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 ا4جتماعية ا/مراض ا4لكترونية ببعض ا/لعاب إدمانتستھدف ھذه الدراسة التعرف على مدى ارتباط : الملخص
 ا/مراض التعرف على الفروق بين الذكور وا4ناث وفقا لمدى انتشار وكذلكوالنفسية للمراھقين أفراد العينة البحثية 

 47 ذه الدراسة تم اختيار عينة عمدية بلغ حجمھاراد العينة البحثية، ولتحقيق أھداف ھا4جتماعية والنفسية للمراھقين أف
، محافظة دمياطبمرحلتي ا4عدادية والثانوية بإحدى قري )  طالبة20،  طالب27(رونية  ا4لكتا/لعاب متمرسي  منطالب

، واستخدم قابلة الشخصية مع ھؤ4ء الطRبلموقد اعتمدت الدراسة فى جمع بياناتھا الميدانية على أسلوب ا4ستبيان با
، المتوسط الحسابي المرجح،  معامل لمئويةلتحليل بيانات ھذه الدراسة عدة أدوات إحصائية وھى التكرارات والنسبة ا

ية وجود عRقة ارتباطية سالبة بين متغير المساندة ا4جتماع: ، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أھمھاtارتباط سبيرمان واختبار
 لدي المراھقين، وجود عRقة ونية والعزلة ا4جتماعية، والعنف ا4لكترا/لعاب إدمان/سرة وكل من درجة من قبل ا
 ا4لكترونية ودرجة العنف لدي المراھقين، وجود ا/لعاب إدمان وكل من الوقت المستغرق فى اللعبايجابية بين  ارتباطية

 ا4جتماعية للمراھقين المتمثلة فى ا4كتئاب ا/مراض ا4لكترونية وبعض لعابا/ إدمانعRقة ارتباطية موجبة بين درجة 
ناث فيما يتعلق با4كتئاب النفسي، وتوصلت النفسي والعزلة والعنف، وجود فروق جوھرية بين كل من الطRب الذكور وا�

  لساعات طوال أمام شاشة ا/جھزةركھم وتعزيز دورھا الرقابي على ا/بناء وعدم تسرةتوعية ا/ :الى أھم التوصيات منھا
 . الفيديو، وضرورة متابعتھم إثناء استخدامھم المواقع ا4لكترونية واللعب داخل عالمھا ا4فتراضيألعابا4لكترونية و

 .المراھقين الريفيين، محافظة دمياط  ا4لكترونية، العزلة ا4جتماعية، ا4كتئاب النفسي،ا/لعاب :الكلمات ا9سترشادية

  والمشكلة البحثيةمقدمةال

 ا4لكترونيiiة الوسiiيلة ا/كثiiر شiiيوعا بiiين ا/لعiiاب تعiiد 
ا/طفiiال والمiiراھقين لتمضiiية أوقiiات الفiiراغ بiiاحثين عiiن 
الترفيiiه والتسiiلية، وقiiد يكiiون اسiiتخدامھا باعتiiدال مiiن أھiiم 
آليات تنمية قدرات ومھiارات المiراھقين وتوسiيع مiداركھم 

بنiاء شخصiياتھم، إ4 أن ھiذه وتزويدھم بالمعارف الRزمة ل
زن بiiiiين المجiiiiال الفوائiiiiد تتوقiiiiف علiiiiى ا4عتiiiiدال والتiiiiوا

 ومعايشiiiة الواقiiiع والتiiiأقلم مiiiع ا/لعiiiابا4فتراضiiiي لھiiiذه 
ًالمحiiيط وتiiوفير سiiياق اجتمiiاعي يتضiiمن فرصiiا للتمكiiين 
وإتاحiiة قنiiوات 4سiiتيعاب المiiراھقين ودمجھiiم فiiي المجتمiiع 

ء المختلفiة، وتعزيiز من خRل الحوار القائم على تقبل اqرا
 القيم الروحية وا4خRقية لدى المراھقين 

حذرت وحدة الجرائم ا�لكترونية في إدارة البحiث  ولقد
 خطiرة ألعiاب ا/ھالي وأولياء ا/مور من )2017( الجنائي

وبأسiiماء متعiiددة بiiدأت با4نتشiiار علiiى الشiiبكة العنكبوتيiiة 
تسiتدرجھم والھواتف الذكية تستھدف ا/طفال والمراھقين و

وشددت الوحدة على أن ھiذه . نحو إيذاء أنفسھم أو ا4نتحار

 بدأت تطفو علiى السiطح فiي اqونiة ا/خيiرة حيiث ا/لعاب
اتخذ منھا وسيلة لuيقاع با/طفال والمiراھقين واسiتدراجھم 
واختiiiiiراق خصوصiiiiiيتھم وحتiiiiiى خصوصiiiiiية عiiiiiائRتھم 
مستغلين بiذلك غيiاب وعiي ا/ھiالي وعiدم مراقبiة أطفiالھم 

 تسiتند با/سiاس ا/لعiابھذه . 4ستخدام التكنولوجيا الحديثة
على انعدام الحس ا�دراكiي والiوعي لiدى الفئiة المسiتھدفة 

، وخلiiiق روح ئiiiة ا/طفiiiال والمiiiراھقينمiiiن اللعبiiiة وھiiiم ف
التحiiدي لiiديھم مiiن خRiiل اسiiتغRل حiiبھم �ثبiiات ذاتھiiم مiiع 

وحccدة مكافحccة الجccرائم ا3لكترونيccة،  (أقiiرانھم وزمRئھiiم
2017(.  

 بiiدت تنiiافس دور ا/سiiرة والمجتمiiع فiiي ا/لعiiابفھiiذه 
التنشئة ا4جتماعيiة ل}فiراد فiي عصiر العولمiة ومiا يشiھده 
.  العiiiالم مiiiن تطiiiورات مذھلiiiة فiiiي الفضiiiاءات ا�لكترونيiiiة

 ا/لعابفاصبح المراھق يتعامل مع أنماط 4 حصر لھا من 
فiة أخiرى ا�لكترونية التي 4 تعكس ثقافتiه ولكنھiا نتiاج لثقا

مiiiن مجتمiiiع آخiiiر يختلiiiف مiiiن حيiiiث السiiiياق والظiiiروف 
مما جعل شiريحة ھامiة مiن أفiراد المجتمiع تقiدس ، والثقافة

 .ًقيما مضادة لثقافتنا وھويتنا وإن لم تكن مدمرة لھا
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 سةمشكلة الدرا

iiار اسiiرة انتشiiدثت طفiiفة أحiiت بصiiبكة ا4نترنiiتخدام ش
 ا4لكترونيiiiة بصiiiفة خاصiiiة فiiiي اqونiiiة ا/لعiiiابعامiiiة و

ا/خيiiiiرة تحiiiiو4ت غيiiiiر مسiiiiبوقة فiiiiي البنيiiiiة المعرفيiiiiة 
وا�دراكية والخصائص الشخصية والنفسية للمiراھقين فiي 

علiى الiرغم مiن  - ا/لعiابمختلiف المجتمعiات، إذ إن ھiذه 
ـiiـ فقiiد أحiiدثت تغيiiرات ھيكليiiة فiiي عمليiiة  فوائiiدھا الكثيiiرة 
التنشئة ا4جتماعية ل}جيiال الصiاعدة علiى مسiتوى العiالم، 

 ا4لكترونيiiiة ا/لعiiiاب تكنولوجيiiiا إدمiiiان قضiiiية فأصiiiبحت
القضiiiايا الوبائيiiiة التiiiي غiiiزت عقiiiول المختلفiiiة مiiiن أھiiiم 

 ناشiiرة أذواقiiا عواطiiف وخيiiال وسiiلوك بعiiض المiiراھقينو
وقيما وعادات شاذة، با�ضافة الى انتشiار وتنiوع ا4جھiزة 

، إلiiiى غيiiiر ذلiiiك .. التابليiiiت والموبيiiiل:ا4لكترونيiiiة مثiiiل
 ا4لكترونيiiة المختلفiiة ا/لعiiابيiiد مiiن واحتiiوائھم علiiى العد

وأصiiiبحت فiiiي متنiiiاول فئiiiة ا/طفiiiال والمiiiراھقين الiiiذين 
يقضون سiاعات طويلiة أمiام شاشiات ا/جھiزة ا4لكترونيiة 

 معھiiا تفiiاعR يعيشiiون فiiي عiiالمھم ا4فتراضiiي ويتفiiاعلون
ھدد اتجاھاتھم السلوكية وا4جتماعيiة تغير عادي لدرجة قد 

لiiiذا تسiiiعى ھiiiذه الدراسiiiة . لفكريiiiةوالنفسiiiية وا4نفعاليiiiة وا
للتعiiرف علiiى أبعiiاد تلiiك التحiiو4ت النفسiiية وا4جتماعيiiة 

 . الكترونية،  وتأثيرھا على جيل المراھقينا/لعاب دمان�

 ا)ھداف البحثية

 :تھدف ھذه الدراسة إلى ما يلي

 ا�لكترونيiة لiدى ا/لعiابالتعرف علiى مiدى ممارسiة  -1
  .ھم لھاإدمانأفراد العينة البحثية، و

 ا4لكترونيiiة علiiiى ا/لعiiاب إدمiiiانثiiر  أالتعiiرف علiiى -2
 .   النفسية وا4جتماعية للمراھقينا/مراضبعض 

 ا4جتماعيiiة والنفسiiية ا/مiiراضالتعiiرف علiiى عRقiiة  -3
للمراھقين بiبعض الخصiائص ا4جتماعيiة والشخصiية 

 .للمبحوثين

 التعرف على الفروق بiين الiذكور وا4نiاث وفقiا لدرجiة -4
 . ا4جتماعية والنفسية للمراھقينا/مراضنتشار ا

 ا3طار المرجعي والدراسات السابقة  

تعتبر مرحلة المراھقة أھم مرحلة في المراحل العمرية 
للفiiرد لكونھiiا تمثiiل بوابiiة الرشiiد ونھايiiة مرحلiiة الطفولiiة اذ 

، )سiنة18-12(ين يتiراوح أعمiارھم مiن تشمل ا/طفال الiذ
مر بعدة تغييرات عميقة فiي حياتiه فالفرد في ھذه المرحلة ي

تتمثiiل فiiي النمiiو الجسiiمي المتسiiارع والتقلiiب الشiiديد فiiي 
المiiزاج وا4نفعiiا4ت والتنiiاقض الوجiiداني والتiiردد نتيجiiة 
نقiiiص الثقiiiة فiiiي الiiiنفس، وصiiiعوبة تأقلمiiiه مiiiع محيطiiiه 
الخارجي مما يؤدي في كثير من ا/حيان الى انتھاج واتباع 

له مع مجتمعه تتمثiل فiي طرق وأساليب غير سوية في تفاع
التعصiiب والتمiiرد والسiiخرية والعدوانيiiة، والiiى ذلiiك مiiن 

سiiباب وعوامiiل منھiiا ألiiى إات العنيفiiة التiiى تعiiزى السiiلوكي
النفسiiiية وا4جتماعيiiiة وحتiiiى البيولوجيiiiة، با�ضiiiافة الiiiى 
عوامiiل ثقافيiiة وتربويiiة جديiiدة تسiiاير التطiiور التكنولiiوجي 

المراھiiiق فiiiي الكبيiiiر فiiiي الحاسiiiوب وا4نترنiiiت، فأصiiiبح 
عصرنا الحالي يمضiي وقتنiا أطiول فiي اسiتعمال ا/جھiزة 
ا4لكترونيiiة مثiiل الھiiاتف المحمiiول واللوحiiات ا4لكترونيiiة 
التى تحوي العديiد مiن التطبيقiات الترفيھيiة والتiي نجiد فiي 

 ا4لكترونيiiة التiiي تعiiددت وتنوعiiت وزاد ا/لعiiابمقiiدمتھا 
 ).2015سJمي، (انتشارھا 

 ا/طفiiال والمiiراھقين للتعامiiل مiiع ا/لعiiابوتھiiيء ھiiذه 
الظiiروف المفاجئiiة والطارئiiة سiiواء الحاضiiر أو المسiiتقبل، 
كما انھا تجعل الRعiب مسiؤول عiن نفسiه أثنiاء اللعiب و4 
يحتiiاج لمراقبiiة اqخiiرين، وھiiذا ا/مiiر ينطiiوي علiiى أثiiار 
مھمiiة تتعلiiق بiiالنمو النفسiiي للطفiiل والمراھiiق مiiن النiiواحي 

، فھiiذه )2006 سJccمة،( لنفسiiيةالوجدانيiiة وا4جتماعيiiة وا
 تحسن براعة الRعب وثقافتiه الحاسiوبية ومھاراتiه ا/لعاب

التكنولوجية وتزوده بالخبرات ا4فتراضiية وا4كثiر واقعيiة 
 Rتقiي مسiتعلم العرضiدوث الiى حiؤدي الiا تiب أنھiالى جان
عiiن المعلiiم، با�ضiiiافة الiiى انھiiا تنمiiiي مھiiارات الRعiiiب 

 ).2012 قويدر،(الذھنية 

 أن توسعھم فiي اللعiب والعiيش بخيiالھم ومشiاعرھم إ4
،  قiد يكiون خطiر علiيھما/لعiاب لھذه في العالم ا4فتراضي

، ھم التواجiد بiداخل ھiذا العiالم ا4فتراضiيإدمiانفيؤدي الى 
، وقد يعتبر المراھق العالم وعدم تكيفھم مع عالمھم الواقعي

تصiرف الحقيقي امتداد لما كان يفعله بالواقع ا4فتراضي وي
، مما الم ا4فتراضيفي عالمه الواقعي كما كان يفعل في الع

يترتiiب عليiiه حiiدوث سiiلوكيات ضiiارة ومشiiكRت للمراھiiق 
 ).2009توفيق ، وبركات (

  ا9لكترونيةا)لعاب إدمان

 ا/لعiابراھقين علiى  ا/طفiال والمiإدمانتتمثل ظاھرة 
 في ا4عتياد الكامiل والمسiتمر لiدى الفiرد علiىا4لكترونية 

 ا4لكترونيiiة عبiiر وسiiائل وسiiيطة بشiiكل ا/لعiiابممارسiiة 
دائiiم يiiؤثر علiiى نشiiاطه الطبيعiiي كطفiiل ويجعلiiه فiiي حالiiة 

iiا حالiiة مخلفiiاة الطبيعيiiن الحيiiم عiiال دائiiق انفصiiن التعلiiة م
، وتحتiل وجiدان الطفiل والمراھiق فiي ا/لعiابالشديد بتلك 

 إدمiiانى وجiiود مiiن الiiد4ئل التiiى تشiiير الii. يقظتiiه ونومiiه
بiiiين يظھiiiرون عRمiiiات ، أن الRعلiiiى ا4نترنiiiتاللعiiiب ع

uحة لiiانواضiiون دمiiا ويلعبiiوم تقريبiiل يiiون كiiم يلعبiiفھ ،
ويحiدث ) أكثر من اربiع سiاعات(لفترات طويلة من الزمن 
،  المiزاج إذا لiم يتمكنiوا مiن اللعiبلھم عiدم الراحiة وتعكiر

ويضiiiحون با/نشiiiطة ا4جتماعيiiiة ا/خiiiرى لمجiiiرد أنھiiiم 
 ).2010لعصيمي، ا( يلعبون على ا4نترنت

سiiiباب أ أھiiiم إلiiiى )2018 (دمcccانا3 موسcccوعةوتشiiiير 
 ا4لكترونية والتي تم رصiدھا وفiق دراسiات ا/لعاب إدمان

 : حصائيات عملية وواقعية فيمايليإو
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ھiا الشiخص شوة وا�حساس بiالقوة التiي يشiعر بحالة الن -1
 .   الكترونية والتي يفتقدھا في الواقعا/لعابفي فضاء 

 ا4لكترونيiة فiي قتiل حالiة الفiراغ المiادي /لعابانجاح  -2
iiر مiiه كثيiiانى منiiد يعiiذى قiiي الiiخاص ن ا/والشخصiiش

 . خاصة في فترة المراھقة

الرغبة الجامحة في الھروب من العالم الواقعي بمشiاكله  -3
  . المرحا/لعابوھمومه الى عالم 

 ا/لعابالتجديد والتحفيز الدائم الذى تتقنه شركات انتاج  -4
حسiiاس بiiروح الفريiiق 4لكترونيiiة اضiiافة الiiى حالiiة ا�ا

 ا/لعiابعنiد ممارسiته والتواصل التiي تنتiاب الشiخص 
 . ا4لكترونية

 ا4لكترونية فشل ا/سiرة ا/لعاب إدمانومن اھم اسباب  -5
 .في التواصل ا�يجابي والفعال مع اطفالھم وأبنائھم

"  ا4لكترونيiة  بأنھiا ا/لعiاب )2013( الھcدلقويعرف 
 المتiiوفرة علiiى ھيئiiات  الكترونيiiة، ا/لعiiابجميiiع أنiiواع  

 الفيiديو  ألعiاب ا�نترنiت، وألعiاب الحاسب، وألعابوتشمل 
Playstationاب وiiة، وألعiiف النقالiiاب الھواتiiزة ألعiiا/جھ 

 ).palm devicesالمحمولة (الكفية  

 تنقسiم  ا�لكترونيiةا/لعiاب أن )2017( البلخcيويشير 
وھiiiي :  الiiiذكاء والمھiiiارةألعiiiاب: ھiiiيإلiiiى ثRثiiiة أقسiiiام و

 التiiي تتطلiiب الكثيiiر مiiن التفكيiiر وإعمiiال العقiiل ا/لعiiاب
واختيiiiiار الطiiiiرق الصiiiiحيحة للفiiiiوز والتخطiiiiيط، ولعبiiiiة 

 التعليميiة التiي ا/لعiابالشطرنج ھي مiن أفضiل أمثلتھiا، و
تھدف لمنح ا/طفال المعلومات بطريقة ممتعة ممزوجة مiع 

لiiiiك التiiiiي تعلiiiiم التھجئiiiiة  والتسiiiiلية، و4 سiiiiيما تا/لعiiiiاب
والحiiiروف والمعلومiiiات التاريخيiiiة والجغرافيiiiة واكتسiiiاب 

 التiي ينصiح بھiا ا/لعiاباللغات، ھذان القسمان من أفضiل 
 ا�لكترونيiiة بشiiكل ا/لعiiابل}طفiiال، وفيھمiiا تجتمiiع فوائiiد 

 وھiiي لعiiابكبيiiر، فيمiiا يبقiiى الجiiدل حiiول القسiiم الثالiiث ل}
رة الكبيرة على قتل الوقiت  التسلية وا�ثارة، ذات القدألعاب

 بالجاذبيiiة الشiiديدة، وقiiد تحتiiوي علiiى ا/لعiiابوتتمتiiع ھiiذه 
مشاركة 4عبين آخرين، وفيھا كم كبير من القسوة والعنف، 

 علiiiiى ا/طفiiiiال ا/لعiiiiابوفيھiiiiا تختiiiiزل أغلiiiiب مخiiiiاطر 
 .  والمراھقين

 فiيثiارة  التسiلية وا�ألعiابتكمن الخطورة فiي انتشiار 
 وأن ،بيعھiiا ل}طفiiال والمiiراھقينعiiدم وجiiود قiiانون يمنiiع 

 مiiن ا�نترنiiت عiiن ا/لعiiاببعضiiھم يقومiiون بتحميiiل تلiiك 
 وھiذه ،طريق مواقع أجنبية أو عربية بطريقiة غيiر قانونيiة

 مازالiiت فiiي تطiiور مسiiتمر والiiذي بiiدأ يظھiiر فiiي ا/لعiiاب
التخطiiيط ا4سiiتراتيجي المبنiiي علiiى تعiiاون مجموعiiة مiiن 

لك لiiبس ا/قنعiiة الRعبiiين علiiى سiiرقة بنiiك أو متجiiر وكiiذ
وإخفiiاء الشخصiiيات والتشiiجيع علiiى القتiiل وسiiلب أمiiوال 
 النiiiاس وممتلكiiiاتھم وعiiiدم احتiiiرام قواعiiiد وأنظمiiiة ا/مiiiن

 ). 2016حسن، (

 العالم ا9فتراضي ا9لكتروني

العوالم ا4فتراضية أو الخيالية ھى نتاج للتطور الحادث 
فiiي تكنولوجيiiا المعلومiiات وا4تصiiال، والعiiالم ا4فتراضiiي 

بارة عن برامج تمثل بيئات تخيلية ثRثيiة ا/بعiاد يسiتطيع ع
المسiiiتخدم فiiiي ھiiiذه العiiiوالم ابتكiiiار شخصiiiيات افتراضiiiية 

يحiاكي الواقiع والبيئiة مiن ) avatars(تجسده تسمى أفاتiار 
حولنا يتفاعل فيه المستخدمين فيما بينھم مشiكلين مiا يعiرف 

لحقيقي أو  قد تحاكي العالم ا، ھذه العوالمبالحياة ا4فتراضية
 فيھا المستخدم بفعiل خiداع قد تكون خيالية أو مثالية ينغمس

، ومؤثرات التفاعل اqلية ليمارس خبiرات يصiعب الحواس
عليه ممارستھا في عالمه الحقيقي ، وبشكل عام يتم التوجiه 
نحiiو ھiiذه العiiوالم بصiiفتھا وسiiيلة للعiiب والتسiiلية والترفيiiه 

 ).2015سJمي ، ( لمستخدم النت

للعبة ا4لكترونية في ھذا العالم ا4فتراضي علiى تعتمد ا
عنصiiر التفاعليiiة فiiي ادارة اللعبiiة التiiى تجمiiع خليطiiا مiiن 

iiiة وا/جنiiات ا4جتماعيiiاء الفئiiiع أنحiiن جميiiiرية مiiاس البش
قiارب فiي ، مما يمكiن الRعبiين مiن فiرص اللقiاء والتالعالم

، لكiن ھiiذا ا4نجiذاب ا4جتمiiاعي الفضiائيات الرمزيiة للعبiiة
iذه المتزايiابد بھiiراب ا/لعiiة وا4غتiة العزلiiى حالiؤدي الiي 

 ). 2015 سJمي،( ا4جتماعي لدى كثير من الRعبين

 ا/لعiابّبا�ضافة الiى أن الشخصiيات ا4فتراضiية فiي 
iال عiدى ا�لكترونية تتبني فكرة ا4نفصiة لiاة الواقعيiّن الحي

ّ، إذ تقiiiودھم للتعامiiiل بمنطiiiق ھiiiذه الشخصiiiيات الRعبiiiين
ّ حيiاتھم، ممiا يولiد الكثيiر مiن التحiدي والعنiiف الخياليiة فiي ّ

ّوالتوتر والعراك الدائم مع محيطه، فعندما يلعiب المسiتخدم  ّ
 ا4لكترونيiiة يقiiوم بنفسiiه بعiiدة آ4ف مiiن حiiوادث ا/لعiiاب

القتiiل ا4فتراضiiية، حيiiث 4 يصiiبح مجiiرد مRحiiظ للعنiiف 
 ).2006بركات، ( وحسب، بل يتحول لمنفذ له

 ا�لكترونيiiiة فiiiي لعiiابا/ولiiم ينحصiiiر ضiiرر بعiiiض 
العنiiiف الموجiiiود داخiiiل عالمھiiiا بiiiل وصiiiل إلiiiى تضiiiليل 
المiiراھقين لRلتحiiاق بالمنظمiiات ا�رھابيiiة حيiiث تتواصiiل 
ًأعضاء المنظمات صوتيا بعضھم البعض مiع الRعبiين فiي 

 ا�لكترونية عبر ا�نترنiت للتRعiب بأفكiارھم ا/لعابعالم 
 عiiiiiابا/لُكمiiiiiا اسiiiiiتخدمت بعiiiiiض ، ومحاولiiiiiة تضiiiiiليلھم

ا�لكترونية للتواصل بiين ا/عضiاء حيiث ينضiم ا/عضiاء 
 ا/لعiiiiابإلiiiiى معركiiiiة إلكترونيiiiiة افتراضiiiiية فiiiiي إحiiiiدى 

ًويقومiiون بiiالتخطيط والتواصiiل فiiي ذلiiك العiiالم بعيiiدا عiiن 
أعiiين المراقبiiة المباشiiرة ذلiiك أن ا/جھiiزة الخادمiiة لتلiiiك 

وتحiاول التنظيمiات ،  موزعة في جميع أنحاء العالما/لعاب
ًصال بالRعبين بطiرق مختلفiة قبiل الدردشiة صiوتيا أو ا4ت

 وليس من البعيد أن يتأثر ا/طفiال ،ًنصيا ومحاولة تضليلھم
 ا/لعiابوالمراھقين بذلك ويتمنوا تجربة ما يحدث في عالم 

ا/مر الذي يتiرجم علiى ، ا�لكترونية العنيفة خارج منازلھم
 ).2016، حسن(شكل وقوعھم ضحايا لھذه المحاو4ت 
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 العiالم ا4فتراضiي ا4لكترونيiة التiى ألعiابومن أخطر 
انتشiiiرت علiiiى شiiiبكة ا�نترنiiiت فiiiي السiiiنوات ا/خيiiiرة، 
وجiiiذبت اھتمiiiام ا/طفiiiال والمiiiراھقين مiiiن البiiiاحثين عiiiن 
التسiلية والمتعiة لكنھiا انتھiت بھiiم إلiى القتiل وا4نتحiار مiiن 

وشiاع انتشiار خمسiة . ّخRل تعليمات افتراضية أثرت فiيھم
ھقين، أخطرھiiiا لعبiiiة دد حيiiiاة ا4طفiiiال والمiiiرا تھiiiألعiiiاب

، لعبiiiiiة الغمiiiiiوض والرعiiiiiب" مiiiiiريم"، الحiiiiiوت ا/زرق
تحiiرق " جنيiiة النiiار "، سiiببت حiiوادث قاتلiiة" البوكيمiiون"

 .  تدفع الى ا4نتحار" تحدي تشارلي " ، والمستخدمين

 ا/لعiiiiابوعنiiiiدما استشiiiiعر المجتمiiiiع الغربiiiiي خطiiiiر 
رابطiiiة شiiiركات ا4لكترونيiiiة وآثارھiiiا السiiiلبية اجتمعiiiت 

 والموضiوعات لعابالبرمجيات الرقمية لوضع تصنيف ل}
التiiى تتناولھiiا، يتضiiمن توصiiية بiiالعمر المناسiiب لكiiل لعبiiة 

،  المعccccدول(مقدمiiiة الiiiى الطفiiiiل وكiiiذلك شiiiiرح محتواھiiiا 
عiiiام ) أسiiiرب(كمiiiا أنشiiiأ جھiiiاز التنظiiiيم الiiiذاتي . )2010
، ووضiiع ا/لعiiاب مسiiتويات متدرجiiة لممارسiiة ھiiذه 1993

المي ليكون مرشدا ل}ھالي عنiد شiراءھا وكiذلك تصنيف ع
 الى ھذا )2012( قويدرالمدربين والمعلمين ، وقد أشارت  

 :التصنيف فيما يلي

وھي تبiدأ مiن ) Ec(ويرمز لھا برمز : الطفولة المبكرة  -أ
سن الثالثة ويكون مiع الطفiل مرافiق أكبiر سiنا وتحتiوي 

ب ھiذه  على مواد بسيطة دون كلمiات لتناسiا/لعابھذه 
 .المرحلة

 سiنوات ويرمiز لھiا بiالرمز 6 للسن ا/كبر مiن ا/لعاب-ب
)E ( تخدمiiيطة ويسiiة بسiiوم متحركiiى رسiiوي علiiوتحت

 وتكiiون الكلمiiات سiiھلة الخيiiال أو العنiiف بشiiكل بسiiيط
 .أي مباشرةوغير موحية 

 بحiiروف ھiiامراھقiiة المبكiiرة ويرمiiز ل مرحلiiة الألعiiاب -ج 
)T(  نiiة مiiذه المرحلiiر13ھiiنة /كثiiة ، و سiiتخدم لغiiتس

ناضجة مصحوبة بمواقف العنف البسيطة وتحتوي على 
رسوم متحركة بسيطة ويستخدم الخيال أو العنiف بشiكل 

 .بسيط مع مراعاة الحد ا/دنى من مشاھد القتل والدماء

ن مcccدمني  النفسcccية وا9جتماعيcccة للمcccراھقيا)مcccراض
  ا9لكترونيةا)لعاب

لصiiعوبات  النفسiiية وا4جتماعيiiة فiiي اا/مiiراضتتمثiiل 
وسوء التكيف التiى يتعiرض لھiا المراھiق فتقلiل وتحiد مiن 

 فiي ا/مiراضقدراته ا4جتماعية وا4كاديمية ، وتتمثل ھذه 
العزلiiiة ا4جتماعيiiiة ،ا4كتئiiiاب النفسiiiي والعنiiiف والسiiiلوك 

 .العدواني للمراھقين

 العزلة ا9جتماعية

تعني العزلة ا4جتماعية شعور الفiرد أن المجتمiع الiذي 
iiيش فيiiك يعiiد ذلiiه، عنiiه إليiiعر بانتمائiiه و4 يشiiب عنiiه غري

يتوارى عن مسرح الحياة ا4جتماعية مما يترتب علiى ذلiك 
 خليفccة، ويعiiرف غيiiاب المشiiاركة فiiي نشiiاطات المجتمiiع

شiعور الفiرد بالوحiدة  العزلة ا4جتماعية على أنiه )2003(
ا/مiiiن والعRقiiiات ا4جتماعيiiiة ، وافتقiiiاد والفiiiراغ النفسiiiي

iiة، والبعiiنھمالحميمiiد بيiiى وإن وجiiرين حتiiن ا/خiiا . د عiiكم
iiعور بiiة الشiiاحب العزلiiزال يصiiاعي وا4نعiiالرفض ا4جتم

ھداف الثقافية للمجتمع وا4نفصال بين أھiداف الفiرد عن ا/
 . وبين قيم ومعايير المجتمع

ٍ ا�لكترونية المراھقين إلى خلل ا/لعاب إدمانِّويُعرُض  ّ
لiiذي يقiiودھم إلiiى كبيiiر فiiي عRقiiاتھم ا4جتماعيiiة، ا/مiiر ا

ًوحiiiدة سiiiواء فiiiي منiiiزلھم أو الفiiiراغ النفسiiiي والشiiiعور بال
ّ، كمiا إن المراھiق الiذي يقضiي فiي ممارسiة ھiذه مدرستھم
ٍ سiiاعات كثيiiرة دون أدنiiى تواصiiل مiiع اqخiiرين ا/لعiiاب ٍ

ّسيصiiiبُح انطوائيiiiا وغيiiiر اجتمiiiاعي،  با�ضiiiافة إلiiiى أنiiiه  ّ ً
ھiiارات ًسiiينعزل عiiن العiiالم الحقيقiiي ليجiiد نفسiiه مفتقiiدا م

ّالتعامiiل مiiع اqخiiرين وإقامiiة العRقiiات والصiiداقات؛ ممiiا  ّ
ًيُحوله فردا خجو4 4 يسiتطيُع التعبيiر عiن نفسiه ومكنونiه،   ّ

 ا�لكترونيiiة ايضiiا  فiiي زيiiادة ا4نفصiiال ا/لعiiابُوتسiiاھم 
ا/سiiiري ، كمiiiا تزيiiiد ارتبiiiاط الRعiiiب بقiiiيم وأخRقيiiiات 

قافتiiiه   تفصiiiله عiiiن مجتمعiiiه وثالمجتمعiiiات الغربيiiiة التiiiى
، ھiiiذا ا4نفصiiiال يiiiوقعھم فiiiي الكثيiiiر مiiiن المشiiiاكل وقيمiiiه

والتiiiiوبيخ، كمiiiiا تقتiiiiل فiiiiيھم ا�يثiiiiار والتفكيiiiiر بiiiiاqخرين 
 ).2013الھدلق، (وا4كتراث بمشاعرھم وتقدير حاجاتھم 

 ا9كتئاب النفسي

 ،لنفسي على تفكير الشiخص وتصiرفاتهكتئاب ايؤثر ا�
ية ا/خرى، فR ويسبب العديد من المشـاكل النفسية والجسم

ه اليوميiiة ا4عتياديiiة يسiiتطيع المصiiاب بiiه ممارسiiة نشiiاطات
 . ، ويشعر بأن الحياة 4 تستحق أن يعيشھابشكل طبيعي

يتسiiم بأنiه اضiiطراب نفسiiي  ويعiرف ا4كتئiiاب النفسiiي
بخلل في المزاج، كما أنه من المشكRت النفسية التiي يمكiن 

وره أن تعiiiiوق الفiiiiرد عiiiiن توافقiiiiه وارتقائiiiiه وقيامiiiiه بiiiiد
ا4جتمiiiاعي، وا4كتئiiiاب النفسiiiي اضiiiطراب لiiiه جوانiiiب 
انفعاليiiة ومعرفيiiة وبدنيiiiة، ويمكiiن أن يتمثiiل ا4ضiiiطراب 
ا4نفعiiالي فiiي ا4كتئiiاب بعiiدم القiiدرة علiiى الحiiب وكراھيiiة 
الiiذات والتفكيiiر فiiي ا4نتحiiار، أمiiا ا4ضiiطراب المعرفiiي 
فيتمثiiiل فiiiي انخفiiiاض تقiiiدير الiiiذات، وتشiiiويه المiiiدركات، 

كرة، وتوقع الفشل وخيبة ا/مل فiي الحيiاة، واضطراب الذا
وعiiiدم القiiiدرة علiiiى التركيiiiز الiiiذھني، ھiiiذا فضRiii عiiiن 
ا4ضiiiطراب البiiiدني الiiiذي يتمثiiiل فiiiي اضiiiطراب الشiiiھية 
للطعiiام، واضiiطراب النiiوم ، واضiiطراب الجھiiاز العصiiبي 

ك، وكثرة البكاء وتناقص الطاقة المستقل، والصداع وا�نھا
 ).2014المومنى،  والحمد(

ثiiل ا4ضiiطراب البiiدني ل}طفiiال والمiiراھقين أثنiiاء ويتم
آ4م فiiي الرقبiiiة :  ا�لكترونيiiiة فiiيا/لعiiابوبعiiد ممارسiiة 

والظھر إلى جانب الومضiات الضiوئية المنبعثiة مiن شاشiة  
الھiiاتف المحمiiول او الكمبيiiوتر التiiي تiiؤدي الiiى احمiiرار 
العينين وضiعف البصiر أو إجھiاد عضRiت العiين وجفiاف 
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 ا�لكترونيiة ا/لعiابلiوميض المتقطiع فiي العين ، كمiا أن ا
قiiد يسiiبب نوبiiات مiiن الصiiرع لiiدى ا/طفiiال والمiiراھقين 
واحتمال ا�صابة بمرض ارتعاش ا/صiابع نتيجiة الحركiة 
السريعة لھا ، ضعف ا4نتباه والتركيز والتذكر عندما يلعب 

 الغبiاء وقiد ا/لعiابالRعب ثRiث شiھور إلiى جانiب تنمiي 
وبات الiتعلم بعiد سiنة مiن ممارسiة يصبح لدى ا/طفال صع

 ).2013، سبتي( ا�لكترونية ا/لعاببعض 

أما بالنسiبة لRضiطراب المعرفiي لRكتئiاب فيتمثiل فiي 
ّ ا�لكترونية يشكل تأثير سلبي عا/لعاب إدمانأن  لى ا/داء ٍ

، إذ أنھiiiا تقiiiوده �ھمiiiال واجباتiiiه ّا/كiiiاديمي لمiiiن يلعبھiiiا
مiiن المدرسiiة أثنiiاء فتiiرة ب ُّالمدرسiiية وتدفعiiه كiiذلك للتسiiر

ّدي 4ضiطرابات ومشiاكل فiي الiتعلم، مما يؤالدوام ُ، وتقiود ّ
ِ ا�لكترونيiiة ا/طفiiال والمiiراھقين إلiiى سiiھر الليiiل ا/لعiiاب

ٍلفتiiرات طويلiiة، ممiiا يiiؤثر بشiiكل مباشiiر علiiى تركيiiزھم  ِّ
ّ ممiiا يiiؤثر علiiى تحصiiيلھم الدراسiiيوتفكيiiرھم  الھccدلق،( ّ

2013.( 

 إدمانتج من  الناعالي لRكتئابمثل ا4ضطراب ا4نفويت
 تزيiiد الشiiحنات ا/لعiiاب فiiي أن ھiiذه  ا4لكترونيiiةا/لعiiاب

ُالكھربائية في الدماغ وتصيب ا/عصاب بiالتوتر وتضiعف 
ً ثiوان تقريبiا، ١٠التركيز، وسبب ھذا أن الشاشة تتغير كل  ٍ

ممiiiiا يiiiiؤدي لحiiiiا4ت صiiiiرع وانفعiiiiال، ويiiiiزداد السiiiiلوك 
 .ؤدي ذلك إلى ا4نتحارالعدواني لدى الطفل، وربما ي

 العنف والسلوك العدواني

يشiiiير السiiiلوك العiiiدواني إلiiiى أفعiiiال اجتماعيiiiة سiiiلبية 
ترتقiiي بعRقiiات عدوانيiiة وغيiiر مراعيiiة لحقiiوق ومشiiاعر 

وھذا النوع من السiلوك يشiمل ا/نانيiة . اqخرين بين الناس
شiiخص وا�ھانiiات والسiiرقة والخiiداع وا4نتقiiاد المتعمiiد لل

iiiة والعنiiميRه الكiiiنفس بإنiiiم الiiي علiiiرف فiiiال (ف، ويعiiiأفع
 أو تسiiiببه  عدائيiiiة وھiiiو حiiiافز يسiiiتثير ا�حبiiiاطومشiiiاعر

وجiiه نحiiو فھiiو ھجiiوم أو فعiiل معiiاد م. )ا�ثiiارة الغريزيiiة
 ).2012، سليمان وعلي(شخص أو شيء 

سiiiلوك يھiiiدف إلiiiى "السiiiلوك العiiiدواني بأنiiiه ويعiiiرف 
إحiiداث نتiiائج تخريبيiiة أو مكروھiiة أو إلiiى السiiيطرة مiiiن 

 القوة الجسدية أو اللفظية على اqخرين وھذا السiلوك خRل
 ).2006 ،الفسفوس( ًيعرف اجتماعيا على أنه عدواني

ويستخدم كثير من البiاحثين مفھiومي السiلوك العiدوانى 
 بiاحثين أخiرون ھمايسiتخدموالعنف على أنھما مترادفان، و

حيانiiا فiiي سiiياق نفiiس الحiiديث، حيiiث أثiiار مفھiiوم أبالتبiادل 
عدوانى والعنف جد4 كبيiر بiين المھتمiين بدراسiة السلوك ال

 ، اقترانھم ببعض أو التفرقة بينھمھذين المفھومين من حيث
لiiى ضiiرورة التفريiiق ھنiiا بiiين مصiiطلح السiiلوك إممiiا أدى 

الغضiiب، (العiiدوانى ومصiiطلحات أخiiرى تiiرتبط بiiه مثiiل 
 ).، العداءالعنف

فالغضب يعنiي حiا4ت داخليiة تتصiف بجوانiب معرفiة 
ساسiiiiات وردود أفعiiiiال فسiiiiيولوجية وسiiiiلوك خاصiiiiة وإح

iiي تنiiين وھiiري معiiتحكم تعبيiiعب الiiأة ويصiiور فجiiزع للظھ
أمiا العنiف مصiطلح يتعiدى ظiواھر العiدوان والشiiغب  .بھiا

حتiiى يصiiل أحيانiiا إلiiى القتiiل والحiiرق والتiiدمير والتحطiiيم 
 وبiذلك نiرى أن. انين المدنيiةالتي تشكل خرقا صريحا للقiو
 بينما العنف ھiو أعلiى يانعدوالغضب قد يؤدي إلى سلوك 

أما عن العداء . درجات يصل إليھا الكائن الحي في العدوان
 والعدائية فيعني النزوع إلى تمني إيقاع ا/ذى فiي اqخiرين

 ). 2012، سليمانوعلي (

لiiiى أن السiiiلوك العiiiدواني  إ)2005( مصcccيبحوتشiiiير 
أشiiمل مiiن مفھiiوم العنiiف ، حيiiث أن العدوانيiiة يشiiير الiiى 

لتiى تتضiمن عرضiيا عiدائيا، ومiن نمiاذج ھiذا السلوكيات ا
العدوان مiا يمكiن أن يكiون فiي  صiورة تنافسiية بسiيطة أو 

غيiر يكشف عن نفسiه مiن خRiل تعiديات لفظيiة  أو سiلوك 
، أي أن لiيس بالضiرورة أن لفظي مثل التلiويح بقبضiة اليiد

iiن أن تظھiiف، ويمكiiلوك عنيiiدواني سiiلوك عiiل سiiذه كiiر ھ
 أمiiا العنiiف فھiiو يتضiiمن ،الظiiاھرة دون حiiافز أو تحiiريض

Riiبًفعiiدمير والتخريiiتھدف التiiح يسiiدوانيا واضiiأي أن .  ع
العنف شكل من اشكال السلوك العiدواني الiذى يقصiد إيiذاء 

 . ا/شخاص والممتلكات

ء شiiخص فiiالعنف عبiiارة عiiن سiiلوك يiiؤدي إلiiى إيiiذا
ً،  قد يكون ھذا السلوك كRميا يتضiمن أشiكا4 لشخص آخر ً

لكRميiiة مثiiل التھديiiد وقiiد يكiiون بسiiيطة مiiن ا4عتiiداءات ا
 المبiiiiرح وا4غتصiiiiاب السiiiiلوك فعليiiiiا حركيiiiiا كالضiiiiرب

 حiدوث إلiى، وقiد يكiون كRھمiا وقiد يiؤدي والحرق والقتل
عيcد، ( ي أو اصiابة أو معانiاة أو كiل ذلiكألم جسدي أو نفس

1999(. 

 ا�لكترونيiiة العنيفiiة فiiي ا/لعiiابوھكiiذا تكمiiن مخiiاطر 
 والتiiدمير وغيiiر ذلiiك مiiن التعزيiiز المتواصiiل لسiiلوك القتiiل

الممارسiiiات العدوانيiiiة، بحيiiiث يكiiiون الفiiiوز فiiiي اللعبiiiة 
 ،مشiiروطا بممارسiiة قiiدر أكبiiر مiiن التiiدمير وسiiفك الiiدماء

ويiiتم ذلiiك عiiن طريiiق تعلiiيم الRعiiب سiiبل الiiو4ء الكامiiل 
وا4ندماج الكلي في زمiن ومكiان اللعبiة ا4فتراضiي يدفعiه 

حة عند تعامله مiع بعد ذلك إلى ممارسة الحلول العنيفة المتا
 Rائiiف حiiي تقiiل التiiات والعراقيiiازه للعقبiiخاص واجتيiiا/ش
أمام حصوله على العدد المطلوب من النقiاط للوصiول إلiى 

حيث تسiند المكافiآت والحiوافز . المراتب النھائية في اللعب
مقابل عمليات القتل والتiدمير التiي تمتiد طيلiة زمiن اللعبiة، 

iiرة مغلقiiط دائiiه وسiiل نفسiiد الطفiiف فيجiiال العنiiن أفعiiة م
والسiiiiلوك العiiiiدواني، وردود ا/فعiiiiال التiiiiي تبiiiiارك ھiiiiذا 
السiiلوك، فالشiiخص الiiذي يجيiiد اسiiتعمال العنiiف والعiiدوان 

 نأكثر من غيره ھو الذي يفوز في اللعبة ويعiد مiن النiاجحي
 .)2008، الصرايرية(

وعندما يقبل الطفل والمراھقين على مشiاھدة وممارسiة 
عدوانيiiة يمكiiن أن تقiiوده الiiى  ذات مضiiامين عنيفiiة وألعiiاب

زيادة العدوانية على المدى القريب، كما يكون لھiا تiأثيرات 
 ا/لعiiiابكبيiiiرة علiiiى المiiiدي الطويiiiل، فنسiiiبة كبيiiiرة مiiiن 
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ا�لكترونيiiة تعتمiiد علiiى التسiiلية وا4سiiتمتاع بقتiiل اqخiiرين 
وتiiدمير أمRكھiiم وا4عتiiداء علiiيھم بiiدون وجiiه حiiق، وتعلiiم 

ب ارتكiiiاب الجريمiiiة وفنونھiiiا ا/طفiiiال والمiiiراھقين أسiiiالي
العنiف وحيلھا وتنمiي فiي عقiولھم قiدرات ومھiارات آليتھiا 

، وھiiذه القiiدرات مكتسiiبة مiiن والعiiدوان ونتيجتھiiا الجريمiiة
 ).2012قويدر، ( ا/لعابخRل ا4عتياد على ممارسة تلك 

 ا3لكترونيcة ا)لعcاب إدمcانالتوجھات النظرية لدراسة 
 وا9جتماعيcccة   النفسcccيةا)مcccراضوعJقتھcccا بcccبعض 

 للمراھقين

 النظرية البنائية الوظيفية

 المiراھقين إدمiانمن أھم النظريات التiي تفسiير عRقiة 
 ا4جتماعيiiة ا/مiiراض ا4لكترونيiiة بانتشiiار بعiض لعiابل}

لiiك مiiن خRiiل اسiiھامات روبiiرت والنفسiiية للمiiراھقين وذ
ا4خiتRل [فiي المعوقiات الوظيفيiة و التiى تمثلiت  :ميرتiون
 يؤمن ميرتون بأن الظiاھرة :تماعية للظاھرة ا4ج]الوظيفي

ا4جتماعيiة يمكiن ان تكiون لھiiا انعكاسiات سiلبية ، اذ يiiرى  
ان أي ظاھرة اجتماعية إذا كتب لھا ا4ستمرار فتiرة معينiة 
مiiن الiiزمن يiiدل علiiى وظائفھiiا ا4يجابيiiة ، لكنiiه فiiي الوقiiت 
ذاته يؤكiد علiى أنiه لiيس مiن الضiروري أن تكiون ايجابيiة 

iiiiن دائمiiiiة، إذن فمiiiiلبية أو حياديiiiiون سiiiiد تكiiiiا قiiiiا ، وإنم
الضiiiروري البحiiiث عiiiن التiiiوازن القiiiائم بiiiين الوظiiiائف 
ا4يجابيiiة والمعوقiiات الوظيفيiiة قبiiل القiiول بiiأن ظiiاھرة مiiا 

فالوظiiiiiائف . )1987محمccccد، (وظيفيiiiiة أو غيiiiiر وظيفiiiiiة 
 ، تعمiiiiل مiiiiن أجiiiiل التكيiiiiف مiiiiع نسiiiiق معiiiiينا4يجابيiiiiة

تiائج أو اqثiار المRحظiة وا4خت4Rت الوظيفية فھى تلك الن
 زاتccيلن،( التiى تقلiل مiiن التكيiف أو التوافiق فiiي ھiذا النسiق

1989.( 

 ا4لكترونيiة تiؤدي وظiائف ا/لعابفووفقا لھذا التحليل 
وذلiiك مiiن خRiiل التiiرويح عiiن اجتماعيiiة ھامiiة وواضiiحة، 

س وتوسيع المدارك وتنمية المھارات ا4بداعية المختلفة فالن
 . التiiي يمارسiiھا ا/شiiخاصلعiiابا/والتiiي تختلiiف بحسiiب 

بشرط أن يكون أسلوب التعامل والتفاعل معھا واسiتخدامھا 
 .بصiiورة أكثiiر اتزانiiا ووعيiiا، ومiiن دون إفiiراط و4 تفiiريط

ت حiiد ا4عتiiدال والعقRنيiiة أمiiا إذا تجiiاوزت ھiiذه الممارسiiا
 الرقمiiي تصiiبح ذات آثiiار دمiiان إلiiى حالiiة مiiن ا�وتحولiiت

 دمiانفiال والمiراھقين،  فا�خطيرة على سلوك وثقافiة ا/ط
 ا4لكترونيiiة، ومشiiاھدة العنiiف عبiiر ا/لعiiابعلiiى بعiiض 

 تعلiiم ا/طفiiال والمiiراھقين أسiiاليب ا/لعiiابمضiiمون ھiiذه 
ارتكiاب الجريمiiة والعنiف والعدوانيiiة والكراھيiة وا4نتقiiام، 
با�ضافة إلى اqثار ا4جتماعيiة التiى قiد تصiل إلiى إصiابة 

 وتتزايiiiiد لديiiiiه مسiiiiاحة المراھiiiiق بالعزلiiiiة ا4جتماعيiiiiة،
ا4نفصiال عiن الواقiع وبالتiالي يصiبح خجiو4، فيعiاني مiiن 
خلل وظيفي فiي عRقاتiه ا4جتماعيiة والتفاعiل فiي محيطiه 

 .البيئي

 Cultivations theoryنظرية الغرس الثقافي 

تأثرت أفكار ھذه النظريiة بمعطيiات التفاعليiة الرمزيiة 
 ا/ب) George Gerbner(ويعiiiiiد جiiiiiورج جيربنiiiiiر 

 وتتلخص ھذه النظرية فiى أن تكiرار الروحي لھذه النظرية
تعiiiرض المشiiiاھدين بكثافiiiة لمشiiiاھد ووسiiiائل ومضiiiامين 
إعRمية مختلفة عن الواقiع ا4جتمiاعي فiي وسiائل ا�عRiم 
عامة تؤثر فiي إدراك الجمھiور لھiذا الواقiع علiى أنiه واقiع 
حقيقي، وھذا يمكن تطبيقه على أن زيادة التعiرض لوسiائل 

Rع ا�عiة، ويرجiب أو الكراھيiم تؤدي إلى تولد شعور بالح
ھذا إلiى الكiم الكبيiر مiن المعلومiات وا4نطباعiات التiي قiد 

 الكامcccل،(يتلقاھiiiا المشiiiاھد أو يجiiiدھا فiiiي ھiiiذه المضiiiامين 
2001 .( 

 ا4لكترونية قادرة على ا/لعاب فإن وطبقا لھذه النظرية
دة وإن زيiiiادراكھiiiم،  إالتiiiأثير فiiiي معiiiارف المiiiراھقين و

 وتكiiرار ممارسiiتھا تiiؤدى ا/لعiiابالتعiiرض لممارسiiة ھiiذه 
لiiiى اكتسiiiاب الRعiiiب مجموعiiiة مiiiن المضiiiامين الثقافيiiiة إ

المتمثلة في المعاني والمعتقدات وا4فكار والصور الرمزية 
والتي تشكل لھم واقع رمiزي أو ثقiافي  يختلiف عiن الواقiع 

 . الفعلي في البيئة ا4جتماعية

 ريتشcارد - التقcدير المعرفcينظريcة(النظرية المعرفيcة 
 )9Richard Lazarusزاروس 

نشiiiأت ھiiiذه النظريiiiة نتيجiiiة لRھتمiiiام الكبيiiiر بعمليiiiة 
ا�دراك أو التقيiiiيم الiiiذھني ورد الفعiiiل مiiiن جانiiiب الفiiiرد 
للمواقف الضiاغطة، والتقiدير المعرفiي ھiو مفھiوم أساسiي 
يعتمiiد علiiى طبيعiiة الفiiرد، حيiiث إن تقiiدير كiiم التھديiiد لiiيس 

ك مبسiiiط للعناصiiiر المكونiiiة للموقiiiف، ولكنiiiه مجiiiرد إدرا
رابطiiة بiiين البيئiiة المحيطiiة بiiالفرد وخبراتiiه الشخصiiية مiiع 

ويعتمد تقيiيم . الضغوط وبذلك يستطيع الفرد تفسير الموقف
العوامiل الشخصiية، : الفرد للموقف على عiدة عوامiل منھiا

والعوامل الخارجية الخاصة بالبيئiة ا4جتماعيiة، والعوامiل 
موقف نفسiiه،  أي أن مiiا يعتبiiر أمiiر ضiiiاغط المتصiiلة بiiال

 4 يعتبر كذلك بالنسبة لفرد آخiر، ويتوقiف ،بالنسبة لفرد ما
ذلك علiى سiمات شخصiية الفiرد وخبراتiه الذاتيiة ومھارتiه 
فiiي تحمiiل الضiiغوط وحالتiiه الصiiحية، كمiiا يتوقiiف علiiى 
عوامiiل ذات صiiلة بiiالموقف نفسiiه مثiiل نiiوع التھديiiد وكمiiه 

 .)2008الطھراوي، ( والحاجة التي تھدد الفرد

 ا4لكترونية ا/لعاب إدمانووفقا لفروض ھذه النظرية ف
ًيجعل ھناك تھديدا ما يجب علي الفرد ا4ستجابة له ويحتاج 
الفرد للمعلومات والمسiاعدة مiن المحيطiين بiه للتعامiل مiع 
ھiiذا التھديiiد وان ھiiذه المسiiاعدة مدركiiة، وقiiد تكiiون غيiiر 

ا4جتماعيiiiة للفiiiرد متاحiiiة مiiiن خRiiiل انخفiiiاض العRقiiiات 
وفقiiدان المسiiاندة ا4جتماعيiiة،  لiiذلك فiiإن إدراك المسiiاندة 
ًا4جتماعيiiة يعتبiiر عنصiiرا ھامiiا   فiiي مسiiاعدة الفiiرد فiiي  ً
تغلبه علي الضغوط النفسية وعدم توافقه، 4ن شعور الفiرد 
بفقiiدان المسiiاندة ا4جتماعيiiة مiiن المحيطiiين بiiه و4 سiiيما 
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جتماعي مما يجعلiه يبحiث ا/سرة وا/قران يفقده الدفء ا4
عنه في أمiور أخiرى لعلiه يعiوض مiا يفتقiده فتجiده يقضiى 
ًالسiاعات الطiوال أمiام ا4نترنiiت بiد4 مiن جلسiات ا/قiiران 

 .والعائلة التى يشعر ببعدھم النفسى عنه وعدم ا4ھتمام بأموره

 الدراسات السابقة المتعلقة بموضع الدراسة الراھنة

 :متعلقة بموضوع الدراسةومن أھم الدراسات السابقة ال

 ا�لكترونيiة ا/لعiاب العنiف فiي )2011( جاسمدراسة 
ھiiدفت الدراسiiة إلiiى التعiiرف . وعRقتiiه بالسiiلوك العiiدواني

 ا�لكترونيiiة لعiiابعلiiى  العRقiiة بiiين سiiلوك الممارسiiين ل}
أن :  وقiد توصiلت الدراسiة إلiى،والسلوك العدواني للتRميذ

ببات لحiiدوث السiiلوك  ا�لكترونيiiة مiiن أھiiم المسiiا/لعiiاب
 .العدواني وا/ساليب العنيفة في تعاملھم مع اqخرين

 ا�لكترونيiiة علiiى ا/لعiiاب أثiiر )2012(قويccدر دراسiiة 
ھiدفت الدراسiة إلiى معرفiة واقiع . السلوكيات لدى ا/طفiال

.  ا�لكترونيiiiة بiiiين أوسiiiاط ا/طفiiiال الجزائiiiريينا/لعiiiاب
iiiف الجوانiiiن مختلiiiف عiiiى الكشiiiول إلiiiة الوصiiiب ومحاول

 ا/لعiiiابالمحيطiiiة بھiiiذه الظiiiاھرة ، ومعرفiiiة مiiiدى تiiiأثير 
وطبقiت الدراسiة علiى . ا�لكترونية على سلوكيات ا/طفال

واسiiتخدمت بطاقiiiات ) 12 -7(عينiiة مiiن ا/طفiiiال أعمiiار 
 لعiiابأن ل}: المRحظiiة والمقابلiiة وأسiiفرت الدراسiiة عiiن

ا�لكترونية تأثير على سiلوك ا/طفiال فھiي تعمiل بتخطiيط 
 السiiلوك العiiدواني فiiي شخصiiية ا علiiى زرعمiiن صiiانعيھ

، وتنiiiiامي السiiiiلوك العiiiiدواني لiiiiدى الطفiiiiل جiiiiراء الطفiiiiل
 يجعله فiرد يميiل للجريمiة ا/لعابالممارسة المتكررة لھذه 

 علiiى ا/لعiiابوخطiiورة ھiiذه . والقتiiل بطريقiiة 4شiiعورية
السiiiلوك والقiiiيم والتقاليiiiد والiiiدين، وتكiiiوين أجيiiiال تتميiiiز 

 .بالعنف والعدوانية

 ا�لكترونيiiiة ا/لعiiiاب دور )2009( اليعقcccوب دراسiiiة
 بدولة 4بتدائيةالمنزلية في تنمية العنف لدى طفل المدرسة ا

 ا/لعiابمعرفة العRقة بiين استھدفت ھذه الدراسة . الكويت
 ا/لعiiابا�لكترونيiiة وسiiلوك العنiiف لiiدى ا/طفiiال وبiiين 

  ومعرفة العRقة بiين المنiاطق التعليميiة فiي ،وجنس الطفل
 ومعرفiة المسiتوى ا/لعاب وانتشار ،ك العنف الموجودسلو

 والتعiرف علiى ا/لعiابالتعليمي بالنسبة للوالiدين وانتشiار 
د  وقiii،المiiiدة الزمنيiiiة الطفiiiل فiiiي اللعiiiب ودرجiiiة العنiiiف

 وأداة لقيiiاس العنiiف اسiiتخدمت الدراسiiة المiiنھج الوصiiفي،
 تحمiل فiي ا/لعiابأن : لدى ا/طفiال وأسiفرت النتiائج عiن

 والعiiادات والتقاليiiد ض القiiيم التiiي تنiiاھض القiiيماتھiiا بعiiطي
كمiا أنھiا .  والتي تكرس العنiف،ا/صيلة وا/فكار ا�يجابية

منھا العزلiة ا4جتماعيiة وعiدم التكيiف : تبرز ظواھر سلبية
 وعiiiiدم فiiiiتح المجiiiiا4ت للحiiiiوار أو تقبiiiiل ،مiiiiع اqخiiiiرين

 . والتي تعد مناھضة للمواطنة وتكرس العنف،اqخرين

 القiiيم المتضiiمنة للمواطنiiة فiiي )2016( حسccن دراسiiة
ا�رھiiiiاب ا�لكترونiiiiي ب ا�لكترونيiiiiة وعRقتھiiiiا ا/لعiiiiاب

اسiiiتھدفت التعiiiرف علiiiى القiiiيم المتضiiiمنة للمواطنiiiة فiiiي 
وأشكال وصور ا�رھiاب ا�لكترونiي .  ا�لكترونيةا/لعاب

ومiدى إسiھام القiيم المتضiمنة فiي .  ا�لكترونيiةا/لعابفي 
ا�رھiiاب وتوصiiلت ھiiذه الدراسiiة  ا�لكترونيiiة فiiي ا/لعiiاب

 ا�لكترونيiiiة تعمiiiل علiiiى اكتسiiiاب ا/لعiiiاببعiiiض  أن إلiiiى
سلوكيات، وقيم مناھضة للمواطنة كالتعايش السلمي وقبiول 

 والتسابق في تحويiل المواقiف ا4فتراضiية مiن قتiل ،اqخر
وعنiiف وتiiدمير إلiiى منتجiiات ترفيھيiiة ذات جاذبيiiة عاليiiة 

 مقاومiiiiة ھiiiiذه تسiiiiتھدف فئiiiiات عمريiiiiة 4 تملiiiiك وسiiiiائل
التھديiiiدات لضiiiعف وعيھiiiا وإدراكھiiiا /نھiiiا مازالiiiت فiiiي 

iiiن التلقiiiى مiiiل ا/ولiiiوينالمراحiiiى . ي والتكiiiافة الiiiبا�ض
 ا�لكترونيiiة العنيفiiة بiiإفراط يiiؤدي إلiiى ا/لعiiاب ممارسiiة

تأثيرات سلبية تتمثل في العجiز عiن ضiبط الiنفس واللجiوء 
إلiiiى العنiiiف بiiiدل التفiiiاوض والحiiiوار والشiiiعور بiiiالخوف 

 وافتقiiiار الشiiiعور با/مiiiان، والرغبiiiة فiiiي تiiiدمير ،لiiiقوالق
 وتiiiدمير القiiiيم والمبiiiادئ ا4يجابيiiiة ،اqخiiiرين وممتلكiiiاتھم

اتفقiiت نتiiائج جميiiع . واسiiتبدالھا بمبiiادئ مناھضiiة للمواطنiiة
 ا�لكترونية جوانبھا ا�يجابية لعابالدراسات السابقة أن ل}

 .وآثارھا السلبية

قة أشiiارت الiiى أن جمiiا4 معظiiم نتiiائج الدراسiiات السiiابإ
 ا�لكترونيiiة تسiiھم فiiي زيiiادة ا/لعiiابممارسiiة العنiiف فiiي 

 جاسccccمو )2012(قويccccدر السiiiiلوك العiiiiدواني كدراسiiiiات 
 ا�لكترونيiة العنيفiة تكiرس ا/لعابوان ممارسة . )2011(

ف  وتختلiii)2016( حسcccنا�رھiiiاب ا�لكترونiiiي كدراسiiiة 
 ذكر أنھiiا تناولiiتالii ةسiiابقالدراسiiة الحاليiiة عiiن الدراسiiات 

 ا4لكترونيiiة علiiى انiiه اضiiطراب لiiه عRقiiة ا/لعiiاب إدمiiان
با4ضiiiiiطرابات النفسiiiiiية وا4جتماعيiiiiiة لفئiiiiiة المiiiiiراھقين 

 .ا/لعابمتمرسي ھذه 

 القياس الرقمى لمتغيرات الدراسة

9جتماعيcccة القيcccاس الرقمcccى للمتغيcccرات الشخصcccية وا
 )فراد العينة البحثية

 نوع المبحوث

: ا4سiتجابات كiا4تيتم قياسه كمتغير اسمى ، ورمزت 
 .2=، أنثى1= ذكر

 السن

 )الطالiب(تم قياسه كمتغير كمى لعدد سنوات المبحiوث 
 .وقت إجراء الدراسة، كرقم مطلق

 مھنة ا)م/ مھنة ا)ب 

تiiم قياسiiھا بسiiؤال المبحiiوث عiiن وظيفiiة والiiده ووظيفiiة 
والدتiiه وقiiت إجiiراء الدراسiiة، وتiiم قياسiiھا كمتغيiiر اسiiمى، 

، 1)=ربiiة منiiزل(4 يعمiiل : تيورمiiزت ا4سiiتجابات كiiا4
، موظiiiف 3=، موظiiiف قطiiiاع خiiiاص2=مھنiiiي أو حرفiiiي

 .4= حكومي
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 ا)م/ المستوى التعليمي ا)ب 

 عiiiن المسiiiتوى )التلميiiiذ( تiiiم قياسiiiه بسiiiؤال المبحiiiوث
 والمسiiتوى التعليمiiي لiiدى والدتiiه وتiiم ،التعليمiiي لiiدى والiiده

4 يقiرأ : قياسھا كمتغير رتبي، ورمزت ا4ستجابات كiاqتي
، فiiوق 3=، تعلiiيم متوسiiط2=، تعلiiيم اساسiiي 1= يكتiiبو4

 5=جامعي. 4=متوسط

 امتJك ا9جھزة ا9لكترونية

تم سؤال المبحوث عن نiوع ا4جھiزة ا4لكترونيiة الiذي 
، ورمiiزت ا4سiiتجابات وتiiم قياسiiه كمتغيiiر اسiiمي  يمتلكiiه،
  3 = 4ب تiiiiوب  -    2 = موبيiiiiل -  1=تابلiiiiت  :كiiiiا4تي

 4 = كمبيوتر -

  ا9لكترونيةا)لعابارسة درجة مم

رسiiiة المبحiiiوث تiiiم قياسiiiة كمتغيiiiر رتبiiiي لمiiiدي مما
:  ، ورمiiiiiزت ا4سiiiiiتجابات كiiiiiا4تي ا4لكترونيiiiiiةلعiiiiiابل}

 1=  ، نادرا2=  ، احيانا3=كثيرا

  ا9لكترونية المفضلةا)لعاب

تiiiم قياسiiiه كمتغيiiiر اسiiiمي لتعiiiرف علiiiى نiiiوع اللعبiiiة 
 ألعiiاب-: المفضiiلة للمبحiiوث، ورمiiزت ا4سiiتجابة كiiاqتي

 ألعiiاب ، 2= الخيiiال العلمiiيألعiiاب ، 1=مغiiامرات الفضiiاء
 ، 5= الحiiiروبألعiiiاب، 4= السiiiباقألعiiiاب ، 3= ا/لغiiiاز

 7= تعليميةألعاب ، 6= القتالألعاب

  ا9لكترونيةا)لعابالوقت المستغرق في لعب 

تم قياسة كمتغير رتبي لمiدي اسiتغراق المبحiوث للعiب 
أقiل - :تجابات كiا4تي ا4لكترونية ، ورمiزت ا4سiا/لعابب

مiن سiاعتين -، 2-مiن سiاعة الiى سiاعتين- ، 1= من ساعة
 4=أكتر من ثRث ساعات- ،  3=الى ثRث ساعات

المسccاندة ا9جتماعيccة ا)سccرية المدركccة مccن الطJccب 
 المبحوثين

ًوتعرف إجرائيا بالمنiاخ ا4جتمiاعي السiائد فiي ا/سiرة 
 الiبعض من خRل عRقات أفرادھiا ومسiاندة ودعiم بعضiھم

 : و يتضمن ما يأتي

 التماسك و التJحم

ًوتتمثل في درجة مساندة أفراد ا/سرة لبعضھم ماديiا و 
 . ًمعنويا

 التعبير المباشر

ويقصiiد بiiه المiiدى الiiذي يشiiجع فيiiه أفiiراد ا/سiiرة علiiى 
التعبير المباشر الواضiح عiن أحاسيسiھم و مشiاعرھم تجiاه 

 .بعضھم البعض

 المشاركة

سرة بعضiھم الiبعض فiي اqراء و أي مشاركة أفراد ا/
وقiiiد تiiiم تحديiiiد نظiiiام ا4سiiiتجابة علiiiى بنiiiود . ا4ھتمامiiiات

وتساؤ4ت ا4ستبيان، بحيث يطلب من المبحوث إبداء رأيiه 

 :بالنسiiبة لكiiل ا/سiiئلة علiiى مقيiiاس متiiدرج علiiى التiiوالي
وتiiم توزيiiع العبiiارات  ) .صiiفر= 4،  1=احيانiiا ،2= نعiiم(

ھiل تتمتiع بالحصiول علiي : (على بعiدى المقيiاس كمiا يلiي
الود والحب من والديك؟ ھل تجد فى أسرتك مiن يقiدم إليiك 
النصiiح وا�رشiiاد عنiiدما تريiiده ؟ھiiل تشiiعر بالرضiiا عiiن 
المساعدة التي تقدمھا لك أسرتك ؟ھل تجiد مiن يمiزح معiك 
فى ا/سرة ويبعث السرور إلي نفسك ؟ھل  تشجعك ا/سرة 

iiذي تؤديiiل الiiي العمiiوق فiiة والتفiiي الدراسiiد علiiل توجiiه؟ ھ
شiiiعر خRفiiiات مسiiiتمرة بينiiiك وبiiiين أفiiiراد أسiiiرتك ؟ھiiiل ت

، وبالتiiالي تكiiون أعلiiى )؟بالحرمiiان مiiن ا4حتiiواء ا4سiiري
وأدنiiiى ) 14(درجiiة كليiiiة يحصiiiل عليھiiا المفحiiiوص ھiiiي 

وتiiم تقسiiم مسiiاندة المiiراھقين اسiiريا   )صiiفر(درجiiة ھiiي 
-10 ( ،ع)9  -5(، م )درجiiiة 4-صiiiفر(لiiiثRث فئiiiات ض 

 .3 كما في جدول) 14

 المساندة ا9جتماعية المدركة من ا)صدقاء

ًإجرائيiا بنiوع العRقiات ا4جتماعيiة يعرف ھذا المتغيiر 
والمساندة والدعم بين ا/صدقاء ، ويتم تقييم إدراك الطRب 
المبحiiوثين لھiiذه العRقiiة مiiن خRiiل التماسiiك و الiiتRحم، و 
التعبيiiر المباشiiر عiiن المشiiاعر و المشiiاركة فiiiي اqراء و 

وقiiiد تiiiم تحديiiiد نظiiiام ا4سiiiتجابة علiiiى بنiiiود . جاھiiiاتا4ت
وتساؤ4ت ا4ستبيان، بحيث يطلب من المبحوث إبداء رأيiه 

 :بالنسiiبة لكiiل ا/سiiئلة علiiى مقيiiاس متiiدرج علiiى التiiوالي
وتم توزيع العبiارات علiى ) صفر= 4،  1=،احيانا2= نعم(

ھiiiل تعتقiiiد أن أصiiiدقاءك ھiiiم : (بعiiiدى المقيiiiاس كمiiiا يلiiiي 
ًھل ينصت إليك أصiدقائك جيiدا إذا أردت مصدر سعادتك ؟

التحiiدث عiiن مشiiاعرك ؟ھiiل تجiiد مiiن يقiiف بجiiوارك مiiن 
أصدقائك وقiت الضiيق وا/زمiات ؟ھiل يحiرص أصiدقائك 
علiiى تھنئتiiك فiiي المناسiiبات السiiعيدة ؟ھiiل تشiiعر بالiiدفء 
والحب عندما تتواجد بين أصدقائك ؟ھiل تجiد مiن يسiاعدك 

iiية ؟ھiiتك الدراسRكiiل مشiiي حiiدقائك علiiن أصiiد مiiل توج
وبالتالي تكiون أعلiى ) خRفات دائمة بينك وبين أصدقائك ؟

وأدنiiiى ) 14(درجiiة كليiiiة يحصiiiل عليھiiا المفحiiiوص ھiiiي 
وتiiم تقسiiم مسiiاندة المiiراھقين اجتماعيiiا  )صiiفر(درجiiة ھiiي 

) 14-10(،ع )9  -5(، م )درجة 4-صفر(لثRث فئات ض 
 .3 كما في جدول

 رقمى للمتغيرات التابعة المدروسةالقياس ال

  ا9لكترونيةا)لعاب دمانإ

يشير الى مدي ميiل المراھiق الملiح والقھiري لممارسiة 
 ا4لكترونية بتجاوز حدود الزمان والمكiان ومھامiه ا/لعاب

الحياتية مؤديا لخلل وظيفي في العمليات النفسية والمعرفيiة 
، ويعبiر عنiه إجرائيiا بالدرجiة التiي عRقتiه بiا4خرينوفي 

 )5جiiiدول  (دمiiانمقيiiاس ا�يحصiiل عليھiiا الطالiiب علiiiى 
المستخدم في ھiذه الدراسiة، وقiد تiم تحديiد نظiام ا4سiتجابة 
على بنود ا4ستبيان، بحيث يطلب من المبحiوث إبiداء رأيiه 
بما يقوم  به بالنسبة لكل العبiارات المطروحiة علiى مقيiاس 
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 4 ، 1=نiادرا  ،2=احيانا ،3= كثيرا( :متدرج على التوالي
تكiون أعلiى درجiة كليiة يحصiل وبالتiالى  )صiفر= يحiدث 
وتiم ). صiفر(وأدنiى درجiة ھiي ) 39( ھiي ثحوبمعليھا ال

 معظiم ضiيأف: توزيع العبارات على ابعاد المقياس كما يلي
، عنiدما أبiدأ  ا4لكترونيةا/لعابي في ممارسة أوقات فراغ
 ا4لكترونيiiة فRii اسiiتطيع التوقiiف عiiن ا/لعiiاببممارسiiة 

�لكترونيiiiة 4 أتiiiذكر أي  اا/لعiiiاباللعiiiب، اثنiiiاء ممارسiiiة 
تقليiل عiدد السiاعات التiى  للعبة، مiن الصiعبشيء خارج ا

أمiiارس فيھiiا اللعiiب، أغضiiب لiiو حiiد منعنiiي مiiن اللعiiب 
 ا4لكترونيiة ا/لعاب ا4لكترونية، حاولت أبعد عن ا/لعابب

 مiا بحiiبش اعiiرف حiد عiiن عiدد السiiاعات اللiiي ،مiش قiiادر
ق، بفكiiر فiiي  ا4لكترونيiiة، عنiiدي ارا/لعiiاببلعiiب فيھiiا ب

لوقiiت  اأنحاسiiس  ، اللiiي بحبھiiا وانiiا فiiي المدرسiiةا/لعiiاب
نiا بلعiب أحسن وقت عنiدي وأ ،المحدد للمذاكرة يوميا كافي

، اشiiعر بiiالقلق لiiو توقفiiت عiiن اللعiiب بھiiذه ا/لعiiابھiiذه 
 أفضiل مiن الiذھاب للمدرسiة ا/لعiاباللعب بھiذه  ،ا/لعاب

 .و التنزهأ

 العنف

Riiiن خiiر مiiiذا المتغيiiiاس ھiiiم قيiiات وتiiiوع درجiiiل مجم
اسiiiتجابة المبحiiiوثين 4ستفسiiiارات واسiiiئلة ھiiiذا المقيiiiاس 

ھل حاولت تقليد بطل من : والتي تتمثل فيما يلي) 6جدول (
أبطiiال لعبiiة الكترونيiiة فiiي الواقiiع الحقيقiiي؟ ، ھiiل سiiبق أن 
تعلمiiت مھiiارات قتاليiiة مiiن لعبiiة الكترونيiiة؟ ، مiiن خRiiل 

اظiiا بذيئiiة لمiiت ألف ا4لكترونيiiة ھiiل تعلعiiابممارسiiتك ل}
 عندما يھزمك منافس في لعبiة الكترونيiة واشارات عنيفة؟،

قتاليiة  ھiل جربiت حركiات ،ھل تتشاجر معiه بسiبب ذلiك؟ 
qى اiة علiرين؟ من لعبة الكترونيiتلفظ ،خiل تiك ھiاء لعبiأثن 

 وانت بتلعب وتتدخل واحiد ،بألفاظ بذيئة من غير ما تشعر؟
ھل حاولت ھل بتتعصب عليه؟ ،  ..وقطع عنك مسار اللعبة

مرة اخافة ا/خرين عن طريق تمثيل مشھد عنiف مiن لعبiة 
الكترونية؟ ،ھل ترى كiوابيس اثنiاء النiوم بسiبب مشiاھدتك 
مشiiاھد عنiiف مiiن لعبiiة الكترونيiiة؟ ،ھiiل تنiiادي زمRئiiك 
بأسماء والقاب مكروھiة؟ ،ھiل قمiت بiالتحريض علiى قيiام 

Rين زمiiiات بiiiع خناقiiiات مiiiي خناقiiiدخلت فiiiل تiiiك؟ ، ھiiiئ
qد خرين؟ ،اiدرس؟ وقiاء الiدرس اثنiر المiھل تعصي أوام 

تم تحديد نظام ا4ستجابة على بنود ا4ستبيان، بحيiث يطلiب 
من المبحوث إبداء اجابته  بما يقوم بiه بالنسiبة لكiل ا/سiئلة 

 ،3= كثيiرا( :المطروحة على مقيiاس متiدرج علiى التiوالي
ن وبالتiالى تكiو) صiفر= يحiدث   1،4=نiادرا  ،2 =ً حياناأ

وأدنiى ) 39( ھiي ثحiوبدرجة كلية يحصل عليھا المأعلى 
 ).صفر(درجة ھي 

 العزلة ا9جتماعية

ور المراھiiق بالوحiiدة والبعiiد عiiن لiiى مiiدي شiiعإتشiiير 
qماiiله معھiiدل تواصiiاض معiiبھم، وانخفiiرين وتجنiiم . خiiوت

درجiiات اسiiتجابة قيiiاس ھiiذا المتغيiiر مiiن خRiiل مجمiiوع 

 تتمثiiل والتiiي) 7جiiدول ( ھiiذا المقيiiاس المبحiiوثين لعبiiارات
أحiiب أن اجلiiس  وحيiiدا و4 اميiiل للجلiiوس مiiع : فيمiiا يلiiي 

  لiيس ،أفراد اسرتي،  أشعر أن 4 يوجد أحد يحل مشiاكلي 
لدي القدرة على اقامة عRقات صiداقة جديiدة ، اشiعر أننiي 

 اشiiعر ،4 أمتلiiك أمiiورا مشiiتركة مiiع بiiاقي أفiiراد المجتمiiع 
يiب فiي  اشiعر بiأني غر،بالسعادة عندما ابتعد عن ا/خiرين

وسiiط مiiن ھiiم حiiولي ، اجiiد صiiعوبة كبيiiرة فiiي ا4خiiتRط 
با/خرين ،اشعر أن ا/خرين بعيدون عني على الiرغم مiن 
قiiربھم ،افضiiل ا4نسiiحاب علiiى المشiiاركة فiiي المناسiiبات 
ا4جتماعية ،اتجنب ا4ختRط با/شiخاص الiذين 4 أعiرفھم 
 ،4 يتقبلني ا/خرين كما أنا ، 4 أميل الى مسiاعدة ا/خiرين
رغم أنiه فiى مقiدوري المسiاعدة ، 4 أمتلiك صiديق مقiرب 
لي جدا ، 4 أحب ا4تصال التليفوني بأقiاربي ، اشiعر دائمiا 

وقiد تiم تحديiد . بالتوتر والقلق من ظھوري فى مجتمع جديد
نظiiام ا4سiiتجابة علiiى بنiiود ا4سiiتبيان، بحيiiث يطلiiب مiiن 
المبحiiوث إبiiداء رأيiiه بمiiا يشiiعر بiiه بالنسiiبة لكiiل العبiiارات 

 ،3= كثيiرا( :المطروحة على مقيiاس متiدرج علiى التiوالي
وبالتiالى تكiون  )صiفر= يحدث  4، 1= نادرا  ، 2=ً حياناأ

وأدنiى ) 45( ھiي ثحiوبأعلى درجة كلية يحصل عليھا الم
 ).صفر(درجة ھي 

 نفسيا9كتئاب ال

يشiiير الiiى مiiدى شiiعور المراھiiق بحiiزن مسiiتمر يكiiون 
. ة وصعوبة اتخاذ قiرارمصحوبا بفقدان المبادأة وفتور الھم

ويعبiiر عنiiه إجرائيiiا بالدرجiiة التiiي يحصiiل عليھiiا الطالiiب 
علiiiى مقيiiiاس بيiiiك لRكتئiiiاب النفسiiiي المسiiiتخدم فiiiي ھiiiذه 

، وقiiد تiiم تحديiiد نظiiام ا4سiiتجابة علiiى )8جiiدول (الدراسiiة 
بنود ا4ستبيان، بحيiث يطلiب مiن المبحiوث إبiداء رأيiه بمiا 
يشiiعر بiiه بالنسiiبة لكiiل العبiiارات المطروحiiة علiiى مقيiiاس 

 ،1 = نiادرا  ،2 = حيانا أ،3= كثيرا( :متدرج على التوالي
وبالتالى تكون أعلى درجة كلية يحصiل  )صفر= يحدث  4

 ).صفر(وأدنى درجة ھي ) 75( ھي ثحوبعليھا الم

 :وتiiم توزيiiع العبiiارات علiiى ابعiiاد المقيiiاس كمiiا يلiiي 
اشiiعر بحiiزن وھiiم يرافقنiiي أينمiiا ذھبiiت ، طمiiوحي فiiي (

الحياة محiدود ،اشiعر أن مسiتقبلي مربiوط بالفشiل، لiم اعiد 
اكتiiرث بiiأي شiiيء فiiي الحيiiاة ، اشiiعر أنiiي شiiخص عiiديم 

ابيس الجiiدوى ، 4 اسiiتطيع النiiوم بسiiھوله، اسiiتيقظ مiiن كiiو
تطiiاردني ، شiiھيتي للطعiiام غيiiر جيiiده ، تراودنiiي ا/فكiiار 
با4نتحiiار بiiين الحiiين واqخiiر ، أجiiد صiiعوبة فiiي التركيiiز 
با/شياء ، أجد صعوبة بفھم ا/شياء من حولي ، ألوم نفسiي 

، ي جميع ا/وقاتعلى أي خطأ ، اشعر بالتعب وا�رھاق ف
 أكثiر 4 أقوى على انجاز أي عمل ، لدى الرغبiة فiي النiوم

مiiن أي نشiiاط ، اشiiعر بالملiiل مiiع كiiل مiiن أجالسiiھم ،ابكiiي 
4 أتمالiiك نفسiiي فiiي أي موقiiف والجiiأ إلiiى البكiiاء، ،وحiiدي 

ينتiiابني الشiiعور بiiالخوف مiiن أي عiiارض ،عنiiد سiiماعي 
 ،خص يتھئ لiي بiاني مصiاب بiنفس المiرضبمرض أي ش

4  ،4 أتمالك نفسي في نوبات الغضiب ،أثور /تفه ا/سباب
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iiى غيiiتمع إلiiي اسiiي نفسiiد فiiب ،4 أجiiات الغضiiي نوبiiري ف
القiدرة علiى منفعiiة اqخiرين، أجلiس وحiiدي واتخيiل نفسiiي 

 ).بطل للعبه واعيش احداثھا في خيالي

 الفروض ا9حصائية

د4لة احصائية بين متغيiر توجد عRقة ارتباطية ذات  4 -1
 ا4لكترونيiiiiة لعiiiiاب أفiiiiراد العينiiiiة البحثيiiiiة ل}إدمiiiiان

عمiر المبحiوث، نiوع ( لمدروسiةوالمتغيرات المسiتقلة ا
م ، تعلiiiية ا/ب، مھنiiiة ا/م، تعلiiiيم ا/ب، مھنiiiالمبحiiiوث

 ا/لعiاب، درجة ممارسة ا/م، عدد ا4جھزة ا4لكترونية
، الوقiiiت ، نiiiوع اللعبiiiة المفضiiiلة للمبحiiiوثا4لكترونيiiiة

المسiiتغرق فiiي اللعiiب، المسiiاندة ا4جتماعيiiة مiiن قبiiل 
 ).4صدقاءالمساندة ا4جتماعية من قبل ا ا/سرية،

 د4لة احصiائية بiين متغيiر ارتباطية ذاتتوجد عRقة  2-4
 والمتغيiiرات المسiiتقلة  أفiiراد العينiiة البحثيiiةالعنiiف لiiدى

، عمر المبحوث، نوع المبحوث، مھنiة ا/ب( المدروسة
، عiiiiدد ا4جھiiiiزة /ب ، تعلiiiiيم ا/ممھنiiiiة ا/م، تعلiiiiيم ا

 نوع  ا4لكترونية ،ا/لعابا4لكترونية ، درجة ممارسة 
، مبحوث ، الوقت المستغرق في اللعiباللعبة المفضلة لل

المسiiiiاندة ا4جتماعيiiiiة مiiiiن قبiiiiل ا/سiiiiرية ،المسiiiiاندة 
 ).ا4جتماعية من قبل ا4صدقاء

تغيiر د4لة احصiائية بiين متوجد عRقة ارتباطية ذات  3-4
 أفراد العينة البحثية والمتغيiرات العزلة ا4جتماعية لدى

، نiiوع المبحiiوث، مiiر المبحiiوثع( المسiiتقلة المدروسiiة
، مھنiiة ا/م ، تعلiiيم ا/ب ، تعلiiيم ا/م ، عiiدد مھنiiة ا/ب

 ا/لعiiiiiابا4جھiiiiiزة ا4لكترونيiiiiiة ، درجiiiiiة ممارسiiiiiة 
ا4لكترونيiiة ، نiiوع اللعبiiة المفضiiلة للمبحiiوث ، الوقiiت 
المسiiتغرق فiiي اللعiiب ، المسiiاندة ا4جتماعيiiة مiiن قبiiل 

 ).دقاءا/سرية ،المساندة ا4جتماعية من قبل ا4ص

 احصiائية بiين متغيiر  د4لةتوجد عRقة ارتباطية ذات 4-4
 أفراد العينة البحثيiة والمتغيiرات المسiتقلة ا4كتئاب لدى

، عمر المبحوث، نوع المبحوث، مھنiة ا/ب( المدروسة
مھنiiiة ا/م ، تعلiiiيم ا/ب ، تعلiiiيم ا/م ، عiiiدد ا4جھiiiزة 

 ، نوع  ا4لكترونيةا/لعابا4لكترونية ، درجة ممارسة 
، مبحوث، الوقت المستغرق فiي اللعiباللعبة المفضلة لل

المسiiiiاندة ا4جتماعيiiiiة مiiiiن قبiiiiل ا/سiiiiرية ،المسiiiiاندة 
 ).ا4جتماعية من قبل ا4صدقاء

توجد عRقة ارتباطية ذات د4لة احصiائية بiين متغيiر  5-4
 ا4لكترونيiة ومتغيiرات  العنiف والعزلiة ا/لعiاب إدمان

ى المiiiراھقين أفiiiراد العينiiiة ا4جتماعيiiiة وا4كتئiiiاب لiiiد
 البحثية

توجد فروق ذات د4لة احصiائية بiين كiل مiن الiذكور  6-4
ات    وا4نiiiاث أفiiiراد العينiiiة البحثيiiiة فيمiiiا يتعلiiiق بمتغيiiiر

، ف ، العزلة ا4جتماعية، العن ا4لكترونيةا/لعاب إدمان
 .وا4كتئاب النفسي للمراھقين

 منھجية الدراسة

 تiiم اختيiiار عينiiة عمديiiة  لتحقيiiق أھiiداف ھiiذه الدراسiiة
حيث 4 تتiوافر احصiائيات رسiمية لعiدد الطRiب متمرسiي 

  طالiب وطالبiة47 ا4لكترونية ، وبلغ حجم العينiة  ا/لعاب
 عداديiiiة والثانويiiiةبمرحلتiiiي ا�)  طالبiiiة20 طالiiiب ، 27(

مركز كفر سعد بمحافظة دميiاط ، وقiد  بقرية كفر سعد البلد
iiع بياناتھiiى جمiiة فiiدت الدراسiiلوب اعتمiiى أسiiة علiiا الميداني

تخدم واسi. ا4ستبيان بالمقابلة الشخصية مع ھؤ4ء الطRب 
واختبiار الفiروض البحثيiة عiدة لتحليل بيانات ھذه الدراسiة 

 ، المئويiiiiiةأدوات إحصiiiiiائية وھiiiiiى التكiiiiiرارات والنسiiiiiبة
المتوسiiiط الحسiiiابي المiiiرجح، معامiiiل ارتبiiiاط سiiiبيرمان 

 .t واختبار

 وصف متغيرات الدراسة

 رات المستقلةالمتغي

9جتماعيccccة )فccccراد العينccccة المتغيccccرات الشخصccccية وا
 البحثية

 طالب 27 أن العينة تحتوي على 1جدول يتضح من 
من اجمالي % 42.6 طالبة بنسبة 20، و%57.4بنسبة 

، وقد تراوح اعمار الطRب أفراد العينة البحثية حجم العينة
 14-12(، تم تقسيمھم الي فئتين فئة  سنة17لى إ 12من 
، % 61.7طRب المرحلة ا4عدادية وقد بلغت نسبتھا ) سنة

طRب المرحلة الثانوية، وبلغت )  سنة17-15(وفئة العمر 
 .من اجمالي حجم العينة الكلية%38.3نسبتھا 

ن غالبية اqباء ذو مھن أ ًيضاأ 1ويتضح من جدول 
 أب بنسبة 25حيث بلغ عدد الحرفيين والمھنين  ،بسيطة
غ عدد ا/مھات لي حجم العينة، وكذلك بلجماإمن % 53.5

.  جمال حجم العينةإمن % 68.1 بنسبة  أم32ربات المنزل 
أما بالنسبة لمتغير المستوى التعليمى للوالدين فقد توصلت 

باء وا/مھات يميل ن مستوى تعليم معظم اq ألىإالدراسة 
qأكثر (باء ذو التعليم المتوسط الى ا4رتفاع فقد بلغ عدد ا

من % 57.4 أب بنسبة 27فيما فوق) سنوات10 من
 التعليم المتوسط ذوات حجم العينة، أما ا/مھات يجمالإ

جمالى إمن % 78.7 أم بنسبة 37فيما فوق فقد بلغ عددھن 
 .حجم العينة

 والوقت المستغرق ، ا9لكترونيةا)لعاب يرات ممارسةمتغ
  )فراد العينة البحثيةفي اللعب

  ا9لكترونيةا)لعابدرجة ممارسة 

 أن غالبة أفراد العينة تمارس 2جدول تبين من خRل 
 بدرجة عالية حيث بلغ عدد الطRب في ھذه ا/لعابھذه 
 .من اجمالي حجم العينة% 48.9 طالب بنسبة 23الفئة 

  ا9لكترونيةا)لعابالوقت المستغرق في لعب 

تبين من خRل الجدول السابق انخفاض عدد الساعات 
 من قبل افراد العينة البحثية ا/لعاب في ھذه المستغرقة

 الب ــــ ط16)  ساعة1-0.5(حيث بلغ عدد الطRب في فئة 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 46 No. (2) 2019 569

 التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الشخصية وا9جتماعية للطJب أفراد العينة البحثية. 1جدول 

 ا)م ا)ب ا)م ا)ب )%( عدد متغير النوع
 57.4 27 ذكر

 متغير
المھنة 
 الوالدين

 )%( عدد )%( عدد
المستوى 
 التعليمي
 للوالدين

 )%( عدد )%( عدد

موظف  42.6 20 انثي
 حكومي

 و4أ يقر 4 31.9 15 31.9 15
 يكتب

2 4.3 2 4.3 

 17.0 8 38.3 18 تعليم اساسي - - 14.9 7 قطاع خاص متغير السن

مھني أو  61.7 29 سنة )12-14(
 حرفي

 40.4 19 23.4 11 تعليم متوسط - - 53.3 25

 8.5 4 2.1 1 فوق متوسط 68.1 32 - - ربة منزل 38.3 18 سنة )15-17(

 29.8 14 31.9 15 جامعي 

 

  التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات المستقلة المدروسة.2جدول 

 درجة الممارسة الوقت المستغرق فى اللعب  ا9لكترونيةا)لعابممارسة 
 )%( عدد

 
 )%( عدد الوقت

 34.0 16 أقل من ساعة 48.9 23 كثيرا

 29.8 14 ساعة )2-1( 23.4 11 احيانا

 10.6 5 ساعة) 3-2( 27.7 13 نادرا

 25.5 12  س4أكثر من  

 

 

 2-1(يليھا عدد الطRب في فئة % 34وطالبة بنسبة 
% 29.8 طالب وطالبة بنسبة 14حيث بلغ عددھم ) ساعة

 .من اجمالي حجم العينة

، المساندة دة ا9جتماعية من قبل ا9سرةمسانمتغير ال
 ا9جتماعية من قبل ا9صدقاء

 المساندة ا9جتماعية من قبل ا)سرة

 ارتفاع درجة المساندة ا4جتماعية 3تبين من خRل جدول 
ت نسبتھا درجة عالية غسرة للمبحوثين، حيث بلمن قبل ا/

لى إوتعزى ھذه النتيجة .  حجم العينةمن اجمالي% 68.1
فاع المستوى التعليمي للوالدين مما يجعلھما أكثر خبرة ارت

لى معظم إضافة با�. سرية ا4يجابيةبأساليب التنشئة ا/
qوبالتالي يتوافر منزل مھات رباتباء حرفيين ومعظم ا/ا 

 القدر الكافي من الحب لديھم الوقت لرعاية أبنائھم وتوفير
 .سريوالدفء ا/

 ا9صدقاءالمساندة ا9جتماعية من قبل 

ماعية من قبل تبين ايضا ارتفاع درجة المساندة ا4جت
، حيث بلعت نسبتھا درجة عالية ا4صدقاء للمبحوثين

وتعزي ھذه النتيجة .  حجم العينة من اجمالي)66.0%(

إقامة الصداقات التعويضية  لىإلى ان المراھقين يميلون إ
 ، والمساندة التي تصل إلى ذروتھاوالمشاركة الوجدانية

 تعزيز النمو النفسي  عليهبين ا/صدقاء ا/مر الذي يترتب
 .السوي للمراھق

بة ، اللعJك المبحوث لJجھزة ا)لكترونيةمتغيرات امت
 ا)لكترونية المفضلة له

ن غالبية أفراد العينة البحثية أ 4جدول يتضح من 
 34يمتلكون موبيل حيث بلغ عدد من يملكون موبيل 

 .جمالي حجم العينةإمن % 72.3مبحوث بنسبة 

ن اكبر  أ4إ ا4لكترونية ا/لعاب تنوع في ًيضاأويتضح 
 ،%27.7 الحروب بنسبة ألعاب التعليمية وا/لعابنسب ھى 

لغاز بنسبة  ا/ألعاب، ثم %25.5 السباق بنسبة ألعابيليھا 
 .من اجمالي حجم العينة% 21.3

 المتغيرات التابعة

 لكترونية ا9ا)لعاب إدمان

 المراھقين أفراد إدمان أن درجة 5جدول من يتبين 
، إذ بلغ متوسطة ا4لكترونية كانت لعابالعينة البحثية ل}

 ، 9.6المتوسط الحسابي المرجح للدرجة الكلية لھذا المتغير 



 
Hoda M. Abd El-Aal 570 

  التكرارات والنسب المئوية لمتغير المساندة ا9جتماعية.3جدول 

 درجة المساندة ا9جتماعية المساندة من قبل ا9صدقاء ةسرالمساندة  من قبل ا)

 )%( عدد )%( عدد

 4.2 2 4.3 2 )4-صفر(ض 

 29.8 14 27.6 13 )9  -5(م 

 66.0 31 68.1 32 )14-10(ع 
 

 

  التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات  المستقلة  المدروسة.4جدول 

 نوع ا)جھزة ترونية المفضلةاللعبة ا9لك ا)جھزة ا9لكترونية المستخدمة
 )%( عدد

 نوع اللعبة
 )%( عدد

 19.1 9  مغامراتألعاب 17.0 8 تابلت
 17.0 8  الخيال العلميألعاب 72.3 34 موبيل

 21.3 10  ا)لغازألعاب 34.0 15 9ب توب
 25.5 12  السباقألعاب 27.7 13 كمبيوتر

 27.7 13  الحروبألعاب
 19.1 9  القتالألعاب 

 

 27.7 13  تعليميةألعاب
 

  ا9لكترونيةلعاب المراھقين أفراد العينة البحثية ل إدمان المتوسط الحسابي المرجح  لفقرات مقياس  .5جدول 

 ا)لعابمستوى ممارسة 
 ا9لكترونية

 مضمون العبارة م

 يحدث 9 نادرا احيانا كثير

متوسط 
حسابي 
 مرجح

مستوى 
 الممارسة

 عالي 13.3 9 12 10 16  ا9لكترونيةلعابا)ضى معظم أوقات فراغي في ممارسة قأ 1

 متوسط 12.0 14 6 15 12  ا9لكترونية فJ استطيع التوقف عن اللعبا)لعابعندما أبدأ بممارسة  2

 عالي 13.3 11 7 14 15  ا3لكترونية 9 أتذكر أي شيء خارج اللعبةا)لعاباثناء ممارسة   3

 عالي 12.5 11 12 9 15  فيھا اللعبمن الصعب تقليل عدد الساعات التى أمارس 4

 متوسط 8.3 13 7 18 9  ا9لكترونيةا)لعابأغضب لو حد منعني من اللعب ب 5

 عالي 9.3 20 9 7 11  ا9لكترونية مش قادرا)لعابحاولت أبعد عن  6

 منخفض 8.7 19 12 8 8  ا9لكترونيةا)لعابساعات لعبى ب9 أود أن  اعرف حد عن عدد  7

 متوسط 9.3 16 11 15 5 ارق عندي  8

 متوسط 7.2 26 6 8 7  اللي بحبھا وانا في المدرسةا)لعاببفكر في  9

 عالي 13.7 9 11 10 17 حاسس ان الوقت المحدد للمذاكرة يوميا كافي   10

 متوسط 10.0 15 11 14 7 ا)لعابأحسن وقت عندي وانا بلعب ھذه  11

 منخفض 5.5 25 12 9 1 ا)لعابھذه اشعر بالقلق لو توقفت عن اللعب ب 12

 منخفض 7.0 25 9 6 7  أفضل من الذھاب للمدرسة او التنزها)لعاباللعب بھذه  13

 متوسط 9.6  94 143 130 المتوسط الحسابي المرجح للدرجة الكليه
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، ت فى المستويين المرتفع والمتوسطوجاءت متوسط الفقرا
، )13.7-7.2(ذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين إ

والتى تنص ) 10( وجاءت في الرتبة ا/ولي الفقرة رقم
ن الوقت المحدد للمذاكرة يوميا كافي أحاسس على 

وفي  . وبمستوي ممارسة عالي ) 13.7(بمتوسط حسابي 
والتي تنصا ) 3(رقم و) 1(  فقرتي رقمالرتبة الثانية جاءت

 ا/لعابعلى أقضى معظم أوقات فراغي في ممارسة 
 ا�لكترونية 4 أتذكر أي ا/لعابثناء ممارسة أ -نيةا4لكترو

فقرتين ، وال)13.3(شيء خارج اللعبة بمتوسط حسابي 
، أما الرتبة الرابعة جاءت  جاءت بمستوى ممارسة مرتفع

والتي تنص على من الصعب عليا تقليل  )4( الفقرة رقم
عدد الساعات التى أمارس فيھا اللعب بمتوسط حسابي 

أما الرتبة ا/خيرة . وى ممارسة عاليوبمست) 12.5(
والتي تنص على بفكر في ) 9( تمثلت في الفقرة رقم

  اللي بحبھا وانا في المدرسة بمتوسط حسابيا/لعاب
 .وبمستوى ممارسة متوسط) 7.2(

 العنف

 أن درجة عنف المراھقين أفراد 6جدول يتضح من 
بي منخفضة ، إذ بلغ المتوسط الحساالعينة البحثية  كانت 

، وجاءت متوسط )7.9(المرجح للدرجة الكلية لھذا المتغير 
الفقرات فى المستويين المنخفض والمتوسط، اذ تراوحت 

وجاء  في الرتبة ، ) 12.2-3.3(المتوسطات الحسابية بين 
والتى تنصا ) 12(والفقرة رقم ) 11(  رقما/ولي الفقرتين

 -؟  ھل قمت بالتحريض على قيام خناقات بين زمRئكعلى
ھل تدخلت في خناقات مع ا/خرين؟ بمتوسط حسابي 

وفي الرتبة الثانية . وبمستوي ممارسة متوسط) 12،2(
نت بتلعب / و:والتي تنصا على) 7( جاءت فقرة رقم

 ھل بتتعصب عليه؟ .تتدخل واحد وقطع عنك مسار اللعبةو
، وبمستوى ممارسة منخفض، أما )10.7(بمتوسط حسابي 
والتي تنص على ) 5( ثلت في الفقرة رقمالرتبة ا/خيرة تم

ھل جربت حركات قتالية من لعبة الكترونية على 
وبمستوى ممارسة  )3.3( بمتوسط حسابي ا/خرين؟
 .منخفض

 العزلة ا9جتماعية

  أن درجة العزلة ا4جتماعية7جدول يتضح من 
، إذ بلغ للمراھقين أفراد العينة البحثية كانت منخفضة

لمرجح للدرجة الكلية لھذا المتغير المتوسط الحسابي ا
ت فى المستويين المنخفض ، وجاءت متوسط الفقرا)7.6(

-5.2(، اذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين والمتوسط
والتى تنص ) 4( ، وجاء  في الرتبة ا/ولي الفقرة رقم)9.3
 اشعر أنني 4 أمتلك أمورا مشتركة مع باقي أفراد على

. وبمستوي ممارسة متوسط )9.3(المجتمع بمتوسط حسابي
 والتي تنص على) 1( وفي الرتبة الثانية جاءت فقرة رقم

  وحيدا و4 اميل للجلوس مع أفراد اسرتي أحب أن اجلس
، وبمستوى ممارسة متوسط، )9.2(بمتوسط حسابي 

والتى تنص على ) 5(وجاءت في الرتبة الثالثة الفقرة رقم 

 بمتوسط حسابي ناشعر بالسعادة عندما ابتعد عن ا/خري
أما الرتبة ا/خيرة  ،ومستوي ممارسة منخفض) 8.5(

4 أميل الى والتي تنص على ) 12( تمثلت في الفقرة رقم
 بمتوسط .مساعدة ا/خرين رغم أنه فى مقدوري المساعدة

 .وبمستوى ممارسة منخفض) 5.2( حسابي

 ا9كتئاب النفسي

 اھقينأن درجة ا4كتئاب النفسي للمر 8يتبين من جدول 
أفراد العينة البحثية كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط 

، وجاءت 8.4الحسابي المرجح للدرجة الكلية لھذا المتغير 
متوسط الفقرات فى المستويين المرتفع والمتوسط، اذ 

، وجاءت ) 11.0-3.5(تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
 أجلسوالتى تنص على ) 25( في الرتبة ا/ولي الفقرة رقم

وحدي واتخيل نفسي بطل للعبه واعيش احداثھا في خيالي 
وفي . وبمستوي ممارسة متوسط) 11.0 (بمتوسط حسابي

والتي ) 23(و رقم ) 21( الرتبة الثانية جاءت فقرتي رقم
4 استمع إلى غيري في  - أثور /تفه ا/سبابتنصا على 

، والفقرتين جاءت )10.3( بمتوسط حسابي نوبات الغضب
 الفقرات ، أما الرتبة الثالثة جاءتمارسة متوسطبمستوى م

والتي تنص ) 22(ورقم  ) 20(ورقم ) 17(ورقم ) 15(رقم
 ابكي -م أكثر من أي نشاط على لدى الرغبة في النو

عند سماعي بمرض أي شخص يتھئ لي باني  -وحدي
 4 أتمالك نفسي في نوبات الغضب   -مصاب بنفس المرض 

) 17( ورقم) 15( فقرتينوال ،)10.2(بمتوسط حسابي 
جاءت ) 22 ، 20( جاءت بمستوى مرتفع أما الفقرتين

أما الرتبة ا/خيرة تمثلت في . بمستوى ممارسة متوسط 
اشعر بحزن وھم يرافقني والتي تنص على ) 1( الفقرة رقم

وبمستوى ممارسة ) 3.5(  بمتوسط حسابيأينما ذھبت
 .متوسط

 ا9جتماعية ا)مراضمعامل ارتباط سبيرمان لعJقة 
 :والنفسية بالمتغيرات المستقلة المدروسة

لتحقق من صحة الفروض ا/ول والثانى والثالث 
د4لة احصائية بين 4 توجد عRقة ارتباطية ذات : والرابع

 -  ا4لكترونيةلعابأفراد العينة البحثية ل} إدمان كل من متغير
كتئاب  متغير ا4-متغير العنف ـ متغير العزلة ا4جتماعية 

عمر المبحوث، نوع ( المستقلة المدروسة والمتغيرات
 ،، تعليم ا/مالمبحوث، مھنة ا/ب، مھنة ا/م، تعليم ا/ب

 ا/لعاب ، درجة ممارسةعدد ا4جھزة ا4لكترونية
، الوقت ية، نوع اللعبة المفضلة للمبحوثا4لكترون

ساندة ا4جتماعية من قبل المستغرق في اللعب، الم
تم ). المساندة ا4جتماعية من قبل ا4صدقاء ،ا/سرية
 يوضح 9جدول و.  معامل ارتباط سبرمان للرتباستخدام

 .أھم النتائج التى تم التوصل إليھا

 وجود عRقة ارتباطية 9يتضح من خRل نتائج جدول 
ا4لكترونية ومتغيري  ا/لعاب إدمانايجابية بين متغير 

 لوقت المستغرق في ، وا ا4لكترونيةا/لعابدرجة ممارسة 
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  المتوسط الحسابي المرجح  لفقرات مقياس عنف المراھقين أفراد العينة البحثية.6جدول 

 العبارات م مستوي العنف

 يحدث 9 نادرا احيانا كثيرا

متوسط 
حسابي 
 مرجح

مستوى 
 الممارسة

 متوسط 5.3 25 7 10 5 ھل حاولت تقليد بطل من أبطال لعبة الكترونية في الواقع الحقيقي؟ 1
 متوسط 8.3 21 8 12 6 ھل سبق أن تعلمت مھارات قتالية من لعبة الكترونية؟ 2

3  
 ا9لكترونية ھل تعلمت ألفاظا بذيئة واشارات لعابمن خJل ممارستك ل 

 عنيفة؟
 منخفض 6.7 24 11 7 5

 منخفض 6.3 27 9 4 7 عندما يھزمك منافس في لعبة الكترونية ھل تتشاجر معه بسبب ذلك؟ 4
 منخفض 3.3 22 14 2 9 خرين؟ قتالية من لعبة الكترونية على ا¨ھل جربت حركات  5
 منخفض 5.0 27 13 4 3 أثناء لعبك ھل تتلفظ بألفاظ بذيئة من غير ما تشعر؟ 6
 منخفض 10.7 14 13 9 11 ھل بتتعصب عليه؟ ..تتدخل واحد وقطع عنك مسار اللعبةوانت بتلعب و 7

8 
خافة ا)خرين عن طريق تمثيل مشھد عنف من لعبة إ مرة ھل حاولت
 الكترونية؟

 منخفض 7.3 23 12 4 8

9 
ثناء النوم بسبب مشاھدتك مشاھد عنف من لعبة أھل ترى كوابيس 

 الكترونية؟
 متوسط 7.2 26 4 12 5

 منخفض 6.2 26 11 4 6 ھل تنادي زمJئك بأسماء والقاب مكروھة؟ 10
 متوسط 12.2 11 10 15 11 ى قيام خناقات بين زمJئك؟ھل قمت بالتحريض عل 11
 متوسط 12.2 12 9 14 12 ھل تدخلت في خناقات مع ا)خرين؟ 12
 منخفض 6.3 27 9 4 7 ھل تعصي أوامر المدرس اثناء الدرس؟ 13

 منخفض 7.9  130 102 95 المتوسط الحسابي المرجح للدرجة الكلية

 

 

  لفقرات مقياس  العزلة ا9جتماعية للمراھقين أفراد العينة البحثية المتوسط الحسابي المرجح.7جدول 

 مضمون العبارات م مستوى العزلة ا9جتماعية

 يحدث 9 نادرا احيانا كتير

متوسط 
حسابي 
 مرجح

مستوى 
 الممارسة

 متوسط 9.2 17 11 13 6  أحب أن اجلس  وحيدا و9 اميل للجلوس مع أفراد اسرتي 1

 متوسط 7.7 23 8 10 6  يوجد أحد يحل مشاكلي أشعر أن 9 2

 منخفض 7.2 22 13 6 6  ليس لدي القدرة على اقامة عJقات صداقة جديدة  3

 متوسط 9.3 19 7 14 7 اشعر أنني 9 أمتلك أمورا مشتركة مع باقي أفراد المجتمع 4

 منخفض 8.5 18 14 8 7 اشعر بالسعادة عندما ابتعد عن ا)خرين 5

 منخفض 6.2 25 11 7 4 بأني غريب في وسط من ھم حولياشعر  6

 متوسط 6.7 24 9 11 3 اجد صعوبة كبيرة في ا9ختJط با)خرين 7

 متوسط 7.3 23 8 12 4 اشعر أن ا)خرين بعيدون عني على الرغم من قربھم 8

 منخفض 6.2 22 13 7 5 افضل ا9نسحاب على المشاركة في المناسبات ا9جتماعية 9

 منخفض 7.2 23 11 7 6 تجنب ا9ختJط با)شخاص الذين 9 أعرفھما 10

 متوسط 7.5 28 4 11 4 9 يتقبلني ا)خرين كما أنا 11

 منخفض 5.2 29 9 5 4 .9 أميل الى مساعدة ا)خرين رغم أنه فى مقدوري المساعدة 12

 منخفض 8.2 9 14 7 7 9 أمتلك صديق مقرب لي جدا 13

 متوسط 7.3 14 9 17 7 التليفوني بأقاربي9 أحب ا9تصال  14

 منخفض 7.3 21 13 8 5 اشعر دائما بالتوتر والقلق من ظھوري فى مجتمع جديد 15

 منخفض 7.6  154 143 81 المتوسط الحسابي المرجح للدرجة الكلية
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 لبحثية المتوسط الحسابي المرجح لفقرات مقياس ا9كتئاب النفسي للمراھقين أفراد العينة ا.8جدول 

 الفقرة الرقم مستوى ا9كتئاب

 يحدث 9 نادرا احيانا كثير

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

مستوى 
 الممارسة

 متوسط 3.5 30 4 8 5 اشعر بحزن وھم يرافقني أينما ذھبت 1

 متوسط 6.3 30 2 9 6 طموحي في الحياة محدود 2

 متوسط 6.2 28 6 8 5 اشعر أن مستقبلي مربوط بالفشل 3

 منخفض 5.3 33 9 7 3 لم اعد اكترث بأي شيء في الحياة 4

 متوسط 5.3 32 3 7 5 اشعر أني شخص عديم الجدوى 5

 متوسط 6.0 19 6 12 10 9 استطيع النوم بسھوله 6

 متوسط 7.2 25 6 11 5 استيقظ من كوابيس تطاردني 7

 منخفض 6.8 25 10 5 7 شھيتي للطعام غير جيده 8

 منخفض 4.8 30 10 2 5  با9نتحار بين الحين وا¨خرتراودني ا)فكار 9

 متوسط 7.2 23 9 11 4 أجد صعوبة في التركيز با)شياء 10

 منخفض 7.5 19 14 11 3 أجد صعوبة بفھم ا)شياء من حولي 11

 مرتفع 8.7 22 9 5 11 ألوم نفسي على أي خطأ 12

 منخفض 9.2 18 12 8 9 اشعر بالتعب وا3رھاق في جميع ا)وقات 13

 متوسط 9.0 18 10 13 6 9 أقوى على انجاز أي عمل 14

 مرتفع 10.2 19 8 7 13 لدى الرغبة في النوم أكثر من أي نشاط 15

 مرتفع 9.5 21 6 9 11 اشعر بالملل مع كل من أجالسھم 16

 مرتفع 10.2 17 11 7 12 ابكي وحدي 17

 مرتفع 9.7 21 6 8 12 9 أتمالك نفسي في أي موقف والجأ إلى البكاء 18

 منخفض 7.5 24 9 6 8 ينتابني الشعور بالخوف من أي عارض 19

20 
عند سماعي بمرض أي شخص يتھئ لي باني مصاب 

 بنفس المرض
 متوسط 10.2 20 4 12 11

 متوسط 10.3 16 8 15 8 أثور )تفه ا)سباب 21

 متوسط 10.2 17 9 11 10 9 أتمالك نفسي في نوبات الغضب 22

 متوسط 10.3 17 4 14 10 9 استمع إلى غيري في نوبات الغضب 23

 متوسط 9.8 15 11 12 8 9 أجد في نفسي القدرة على منفعة ا¨خرين 24

25 
أجلس وحدي واتخيل نفسي بطل للعبه واعيش احداثھا 

 في خيالي
 متوسط 11.0 16 5 17 9

 توسطةم 8.4  191 234 204 المتوسط الحسابي المرجح للدرجة الكلية
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  معامل ارتباط سبيرمان بين المتغيرات المستقلة المتغيرات التابعة.9جدول 

 ا9كتئاب العزلة ا9جتماعية العنف  ا9لكترونيةا)لعاب إدمان المتغيرات المستقلة م

 0.176 0.16 0.09 0.003- عمر المبحوث 1

 **0.341 0.197 0.197- 0.141- نوع المبحوث 2

 *0.266- 0.174- *0.322- 0.169- مھنة ا)ب 3

 0.148- 0.025 0.194- 0.062- مھنة ا)م 4

 **0.343 0.163- **0.341- 0.186- تعليم ا)ب 5

 *0.272- 0.103- 0.085- 0.050 تعليم ا)م 6

 0.09- 0.04 0.189 0.130 عدد ا9جھزة ا9لكترونية 7

 0.118- 0.285- 0.217 **0.365  ا9لكترونيةا)لعابدرجة ممارسة  8

 0.198- 0.163- 0.046- 0.041- نوع اللعبة المفضلة للمبحوث 9

 0.073 0.193- *0.246 **0.470 الوقت المستغرق في اللعب 10

 0.031- *0.289- 0.182- **0.391- المساندة ا9جتماعية من قبل ا)سرية  11

 0.049- 0.080- 0.084- 0.013 المساندة ا9جتماعية من قبل ا9صدقاء 12
 

 

، ووجد عRقة ارتباطية عكسية مع متغير ا/لعابھذه 
 ومتغير المساندة ا4جتماعية من ا/لعاب على ھذه دمانا�

 .قبل ا4سرة

،  رفض الفرض ا4حصائي ا/ول جزئياوبالتالي يتم
د4لة البديل توجد عRقة ارتباطية ذات وقبول الفرض 

 لعابالبحثية ل} أفراد العينة إدماناحصائية بين متغير 
 درجة ممارسة( ا4لكترونية والمتغيرات المستقلة المدروسة

، الوقت المستغرق في اللعب، المساندة  ا4لكترونيةا/لعاب
 ). ا4جتماعية من قبل ا/سرية

وتبين ايضا من خRل الجدول السابق وجود عRقة 
ارتباطية ايجابية بين متغير العنف والوقت المستغرق في 

 ا4لكترونية، وعRقة ارتباطية عكسية بين لعابا/لعب 
  .، متغير تعليم ا/بلعنف وبين كل من متغير مھنة ا/بمتغير ا

فض الفرض ا4حصائي الثاني  وبناءا على ذلك يتم ر
 ، وقبول الفرض البديل توجد عRقة ارتباطية ذاتجزئيا

لة احصائية بين متغير العنف لدى أفراد العينة البحثية د4
،  ا/بمھنة ا/ب، تعليم( المتغيرات المستقلة المدروسةو

 ).الوقت المستغرق في اللعب

شارت نتائج الجدول السابق الى وجود عRقة أو
ارتباطية عكسية بين متغير العزلة ا4جتماعية ومتغير 

 .المساندة ا4جتماعية من قبل ا/سرة

رفض الفرض ا4حصائي الثالث  وبناءا على ذلك يتم 
 ، وقبول الفرض البديل توجد عRقة ارتباطية ذاتجزئيا

فراد أين متغير العزلة ا4جتماعية لدى د4لة احصائية ب
المساندة ( المدروس تقلـــ والمتغير المسالعينة البحثية

 ).ا4جتماعية من قبل ا/سرية

وأخيرا توجد عRقة ارتباطية ايجابية بين متغير 
، وعRقة ير تعليم ا/ب ومتغا4كتئاب النفسي ومتغير النوع

 .ارتباطية عكسية مع متغير مھنة ا/ب ومتغير تعليم ا/م

رفض الفرض ا4حصائي الرابع  وبناءا على ذلك يتم 
  البديل توجد عRقة ارتباطية ذات، وقبول الفرضجزئيا
 احصائية بين متغير ا4كتئاب لدى أفراد العينة البحثية د4لة

نوع المبحوث، تعليم ( ةوالمتغيرات المستقلة المدروس
 ).، متغير تعليم ا/م متغير مھنة ا/ب،ا/ب

 ا9لكترونية ا)لعاب إدمانمعامل ارتباط سبرمان لعJقة 
  ا9جتماعية والنفسية للمراھقينا)مراضببعض 

 امس 4 توجد عRقة ارتباطية4ختبار صحة الفرض الخ
رونية  ا4لكتا/لعاب إدمانذات د4لة احصائية بين متغير 

 ا4جتماعية وا4كتئاب لدى  العنف والعزلةومتغيرات
 نتم استخدام معامل ارتباط المراھقين أفراد العينة البحثية

 .سبرمان 

 عRقة ارتباطية معنوية وجود 10جدول  يتضح من
 ا4لكترونية وبين كل من ا/لعاب إدمانايجابية بين متغير 

 قيمة معنوية وھي) 0.649(بمعامل ارتباط  متغيرات العنف
، ومتغير العزلة ا4جتماعية  بمعامل 0.01عند مستوى 

، 0.05 وھي قيمة معنوية عند مستوى) 0.330( ارتباط
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. ومتغير ا4كتئاب النفسي للمراھقين أفراد العينة البحثية
وھي قيمة معنوية عند مستوى ) 0.353(بمعامل ارتباط 

 لعاب المراھقين ل}إدمانأي أن كلما زاد . 0.05
، ودرجة العزلة ا4لكترونية كلما زادت درجة العنف

وبالتالي يتم . ا4جتماعية وا4كتئاب النفسي لدي المراھقين
توجد "لبديل رفض الفرض ا4حصائي وقبول الفرض ا

 إدمانعRقة ارتباطية ذات د4لة احصائية بين متغير 
 العنف والعزلة ا4جتماعية  ا4لكترونية ومتغيراتا/لعاب

 تئاب لدى المراھقين أفراد العينة البحثيةوا4ك

الفروق بين متوسطي افراد العينة البحثية الذكور 
زلة والعنف والع دمانوا9ناث وفقا لمتغيرات ا3
 وا9كتئاب النفسي للمراھقين

4 توجد فروق "4ختبار الفرض ا4حصائي السادس 
 ا/لعابذات د4لة احصائية بين درجة ممارسة 

سية  ا4جتماعية والنفا/مراضوانتشار ا4لكترونية 
للفروق  tتم استخدام اختبار . للمراھقين تبعا لمتغير النوع

وكانت أھم النتائج  .بين متوسطي العينة الذكور وعينة إناث
 :يلي ما

 وجود فروق ذات د4لة احصائية 11جدول يتضح من 
والفروق جاءت . ئاببين الذكور وا4ثاث فيما يتعلق با4كت

تفسير السبب وراء أن ا�ناث أكثر اكتئابا  .لح ا4ناثلصا
 قد يرجع ذلك إلى أن ا�ناث يكن أكثر حساسية ،من الذكور

ًوتأثرا بالعديد من المؤثرات التي تؤثر على الحالة 
المزاجية لديھن، وتجعلھن أكثر عرضه وقابلية للشعور 

 .بالحزن وا4كتئاب عن الذكور

ق ذات د4لة احصائية ويتضح أيضا أنه 4 توجد فرو
 ا/لعاب إدمانبين الذكور وا4ناث فيما يتعلق بدرجة 

. العنف ومتغير العزلة ا4جتماعية ا4لكترونية ومتغير
ويرجع ذلك الى أن أساليب التنشئة ا4سرية للمراھقين 

 . والمراھقات متماثلة

و بناءا على تلك النتائج يتم رفض الفرض ا4حصائي 
توجد فروق ذات "ل الفرض البديل السادس جزئيا وقبو

د4لة احصائية بين كل من الذكور وا4ناث أفراد العينة 
 ".البحثية فيما يتعلق بمتغير ا4كتئاب النفسي للمراھقين

 تفسير النتائج الميدانية ومناقشتھا

رجة العزلة توصلت الدراسة الميدانية الى انخفاض د
ين أفراد العينة  والعنف لدى المراھقا4جتماعية وا4كتئاب

البحثية حيث بلغ المتوسط الحسابي لمتغير العزلة 
، وبلغ  وبمستوى ممارسة منخفض7.6ا4جتماعية 

 ومستوى ممارسة 8.4المتوسط الحسابي لمتغير ا4كتئاب 
 ومستوى 7.9متوسط ، كما بلغ المتوسط الحسابي للعنف 

ھم إدمانممارسة منخفضة ، وبلغ المتوسط الحسابي لدرجة 
يرجع ذلك لتمتع أفراد  ، بدرجة ممارسة متوسطة9.6

العينة بدرجة عالية من المساند ا4جتماعية من قبل ا4سرة  

% 66.0 ومن قبل ا4صدقاء ايضا بنسبة %68.1بنسبة 
فالمساندة ا4سرية التى تتسم . من اجمالى حجم العينة

با4ھتمام والحب وا4لفة تعتبر من المعززات ا4يجابية 
، فض من الشعور بالعزلة ا4جتماعية شأنھا تخوالتى من

كما أن المراھق يشعر بتواجد ا4صدقاء داخل بيئته 
التربوية فيتسم بتعدد عRقاته ا4جتماعية فينعكس ذلك على 

، مما يقلل من صيته وتجعله فرد ذو طابع اجتماعيشخ
 . وا4كتئابدرجة احساسه بالعزلة ا4جتماعية وا4نطواء

تباطية سالبة ودالة إحصائيا عند مستوى توجد عRقة ار
 بين متغير المساندة ا4جتماعية من قبل ا/سرة وكل 0.01

 ا4لكترونية والعزلة ا4جتماعية، ا/لعاب إدمانمن درجة 
وتتفق ھذه  . لدي المراھقين أفراد العينة البحثيةوالعنف

) 4زاروس وفولكمان(النتيجة مع نظرية التقدير المعرفي 
 ا4جتماعية من قبل ا4سرة رى أن إدراك المساندةوالتى ت

ًھاما واحد العوامل في مساعدة الفرد في يعتبر عنصرا 
تغلبه علي الضغوط النفسية وعدم توافقه، 4ن شعور الفرد 
بفقدان المساندة ا4جتماعية من المحيطين به و4 سيما 
ا/سرة   يفقده الدفء ا4جتماعي مما يجعله يبحث عنه في 

، فتجده يقضى الساعات ا يفتقدهر أخرى لعله يعوض مأمو
الطوال أمام ممارسة اللعاب ا4لكترونية بحثا عن أصدقاء 

ً بد4 من الجلوس  ا4لكترونيةلعابلم ا4فتراض ل}عبر العا
مع أفراد ا/سرة التى يشعر ببعدھم النفسى عنه وعدم 

 .ا4ھتمام بأموره

Rقة ارتباطية  توصلت الدراسة الميدانية إلى وجود ع
 إدمانوكل من . ايجابية بين الوقت المستغرق فى اللعب

 ا4لكترونية ودرجة العنف لدي المراھقين أفراد ا/لعاب
فالمراھقين الذين يقضون ساعات طويلة فى . العينة البحثية

 ا4لكترونية دون تواصل مع ا/خرين ، ا/لعابممارسة 
رابات السلوكية يكونوا عرضه لuصابة بالعديد من ا4ض

وانفعالية واجتماعية مثل ا4كتئاب والعزلة ا4جتماعية 
 وتتفق ھذه . ا4لكترونيةا/لعاب دمانواكثر عرضة �

تفترض  أن تكرار النتيجة مع نظرية الغرس الثقافي والتى 
 ا�لكترونية والتعرض للصور وا/فكار ا/لعابممارسة 

 في إدراكنا  للوقائع  ا�لكترونية تؤثرا/لعابالتي تقدمھا  
ا4جتماعية، ، ا/مر الذي يعني أن مشاھدة مضمون ھذه 

 ا�لكترونية يؤثر في القيم، وفي المعاني   لدى ا/لعاب
 .المراھق عن العالم الحقيقي

 ا/لعاب إدمانوجود عRقة ارتباطية موجبة بين درجة 
 ا4جتماعية للمراھقين ا/مراضا4لكترونية وبعض 

حيث أن . ى ا4كتئاب النفسي والعزلة والعنفالمتمثلة ف
 يؤدي لتآكل القدرة على التركيز ا/لعاب ھذه إدمان

، وتراجع المھارات ا4نتباه، ويزيد ا�حساس بالعزلةو
ا4جتماعية للمراھقين، با�ضافة إلى تنمية نزعات العنف 
والتطرف لديھم، ويستنزف قدراتھم على الصبر والتحمل، 

رضة لRضطرابات النفسية، مثل ا4كتئاب ويجعلھم أكثر ع
ًوانفصام الشخصية، فضR عن انتشار السطحية والذاتية 

 .لدى المراھقين 
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  ا9جتماعية والنفسية للمرھقينا)مراض ا9لكترونية وبعض ا)لعاب إدمانمعامل ارتباط سبرمان بين درجة . 10 جدول

 9لكترونية اا)لعاب إدمان  ا9جتماعية والنفسيةا)مراض م

 **0.649 العنف 1

 *0.330 العزلة ا9جتماعية 2

 *0.353 ا9كتئاب 3

 

 ا9جتماعية ا)مراضمتغيرات  للد9لة الفروق بين متوسطي الذكوز وا9ناث أفراد العينة البحثية وفقا  tاختبار .11 جدول
 والنفسية

 المحسوبة" ت"قيمة  المتغيرات م

 0.971  ا9لكترونيةا)لعاب إدمان 1

 1.313 العنف 2

 1.42- العزلة ا9جتماعية 3

 *2.572- ا9كتئاب 4

 

ية من وتتفق ھذه النتيجة مع النظرية البنائية الوظيف
والتى تمثلت في  :خRل اسھامات روبرت ميرتون

 ا/لعابحيث أن ]: ا4ختRل الوظيفي[وقات الوظيفية المع
لبية، اذ يرى  ا4لكترونية يمكن ان تكون لھا انعكاسات س

ان أي ظاھرة اجتماعية إذا كتب لھا ا4ستمرار فترة معينة 
، لكنه في الوقت ذاته الزمن يدل على وظائفھا ا4يجابيةمن 

، يؤكد على أنه ليس من الضروري أن تكون ايجابية دائما
، فالوظائف ا4يجابية تعمل من أجل وإنما قد تكون سلبية

 الوظيفية فھى تلك وا4خت4Rت ،كيف مع المجتمعالت
أو اqثار المRحظة التى تقلل من التكيف أو التوافق  النتائج

 .في ھذا المجتمع 

توجد فروق ذات د4لة احصائية بين الذكور وا4ثاث 
والفروق جاءت لصالح . نفسيفيما يتعلق با4كتئاب ال

كثر حساسية من أ ىوقد يعزى ذلك لكون ا/نث. ا4ناث
}خرين منه، فا4كتئاب عند ا4نثى كثر خضوعا لأالذكر، و

يرجع /سباب شخصية في عRقتھا با/خرين، حيث 
توصلت الدراسة لوجود عRقة ارتباطية ايجابية بين 
ا4كتئاب ومھنة ا4ب وتعليم ا4ب، فان غالبية ا4باء 
حرفيين فيكونوا اكثر عرضه لضغوط وأحداث حياتية غير 

لمساندة ا4جتماعية  قد يؤثر ذلك سلبا على امرغوب فيھا
ر ا4كتئاب على بعض أفراد ل}بناء مما يساعد على ظھو

 . ا/سرة

توجد فروق ذات د4لة احصائية بين الذكور وا4ناث  4
 ا4لكترونية ومتغير العنف ا/لعاب إدمانفيما يتعلق بدرجة 

ويرجع ذلك /ساليب التنشئة . ومتغير العزلة ا4جتماعية
حيث تمتعا بدرجة  ،لمراھقات متماثلةية للمراھقين واا4سر

عالية من المساندة اجتماعية من قبل ا4سرة  وا4صدقاء، 
وقد توصلت الدراسة الى انخفاض الوقت المستغرق في 

ة البحثية  المراھقين أفراد العين  وممارسةا/لعابھذه 
بصورة معقولة تجعلھم أكثر ميR   ا4لكترونيةلعابل}

ين يكونوا مصدرا للتنفيس عن لمسايرة أصدقائھم الذ
الفرصة لممارسة ا/نشطة  المشاعر المكبوتة، وإتاحة

والھوايات المختلفة مما يؤدى بھم فى نھاية المطاف إلى  
مواجھة المشكRت التى تواجھھم فى شتى مجا4ت الحياة ، 
ويعزى ايضا الى أن افراد العينة البحثية باختRف مراحلھم 

شون في ذات البيئة ا4جتماعية العمرية والدراسية يعي
 على تقاليدھا وعاداتھا المعروفة بالتحفظ الريفية التى تحافظ

وانتشار الوازع الديني الذي يحارب كل أنواع السلوكيات 
 الھدامة 4ستقرار المجتمع من عنف وعزلة اجتماعية والتوتر

 .  وا4حباط

 س4زارو(وتتفق ھذه النتيجة مع نظرية التقدير المعرفي 
 أن الضغوط النفسية تتحدد بمدى والتى ترى) وفولكمان

الموائمة بين الشخص والبيئة فعندما تكون مصادر الفرد 
كافية ومناسبة للتعامل مع الموقف الصعب، يشعر بقليل 

 .من الضغط النفسي

 التوصيات

 بناءا لما توصلت له الدراسة الميدانية توصiي الدراسiة 
 :با4تي

1-iiة ا4سiiرورة توعيiiة  ضiiزز دور الرقابiiو يعiiى نحiiرة عل
علiiى ا/بنiiاء وعiiدم تiiركھم لسiiاعات طiiوال أمiiام شاشiiة 

 الفيiiiiiديو، ألعiiiiiابا/جھiiiiiزة الترويحيiiiiiة ا4لكترونيiiiiiة و
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وضرورة متابعتھم إثناء استخدامھم المواقع ا4لكترونيiة 
 .واللعب داخل عالمھا ا4فتراضي

فiل  التعليمية والتثقيفية المناسبة للطا/لعاب تشجيع نشر -2 
 العنiiف علiiى أن تتiiولى المؤسسiiات ألعiiابوالتقليiiل عiiن 

الثقافيiiiة وا�عRميiiiة ھiiiذه المھمiiiة مiiiع وزارة التربيiiiة 
 ا�لكترونيiة لعiاب كما تقوم بوضع تصiنيف ل}،والتعليم

 – تسiلية – عRجiي – تعليمiي –تثقيفiي (وتحديد نوعھiا 
ويُحدد درجiة المخiاطر الناجمiة منھiا أثنiاء وبعiد ) عنف
 .اللعب

3-iiويين  تشiiرين التربiiرين والمفكiiرمجين والمبتكiiجيع المب
 إلكترونيiiiة ألعiiiابعلiiiى القيiiiام بتصiiiميمات وبرمجيiiiات 

تراعي الجوانب التعليمية والتثقيفية والتربوية في تكوين 
الطفل والمراھقين، بنفس القدر الذي يكون فيه حرصiھا 

 .على حضور عناصر التشويق والتسلية وا�ثارة

ش العمiiiiل ت والنiiiiدوات وور ضiiiiرورة عقiiiiد المiiiiؤتمرا-4
 ا4نترنiiت بصiiفة إدمiiانوحلقiiات النقiiاش حiiول ظiiاھرة 

 ا4لكترونية خاصiة للتعiرف علiى ا/لعاب إدمانعامة و
الiiة أسiiبابھا ودوافعھiiا و مخاطرھiiا ووضiiع الحلiiول الفع

  .لمواجھتھا والحد من انتشارھا

 التشجيع عن طريق المiدارس للطلبiة وذلiك عiن طريiق -5
 .لمفيدة لھم ثقافيا وعلمياتعريفھم بالمواقع ا

 المراجــــــع

أضرارھا ..  ا�لكترونيةا/لعاب. )2017( ، وعدالبلخي
 .وفوائدھا وطرق تخفيف تأثيرھا على ا/طفال متاح على

 .WordPress موقع  جريدة زيتون 

 دور ا�رشاد .)2014(حازم المومني  ونايف ،الحمد
 با4كتئاب النفسي والعRج بالواقع في خفض الشعور

ب، المنارة ، كلية / ، العدد أ20 مجلد ،لدى المراھقين
 .أربد الجامعية

النشر ا�لكتروني وأثره . 2008)( خالد عبده ،الصرايرية
 .كنوز المعرفة على المكتبات ومراكز المعلومات عمان،

  وطرقالضغوط النفسية. )2008( الطھراوي، جميل حسن
التعامل معھا في القرآن الكريم، المؤتمر العلمي الدولي 

 القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا ا/مة ، -ا/ول
مركز القرآن الكريم والدعوة ا�سRمية ، كلية أصول 

 .الدين، الجامعة ا�سRمية ، غزة ، فلسطين

 ا4نترنت وعRقته إدمان .)2010( سلطان العصيمي،
لنفسي ا4جتماعي لدى طRب المرحلة الثانوية  ابالتوافق

، لة ماجستير في العلوم ا4جتماعيةبمدينة الرياض رسا
 .جامعة نايف العربية للعلوم ا/منية

 الدليل ا�رشادي .)2006( عدنان أحمد ،لفسفوسا
 ، 1لمواجھة السلوك العدواني لدى طلبة المدارس، ط

 . المكتبة ا4لكترونية أطفال الخليج

 بحوث ا�عRم والرأي العام ، دار .)2001(امل، فرج الك
 .النشر للجامعات، القاھرة 

 شبابنا والحياة ا4فتراضية، .)2010( المعدول، فاطمة
الثقافة العربية فى ظل وسائط ا4تصال الحديثة، الجزء 

،مطبعة 1 ، ط82الثاني، سلسلة الكتاب العربي، العدد 
 .حكومة الكويت، الكويت

ايجابيات وسلبيات . )2013(بدهللا عبدالعزيز الھدلق، ع
 ا4لكترونية ودوافع ممارستھا من وجھة نظر ا/لعاب

طRب التعليم العام بمدينة الرياض، جامعة الملك سعود 
 .www.alukah.netمتاح على موقع ...

رونية دور ا/لعاب ا�لكت). 2009(اليعقوب، عل محمد 
المنزلية في تنمية العنف لدى طفل المدرسة ا�بتدائية 
بدولة الكويت، مستقبل التربية العربية، المركز العربي 

 .259-219): 58 (16للتعليم والتربية، 

فرصه : ا4فتراضي الواقع .)2006(مطاع  ،بركات
 .22 : 2 ،مجلة دمشق ،ومخاطره وتطوره

 .)2009( توفيقتوفيق عبدالمنعم و، وجي محمد بركات
آمال وأخطار، مؤتمر ..ا/طفال والعوالم ا4فتراضية

، الجمعية 19/5/2009-18فولة في عالم متغير الط
 .، مملكة البحرينةالبحرينية لتنمية الطفول

 العنف في ا/لعاب ا�لكترونية. )2011( أحمد  شھباء،جاسم
رسالة  ا4بتدائية،بالسلوك العدواني لدى تRميذ المدارس 

 . العراق،اجستير، كلية التربية، جامعة تكريتم

القيم المتضمنة . )2016(محمد  ، عبد الناصر راضيحسن
  ا�لكترونية وعRقتھا با�رھابا/لعابللمواطنة في 

، جامعة جنوب الوادي ، ا�لكتروني ، كلية التربية بقنا
 .مصر

  دراسات في سيكولوجية.)2003(عبداللطيف محمد ، خليفة
 .، دار غريب ، القاھرةبا4غترا

 النظرية ا4جتماعية في علم .)1989( زاتيلن، أفرنج
محمود عودة وإبراھيم عثمان، : ا4جتماع، ترجمة

 .الطبعة ا4ولى ، مطبعة ونشر دار السRسل ، الكويت

 ا�لكترونية وعزوف ا/لعاب س .)2013(، عباس سبتي
، لكويتبدولة ا"حلول  ..ا/و4د عن الدراسة نتائج

 .دراسة ميدانية

سيكولوجية اللعب عند الطفل، دار . )2006( ، فضلسRمة
 .، ا/ردنالمشرق العربي

 ا4لكترونية وعRقتھا ا/لعاب .)2015( سRمي، لخضر
دراسة ميدانية بمدينة -بالعنف لدى المراھقين الذكور
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، كلية ماجستير ، قسم العلوم ا4جتماعيةالبويرة، رسالة 
 .ية وا4نسانية، جامعة البويرة، الجزائرالعلوم ا4جتماع

 أشكال .)2012( أحمد جاسم سليمانوعكلة سليمان  على،
سنة، مجلة  )12-11(السلوك العدواني للتRميذ بأعمار 

، جامعة علوم التربية الرياضية، كلية التربية ا4ساسية
 .5 : 2، الموصل، العراق

ديمية  ا�جرام المعاصر، أكا.)1999( عيد، محمد فتحي
 نايف العربية للعلوم ا/منية، الرياض

 ا4لكترونية على ا/لعاب أثر .)2015( قويدر، مريم
دراسة وصفية تحليلية على -السلوكيات لدى ا4طفال

 ةرسال  من ا/طفال المتمدرسين بالجزائر،عينة
، كلية العلوم ، قسم علوم ا4عRم وا4تصالماجستير

 .ائر، جامعة الجزالسياسية وا4عRم

 الرواد – تاريخ علم ا4جتماع .)1987( محمد، محمد على
وا4تجاھات المعاصرة ،الطبعة ا4ولى ، دار المعرفة 

 .الجامعية ، ا4سكندرية

 العنف قى المدن الجديدة ، رسالة .)2005( مصيبح، سلمى
ماجستير في علم ا4جتماع الحضري، قسم علم 

لوم ا4جتماعية، ا4جتماع ، كلية العلوم ا4نسانية والع
 .جامعة منتوري بقسنطينة ، الجزائر

 ا4لكترونية  ا/لعاب إدمان .)2018 (دمانموسوعة ا�
http://www.addiction- 

 وحدة الجرائم .)2017(وحدة مكافحة الجرائم ا4لكترونية 
ال  خطرة تستھدف ا/طفألعابا4لكترونية تحذر من 
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AN ADDICTION TO ELECTRONIC GAMES AND ITS EFFECT ON 
SOME MENTAL AND SOCIAL DISEASES OF ADOLESCENTS 

(A FIELD STUDY ON SOME SCHOOL’S STUDENTS IN  
A VILLAGE, DAMIETTA GOVERNORATE) 

Hoda M. Abd El-Aal 

Agric. Ext. and Rural Soc. Dept., Fac. Agric., Damietta Univ., Egypt 

ABSTRACT: This study aims at: Identifying the degree of association of addiction to 
electronic games with some social and psychological diseases of adolescent and to identify 
the differences between adolescent males and females according to the degree of prevalence 
of social and psychological diseases. In order to achieve the objectives of this study, a sample 
of 47 students who play electronic games (27 males and 20 females) was chosen in the 
preparatory and secondary stages in one of the villages of Damietta governorate. The study 
was based on the questionnaire method in a personal interview with these students. Several 
statistical tools were used to analyze the data: frequency and percentage, weighted arithmetic 
mean. Spearman correlation coefficient, t-test. The study found several results, the most 
important of which are: a negative correlation between the variable of social support by the 
family and the degree of addiction to electronic games and the social and psychological 
isolation of adolescents represented by psychological depression, isolation and violence 
among adolescents male and female. There is also a positive relationship between the time 
spent on playing. The relationship between addiction to electronic games and the degree of 
violence among adolescents. There is a positive correlation between the degree of addiction to 
electronic games and some social diseases of adolescents of psychological depression, 
isolation and violence. There are statistically significant differences between males and 
females with regard to psychological depression. The study reached the most important 
recommendations, including: raising awareness of the family and strengthening its oversight 
role on children، not leaving them for long hours in front of the electronic devices and video 
games, the need to follow them while using websites and playing within their virtual world. 
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