
 عشر بعالعدد السا                                          مجلة العمارة والفنون                                                

DOI: 10.12816/mjaf.2019.11657.1102                                                                                                            

 دراسة تحليلية النتشار بعض األلعاب االلكترونية الخطيرة
 أ.د/ منال عبد الرحيم حسن

 جامعة حلوان -التطبيقيةکلية الفنون  -استاذ قسم الزخرفة

manal.hassan71@gmail.com 

 أ.د/ فاتن علي أحمد أبو الوفا

 جامعة حلوان -کلية التربية-الصناعیاستاذ قسم التعليم 

dr.fatenali@yahoo.com 

 م/أسماء عيد محمد عبد العلي

 جامعة حلوان –التربية كلية  -معيدة بقسم التعليم الصناعي

Asmaa4260@yahoo.com 

 ملخص:

وعقول أوالدنا ولم تكتفي بسرقة لحظات من أعمارهم بل ظهرت في اآلونة األخيرة ألعابا اقتحمت بيوتنا، وتسربت أليادي 

بعضها سلبهم أرواحهم، ونظرا لوجود دراسات يستند عليها التطبيق العملي كما في األلعاب االلكترونية، وجدت الباحثة أن 

م ولن تقف على ظاهرة انتشار بعض األلعاب الخطيرة مثيرة لالهتمام، والتي تمثل تهديدا واضحا لمستقبل أبنائنا، فهي ل

نوع معين بل تختلف وتتجدد باستمرار، وسعيا اليجاد حلوال فعالة فبداية عليك أن تعي جيدا سالح الخصم، لتحدد نوع 

سالحك لذا فتحليل األلعاب الخطيرة هو المفتاح لمعرفة األساليب المستخدمة؛ وبالتالي فهم هذه الظاهرة، وتطبيق قواعدها 

 والخطورة. بشكل سلمي بعيدا عن العنف

)يفترض البحث(: يفترض البحث أن هناك عالقة وثيقة بين العوامل النفسية ونجاح ورواج اللعبة االلكترونية الخطيرة، 

يهدف البحث(: يهدف البحث الى اكتشاف )فرغم ما تسببه من ألم ومعرفة الشباب بخطورتها اال انهم يقدمون على لعبها، 

ونجاح األلعاب الخطيرة، والوسائل والقواعد النفسية المستخدمة  الخضاع الالعب  هذه الروابط بين العوامل النفسية

للعبة وادمانه لها ، واطاعتها بدون وعي منه، واذعانه التام لها ، حتى أنها احيانا تطلب منه االنتحار ويقبل الالعب أن 

 أسبابه )النتائج(: توضيح المداخل النفسيةينهي حياته ، فكيف أوصلته لعبة لذلك هذا ما يسعى البحث لتحليله وايجاد 

لجذب فئات من جمهور اللعبة، والوقوف على قواعد نستطيع تطبيقها لتصميم ألعاب بديلة لأللعاب الخطرة وتحمل نفس 

إطالع المصمم والفنان  على كل ما هو جديد البحث(: توصيات ) ،جودة األسلحة النفسية مع اضافة التسلية والمتعة والفائدة

وله عالقة بمجال التخصص، أال ينسى أنه فرد من المجتمع وله دور كبير في االحساس بمشاكل المجتمع، والسعي اليجاد 

حلول فعالة باستخدام التفكير االبداعي والتخصص، لم يعد علم النفس مقتصرا على اتجاه واحد بل أصبح متشعبا و 

عامل مع بشر لهم جانب روحي ونفسي وهذا ما يفرقنا عن اآللة، لذا متداخال مع علوم واتجاهات عديدة في النهاية نحن نت

ان اردنا الترويج للعبة ما فعلينا دراسة الشق النفسي للجمهور المستهدف ودواخله وما يحتاجه فعليا، وبالتالي عندما تلبي 

 حقيقيا سوف تالقي اللعبة انجذابا اليها وانتشارا واسعا. االلعبة احتياج
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