
 

 

 مقدمة قصيرة عن األلعاب االلكترونية جاهزة للطباعة

تُعتبر األلعاب اإللكترونيّة واحدة من األمور التي باتت حديث اإلعالم وحديث اهتمام الكثير من وسائل التّواصل لما لها من  

لك نقوم على طرح مقدّمة عن األلعاب اإللكترونيّة في اآلتيتأثيرات جانبيّة مختلفة، وفي ذ : 

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والّصالة والّسالم على سيّد الخلق محّمد، وعلى آلة وأصحابه أجمعين، إنَّ تطّور الثّورة الّرقميّة 

من األمور األخرى، التي جاءت   والصناعيّة في العالم هو أحد األمور التي غيّرت من شكل العالم وتغيّرت معها الكثير

كتأثيرات جانبية لتلك الثّورة، حيث باتت األلعاب اإللكترونية واحدة من أبرز اآلفات المجتمعية التي تشغل تفكير الكثير من 

الطالب والّشباب على نحو خاص، والتي تأسر أفكارهم وتخزنها في جهود ال طائل منها، وال إيجابية لها، وهو ما  

إلى تنظيم هذه المناسبة التي نتحدّث بها عن سلبيّات األلعاب اإللكترونيّة الكثيرة أمام إيجابياتها القليلة، ليحرص  استدعاني 

اآلباء على تناول تلك اآلفة بكثير من الّرعاية واالهتمام، ولتكون في المكانة التي تستدعي معها الحزم في ُمراقبة األطفال،  

ينة ال تتناسب مع كافة األعمار، فاحرصوا على أمانة األطفال بين أعناقكم، والّسالم ِختامألنها تقوم على توجيه أفكار مع . 

باإلنجليزي عن األلعاب االلكترونية  مقدمة قصيرة  

تُعتبر اللغة اإلنجليزية من اللغات العالمية المميزة التي تحظى باهتمام عالمي، وجاءت في عدد واسع من المناسبات  

 :والفعاليات الّطالبيّة، وعن فقرة األلعاب اإللكترونيّة نقوم على طرح اآلتي

Our fellow students, our respected comrades, the development of societies involves a wide 

number of things, and is not limited to one paragraph without another. Cognitive, social and 

practical situation, as many groups are preoccupied with spending long times on those 

electronic games that are useless, other than wasting time, burning great efforts, and refuting 

options in things that are useless at the level of the present and the future, which is what 

parents should be To a degree of awareness to prevent their children from that, because 

electronic games carry with them a lot of negative thoughts that are not in line with the 

morals and culture of our Arab Islamic society, which also forces us to monitor our children 

to investigate the quality of games on which they spend their time. 

ءنا الّطالب، معلينا الُمحترمين، إّن تطّور المجتمعات ينضوي على عدد واسع من األمور، وال يقتصر على  زمال :الترجمة

فقرة دون أخرى، وأبرز أبواب ونوافذ التطّور الذي شهده المجتمع هو الثورة الّرقميّة التي جعلت من مسارات الهاتف 

على اختالف المستوى اإلدراكي، والحالة االجتماعيّة والعمليّة، المحمول أساسيّة في حياة اإلنسان على اختالف العُمر، و

حيث انشغلت الكثير من الفئات بقضاء أوقات طويلة على تلك األلعاب اإللكترونية التي ال طائل منها، سوى تضييع الوقت،  

، وهو ما يجب على اآلباء  وحرق الجهود الكبيرة، وتفنيد الخيارات في أشياء ال فائدة منها على صعيد الحاضر والُمستقبل

أن يكونوا على درجة من الوعي لنهي أبنائهم عن ذلك، ألّن األلعاب اإللكترونيّة تحمل معها الكثير من األفكار السلبيّة التي  

ال تتماشى مع أخالق وثقافة مجتمعنا العربي اإلسالمي، وهو أيًضا ما يفرض علينا مراقبة أبناءنا لتحّري نوعيّة األلعاب 

ي يقضون عليها أوقاتهمالت . 

  مقدمة قصيرة عن إدمان األلعاب االلكترونية

أثبتت الدراسات أن لأللعاب اإللكترونية تأثير إدماني على الدماغ ال يفرق عن تأثير أنواع اإلدمان االخرى، وفي ذلك نقوم 

 :على طرح مقدّمة في هذا الّصدد جاءت في اآلتي

ُمضاعفات الجانبيّة التي ظهرت على خلفيّة الثورة الرقميّة التي عصفت بالعالم، ومع  إّن األلعاب اإللكترونية هي أحد ال

تطّور صناعة األجهزة اإللكترونيّة الذّكيّة، وتطّور صناعة الكومبيوترات المحمولة، حيث أثبتت الدّراسات التي أجراها  

على الدّماغ، أشيبه ما تكون بتأثير أي نوع من  أخصائيون عن جامعات عالمية أن لأللعاب اإللكترونيّة تأثيرات جانبيّة 

انواع اإلدمان االخرى، وقد وضع احدهم سؤااًل على هيئة تحدّي مفاده أنّك إذا كنت ترى أّن األلعاب اإللكترونيّة ال تُحّرض  

رونية بمرحلة من على اإلدمان فحاول أن نبتعد عنها، وأخبرنا بما يحصل؟ حيث يمّر اإلنسان الذي أدمن على األلعاب اإللكت

مراحل األعراض اإلنسحابيّة، فتظهر عليه أعراض القلق والتوتّر، واألرق، وما هي إاّل محاولة من الدّماغ ليستعيد جرعته 

اليومية من هرمون الدوبامين الذي يتم إفرازه أثناء ممارسة األلعاب اإللكترونيّة، ما يؤدّي بالمدمن إلى لتخريب مركز  



 

 

وتخريب النّاصيّة بعد إدمان السنوات الطويلة، وعدم القدرة على اتخاذ القرار، باإلضافة إلى التشّوش  المكافأة بالدماغ،

وعدم التركيز، والّشتات وعدم االنتباه، ما يفرض عليكم يا أصدقاء ان تكونا على درجة من الوعي لمقاومة هذا الخطر 

 . وبركاتهالجائحي الذي يُهدّد أطفالنا، والّسالم عليكم ورحمة هللا

 مقدمة عن إيجابيات األلعاب االلكترونية 

ة األلعاب اإللكترونيّة، في دراسة مناقضة لدراسات التي  كذلك األمر، فقد نوهت دراسات على بعض اإليجابيات عن ممارس

 :أثبتت سلبيّات هذه اآلفة، وجاءت في اآلتي

بسم هللا الرحمن الرحيم، وزمالئي وزميالتي، إّن االمور التي تسير بقدر ُمحدّد وضمن معايير ثابتة، وبمواعيد مرسومة 

للجسد، والعقل والدّماغ، وهو ما نتحدّث بله عبر طيّات موضوعنا لهذا   بدقّة، دائًما ما تحمل معها الخير والّسعادة، والعافية

اليوم، وهو الموضوع الذي نتناوله بجرأة الّن األلعاب اإللكترونية هي أحد االمور اإليجابية التي تزيد من شغف الّطفل، 

يم وجدول وبرنامج مرسوم  وتبعث فيه على المغامرة والعمل، وتُحّرضه على تحقيق النّجاح، على أن تكون ضمن تنظ

وبدقّة، فال يتم تجاوز الفترات الزمنية الُمحدّدة لكل لعبة، وعلى أن يتم مراقبة نوعيّة األلعاب التي قوم الّطفل على  

ممارستها، واالبتعاد عنت ألعاب العنف والعري وغيرها من األلعاب التي ال تتماشى مع ثقافة وفطر الخير عند اإلنسان 

جتمع اإلسالمي، ونستخلص من حديثنا في هذا اليوم، أّن إيجابيات األلعاب اإللكترونيّة ال يُمكن حصادها إاّل الُمسلم، والمُ 

 .بالُمراقبة الدّائمة، لنوعيّة األلعاب، والفترات الزمنية التي يتم اللعب فيها، والّسالم عليكم، كونوا معنا

يةمقدمة عن خطورة األلعاب االلكترونية لإلذاعة المدرس   

نتعّرف برفقتكم في هذا اليوم على واحدة من األمور التي يتناولها الّشارع بعين الُخطورة، بعد أن سمعنا الكثير من  

 :األصوات التي تُنادي في هذا الّصدد، وفي ذلك، نستمع إلى المقدّمة

إذاعتنا الصباحية في هذا اليوم  زمالئي الطالب، معلّمينا األفاضل، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، إّن موضوع حديث

سوف يكون عن واحدة من اآلفات المجتمعية التي أصابتنا بكثير من السلبيّات، حيث أثبتت الدّراسات أّن إدمان األلعاب 

اإللكترونيّة هو أحد أصناف اإلدمان الخطيرة، التي تبعث على ذات التأثيرات الجانبية ألنواع اإلدمان األخرى، فلم يعد 

ان الخطير محصوًرا باألمور السلبية واألبواب المغلقة وحسب، بل صار حاضًرا وموجودًا في أمور متاحة وبالمّجان، اإلدم

فتحمل مع هذه األلعاب الكثير من الرسائل واإليحاءات التي ال تُناسب االعمار الخاصة بالّطالب، واألطفال الذين يقوموا  

ا أن نقرع ناقوس الخطر في إذاعتنا الصباحية للتعبير عن ضرورة الوقوف  على ممارسة تلك األلعاب، وهو ما فرض علين

بحزم ضدّ تلك اآلفة، وأن ننشر حمالت التّوعيّة باألمر في جميع منصات ودور التّواصل، فكونوا معنا لالستماع إلى بقيّة 

 .الفقرات

 


