ذلا ن ي  ويمكان أ  ادقايه  المةاربين فةاط،ير  ون بممارسة لع اة ال اوبجس ماع أ

اما  ضافا  عريةة للتوا   الصوتس الذي يساه  بإوط ،الر  ة بالتنافم فيما بينه  الى

( الاااى ر  اااته  %0445وبنسااا ة) ( م حوثاااا  54التسااالية فيماااا بيااانه ، فاااس ىاااين أشاااار)

  الل اة يسااعدا  علاى التعار  علاى ن عام، والسيما إع ة مع العرب فةطبممارسة الل

 ( م حوثااااا  39فااااس ىااااين ياااار )  اااادقا  ماااان مجتمعااااات تحماااا  ثةافااااات متنوعااااة،أ
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فراد بمصتلف درجاات قاربه  ر  ته  لممارسة اللع ة مع ر  األ( الى %1445وبنس ة)

 ( م حوثااا  14وأشااار)ن الهااد  لااديه  اااو الفااوح باللع ااة فةااط، أل او ل ااته  او ثةافاااته 

  لممارسة اللع ة ماع عاراقيين فةاط، وإن أقا  اإلجاباات قاد ( الى ميوله%445وبنس ة)

يميلاون الاى ممارساة اللع اة ماع األجاناب  ( ممان%4وبنسا ة) ( م حوثا  4جا ت بآرا )

الى  عوبة التوا   الصاوتس معها  إلخاتال  الل اة، فاس عز  ذل  ن ي  فةط، ويمكن أ

ه  الةادر  علاى التحاد  بالل اات ا لهذا الصيار قد يكونون ممان لاديشاروىين إن الذين أ

( الاى 9  الل وياة، ويساتنتا مان الجادول)من خاللها الى تنمية قاابليته األجن ية فيسعون

 ،وبجس يكون ادفه  التنافم والفاوح ق ا  أي إعت اارفراد الذين يمارسون لع ة ال إن األ

)التي ( ضامن المجموعاات ممارسواا  اوتيا  ولع ة يتوا   بها  ،وبةا  ،لع ة قو فهس 

 خر. مما يسه  بالتعر  على اآلخرين والسيما الجنم اآل

 

 صدقاء المبحوثين الذين يمارسون لعبة البوبجي( يوضح أعمار أ2)جدول

 النسبة المئوية العدد الخيارات

 %2255 32 أكبر مني عمراا 

 %1 3 أصغر مني عمراا 

 %2 26 أقراني بالعمر

 %2255 233 تم ذكره سابقاا كل ما 

 %222 122 المجموع

( ال %9145وبنسا ة) ( م حوثاا  143( الى إن)4بينا النتايا اإلىصايية للجدول)       

باااانفم معهاااا  لع ااااة ال ااااوبجس  ين يمارسااااونذ اااادقا ا  الاااايهتمااااون لعاماااا  عماااار أ

 (39ال حث، فاس ىاين أشاار) المجموعات، واس نس ة تمث   ال ية الم حوثين من عينة

( الاى تفضايله  ممارساة لع اة ال اوبجس ماع أفاراد أر ار مانه  %1445وبنسا ة) م حوثا  

ير  ون ممارسة لع ة ال وبجس ماع أفاراد ممان  (%4وبنس ة) ( م حوثا  17، وإن)عمرا  

( %0( م حاوثين وبنسا ة)4فس ىين جا ت أقا  اإلجاباات وبواقاع) قرانه  بالعمر،ا  أ

، ويستنتا مان   ر منه  عمرا  وبجس مع أفراد ألع ة ال الى ميول الم حوثين لممارسة 

ن السااتراتيجية التااس تةااوم عليهااا لع ااة ال ااوبجس تعتمااد علااى التنااافم ( الااى إ4الجاادول)

،   فس الترريز وسرعة ال ديهية فاس إتصااذ الةارارات ضامن المعرراة اإلفتراضايةوالةو

 لمهارته  فس ممارسة اللع ة. عد مةياسا  ومعيار عمر الالع ين ال ي  

 

 جتماعية في مجموعات لعبة البوبجي( يوضح طبيعة العالقات اإل9جدول)

 النسبة المئوية العدد الخيارات

 %19 52 عالقات صداقة جديدة

 %3 2 عالقات عاطفية

 %3355 22 جماعات تسلية

 %1355 32 لم أكّون أي عالقة

 %222 122 المجموع

 ( م حوثاااااااا  49الاااااااى إن) (4ىصاااااااايية للجااااااادول)أوضاااااااحا المعرياااااااات اإل      

س تشاااكي  جماعاااات للتسااالية ( يااارون باااتن لع اااة ال اااوبجس تساااه  فااا%4345وبنسااا ة)
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نهاا سااعدت فاس تكاوين %( علاى إ04وبنسا ة) ( م حوثا  54والترويح، فس ىين أجاب)

او تسااه  بتةويااة  عالقااات  ااداقة جديااد  ماان خااالل التوا اا  فااس مجموعااات اللع ااة

، اتماماات مشااتررة باللع ااةآلخاارين ممان لااديه  إالعالقاات اإلجتماعيااة ماع األ اادقا  ا

بتنهاااا ال تساااه  بتكاااوين أي عالقاااات ( يعتةااادون %0345وبنسااا ة) ( م حوثاااا  49وإن)

للم حوثين الذين يرون بتنها تسه  فس تكوين عالقاات  تإجتماعية، وجا ت أق  اإلجابا

وذلا   تاوافر التوا ا  الصاوتس المجاانس فاس نااام اللع اة نتيجاة عاطفية بين الجنساين

 .من مجمو  عينة ال حث (%4( م حوثين وبنس ة)4بواقع)

 

 مور التي تجذب المبحوثين لممارسة لعبة البوبجي( يوضح األ22)جدول

 النسبة المئوية العدد الخيارات

 %33 62 القوة والقتال

النتقال من مرحلة الى 

 اخرى

33 11% 

الماكن المستخدمة في 

 اللعبة

22 255% 

 %3555 22 الصدقاءالتنافس بين 

 %222 122 المجموع

( %3545وبنسا ة) ( م حوثاا  91( الاى إن)12أشارت النتايا اإلىصايية للجادول)      

 ( م حوثااااا  74، فااااس ىااااين ياااار ) اااادقا  لممارسااااة اللع ااااةيجااااذبه  التنااااافم مااااع األ

التاس عد  فس ناام اللع ة ت عد من أا  العواما  ن ميز  الةو  والةتال الم  %( إ34وبنس ة)

%( يعتةدون باتن عملياة اإلنتةاال المرىلاس 00وبنس ة) ( م حوثا  44تجذبه  إليها، وإن)

بهاا، فاس ىاين جاا ت أقا   ساتمرارواإل حيااد  ر  اته  بممارساتهافاس ساه  فس اللع ة ت

  عد عام  مه  لجاذبهت   فس المعارل اإلفتراضية ستصدمةمارن الم  ن األجابات الى رو  اإل

%(، ويساااااتنتا مااااان 445وبنسااااا ة)  ( م حوثاااااا  19أي)لممارسااااتها وذلااااا  بحساااااب ر

ت اينااة فااس قوتهااا بجااذب األفااراد لممارسااة ن انالاا  عااد  عواماا  م  الااى إ( 12الجاادول)

    سهما جميعها فس حياد  تعلةه  بها. اللع ة، أ

الشخصية الحقيقية في  الصورو ألسماءليوضح إستعمال المبحوثين  (22جدول)

 ممارسة لعبة البوبجي

    ستعمال السم إ                    

 الحقيقي باللعبة                               

 ستعمال الصورة إ 

 الشخصية الحقيقية باللعبة 

 المجموع ل نعم

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %2 23 %5 22 %1 3 نعم

 %93 226 %22 261 %21 13 ل

 %222 122 %26 221 %23 12 المجموع

 لاب الم حاوثين وبماا يمثا  ثاال  ( الى إن أ11بينا النتايا اإلىصايية للجدول)       

 األسا  يساتعملون( ال %47وبنسا ة) ( م حوثا  190ال حث وبواقع) أربا  مجمو  عينة

عاز  ذلا  الاى ن ي  ، ويمكان أعناد ممارساة اللع اة ويفضالون األساما  الوامياة سالحةية
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الحةيةية مجهولاة ل يار األ ادقا  المةاربين علاى أقا  تةادير، صصياته  ب ةا  ش  ر  ته

الحةيةياة والصاريحة عناد  األسما  يستعملون (%14وبنس ة) ( م حوثا  04فس ىين إن)

 ممارسة اللع ة.

أ لااب الم حااوثين وال ااال  ن ( الااى إ11للجاادول) ىصاااييةوأوضااحا ال يانااات اإل      

عنااد  الشصصااية الحةيةيااة الصااورن يسااتعملو ( ال%43وبنساا ة) ( م حوثااا  147عاددا )

( يساتعملون  اورا  الحةيةياة، %9وبنس ة) ( م حوثا  14ممارسة لع ة ال وبجس، وإن)

ضاافا  ال ااوبجس الااى إفااراد الممارسااين للع ااة ( الااى ميااول األ11تنتا ماان الجاادول)ويساا

ماا ، والسايما عان  يار األ ادقا  المةاربين، أ فة المجهولية عن شصصياته  الحةيةية

ي ال ااارح  او ماان ذ المجتمعيااة ن المحاايط المجتمعااس لكوناا  ماان الشصصااياتماا خجااال  

ان المجتمعس من فكار  ممارساته  لرلعااب ستهجلتالفس ىالة اإل عمار الك ير  نس يا  األ

ر  فس مراى  اللع ة وباذل  عام، او التصو  من الصساير المستم لكترونية على نحو  اإل

او محاولااة األفااراد  بحسااب رأيهاا ، خاارينلزشااار  واإلسااتهزا  ماان اآلموضااع  يكااون

او لتجناب مضااايةات  لاتةم  شصصايات تاتثروا بهااا ولهاا ىضاور باارح فااس نفوساه ،

   .اذب وجهة نار اإلنا  تكون و ال ا  ما خريناألشصا  اآل

 

 ( يوضح مدى قدرة المبحوثين على ترك لعبة البوبجي21جدول)

 النسبة المئوية العدد الخيارات

 %2 26 نعم

 %91 223 ل

 %222 122 المجموع

( علااااى إن  ال يااااة الم حااااوثين 10أوضااااحا المعريااااات اإلىصااااايية للجاااادول)       

، فاس ( قد أشاروا لعدم قادرته  علاى تارل لع اة ال اوبجس%40) نس ة( وب144وبواقع)

( الى قدرته  على ترل ممارسة بتي وقاا يشاا ، %4وبنس ة) ( م حوثا  17ىين أشار)

الااذين يمارسااون لع ااة ال ااوبجس قااد أ ااابه   فاارادالكثياار ماان األالىااظ ال اىااث إن وي  

ماان ألوقااات متااتخر   ، وينشاا لون بممارسااة اللع ااةتمااام واج اااته  اليوميااةالجمااود فااس إ

لع ااة فااراد الااذين يمارسااون ( الااى إن  ال يااة األ10اللياا ، لااذل  يسااتنتا ماان الجاادول)

الشااا   فااس أ لااب ال ااوبجس قااد و االوا لمرىلااة اإلدمااان عليهااا، وأضااحا شاا له  

 وقات.األ

 ( يوضح فا دة ممارسة لعبة البوبجي من وجهة نظر المبحوثين23جدول)

 النسبة المئوية العدد الخيارات

 %32 61 إشغال وقت الفراغ

 %3355 69 التواصل مع الصدقاء في واقع افتراضي

 %355 2 التعرف على أنماط حياة المجتمعات الخرى

 %2655 33 ضغوط الحياة أعدها فترة ترويحية من

 %2355 19 ل فا دة منها

 %222 122 المجموع
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 %(3445)وبنسا ة ( م حوثا  74ى إن)( ال13ىصايية للجدول)أشارت ال يانات اإل      

( 70فواياد لع اة ال اوبجس، فاس ىاين أشاار)مث  أا    مع األ دقا  ييرون بتن التوا 

 ( م حوثاااا  33وقاااا الفاااراغ، وإن)%( الاااى فايااادتها فاااس إشااا ال 31وبنسااا ة) م حوثاااا  

بتعت اراااا فتاار  ( يعتةاادون بااتن الفايااد  ماان ممارسااة اللع ااة تكماان %1745وبنساا ة)

 ( م حوثاااا  04أشاااار) فاااس ىاااين مااان ضااا وطات الحياااا  العاماااة، ترويحياااة لرفاااراد

( 9ن)%( الاااى إن لع اااة ال اااوبجس ال تعراااس أي فاياااد  لممارسااايها، وأ1445وبنسااا ة)

 روااااا وسااايلة تساااه  فاااس التعااار  علاااى أنمااااط ىياااا  عت%( إ345وبنسااا ة) م حوثاااا  

( بتن لع ة ال وبجس اإللكترونية ال تصلاو 13، ويستنتا من الجدول)خر المجتمعات األ

 فضاال   ،يجاابس المتمثا  بتراوير الص ارات الفردياة علاى التةنياات الحديثاةمن جان ها اإل

ع األ اادقا  مجتمعيااة جديااد  ع اار التوا اا  مااسااهامها بااالتعر  علااى ثةافااات عاان إ

، شااريرة أن ال تصاا  لحالااة خاار ضاامن اللع ااة و يراااا ماان الفوايااد األفتراضاايين اإل

  جتماعية العامة واس بذل  ستمث  الجانب السل س لها.اإلدمان وإامال أمور الحيا  اإل

 

 عتقاد المبحوثين بوجود مضار من ممارسة لعبة البوبجي( يوضح إ23)ولجد

 المئويةالنسبة  العدد الخيارات

 %13 32 نعم

 %26 251 ل

 %222 122 المجموع

 ( م حوثااااااا  150الااااااى إن) (14ىصااااااايية للجاااااادول)يتضااااااح ماااااان النتااااااايا اإل       

مان ممارساة لع اة ال اوبجس، فاس ىاين ( يعتةدون بعدم وجود أي مضاار %97وبنس ة)

ن لهاا مضاار عدياد  ومتنوعاة، ومان خاالل %( يعتةدون إ04وبنس ة) ( م حوثا  44إن)

فراد الذين يمارسون لع ة ال اوبجس يادررون الىاات ال اىث يتضح إن الكثير من األم  

يجاااد مسااو ات تعلةهاا  الشااديد باللع ااة يحاااولون إ مااد  ضاارراا علاايه  لكاان بساا ب

، والسااايما إن عنصااار التشاااويض فيهاااا واإلنتةاااال ساااتمرار باللع اااةصااارنعة ألجااا  اإلم  

 فاراد باللع اةالمستو  الاذي و ا  إليا  األية الحفاظ على مكانالمرىلس بمستوياتها، وإ

بجس اإللكترونياة فاراد الاذين يمارساون لع اة ال اوفس ىالة تعرض  للصساار ، يجعا  األ

   ي مضار منها.يتجاالون أ

 ( يوضح مضار ممارسة لعبة البوبجي من وحهة نظر المبحوثين25جدول)

 النسبة المئوية العدد الخيارات

الطويلة مضار صحية بسبب الساعات 

 بممارسة اللعبة

2 3% 

 %1 3 مضار مادية بسبب إهمال األعمال اليومية

مضار إجتماعية بسبب اإلنشغال باللعبة 

 وإهمال السرة

22 555% 

مضار نفسية بسبب اإلنعزال عن الواقع 

 الحقيقي

2 255% 

 %155 5 مضار تعليمية بسبب إهمال الدراسة
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 %955 29 كل ما تم ذكره سابقاا 

 %13 32 المجموع

( فتن عدد الم حاوثين الاذين يارون باتن ممارساة 14بنا   على معريات الجدول)        

، %(04وبنسا ة) ( م حوثاا  44ضار عديد  ومتنوعة قد بلا  عاددا )لها ملع ة ال وبجس 

( قااد %445وبنساا ة) ( م حوثااا  14( الااى إن)15وتشااير النتااايا اإلىصااايية للجاادول)

جتماعياااة، النفساااية،  اااوبجس لهاااا مضاااار فاااس رااا  الجوانب)اإلالن لع اااة أشااااروا الاااى إ

(الاااى %545نسااا ة)وب ( م حوثاااا  11ة، المادياااة، التعليمياااة(، فاااس ىاااين أشاااار)الصاااحي

عتةدون بتن لها مضاار  احية ( ي%4وبنس ة) ( م حوثين4مضاراا اإلجتماعية، وإن)

ون ( يار%045وبنسا ة) ( م حاوثين5ذين يمارسون اللع ة بتستمرار، و)فراد العلى األ

( 4ا األفااراد ماان ااا  فااس مراىاا  الدراسااة، وأشااار)والساايم ،بااتن لهااا مضااار تعليميااة

 م حوثاا   ( الاى مضااراا المادياة، وجاا ت أقا  اإلجاباات وبواقاع%0وبنس ة) م حوثين

 .%( الى مضاراا النفسية245واىدا  فةط وبنس ة)

 مبحوثين( يوضح اسهامات لعبة البوبجي في الحياة الجتماعية لل26جدول)

 المجموع ل أتفق أتفق العبارات ت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

تسهم لعبة البوبجي في زيادة معلوماتي  أ

 الشخصية

252 2255% 33 1255% 122 222% 

تسهم لعبة البوبجي في إنعزالي عن  ب

 األهل واألصدقاء

21 6% 222 93% 122 222% 

نمو مخيلتي تسهم لعبة البوبجي في  ج

 الشخصية

222 53% 91 36% 122 222% 

ضعاف دافعيتي بإ تسهم لعبة البوبجي د

 للعمل والدراسة

92 39% 221 52% 122 222% 

تسهم لعبة البوبجي في زيادة جرأتي  ه

 وقوتي

213 61% 26 32% 122 222% 

تسهم لعبة البوبجي في زيادة عالقاتي  و

 الجتماعية

221 56% 22 33% 122 222% 

تسهم لعبة البوبجي في في تصاعد  ي

 إنفعالتي العصبية

23 3655% 212 6355% 122 222% 

 ( م حوثاااااااا  159( الاااااااى إن)17ول)ىصاااااااايية للجااااااادال ياناااااااات اإلوضاااااااحا أ      

سااهام لع ااة ال ااوبجس فااس حياااد  معلوماااته  وا مااع فكاار  إتفةاا( قااد إ%9445)وبنساا ة

( مااع %44وبنساا ة) ( م حوثااا  144س ىااين لاا  يتفااض الم حااوثين وبواقااع)فاا الشصصااية،

ا ، ودلاا النتاايا االىصاايية الاى  ادقفكر  إسهام اللع ة فس إنعزاله  عان األاا  واأل

صيلااته  سااهام اللع ااة فااس تنميااة م  ةااوا مااع فكاار  إتف( إ%54وبنساا ة) ( م حوثااا  124إن)

ضاعا   حوثين الذين ل  يتفةاوا ماع فكار  إساهام اللع اة فاس إن المالشصصية، فس ىين إ

وبفااارق  (%51وبنساا ة) ( م حوثااا  120  للعماا  والدراسااة قااد جااا ت بواقااع)دافعيااته

( علاااى إن اللع اااة %70وبنسااا ة) ( م حوثاااا  104ضاااقي  ماااع الااارأي المضااااد، وإتفاااض)

( مااع فكاار  %57وبنساا ة) ا  ( م حوثاا110اد  جاارأته  وقااوته ، وإتفااض)سااهما فااس حيااأ

 ( م حوثاااا  109لااا  يتفاااض)هام اللع اااة فاااس حيااااد  عالقااااته  اإلجتماعياااة، فاااس ىاااين ساااإ

الىااظ نفعاااالت العصاا ية، وي  ( مااع فكاار  إسااهام اللع ااة فاس تصاااعد اإل%7345وبنسا ة)
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ذات الجاناب  تفةاوا ماع الع ااراتت ايناة قاد إن الم حوثين وبنساب م  إ( 17على الجدول)

ه  عاز  ذلا  الاى تجااربن ي  ر من الع ارات ذات الجانب السل س، ويمكان أرثاإليجابس أ

اللع ااة ماان جهااة، وإلضاافا   اافة المة وليااة لممارسااة اللع ااة ماان جهااة الشصصااية مااع 

 خر .أ

نعكاسات مشاهد القوة والعنف في لعبة البوبجي على يوضح مدى إ (22جدول)

 المحيط المجتمعي للمبحوثين

 النسبة المئوية العدد الخيارات

 %32 93 نعم

 %53 226 ل

 %222 122 المجموع

( %53وبنسا ة) ( م حوثاا  127( الاى إن)19اإلىصايية للجادول)تشير المعريات       

ن جتماااعس، فااس ىاايشااااد الةااو  والعنااف علااى محاايره  اإلنعكااا  مقااد أشاااروا لعاادم إ

جتماااعس، نعكسااا علااى محاايره  اإل( الااى إنهااا إ%49وبنساا ة) ( م حوثااا  44)أشااار

  وباالر ، نن انالا  تةاارب نسا س فاس آرا  الم حاوثي( الاى إ19لحظ على الجادول)وي  

ياارون بااتن مشااااد الةااو  والعنااف قااد إنعكسااا علااى محاايره  ن الم حااوثين الااذين ماان إ

نهاا إال إ وبنسا ة قري اة مان نصاف عيناة ال حاث، جتماعس قد جا ت بالمرت اة الثانياةاإل

اد الاذين يمارساون اللع اة تجااب األفاراد فرتلشر خرورتها على السلول اإلجتماعس لر

 خرين.اآل

على  يعة انعكاسات مشاهد القوة والعنف في لعبة البوبجي( يوضح طب22جدول)

 المحيط المجتمعي للمبحوثين

 النسبة المئوية العدد الخيارات

 %1955 59 خالفات اسرية

 %2355 12 شجارات مع الصدقاء

 %155 5 توترات مع زمالء العمل

 %255 3 صدامات مع القوات المنية

 %32 93 المجموع

ا قاد أشاارو %(49وبنسا ة) ( م حوثاا  44( فاإن)19معرياات الجادول )بنا   على        

فاس لع اة ال اوبجس اإللكترونياة قاد إنعكساا نحاو محايره  ن مشااد الةو  والعنف الى إ

 ( م حوثاااااا  54إن)( الاااااى 14ىصاااااايية للجااااادول)اإلجتمااااااعس، وتشاااااير النتاااااايا اإل

نتيجاااة ممارساااة اللع اااة سااارية ( قاااد أشااااروا الاااى وجاااود خالفاااات أ  %0445وبنسااا ة)

وعدم الةيام  عز  ذل  الى اإلنعزال عن أفراد األسر  وإامالها،ن ي  ، ويمكن أبتستمرار

داخا  األسار ، فاس ىاين  مشاحونا   ناتا جاوا  مماا قاد ي    ،بالواج ات المنزلياة المناطاة بها

( الااى إن لع ااة ال ااوبجس قااد أوجاادت مشاااجرات %1345وبنساا ة) ( م حوثااا  09أشااار)

وذلاا  بساا ب ممارسااته  نفاام اللع ااة وضاامن  ، اادقا  المةااربينن األوخصااومات بااي

 ( م حاوثين5أشاار) ، رماامجموعة واىد  وقد يصتلفون فيماا بيانه  فاس أساسايات اللع اة

العما  والسايما يجااد تاوترات باين حماال  اللع ة أساهما فاس إن ( الى إ%045وبنس ة)

( 3فااس ىااين أشااار)راد لع ااة ال ااوبجس فااس ساااعات العماا ، فااعنااد ممارسااة بعااا األ
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اس نس ة ضقيلة مان الم حاوثين الاى إن اللع اة قاد أوجادت ( و%145وبنس ة) م حوثين

راد بمحاولااة التشاا   فااىااظ ال اىااث قيااام بعااا األالمنيااة، وي   اادامات مااع الةااوات األ

لا م والتجهيازات الوقايياة األخار ، فتراضية فس اللع اة مان ىياث الم  بالشصصيات اإل

ضااد الةااوات األمنيااة، والساايما فااس بعااا )المولوتو ( رقااةوإسااتصدام الزجاجااات الحا

 ىتجاجات  ير السلمية.اإل

  

 والتوصيات والنتا ج البحثفرضيات  تحليل المبحث السادس/

 أوألا: تحليل فرضيات البحث

/ هنالك فروق معنوية ذات دللت إحصا ية بين نوع عمل الفرضية األولى

 البوبجي.المبحوثين ووقت ممارستهم للعبة 

 بين نوع العمل ومقدار وقت ممارسة لعبة البوبجي الفروق( يوضح 29جدول)

 

 مقدار الوقت

 نوع العمل

عاطل عن  كاسب موظف

 العمل

ربت 

 بيت

 المجموع منتسب طالب

22-32 

 دقيقة

 26 - 3 3 3 5 1 العدد

% 2% 155% 255% 255% 255% - 2% 

-دقيقة 32

 ساعة

 16 1 1 1 2 9 3 العدد

% 255% 355% 3% 2% 2% 2% 23% 

 ساعة

 تقريبا

 59 2 22 5 12 23 2 العدد

% 355% 2% 2255% 155% 555% 255% 1955% 

 ساعتين

 فأكثر

 99 1 13 2 19 15 21 العدد

% 6% 2155% 2355% 3% 2255% 2% 3955% 

 122 5 39 22 62 53 13 العدد المجموع

% 21% 1655% 3255% 9% 2955% 155% 222% 

القيمة 

 المحسوبة

القيمة  9592

 الجدولية

مستوى  2522

 الدللة

درجة  2525

 الحرية

3 

 ت اين إن الةيماة المحساوبة وقيمتهااي( (Chi Squareمربع راي  إخت ار من خالل      

( وعلااى مسااتو  داللااة 9441( رانااا ار اار ماان الةيمااة الجدوليااة التااس ت لاا )4444)

فااروق  فتننااا نة اا  فرضااية ال حااث بوجااود(، عليااة 3( وبدرجااة ىريااة تساااوي)2425)

معنوياااة ذات دالالت إىصاااايية باااين ناااو  عمااا  الم حاااوثين ووقاااا ممارساااته  للع اااة 

    ال وبجس.
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/ هنالك فروق معنوية ذات دللت إحصا ية بين التحصيل الدراسي الفرضية الثانية

 للمبحوثين ومدى إدراكهم بمضار لعبة البوبجي.

بين التحصيل الدراسي ومدى ادراك المبحوثين بمضار  الفروق( يوضح 12جدول )

 لعبة البوبجي

 جنس أصدقاء المجموعة)التيم( الذين تمارس معهم لعبة البوبجي جنس المبحوثين

 المجموع كالهما مختلط اناث فقط ذكور فقط

 222 221 32 35 العدد ذكور

% 2255% 25% 56% 2255% 

 13 25 3 3 العدد اناث

% 1% 1% 255% 2255% 

 122 212 33 39 العدد المجموع

% 2955% 22% 6355% 222% 

القيمة 

 المحسوبة

29593 

 

القيمة 

 الجدولية

3523 

 

مستوى 

 الدللة

درجة  2525

 الحرية

2 

( إتضااح لنااا بااتن الةيمااة (Chi Squareمربااع راااي اخت ااار  جاارا إ ماان خااالل       

( وعناد 3444من الةيماة الجدولياة ال ال اة) ( اس أر ر14444المحسوبة والتس تساوي)

 (، لذل  نة   فرضية ال حث بوجاود1( وبدرجة ىرية تساوي)2425مستو  ثةة يمث )

فاااروق معنوياااة ذات دالالت إىصاااايية باااين التحصاااي  الدراساااس للم حاااوثين وماااد  

 إدراره  بمضار لع ة ال وبجس. 

 

 ية بدين جدنس المبحدوثين ة/ هنالدك فدروق معنويدة ذات دللت إحصداالفرضية الثالثد

 والقبال على ممارستهم للعبة البوبجي بحسب جنس الصدقاء.

 بين جنس المبحوثين والقبال على ممارسة اللعبة الفروق( يوضح 12جدول)

 بحسب جنس األصدقاء

مدى ادراك 

المبحوثين 

بمضار لعبة 

 البوبجي

 التحصيل الدراسي

 المجموع ماجستير بكالوريوس دبلوم اعدادية متوسطة ابتدا ية

 32 1 22 6 22 2 3 العدد نعم

% 1% 3% 255% 3% 555% 2% 13% 

 

 ل

 251 - 35 12 53 16 2 العدد

% 355% 23% 1655

% 

2255

% 

1155% - 26% 

 122 1 56 12 22 33 22 العدد المجموع

% 555% 22% 35% 2355

% 

12% 2% 222% 

القيمة 

 المحسوبة

القيمة  22516

 الجدولية

 3 درجة الحرية 2525 مستوى الدللة 2522
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( ت ااين لنااا بااتن الةيمااة (Chi Squareمربااع راااي جاارا  اخت ااار ماان خااالل إ       

( 9441ر ااار مااان الةيماااة الجدولياااة ال ال اااة)( راناااا ا11407)لتاااس ت لااا محساااوبة واال

(، لااذل  نة اا  فرضااية ال حااث 3( وبدرجااة ىريااة ت لاا )2425اوي)سااوبمسااتو  داللااة ي

الم حااوثين واالق ااال علاااى فااروق معنوياااة ذات دالالت إىصااايية بااين جااانم  بوجااود

  ممارسته  للع ة ال وبجس بحسب جنم اال دقا .

 

   نتا ج البحثثانياا/ 

 -لةد تو   ال حث لعد  نتايا ميدانية وران أامها:

 ممارساتهالكترونية يفضالون د الذين يمارسون لع ة ال وبجس اإلفراإن أ لب األ -1

 ال يا ومنذ أرثر من سنة. فس 

بمعاادل  اإللكترونيااة يلع ااون الااذين يمارسااون لع ااة ال ااوبجسفااراد إن  ال يااة األ -2

 يفوق ساعتين فس اليوم الواىد.

  المةاربين ومان رترونياة ماع أ ادقا ايمي  األفراد لممارسة لع ة ال اوبجس اإل -3

 .نا (إ –رال الجنسين)ذرور

د الاااذين يمارساااون لع اااة ال اااوبجس اإللكترونياااة ال يساااتعملون فاااراإن أ لاااب األ -4

 سما  والصور الوامية.ن األو ورا  الشصصية الحةيةية ويفضلوا ا  مسأ

لكترونيااة ال يميلااون لتاارل د الااذين يمارسااون لع ااة ال ااوبجس اإلفااراإن أ لااب األ -5

 ثار  ع ر مراىلها المصتلفة.لها من عنا ر متجدد  للتشويض واإلاللع ة لما 

ارسااتها راد الااذين يمارسااون لع ااة ال ااوبجس إن الفايااد  ماان ممفااياار  أ لااب األ -6

 اادقا ا  ضاامن مجااانس مااع أ علااى نحااو   فااراد  ااوتيا  األمكانيااة توا اا  تكماان فااس إ

 المجتمع االفتراضس.

 ىياناا  يادررون وأ لكترونية الد الذين يمارسون لع ة ال وبجس اإلفراإن أ لب األ -7

 يت افلون مد  مضاراا وخرورتها عليه .

رونياة لحالاة مان لكتراد الاذين يمارساون لع اة باوبجس اإلفاإن و ول أ لاب األ -8

 ،د  الااى تنااامس الصالفااات، وأسااريةكاام ذلاا  علااى عالقاااته  األنعدمااان عليهااا، إاإل

 والصصامات فيما بينه .  ،والمشاجرات

 

   التوصياتثالثاا/ 

مااان  ن يةاادم عاااددا  اىاااث أرتاات  ال العلميااة التاااس و اا  إليهاااا ال حاااث، إ وفااض النتاااايا

والحكوماة  تماع،والمج ،فاراداأل ، ويترلاب مانالتو يات التس يرااا مهمة وضارورية

 ىسب المساىة التس يستريع التحك  بها. الةيام بتدوارا  رال  

بتوسعة الحمالت التوعوية بصرور  إدماان عالمية ام الملسسات اإلضرور  قي -1

 كترونية ومنها لع ة ال وبجس.لعاب اإلاألفراد على األل



   0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا........................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-490- 
 

لكترونيااة اإل لعااابنتاااج بعااا األمرارااز علميااة وطنيااة متصصصااة فااس إنشااا  إ -0

عاارا  ألوالتةاليااد وا ،المحليااة التااس يااتالي  محتوااااا مااع تعااالي  الاادين وط يعااة العااادات

 المجتمعية.

-ضااارور  تفعيااا  النشااااطات الرياضاااية الحةيةياااة الفردياااة والجماعية)الفكرياااة -3

وقااات الفااراغ الااذي ، ويشاا   أوسااع يعااود بالفايااد  علااى ممارساايهاأ ال دنيااة( علااى نحااو  

 يعانون من .

لكترونياة ساوا     االتصاالت بمتابعة ما يرار  مان ألعااب إرور  قيام وحارض -4

لعاااب م اشاار )أون الياان( ماان أقاارا  مضاا وطة او أرانااا عاان طريااض تحميلهااا ماان 

  اإلجتماعس، وىار اإللعاب التس تروج للعنف او التس ال تاتالي  ماع منصات التوا 

 الدين، والعادات والتةاليد.
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