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دراسة ميدانية عىل عينة من طالب حمددات وخصائص استخدام املراهقني لأللعاب اإللكرتونية: 

 اململكة العربية السعودية -وطالبات املدارس الثانوية بمدينة حفر الباطن

 عبد اهلل بن عبد الرمحن اهلريش

 أستاذ علم االجتامع املساعد، قسم اخلدمة االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة حفر الباطن

 هـ(51/9/5115 هـ، وقبل للنرش يف51/1/5115  )قدم للنرش يف

  

 .األلعاب اإللكرتونية، املراهقني، مدينة حفر الباطن الكلامت املفتاحية:

سعت الدراسة إىل اإلجابة عىل األسئلة التالية: ما اخلصائص التي متّيز بيئة األلعاب اإللكرتونية؟ ما  :البحث ملخص

من ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ ما  دوافع ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ ما أهم الفوائد املتحققة

أهم األرضار النامجة عن ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ ما درجة تأثري متغري النوع )ذكر/أنثى( عىل ممارسة 

عت البيانا ت املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ وقد اعتمدت الدراسة عىل  منهج املسح االجتامعي بالعينة، وقد مجم

بواسطة االستبانة، وطبقت الدراسة امليدانية عىل عينة من املراهقني من طالب وطالبات املدارس الثانوية بمدينة حفر 

مفردة( وقد كشفت نتائج الدراسة عن االنتشار اهلائل الستخدام أجهزة اهلاتف  581الباطن، وقد بلغ حجم العينة )

لكرتونية، وأ  نسبة كبرية من العينة تق ي وقتاا طويالا يف ممارسة النقال بني املراهقني يف ممارستهم لأللعاب اإل

ا عىل ممارسة األلعاب  األلعاب اإللكرتونية، وأ  أكثر من نصف حجم العينة ينفق ما بني مئتني وثالثمئة ريال شهريا

أللعاب اإللكرتونية، وأ  األلعاب الرياضية وألعاب العنف تشكل حمور اهتامم املراهقني من مستخدمي ا

 اإللكرتونية، وأ  األرس ال متارس أي رقابة عىل استخدام املراهقني لأللعاب اإللكرتونية
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Abstract: The study sought to answer the following questions: What are the characteristics that distinguish the 

electronic games circumference? What motives lead teenagers to play electronic games? What are the most 
important benefits that adolescents achieve from playing electronic games? What are the most important threats 

caused by playing electronic games among adolescents? To what extent is the effect of gender variable on plying 

electronic games among adolescents? The study relied on the social sample survey method; the data were collected 
through a questionnaire; the field study was implemented to a sample of male and female student adolescents in 

high schools in Hafr Al-Batin; and the sample size was 180. The research revealed that, most of adolescents play 

games using their mobile phones, that a large number of the research samples spend a long time playing electronic 
games, and that more than a half of the research sample spend between two and three hundred Saudi Ryals per 

month on playing electronic games. Sports and violence games are popular among adolescents, and most families 

do not monitor their adolescents’ use of electronic games.. 
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 مقدمة:

أمهية كبرية يف حياة اإلنسا ،  _كنشاط _حيتل اللعب 

فجانٌب كبرٌي من حياة اإلنسا  وعىل طوال مرحلة 

الطفولة حتي املراهقة يقضيه يف اللعب، ويتلقى الطفل 

خالل لعبه أول دروسه يف تدريب احلواس وإنامء 

ومن هذا املنطلق نجد علامء النفس قد اهتموا "املدارك، 

 .يرتتب عليها من نتائج يف نمو الطفل. بمسألة اللعب ملا 

 (68، ص5156)اهلاميل، 

وقد اهتم الفالسفة العرب منذ وقت مبكر بموضوع  

، فنجد الفيلسوف العريب الغزايل، يؤكد ويويص اللعب

 ا مجيالا للطفل أ  يلعب لعبا  يمسمح  بأنه من الرضوري أ  

إرهاقه ويسرتيح إليه، فإ  منع الطفل من اللعب، 

عليه العيش  صم يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغبالتعلي

)الغزايل،  ا.حتي يطلب احليلة يف اخلالص منه رأسا 

 (917، ص 5111

طابع  اا ذا إنساني  ومن جهة أخرى يعد اللعب نشاطا 

اجتامعي يف املقام األول، فاللعب ظاهرة اجتامعية، كام 

 ،يمكن أ  يكو  اللعب وسيلة ملعرفة الذات واللهو

ووسيلة  ،رتبية البدينة واالجتامعية العامةووسيلة لل

)الضور ا لثقافة الشعوب.للرياضة وعنصا 

 (3، ص5155وحسني،

كام احتل اللعب مساحة مهمة للغاية يف املجال  

فقد أظهرت الدراسات احلديثة يف نمو األطفال الرتبوي، 

واملراهقني أ  استخدام الطفل حلواسه املختلفة، هو 

والتطور، ودونه يعلق التعليم جوهر عملية التعليم 

والنمو، واللعب وسط يمكن من خالله إتاحة فرص 

، 5151)رمضا  ودسوقي، .التعلم من البيئة بكفاءة

 (663ص

وقد فاضت الكتابات الرتبوية يف توضيح األمهية 

لها اللعب بالنسبة لتنمية خمتلف اجلوانب ثالكربى التي يم

اء عالقات احلياتية لإلنسا ، فاللعب يساعد يف بن

اجتامعية جيدة مع اآلخرين عن طريق التعاو  وتفهم 

وتبني الدور وااللتزام بقوانني  ،أسلوب األخذ والعطاء

 (55، ص5115)العناين،  األلعاب مع املجموعة.

وقد تعزز التطور الذي حلق باأللعاب اإللكرتونية يف 

العقود األخرية بفضل التزاوج الذي حدث بني أجهزة 

حلاسب اآليل وتكنولوجيا االتصال، وهو وبرجميات ا

األمر الذي نجم عنه ظهور جيل جديد من األلعاب 

 (On Lineرف باأللعاب عىل اخلط )اإللكرتونية عم 

الدراسات  تركيزوإىل سنوات قليلة مضت كا  

عىل فئة عمرية معينة  االسابقة املعنية ببحث اللعب، منصب  

التطور اهلائل الذي طرأ عىل   ّ أوهي فئة األطفال، إال 

إىل تأثريها البالغ املتمثل يف  أفىض ،األلعاب اإللكرتونية

جذب رشائح عمرية أخرى إضافة إىل األطفال، متثلت 

 Johnson, Joel and) يف املراهقني والشباب.

Krishnanunni,2018,p1319-1325) 

وأمام هذا االهتامم الواضح الذي باتت حتظي هبا 

اإللكرتونية يف حياة املجتمع، جاء اجتاه الباحث األلعاب 

نحو اختيار موضوع استخدام املراهقني لأللعاب 

اإللكرتونية، وهي دراسة ركز فيها الباحث عىل 

املحددات واخلصائص املميزة ملامرسة املراهقني لتلك 

 األلعاب.

 

 مشكلة الدراسة: -أوال

األمر   يف حياة اإلنسا ، وهوا مهاما يمثل اللعب نشاطا 

الذي يمكن التدليل عليه من خالل زيادة املساحة التي 

  ّ إبات حيتلها اللعب واأللعاب يف حياة املجتمع، بل 

نساين يعكس طبيعة التطورات إاللعب كنشاط 

هبا املجتمع، فقد تنوعت األلعاب  والتحوالت التي يمر  

وتعقدت مع تطور وتعقد املجتمع اإلنساين، والشاهد 

قارنة بني ما كنا نامرسه من ألعاب منذ عقود عىل ذلك امل

 )*(نا يف الوقت الراهنؤباأللعاب التي يامرسها أبنا ،مضت

ا من مالمح  ويعد ظهور األلعاب اإللكرتونية ملمحا

الثورة التكنولوجية احلديثة، والتي نجمت عن التزاوج 

، الذي تم بني تقنيات احلاسب اآليل واالتصال احلديثة، 

                                                           

 ،)*( كانت ألعاب الطفولة واملراهقة منذ أربعة عقود تتسم بالبساطة

وترتبط يف الغالب بالبيئة املحلية سواء من حيث طبيعة تلك األلعاب أو 

املجتمع يف  املواد املستخدمة يف صناعتها، وتعكس تلك البساطة حالة

 ذلك الوقت.
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قد وحدود الزما  واملكا ، ه األلعاب هذ ألغت  وقد

، وهذا كافة جذبت أفراد املجتمع من املستويات العمرية

 اما يميزها، حيث بات اللعب عرب تلك األلعاب نشاطا 

ومن ثم طرحت هذه األلعاب يامرسه الكبري والصغري، 

العديد من التساؤالت والقضايا التي حازت اهتامم 

جاء يف مقدمتها العلوم الباحثني يف عدد من العلوم، 

الرتبوية وعلم النفس، ويعكس ذلك االهتامم املكانة التي 

باتت حتتلها قضايا األلعاب االلكرتوين يف ساحة البحث 

 العلمي االجتامعي.

وبمراجعة الباحث للدراسات السابقة التي اهتمت 

ببحث قضايا األلعاب اإللكرتوين؛ تبني له أ  القطاع 

سات يقع حتت مظلة التخصصات الكبري من تلك الدرا

الرتبوية فضالا عن علم النفس، وثمة ندرة يف الدراسات 

السوسيولوجية بوجه عام، وتلك التي تمعنى ببحث 

ارس فيه تلك األلعاب عىل  اإلطار االجتامعي الذي متم

 وجه اخلصوص.

يف ضوء ذلك جاءت فكرة الدراسة احلالية التي 

لكرتونية بني ستبحث يف موضوع ممارسة األلعاب اال

املراهقني يف املجتمع السعودي، وقد وقع اختيار الباحث 

ا لكوهنام أكثر الفئات عىل هذه الرشحية العمرية نظرا 

كام أوضحت  ،العمرية ممارسة لأللعاب اإللكرتونية

 (5155)الدراسات السابقة مثل دراسة حجازي 

ودراسة  (5155)ودراسة الشحروري والرياموي

 (5157) ودراسة مرشي (5151) الصواحلة

وعىل ذلك حدد الباحث مشكلة الدراسة يف القضية 

التالية: حمددات األلعاب اإللكرتونية بني املراهقني يف 

 .ويف إطار هذا الطرح للمشكلة ،املجتمع السعودي

الدراسات السابقة -ثانيا  

شكلت الدراسات الرتبوية والنفسية السواد األعظم 

األلعاب اإللكرتونية، وكا   من البحوث املعنية بقضايا

ذلك عىل حساب الدراسات االجتامعية التي اتسمت 

بالقلة عىل وجه العموم ويف املجتمع السعودي عىل وجه 

سهم يف حتديد موقع الدراسة اخلصوص، وهذا ما يم 

 الراهنة عىل خريطة الدراسات  السابقة.

 ،من الدراسات التي تقع حتت مظلة علم االجتامعو

 Andrewندرو وبرزبيلسكي أسة التي قام هبا تلك الدرا

& Przybylski  وقد هدفت الدراسة إىل التعرف عىل

خماوف الكثريين من بعض ألعاب املغامرة اإللكرتونية 

عىل أنه كد الباحث أالتي توفرها شبكات اإلنرتنت، وقد 

من الدراسات الكثرية واملعقدة املعنية بتلك  الرغم

رف عنها إال القليل من الناحية إال أننا ال نع ،األلعاب

التجريبية، خاصة فيام يتعلق بأسباب قبول أو رفض 

 (Przybylski,2014.p228-230بعض الناس هلا.)

( بدراسة خلصت فيها إىل 5156كم قامت بلغزايل )

  أفراد املجتمع عىل اختالف أعامرهم يامرسو  هذه أ

  لتلك أاأللعاب يف أوقات الفراغ وكذلك العمل، و

عىل صحة الالعبني، خاصة الذين  اسلبيّ  ااأللعاب تأثريا 

من تلك اآلثار زرع وساعات،  3يقضو  مدة تزيد عن 

 السلوك العدواين يف شخصية الطفل.

 (5156) بن مرزوقووقد أجرت كل من سعادو 

دراسة خلصت إىل العديد من النتائج يمكن إمجاهلا كام 

اإللكرتونية يثري شارت الباحثتا  إىل أ  ممارسة األلعاب أ

مما جيعله يستجيب  ؛من الرغبة واإلدما  لدى الطفل انوعا 

من خالل التقليد واملحاكاة لتلك  ،ويتفاعل معها

  السوكات العدوانية .

بدراسة عن الدالالت يف  (5158) وقامت مراد

األلعاب اإللكرتونية عرب الوسائط اإلعالمية اجلديدة 

النتائج إىل أ  املعارك وتأثريها عىل املراهقني، وخلصت 

أثناء ممارسة األلعاب يف  هي أكثر أشكال العنف تفضيالا 

  الدمار والنريا  وسفك الدماء.وثم القتل  ،اإللكرتونية

أما الدراسات التي تقع حتت مظلة املدخل الرتبوي 

فمنها دراسة  _وهي كثرية للغاية_

والتي خلص فيها إىل أ   (93-86،ص5155)القبايل

دالة إحصائي ا بني متوسطات درجات أفراد  اقا هناك فرو

املجموعتني التجريبية والضابطة تعزي إىل تطبيق 

  الربنامج لصالح املجموعة التجريبية.

 Fang-Yiوهندركس  فانج ييجرى كل من أوقد 

and Hendrix خلصت إىل أ  األلعاب  دراسة

هلا تأثري عىل عملية اسرتجاع  ،اإللكرتونية التنافسية
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برز  فقدلومات املكتسبة عن طريق أحد تلك اللعب، املع

ا لدى األطفال الذكور واإلناث يف عملية الفرق واضحا 

تذكر املعلومات بعد قيامهم بأداء لعبة إلكرتونية تنافسية 

-Fang-Yi and Hendrix,2009,p27). يف الرياضيات

43) 

حول أثر ( 5155)هناك دراسة قويدر  وكذلك فإ ّ 

اإللكرتونية عىل السلوكيات لدى األطفال، األلعاب 

وخلصت إىل أ  غالبية األطفال يقلدو  أبطاهلم املفضلني 

وهذا ما جيعلهم يتقمصو  شخصيات غري  ،يف األلعاب

 شخصياهتم

 (35-51،ص5151) وبحث الزيودي

االنعكاسات الرتبوية الستخدام االطفال لأللعاب 

أ  ثمة خماطر  اإللكرتونية، خلصت إىل أ  املعلامت يرو 

هلذه األلعاب من حيث دورها يف  حوادث العنف 

املدريس بأنواعه، وأ  األهايل يواجهو  معاناة حقيقية 

مما  ؛نتيجة سهر األطفال يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية

 يؤثر عىل جمهوداهتم الدراسية.

تأثري األلعاب اإللكرتونية ( 5155)وبحثت مهال 

عىل الطفل اجلزائري، خلصت نرتنت التي تلعب عىل اإل

واعتبار  ،ياد ظاهرة العنف لدى األطفالدفيها إىل از

مظاهر القوة والرضب أساس البطولة والغلبة، كام أكدت 

الدراسة عىل تأثري تلك األلعاب عىل التكوين العقيل 

 والنفيس واجلسدي للطفل.

دراسة  (513-531، ص5156) وأجرت حسن

لعاب اإللكرتونية عىل ميدانية حول تأثري ممارسة األ

الذكاء اللغوي واالجتامعي لدى األطفال، خلصت فيها 

إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال 

والذين ال  ،الذين يامرسو  األلعاب اإللكرتونية

 يامرسوهنا عىل مقياس الذكاء اللغوي. 

بدراسة حول أثر األلعاب  (5157) وقامت مرشي

اهلواتف الذكية عىل التحصيل الدرايس اإللكرتونية عرب 

للتلميذ اجلزائري، خلصت فيها إىل أ  أغلب التالميذ 

ا عرب اهلواتف يستخدمو  األلعاب اإللكرتونية يومي  

وأ  أغلب التالميذ يستخدمو  األلعاب  ،الذكية

م يفضلو  أهناإللكرتونية بدافع التسلية والرتفيه، و

ك األلعاب عىل التحصيل ا تؤثر تلألعاب املغامرة، وأخريا 

يف استخدام تلك  طويرجع ذلك إىل اإلفرا ،الدرايس

 األلعاب. 

بدراسة حول ( 5151)عقو  وبكه  وقام كل من 

انعكاسات ألعاب الفيديو عىل مستوى التحصيل 

الدرايس وبعض االنشطة الرياضية لدى التالميذ 

املراهقني، وقد خلصت النتائج إىل أ  مستوى أداء 

الدرايس يرتاجع لدى الطالب بمامرسة ألعاب التحصيل 

 مما يؤدي إىل العزوف عن النشاط الريايض. ؛الفيديو

دراسة ميدانية حول  ( 5156) إبراهيم ىجرأ وقد

إجيابيات األلعاب اإللكرتونية التي يامرسها األطفال، 

وقد خلصت الدراسة إىل أ  األمهات واملعلامت اتفقت 

أ  ممارسة األلعاب  :أمهها عىل عدد كبري من اإلجيابيات

سهم يف حتفيز اخليال لدى األطفال، اإللكرتونية تم 

 وتساعدهم عىل تعلم اللغة اإلنجليزية. 

والعويمر والعليام   ةكام أجرى كل من الصواحل

دراسة حول عالقة األلعاب اإللكرتونية ( 5156)

العنيفة بالسلوك العدواين والسلوك االجتامعي لدى 

أكدت نتائجها عىل عدم وجود فروق  ،أطفال الروضة

دالة إحصائية لعالقة األلعاب اإللكرتونية العنيفة عىل 

 .السلوك االجتامعي

تأثري ألعاب الفيديو عىل  وبيا   كيل وعمرووبحث 

 511معدالت الطلبة التحصيلية، وطبقت الدراسة عىل 

طالب وطالبة من طالب املرحلة االبتدائية، وخلصت 

ا معدالت الطلبة تتأثر بنسبة بسيطة جدا الدراسة إىل أ  

 Wakil , Shano ,Omer)% لكل ساعة لعب.55بلغت 

and Bayan ,2017) 

، 5155وأجرت كل من الشحروري والرياموي )

( دراسة حول أثر األلعاب اإللكرتونية عىل 637-619

عمليات التذكر وحل املشكالت واختاذ القرار لدى 

يف األرد ، وخلصت أطفال مرحلة الطفولة املتوسطة 

كبري عىل  الدراسة إىل أ  األلعاب اإللكرتونية هلا أثرٌ 

عمليات التذكر وحل املشكالت واختاذ القرار لدى أفراد 

  مقارنة باملجموعة الضابطة. ،املجموعة التجريبية
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وإىل جانب الدراسات السابقة هناك دراسات أخرى 

 ،نيةاعتنت ببحث قضايا ذات عالقة باأللعاب اإللكرتو

، من تلك وسلبياهتا أغلبها يناقش إجيابيات تلك األلعاب

التي أكد خالهلا   (5155) الدراسات دراسة اجلارودي

 ،  األلعاب اإللكرتونية متتاز بنواح إجيابية عديدةأعىل 

الذاكرة ورسعة التفكري، كام تطّور حّس فهي تنمي 

 املبادرة والتخطيط واملنطق.

إىل أ  لأللعاب  (5151) نباريكام أشار األ

الرتويح عن النفس يف  :اإللكرتونية إجيابيات عدة، منها

لتفكري الالعب  اكام أ  يف اللعب توسيعا  ،أوقات الفراغ

  وخياله.

عىل أ  األلعاب  (5151 أبو العينني)وأكدت دراسة 

لتعليم الطفل؛ إذ يكتشف الطفل  مهم   اإللكرتونية مصدرٌ 

الطفل بشكل مل يسبق له  من خالهلا الكثري، وتشبع خيال

 . مثيٌل 

إىل أ  ممارسة األلعاب  (5153) أيضا أشار حسن

اإللكرتونية ينعكس باإلجياب عىل األرسة واملجتمع، 

  إومن أهم ما حققته تلك األلعاب املتعة والتسلية، إذ 

وإهناك الدراسة والعمل يتطلب من  ،روتني احلياة اليومي

ليشعر فيها بالراحة  ؛الفرد إجياد أوقات خاصة له

واالستمتاع، فكانت األلعاب اإللكرتونية ملبية لتلك 

 احلاجة.

أما الباحثو  الذين أكدوا عىل سلبيات األلعاب 

التي أكدت يف  (5111) فمنهم السعدي ،اإللكرتونية

مقالة هلا عىل أ  ممارسة األلعاب اإللكرتونية كانت 

ه األلعاب السبب يف بعض املآيس، فقد ارتبطت نتائج هذ

األخرية بازدياد السلوك  اخالل اخلمسة والثالثني عاما 

وارتفاع معدل جرائم القتل واالغتصاب  ،العنيف

 واالعتداءات اخلطرية يف العديد من املجتمعات.

 موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:

بعد استعرض الباحث للدراسات السابقة التي 

إللكرتونية وممارستها من اعتنت ببحث قضايا األلعاب ا

قبل الشباب واملراهقني يف جمتمعات خمتلفة، يمكن حتديد 

موقع الدراسة الراهنة عىل خريطة الدراسات السابقة 

بالنظر إىل أبعاد مشكلة البحث احلالية، والتي ركزت عىل 

حمددات وخصائص استخدام املراهقني لأللعاب 

 اإللكرتونية.

واالختالف بني الدراسة وفيام يتعلق بأوجه االتفاق 

الراهنة والدراسات السابقة، فإ  الدراسة احلالية تتفق مع 

يف  -إ  مل يكن كل الدراسات-غالبية الدراسات السابقة 

منهجية البحث، حيث االعتامد عىل منهج املسح بالعينة 

كمنهج أسايس يف البحث، وعىل أداة االستبيا ، 

ن أوجه للحصول عىل البيانات املطلوبة، أما ع

االختالف، فإ  الدراسات السابقة ركزت بوجه عام عىل 

مسألة التأثريات املختلفة النامجة عن ممارسة األلعاب 

اإللكرتونية، سواء عىل املستوى الدراسة والتذكر 

عىل السلوك العنيف  _بالنسبة للدراسات الرتبوية_

بالنسبة لدراسات علم _وقضايا االنطواء والعزلة 

لدراسة الراهنة، فقد اعتنت بشكل أسايس النفس، أما ا

عىل بحث املحددات املختلفة التي تسم ممارسة املراهقني 

لأللعاب اإللكرتونية، وذلك من خالل الرتكيز عىل أربعة 

نقاط أساسية سبق اإلشارة إليها يف التعريف اإلجرائي 

 ملصطلح املحددات.

 

 أمهية الدراسة ومربرات اختيارها -ثالثا

ملضطرد يف ممارسة تلك اللعبة من قبل أفراد التزايد ا -5

وخاصة الشباب واملراهقني، ويكفي أ   كافة، املجتمع

حد األلعاب اإللكرتونية املعروفة بلعبة أ  أ نعرف  

مليو   53أكثر من  5157بابجي بيع منها منذ مارس 

 (Johnson et al,2019) نسخة.

يف احلالة العربية  وندرهتاقلة الدراسات االجتامعية  -5

 .واحلالة السعودية عىل وجه اخلصوص ،بوجه عام

ما أشارت إليه بعض الدوائر العلمية من أ  دراسات  -3

صعب الدراسات أتأثري األلعاب اإللكرتونية من 

ا؛و   ألكثرة املتغريات املتداخلة فيها، و أكثرها تعقيدا

مقصة يف هذا  -البحوث العربية -بحوثنا العلمية 

)مركز أسباب للدراسات والبحوث ب.اجلان

 (18، ص5151واإلعالم، 

إ  النتائج التي ستخلص إليها هذه الدراسة ستكو   -1

حروب بغاية يف األمهية بالنسبة للمعنيني بام يسمى 
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ا ستوضح وبشكل جيل التأثري إهنإذ  ؛اجليل اخلامس

النافذ للمجتمع االفرتايض وتقنيات املعلومات عىل 

 املجتمع السعودي.حياة اإلنسا  يف 

 

 أهداف الدراسة: -رابعا

 ،الباحث يف تلك الدراسة إىل حتقيق هدف عام ىسع

متثل يف وصف خصائص وحمددات األلعاب اإللكرتونية 

بني املراهقني يف املجتمع السعودي، وحتت مظلة هذه 

 اهلدف العام سعى الباحث إىل حتقيق األهداف التالية:

االجتامعية التي متيز حتديد ووصف خصائص البيئة  -

 األلعاب اإللكرتونية بني املراهقني يف جمتمع البحث.

أهم دوافع ممارسة املراهقني لأللعاب  حتديد ووصف -

 اإللكرتونية يف جمتمع البحث.

املكاسب املتحققة من ممارسة املراهقني  حتديد ووصف -

 لأللعاب اإللكرتونية.

النامجة عن ممارسة  األرضارأهم  حتديد ووصف -

 ملراهقني لأللعاب اإللكرتونية.ا

حتديد تأثري متغري النوع عىل ممارسة املراهقني لأللعاب  -

 اإللكرتونية.

 

 تساؤالت الدراسة: -خامسا

ما اخلصائص التي متيز بيئة األلعاب اإللكرتونية  -

 .)اللغة، املكا ، الزما ، التعاو ، اهلوية ...الخ

 .ما حمددات اللعب اإللكرتوين -

 سة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟ما دوافع ممار -

املتحققة من ممارسة املراهقني  املكاسبما أهم  -

 لأللعاب اإللكرتونية؟

ما أهم األرضار النامجة عن ممارسة املراهقني لأللعاب  -

 اإللكرتونية؟

ما درجة تأثري متغري النوع )ذكر/أنثى( عىل ممارسة  -

 املراهقني لأللعاب اإللكرتونية؟

 

 

 

 

 اإلطار النظري للدراسة:  -سادسا

 مفاهيم الدراسة-5

 مفهوم اللعب.أ

كام ورد يف معجم لسا  العرب يف اللغة  رف اللعب عم 

ِعب  "عىل النحو التايل:  ، ل  : ضد  اجِلدِّ اللَِّعبم واللَّْعبم

ة بعد  رَّ ل عَّب  م  ، وت  ب  ، وت الع  عَّب  ْعباا، ول  ِعـباا ول  بم ل  ْلع  ي 

ْدي عليهويقال لكل من . أمخرى ِمل  عمالا ال جيم ن ْفعاا:  ع 

ْلع بم  ما ِجْرم: والل ْعبةم  إِنام أ نت  الِعٌب. ْنج  به يم ْطر  كالشِّ

. وحكى اللحياين: ما رأ يت لك   : التِّْمثالم ونحوه. والل ْعبةم

ِزْد عىل ذلك. ابن السكيت  ن  من هذه، ومل ي  ْعبةا أ ْحس  لم

؟ فتضم  ْعبةم ْنجم يقول: لِـمن الل  ْطر  ا، أل هنا اسٌم. والشِّ هل  أ وَّ

ْعبٌة، والنَّْردم   (715-711، ص5991)بن منظور،  لم

وقد منحت فتحية كركوش اللعب قيمة اجتامعية 

تتضمن تعلم الطفل من خالله أسلوب االرتباط 

 ،الناشئة عن هذه االرتباطات كالتاملش باملجتمع وحلِّ 

)كركوش، ين.واملنهج الصحيح واملناسب ملعارشة اآلخر

 (51، ص5118

وعّرفت نسيمة بلغزايل اللعب بأنه نشاط حر موجه 

أو غري موجه ويكو  عىل شكل حركة، ويامرسه األطفال 

مجاعات أو فرادي ويستغل طاقة اجلسم الذهنية 

الرتباطه بالدوافع  ؛ويتصف بالرسعة واخلفة ،واحلركية

عىل وبه حيصل الطفل  ،وال جيهد الطفل ،الداخلية الذاتية

وال هدف له إال املتعة  ،ا من حياتهاملعلومات ويكو  جزءا 

 (51، ص5156)بلغزايل،  الوقت. يةوالتسلية ومتض

واللعب كام أوضحت حنا  الغناين عبارة عن نشاط 

جسمي أو فكري تتم املبادرة إليه من أجل التسلية، 

التلذذ والتنفيس عن الطاقة الفائضة يف والرتفيه، و

 ؛ة نشاط خاص بأوقات الفراغتقيقاجلسم، وهو يف ح

دف للتسلية والنأي عن النشاطات اليومية املألوفة، هي

، 5115)الغناين، بغض النظر عن نتيجته النهائية.

 (51ص

كام ذهب حممد احليلة إىل أ  اللعب نشاط يقوم به 

لغرض االستمتاع دو   ؛البرش بصورة فردية أو مجاعية

نه أاط يتضح دافع آخر، وبتحليل مضمو  هذا النش

وهو نشاط  ،امرس بطريقة فردية وأخرى مجاعيةنشاط يم 
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، يؤدي لغاية االستمتاع ،نساين حر وخالصإ  فحسبم

، 5115)احليلة، ا.ا أو ذهنيا ويكو  هذا النشاط حركيا 

 (5ص

 

 تعريف اللعب إجرائي ا:

يشري مفهوم اللعب إجرائي ا يف البحث الراهن إىل 

املراهقني لأللعاب ممارسة أفراد عينة البحث من 

اإللكرتونية، حسب املؤرشات اإلجرائية الواردة يف 

 مصطلح األلعاب اإللكرتونية.

 

 مفهوم األلعاب اإللكرتونيةب.

كنتيجة  5979ظهرت األلعاب اإللكرتونية منذ عام 

المتزاج احلاسب اإللكرتوين باخليال العلمي وتطوير 

 ويعد(،593،ص5993)عامد،استخدامات التليفزيو .

أول من  W.Hijinputhamاألمريكي ويليام هيجينبوتام 

لعبة التنس "وكا  اسمها  ،طور لعبة إلكرتونية تفاعلية

 (83، ص 5118)نمرود، ."لالعبني

ويشري عصام الضو وعمر حسني إىل أ  األلعاب 

تعني تفاعل بني  ،اإللكرتونية يف املفهوم االجتامعي

يف التعليم والتسلية لإلفادة من إمكاناهتا  ؛اإلنسا  واآللة

 (9،ص 5155)الضور وحسني،  والرتفيه.

واأللعاب اإللكرتونية نشاط ذهني بالدرجة األوىل 

ألعاب و من ألعاب الفيديو اخلاصة، يشمل كالا 

ألعاب اهلواتف النقالة.. بصفة عامة يضم والكمبيوتر، 

كل األلعاب ذات الصبغة اإللكرتونية، وهي برنامج 

يامرس هذا النشاط بطريقة ختتلف معلومايت لأللعاب، 

كو   ،عن الطريقة التي متارس هبا األنشطة األخرى

الوسائل التي تعتمد عليها هذه األخرية خاصة هبا، 

اهلواتف وونقصد بذلك احلواسيب املحمولة والثابتة، 

ألعاب الفيديو املتحركة واملحمولة، والنقالة، 

 (83،ص5118)نمرود، التلفاز.

تصنيفات الباحثني ألنواع األلعاب وقد تعددت 

اإللكرتونية، فالبعض قسمه عىل أساس األجهزة 

املستعملة يف اللعب، ومنهم من قسمه عىل أساس النوع 

ومنهم من قسمها عىل أساس عدد  ،ومضمو  األلعاب

األفراد املشاركني يف اللعبة، ومع ذلك يمكن ضمن هذا 

 التنوع حتديد ثالث عائالت كربى:

احلركة: تتميز هذه األلعاب بحاجة إىل  ألعاب -5

وعادة ما تزيد رسعة  ،مهارة حركية من قبل الالعبني

حركتها يف املستويات املتقدمة من اللعبة، لتصبح أكثر 

 (31،ص 5159)العكبي، صعوبة يف إدارة أحداثها.

ا ألعاب ألعاب الذكاء: ويطلق عليها أيضا  -5

اسرتاتيجية وألعاب التفكري، وتنقسم بدورها إىل أربعة 

ألعاب وأنواع فرعية وهي: ألعاب املغامرات والتفكري، 

ألعاب ذات طابع وذات طابع اسرتاتيجي اقتصادي، 

 ألعاب تقليدية:واسرتاتيجي عسكري، 

 ألعاب املغامرات والتفكري. -

 األلعاب االسرتاتيجية االقتصادية.-

 احلرب.. سرتاتيجيةاألعاب -

 األلعاب التقليدية.-

ألعاب التدريب: هي صورة طبق األصل  -3

ا الرياضية منها، وقواعدها لنشاطات واقعية خصوصا 

كألعاب مباراة كرة  ،ممثلة بدقة ومستمدة من الواقع

سباق السيارات. والتنس، والسلة، والقدم، 

 (.5117: 511)علواش،

آخر لأللعاب ا ستيفا  ناتكني تصنيفا  قدم كام

اإللكرتونية يعتمد عىل عدد املامرسني للعبة يف آ  واحد، 

األلعاب التي  نوعا  من األلعاب اإللكرتونية:  وهبذا فإ 

 يامرسها عدد منالعب واحد، واأللعاب التي   يامرسها

 (19، ص5119)فالق،  العبني

 

 التعريف اإلجرائي ملفهوم األلعاب اإللكرتونية:

لكرتونية يف البحث الراهن إىل تشري األلعاب اإل

األلعاب التي يامرسها املراهقو  من أفراد عينة البحث، 

والتي تعتمد يف عملها عىل أجهزة احلاسب اآليل، أو 

 اآليباد، أو اهلاتف اجلوال وتشمل األلعاب التالية:

 لعبة فورت نايت. -

      لعبة كود. -

 لعبة أوفر واتش. -

 لعبة فيفا. -
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 لعبة ببجي -

 كرافتلعبة ماين  -

وقد تم قياس هذه األلعاب من خالل تضمن أداة 

الدراسة )االستبانة( لسؤال يبني درجة ممارسة هذه 

 األلعاب من قبل أفراد عينة البحث.

 

 مفهوم املراهقني: .ب

تصف نبيلة أبو زيد املراهقة بأهنا مرحلة مهمة يف 

ذات طبيعة وخصائص بيولوجية واجتامعية  ،حياة األفراد

تتميز ببدايات وتغريات بيولوجية عند  ،عىل السواء

)أبو زيد،  وهي مرحلة ما بعد الطفولة. ،البنات واألوالد

 (73،ص5113

من أخطر  ويؤكد أنس غزوا  عىل أ  املراهقة تعد  

هبا اإلنسا  ضمن أطواره املختلفة التي  املراحل التي يمر  

تتسم بالتجدد املستمر، والرتقي يف معارج الصعود نحو 

 (36،ص5158)غزوا ،  الكامل اإلنساين الرشيد

ويف ذات االجتاه تؤكد هيا العطوي عىل أ  سن 

من أشد مراحل العمر خطورة، فيه يتحول  املراهقة يعد  

يته للحياة، ويعاين اإلنسا  من طفل إىل ناضج، وتتغري رؤ

من تغريات جسمية وفكرية كثرية تنمو معه من سن 

)العطوي،  الواحد والعرشين. ىاحلادية عرش وحت

 (55،ص5118

ويتصف هذا االنتقال يف املراحل العمرية للفرد 

بالتدرج نحو النضوج اجلنيس واجلسمي والعقيل 

والسلوك واالجتامعي، وتبدأ هذه املراحل بالبلوغ 

وتنتهي  ،الفسيولوجي املتمثل بالبلوغ اجلنيسوالتغري 

بمرحلة الرشد التي يتحقق فيها النضج االنفعايل 

االجتامعي، وتنقسم املراهقة ثالث مراحل وهي: مرحلة 

سنة( ، مرحلة املراهقة  51-55املراهقة املبكرة )

 55-58( ، مرحلة املراهقة املتأخرة )57-51املتوسطة )

 (319،ص5998)عقل، سنة(.

فقد أشار تقرير  ،يام يتعلق بتعريف هذا املصطلحوف

 Americanصادر عن اجلمعية األمريكية لعلم النفس 

Psychological Association  إىل أنه ال يوجد يف الوقت

 Americanاحلايل تعريف موحد ملصطلح املراهق.)

Psychological Association,2002) 

طفولة عىل مستوى املنظامت الدولية املعنية بالو

واملراهقة، وصفت منظمة األمم املتحدة للطفولة 

هنا الفرتة يف احلياة التي مل يعد فيها أ)اليونيسف( املراهقة ب

فيها الفرد بتغريات بدنية  ، وهي فرتة يمر  الفرد طفالا 

ويواجه املراهق تغريات يف التوقعات  ،ونفسية

والتصورات االجتامعية، ويصاحب هذه التغريات تطور 

وتنمو القدرة عىل التفكري املجرد  ،ونضج جنيس جسدي

إىل جانب الشعور بالوعي الذايت والنضج  ،والنقدي

 United Nations InternationalChildren's) العاطفي.

Emergency Fund,2015,p5) 

من التعريفات  اكبريا  دااويستعرض مجيل محداوي عد

  أالتي صكت ملصطلح املراهقة، وخيلص إىل القول ب

املراهقة بوجه عام هي فرتة انتقال من مرحلة الطفولة إىل 

مرحلة الرشد والرجولة، أو هي فرتة انتقال من مرحلة 

التبعية للوالدين إىل مرحلة االستقاللية واالعتامد عىل 

لبلوغ واالستعداد للزواج االذات، أو هي مرحلة 

أو هي فرتة االنتقال من عامل  ،والعمل وحتمل املسؤولية

)محداوي، درسة إىل عامل العمل وبناء األرسة. امل

 (9-8،ص5158

املراهقة بأهنا بناء يتطور Curtis وتصف كوريتس 

ا من خالل العوامل النفسية واالجتامعية ديناميكي  

والفسيولوجية والزمنية والثقافية، وهي السنوات التي 

تقع بني بداية سن البلوغ وتأسيس االستقالل 

ا التعريف الزمني األكثر شيوعا يشمل واالجتامعي، 

 ا.عاما  58إىل  51للمراهقة األعامر من 

هنا مرحلة النمو أوعرفت سائدة الغصني املراهقة ب

 ،اسنة تقريبا  53التي تبدأ يف سن البلوغ أي من سن 

أي حوايل الثامنة عرشة أو  ،وتنتهي يف سن النضج

 (8، ص5118)العصني،  العرشين من العمر.

مرحلة  اا للمراهقة بوصفهدم تعريفا وتبنت خدجية مق

التحول من سن الطفولة إىل سن الرشد، تتميز بمجموعة 

االجتامعية، ومن التغريات اجلسمية البيولوجية والنفسية 

فهي مرحلة قطيعة مع الصور الوالدية من أجل 
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االستقالل والبحث عن عالقات جديدة خارج املحيط 

املؤدي إىل  ليتمكن من الوصول إىل النضج ؛العائيل

 (19، ص5155)مقدم،  القدرة عىل الفعل.

طار العام وال خترج تعريفات املراهقة املختلفة عن اإل

التعريفات ، من ذلك و السابق و الذي سار فيه الباحث

(، و)الشيخ، 51،ص5985)حممود، التالية:

 (8،ص5151(، و )جدو، 33،ص5116

 

 التعريف اإلجرائي ملفهوم املراهقة يف الدراسة

 احلالية:

يف الدراسة الراهنة  إجرائي احدد الباحث املراهقة 

عرش  يةإىل دو  الثامن 51بالفئة العمرية الواقعة ما بني 

، من طالب وطالبات املدارس الثانوية بمجتمع اعاما 

  البحث.

وقد تم قياس هذا املفهوم من خالل تضمني أداة 

 البحث )االستبانة( لسؤال حول سن املبحوث.

 

 مصطلح املحددات ومؤرشات اإلجرائيةج. 

املحددات هي يف األصل مصطلح إحصائي، لكنه 

انتقل لالستخدام يف العلوم االجتامعية، ووفقا حلنا  

كشك ال يوجد اتفاق عىل تعريف دقيق ملفهوم 

املحددات، حيث تباينت تعريفات املصطلح حسب 

هدف كل دراسة وباحث، فالبعض عرفها بأهنا جمموعة 

التي حتيط بالشخص منذ مولده وتؤثر عىل  الظروف

تكوين شخصيته، والبعض اآلخر عرفها بأهنا ما يسود 

املجتمع من قوى ومؤثرات وأوضاع معينة متعلقة بتنظيم 

املجتمع، وتكو  هذه القوي واملؤثرات متفاعلة مع 

بعضها البعض، ويؤدي إىل نتائج تظهر يف سلوك 

 (511،ص5158األفراد)كشك،

حث مصطلح املحددات إجرائي ا يف ويعرف البا

 البحث الراهن عىل أنه يشري إىل:

ة االجتامعية التي متيز األلعاب يصائص البيئاخل -

 اإللكرتونية.

 دوافع ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية. -

املكاسب املتحققة من ممارسة املراهقني لأللعاب  -

 اإللكرتونية.

النامجة عن ممارسة املراهقني لأللعاب  األرضار -

 اإللكرتونية.

 

 التفسريات النظرية للعب -3

 تفسريات سوزانا ميلر لظاهرة لعب املراهقني 3-5

يقوم إىل اللعب بوصفه سلوك تنظر سوزانا ميلر 

بوظائف شتى يف جماالت اجتامعية معينة، يمكن أ  

ترتاوح من تلك التي تؤلف بني أعضاء اجلامعة 

إىل معارك  ،تامعية وتقوي الصداقات فيام بينهماالج

عن طريق  السيطرة التي تكاد تنحص يف نطاق اللعب

االعراف االجتامعية وغريها من رضوب الكبح، ومعارك 

من اللعب يف يشء، أما لعب االقتتال يف  السيطرة ال تعد  

منافع بيولوجية خمتلفة عام  يف األساس فيكو  له ،حد ذاته

 (7، ص5987)ميلر،ا  من منافع.يكو  للعدو

وتري ميلر أ  اللعب االجتامعي يعد أكرب فئة لعب 

منترشة بني األطفال، وتربط ميلر بني تنوع احلياة الثقافية 

وبني التنوع يف أنشطة اللعب واتساع مداها يف املجتمعات 

يف  بأ  اللعب املختلفة، وتنظر ميلر إىل أ  ذلك يعد دليالا 

ظيفة أو نتيجة لتنوع وثراء احلياة ما هو إال و األصل

الثقافية للكبار يف خمتلف املجتمعات، وتؤكد ميلر عىل 

أمهية عوامل أخرى مثل املناخ والغذاء والظروف التي 

طاقة وهي  إىل تؤثر عىل الصحة والنشاط ، فاللعب حيتاج

بالقطع غري متوفر ال عند الكبار وال الصغار يف جمتمع 

املزمن، وهو ما جيعلهم يفتقدو  يعاين من سوء التغذية 

حتي  ءإىل الطاقة مما يفقدهم القدرة عىل عمل أي يش

أكثر األشياء رضورية للحياة 

 (591-589،ص5987)ميلر،البسيطة.

أ  اختالفات العادات االجتامعية  وتؤكد ميلر عىل

حتدد إىل حد كبري املدى الذي يصل إليه األطفال يف 

  السلوك أاللعب مع بعضهم البعض، وتشري ميلر إىل 

ذا كانت إالبرشي هو أمر معقد للغاية، وتتساءل عام 

الدوافع االجتامعية يتم تعلمها خالل اللعب، أو ما إذا 

الدوافع االجتامعية؟  كا  اللعب هو الذي يتم عن طريق
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علق عىل أ  جابة عىل هذا السؤال وتم إولكنها ال تقدم 

ذلك السؤال يعد قضية غامضة ال يمكن الحد 

االحتاملني فيها أ  يستبعد االحتامل اآلخر استبعادا تاما 

 (591-589،ص5987)ميلر،

  اللعب االجتامعي عند املراهقني يزداد أوترى ميلر 

انية األخرى، فاألوالد ال عىل عكس األنواع احليو

وهو -يلجئو  بالرضورة إىل رضب بعضهم البعض 

كام ال  -األمر الشائع عند باقي  الثدييات يف تلك املرحلة

عب عند املراهقني إىل االنقضاض لتعمد مجاعات ال

العنيف عىل بعضها، ولكن البناء االجتامعي جلامعات 

 ا.ا وأكثر حتديدا اللعب يصبح أكثر وضوحا 

 (593،ص5987ر،)ميل

ويف حتديدها ملعنى اللعب تفرق ميلر بني النشاط 

 ،للحيوا  ىالذي يكو  له أولوية بالنسبة لإلنسا  وحت

 يئااوبني النشاط الذي يامرس حينام ال جيد اإلنسا  ش

هذا هو املعني احلقيقي للعب،  أنهخري بيفعله، وتصف األ

وتصف اللعب بأنه سلوك ينطوي عىل تناقض ظاهري 

استكشاف ملا هو مألوف، ومرا  عىل ما أصبح حتت  فهو

سيطرتنا بالفعل، وعدوا  ودي وجنس بال مجاع، 

واهتياج لليشء وسلوك اجتامعي غري حمدد بنشاط نوعي 

 مشرتك أو ببناء اجتامعي، وادعاء ال يقصد به اخلداع.

 (598،ص5987)ميلر،

 

 نظرية احلضور االجتامعي 3-5

 _أو الوجود_ ورترجع بداية نشأت نظرية احلض

االجتامعي إىل أواخر الثامنينات وأوائل التسعينات، حيث 

بدأ الباحثو  يف دراسة آثار استخدام الكمبيوتر كوسيط 

لعملية االتصال، وخلص البعض إىل أ  االتصاالت 

 Computer-Mediated"بواسطة احلاسوب

Communication" CMC  كانت بطبيعتها معادية

 Walther التوجه كل من ويسلرل هذا للمجتمع، مثّ 

،  Anderson ،& Park 5991واندرسو  وبارك  5996

قد  أنهب Hiltz & Turoff 5993اعرتف هيلتز وتريوف و

يتم تعزيز العالقات الشخصية من خالل نظم إدارة 

 احلاسوب.

وقد وضع كل من وليامز وكريست أصل نظرية 

ال احلضور االجتامعي، وذلك لرشح تأثري وسائل االتص

السلكية والالسلكية عىل الوجود االجتامعي )جودة 

الوجود االجتامعي(، لقد افرتض وليامز وكريستي أ  

  أوسائل االتصال ختتلف يف درجة احلضور االجتامعي و

 يف كيفية تفاعل الناس، ا مهاما هذه االختالفات تلعب دورا 

  وسائل أوحددا مفهوم احلضور االجتامعي باعتبار 

ن أ  حتدد طريقة تفاعل الناس وتواصلهم االتصال يمك

من وجهة نظرهم، فالناس ينظرو  إىل بعض وسائل 

اإلعالم عىل أهنا وسيلة للحصول عىل أعىل درجة من 

ا احلضور االجتامعي، فالفيديو عىل سبيل املثال حيقق نوعا 

خرى معتمدة عىل أمن احلضور يفوق وسيلة إعالمية 

 (Lowenthal,2009,p.3)الصوت فقط.

 سيةتقوم نظرية احلضور االجتامعي عىل فكرة أساو

 يف أ  درجة التفاعل االجتامعي بني أفراد اجلامعة امؤداه

أثناء عملية االتصال فيام بينهم تتوقف عىل درجة الوجود 

أو احلضور االجتامعي ألفراد هذه اجلامعة، ويعني ذلك 

أ  احلضور االجتامعي لكل فرد يف اجلامعة معناه 

حساس األطراف األخرى بمدى تفاعل هذا إالتواصل و

 (Lowenthal,2009,p3)الرشيك )التواجد اجلسدي(. 

ر االجتامعية عىل تأثري وسائل وتركز نظرية احلضو

 ,Rourke , Anderson, Garrison) اإلعالم عىل األفراد

 Archer,2001,p.154 هبدف رصد طبيعة هذا التأثري يف )

تشكيل التفاعل االجتامعي ودعم العالقات االجتامعية 

وقد  ،(Kurzendoefer,2016,p.44) بني املتفاعلني

 ،التواصل االجتامعيلت هذه النظرية أمهية قنوات فعَّ 

 ،وذلك من خالل تفعيل دور االتصال الغري لفظي

باإلضافة إىل التواجد اجلسدي لألفراد ورؤية كل منهام 

 (Tanis & Postmes,2003,p.677) لآلخر.

وتتبني نظرية احلضور االجتامعي فكرة أ  وسائل 

اإلعالم احلديثة توفر درجات عالية من التواجد 

يتم ذلك من خالل ، ستخدميهاواحلضور االجتامعي مل

، قدرهتا عىل صناعة قنوات متنوعة للتواصل االجتامعي

ويرتتب عىل ذلك زيادة التفاعل االجتامعي يف االتصال 

ومن خالهلا يمكن  ،بني األفراد املستخدمني هلذه القنوات
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حتديد درجة التفاعل بني املستخدمني هلذه القنوات 

 & Gunawardena) ومدى تأثرهم هبا.

Zittle,2002,P.121) 

يشري مصطلح احلضور االجتامعي إىل الشعور و

بالتواجد مع شخص آخر، ويتشكل هذا الشعور عرب 

الروابط االجتامعية التي يقوم هبا املرء مع الكيانات داخل 

والتي حتولت بفعل وسائل التواصل ، البيئة االتصاالتية

 (Hudson,2015,P25-26) احلديثة إىل بيئة افرتاضية.

ا إىل تلك النظرية أ  ثبت الباحثو  استنادا ألقد 

ا يف تشكيل لالتصاالت التي تتم بواسطة احلاسوب دورا 

احلضور االجتامعي للمتفاعلني يف بيئات التعليم 

والعمل، إال أ  ذلك الدور تعاظم عند االنتقال إىل البيئة 

قوية املعتمدة عىل اإلنرتنت، وهو األمر الذي مثل دفعة 

 .(Lowenthal,2009,P.3) للتعليم عرب اإلنرتنت

وتركز نظرية احلضور االجتامعي يف أحد منطلقاهتا 

عىل أ  احلضور املادي ال يلعب الدور السابق له يف 

تشكيل عملية التفاعل التي تتم عرب االتصال احلديث، 

احلديثة جعل  ةشخاص عرب البيئة االتصاالتيفتواجد األ

غري رضوري يف خلق التفاعل  ام أمرا الوجود املادي هل

  االجتامعي الفاعل واملستمر.

 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة: -خامسا

بالنظر إىل الطرح الذي قدمه  نوع الدراسة: -5

 عن األهداف التي فضالا  ،الباحث للمشكلة البحثية

من الدراسات  فإ  هذه الدراسة تعد   ،سعى إىل حتقيقها

 ذات الطبيعة الوصفية التحليلية .

 

 منهج الدراسة:  -5

بالعينة، بوصفه أحد  أ.منهج املسح االجتامعي

 يف املناهج الوصفية التي تتالءم مع اهلدف الرئيس

التعرف عىل خصائص وحمددات استخدام الشباب 

واملراهقني لأللعاب اإللكرتونية، وذلك عىل عينة عمدية 

 تلك األلعاب يف جمتمع البحث.من مستخدمي 

 

اعتمد الباحث بشكل رئيس عىل  :أدوات البحث -3

نة، حيث قام بتصميم استبانة تكونت من االستباأداة 

 البنود التالية:

 أسئلة للبيانات األولية. 1 -

 سؤال حول حمددات اللعبة.  55 -

عبارات تصف دوافع ممارسة األلعاب  7 -

 اإللكرتونية.

ممارسة األلعاب  عبارات تصف فوائد 51 -

 اإللكرتونية.

عبارات تصف األرضار النامجة عن ممارسة  8 -

 األلعاب اإللكرتونية.

 

 تصميم االستبانة:

قام ، أ. بعد مراجعة الكثري من الدراسات السابقة

للتعرف عىل أهم  ؛الباحث بتصميم استامرة استكشافية

وذلك  ،النقاط التي جيب أ  تتضمنها استامرة االستبيا 

 focus groupنقاشية الالل عمل عدد من احللقات من خ

وذلك للتعرف  ؛جلسات( مع جمموعات من الالعبني 1)

 عىل أفضل طريقة لصياغة أسئلة االستامرة بالنسبة هلم،

 ( العبني.8-1وكا  عدد الالعبني بكل جلسة )

: قام الباحث باختبار ثبات صدق االستبانهب. 

االستبانة من خالل إجراء الصدق الظاهري، فقد قام 

باختيار مخسة حمكمني لتقييم استامرة االستبيا ، الباحث 

وقد أبقى الباحث عىل االسئلة والعبارات التي بلغت 

 %  فأكثر.91نسبة االتفاق عليها من قبل املحكمني 

حصائي أ  ج. ثبات االستبانة: أثبت االختبار اال

بلغ  معامل الفا كرونبخ( معامل ثبات االستبانة )

وهو ما يعني أ  االستبانة تتمتع بدرجة عالية ( 1،98)

 من الثبات.

 

 عينة الدراسة: -1

نظرا ألنه ال توجد أي بيانات حول مجهور الدراسة 

)مماريس األلعاب اإللكرتونية من املراهقني( فقد اعتمد 

قام بالتطبيق عىل عينة  فقدية، الباحث عىل العينة العمد

وذلك من إطار املعاينة  مفردة(  581عمدية بلغ قوامها )
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تم سحب مفرداهتا طالب وطالبة ( وقد   651الذي بلغ )

داة أقام الباحث بتصميم فقد من خالل الطريقة امليرسة، 

من خالل جروبات طالب  ونرشها البحث األساسية

عض املعملني وباالستعانة بب ،وطالبات املدرسة

وقد جاءت استجابة واملعلامت يف املدرستني حمل البحث، 

مفردة ملدرسة  511) أفراد جمتمع البحث لالستبانة بواقع

مفردة ملدرسة الطالب(، وفيام ييل أهم  81الطالبات( و)

 خصائص عينة البحث:

% 6515أ. توزعت عينة الدراسة حسب النوع إىل 

 % من الذكور.3819ذكور و

ت عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي ب. توزع

عىل  حصلوا% من اآلباء 1518لألب عىل النحو التايل: 

% من املستوى الثانوي، و 3315تعليم جامعي فأعىل، و

 % من املستوى أقل من الثانوي.5319

ج. توزعت عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي 

% من مستوى التعليم 1116لألم عىل النحو التايل: 

% من مستوى التعليم اجلامعي فأغيل، 1313لثانوي، وا

 % من املستوى أقل من الثانوي.5515و

د. توزعت عينة الدراسة حسب دخل األرسة عىل 

ريال  6111% يبلغ دخل أرسهم 7513النحو التايل: 

% يقع دخل أرسهم ما بني الثالثة وأقل 5911فأكثر، و

ن % يقل دخلهم ع813من ست أالف ريال،ـ وأخريا 

 الثالث أالف ريال.

 

  حصائي للبيانات:خطة التحليل اإل -1

املعاجلة اإلحصائية لعبارات االستبانة وحساب  1-5

الوسط املرجح والوز  النسبي: اعتمد الباحث عىل 

اخلاميس يف وضع االستجابات، يبدأ هذا  مقياس ليكارت

أرفض "، وينتهي بـ1="أوافق بشدة"النمط بـ

.. هذا وقد اعتمد الباحث عىل حساب الوسط 5="بشدة

( لتحدد Weighted Meanاحلسايب )الوسط املرجح( )

ا للقيم التالية:Attitudeاالجتاه )  ( تبعا

 الوز  النسبي الوسط املرجح

 منخفض بشدة 518أقل من 

 منخفض 516إىل أقل من  518من 

 متوسط 311إىل أقل من  516من 

 مرتفع 115إىل أقل من  311من 

 مرتفع بشدة 115أكثر من 

 

 أساليب وطرق حتليل بيانات عينة البحث: 1-5

اعتمد الباحث عىل املعامالت واالختبارات 

 اإلحصائية التالية:

 املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري. -

 ( .t- testاختبار الفروق ) -

 

 جمتمع الدراسة: -6

تم تطبيق الدراسة امليدانية عىل عينة من طالب 

وطالبات مدرستني ثانويتني بمدينة حفر الباطن باململكة 

 العربية السعودية، ومها:

مدرسة اإلمام القرطبي الثانوية والواقعة . أ

بحي موسى األشعري، ويبلغ عدد طالهبا  

 طالب. 591

املدرسة الثانوية الثانية عرش بحي . ب

 طالبة. 331اخلالدية ويبلغ عدد طالباهتا 
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 نتائج الدراسة  -سادسا

 حمددات ممارسة األلعاب اإللكرتونية:-5

 األجهزة املستخدمة يف األلعاب اإللكرتونية 5-5

( توزيع أفراد عينة البحث حسب األجهزة املستخدمة يف 5جدول )

 )*(األلعاب اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 56.1 101 يبادأ

 35.6 64 باليستشن

 82.8 149 البتوب

كس بوكسإ  80 44.4 

 94.4 170 هاتف جوال

( نوعية األجهزة التي يستخدمها أفراد عينة 5تظهر بيانات اجلدول )

البحث يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية، ومن هذه البيانات يمكن القول 

بأ  جهاز اهلاتف اجلوال )املوبايل( احتل مركز الصدارة بنسبة مئوية 

يباد % ثم جهاز األ8518% يليه جهاز الالبتوب بنسبة 9111بلغت 

ويف الرتتيب  11111كس بوكس بنسبة % ثم جهاز اإل1615بنسبة 

 .%3116األخري جاء جهاز الباليستيشن بنسبة 

 

املدة التي يقضيها املراهقو  يف ممارسة األلعاب  5-5

 اإللكرتونية

( عدد الساعات التي يقضيها  أفراد عينة البحث يف ممارسة 5جدول )

 األلعاب اإللكرتونية

 سبة املئوية %الن التكرارات ك عدد الساعات

 11.1 20 ساعات 1إىل أقل من  5من

 13.9 25 ساعات 6إىل أقل من  1من 

 47.2 85 ساعات 8إىل أقل من  6من 

 27.8 50 ساعات فأكثر 8من 

 100.0 180 املجموع

% من إمجايل حجم عينة البحث 1715(  أ  5تظهر بيانات جدول ) 

ا، يف الوقت الذي يلعب ساعات يومي   ل من ثامينقيلعبو  ما بني ست إىل أ

ا، بينام أشار ساعات يومي   من الساعات يزيد عن الثامين ا% عددا 5718فيه 

ربع إىل أقل من ست أإىل أهنم يلعبو  مدة ترتاوح ما بني 53191

ساعات، ويف الرتتيب األخري جاء الذين يلعبو  مدة ترتاوح ما بني 

 ربع ساعات.أساعتني إىل أقل من 

 

 

 

 اعدد مرات اللعبة يومي   5-3

 ا( عدد مرات اللعب يومي  3جدول )

                                                           
 سمح للمبحوثني باجلمع بني أكثر من اختيار  )*(

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 10 18 واحدة مرة

 16.2 29 مرتني

 39.4 71 مرات ثالث

 مرات4

 فأكثر
62 34.4 

 100.0 180 املجموع

( أ  أكثر من ثلث حجم العينة تستخدم 3توضح بيانات اجلدول )

%، يليهم الذين يلعبوهنا 3911اليوم لعدد ثالث مرات بنسبة اللعبة يف 

%، 5615%. ثم الذي يلعبوهنا ملرتني بنسبة 3111لعدد أربع مرات بنسبة 

 %51ويف الرتتيب األخري جاءت نسبة الذين يلعبوهنا ملرة واحدة بنسبة 
 

 تكلفة استخدام األلعاب اإللكرتونية 5-1

أفراد عينة الدراسة عىل األلعاب ( يوضح تكلفة ما ينفقه 1جدول )

 اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 12.2 22 ريال 511أقل من 

 9.4 17 511ريال إىل أقل من  511من 

 51.7 93 ريال 311إىل أقل من  511من 

 26.7 48 ريال فأكثر 311من 

 100.0 100 املجموع

الغالبة من أفراد عينة البحث ( أ  النسبة 1توضح بيانات جدول )

ريال عىل األلعاب  311إىل أقل من  511% ينفقو  ما بني 1517بواقع 

يزيد عن الثالثامئة ريال  ااإللكرتونية يف الشهر، يليهم الذين ينفقو  مبلغا 

يقل عن املائة ريال بنسبة  ا%، ثم الذين ينفقو  مبلغا 5617بنسبة 

يرتاوح ما بني املائة  ا%، ويف الرتتيب األخري جاء الذين ينفقو  مبلغا 5515

 %.911ريال إىل أقل من املائتني بنسبة
 

 أنواع األلعاب اإللكرتونية  5-1

( توزيع أفراد عينة البحث حسب أنواع األلعاب اإللكرتونية 6جدول)

 )*(التي يامرسوهنا

 النسبة املئوية % التكرارات ك األلعابأنواع 

 46.7 84 فورت نايت

 52.8 95 كود

 33.3 60  أوفر واتش

 75 135 فيفا

 68.9 124 ببجي

 40 72 ماين كرافت

هناك ست ألعاب يامرسها املراهقو  من  أ ( 6تظهر بيانات جدول )

%، 71أفراد عينة الدراسة، جاء يف مقدمة تلك األلعاب لعبة فيفا بنسبة 

%، ثم لعبة 1518، ثم لعبة كود بنسبة 68191يليها لعبة ببجي بنسبة 

                                                           
 سمح للمبحوثني باجلمع ما بني أكثر من اختيار. )*(
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%، ويف 11%، ثم لعبة ماين كرافت بنسبة 1617فورت نايت بنسبة 

 %3313بنسبة الرتتيب األخري جاءت لعبة أوفر واتش 
 

 املكا  املفضل للعب  5-6

 ( األماكن التي يعلب من خالهلا أفراد عينة الدراسة7جدول )

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 66.7 120 من البيت 

 33.3 60 من أماكن أخرى 

 100.0 180 املجموع

 من قبل ( أ  البيت يمثل املكا  األكثر تفضيالا 7يوضح جدول )

أشار إيل ذلك  فقدأفراد عينة البحث ملامرسة األلعاب اإللكرتونية، 

 % من إمجايل عينة البحث.6617

 

طبيعة مضمو  األلعاب اإللكرتونية التي يامرسها  5-7

 أفراد عينة البحث

( توزيع أفراد العينة حسب طبيعة مضمو  األلعاب 8جدول)

 )*(اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك البيا 

 65 117 عنف وقتال ورسقات

 51.1 92 مغامرات وسيارات

 40 72 لعاب تفكري وختطيط أ

 68.9 124 ألعاب رياضية 

 100.0 160 املجموع

( أ  ألعاب الرياضة حتتل املرتبة األوىل بني 8توضح بيانات جدول )

ألعاب %، يليها 6819املراهقني من أفراد عينة الدراسة بنسبة بلغت 

%%، ثم ألعاب املغامرات والسيارات بنسبة 61العنف والقتال بنسبة 

 %.11%، وحتتل ألعاب التفكري والتخطيط املرتبة األخرية بنسبة 1515

 

 فردية ومجاعية اللعب 5-8

و مجاعية ممارستهم لأللعاب أ( توزيع أفراد العينة حسب فردية 9جدول )

 اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك عدد الساعات

 12.8 23 خواينإمع 

 77.7 140 مع أصحايب

 9.5 17 بمفردي

 %100 180 املجموع

( أ  الغالبية العظمي من أفراد عينة 9توضح بيانات جدول )

فقد البحث يفضلو  ممارسة األلعاب اإللكرتونية مع أصدقائهم، 

العينة، % من إمجايل حجم 7717بلغت نسبة الذين أكدوا عىل ذلك 

 وهو ما يعكس الطابع اجلامعي لأللعاب اإللكرتونية.

 

                                                           
 سمح للمبحوثني باجلمع بني أكثر من اختيار. )*(

 الرقابة من األرسة 5-9

( توزيع أفراد عينة البحث حسب رقابة األرسة عىل ممارستهم 51جدول )

 لأللعاب اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك عدد الساعات

 17.2 31 رقابة شديدة

 14.5 26 رقابة ضعيفة

ال توجد 

 رقابة 
123 6813 

 %100 180 املجموع

( أ  النسبة الغالبية من أفراد عينة البحث 51توضح بيانات اجلدول )

% أكدوا عىل أنه ال توجد رقابة من األرسة عىل ممارستهم 6813وبنسبة 

لأللعاب اإللكرتونية، يف حني أ  الذين وصفوا تلك الرقابة بأهنا شديدة 

 % بأهنا رقابة ضعيفة.5111بينام وصفها %، 5715بلغت نسبتهم 

 

 العمر عند ممارسة األلعاب اإللكرتونية  5-51

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر عند بداية ممارستهم 55جدول)

 لأللعاب اإللكرتونية

 النسبة املئوية % التكرارات ك عدد الساعات

 24.4 44 سنوات( 8منذ الطفولة )أقل من 

 58.9 106 51أقل من إىل   8من 

 16.7 30 58إىل  51من 

 %100 180 املجموع

( أ  النسبة الغالبة من أفراد عينة البحث 55توضح بيانات جدول )

إىل أقل من  ثامينالبدأوا يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية وهم يف سن ما بني 

 % بدأوا يف ممارسة تلك األلعاب وهم يف سن5111  أا، وأربعة عرش عاما 

% فقط هم الذين بدأوا اللعب يف 5617أعوام، يف حني أ   تقل عن الثامين

 ا.سن ما بني األربعة عرش والثامنية عرش عاما 

 

 دوافع ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية -5

( تقديرات أفراد عينة الدراسة لدوافع ممارسة املراهقني 55جدول )

 لأللعاب اإللكرتونية

املتوسط  البيا 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري 

 42441. 4.7875 الفراغ وقت قضاء

 81164. 3.9210 الغضب غن التنفيس

 83542. 1.7562 حب املغامرة واالستطالع واحلامس

 83140. 4.2014 املهارة إثبات

 85552. 4.6214 اصدقاء عىل التعرف

 41141. 4.5814 ثبات الذات والشعور بالقيمة بني اآلخرينإ

 42441. 3.7875 اجلرافيكس والرسوم واملؤثرات البصية اجلذابة
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( أ  هناك سبعة دوافع وراء اجتاه أفراد 55توضح بيانات اجلدول )

عينة الدراسة من املراهقني نحو ممارسة األلعاب اإللكرتونية، جاء يف 

يليه  ،(1178الرتتيب األول  دافع قضاء وقت الفراغ بمتوسط حسايب )

ثم ييل ذلك دافع   ،(1165ف عىل األصدقاء بمتوسط حسايب )دافع التعر

( ، 1118بمتوسط حسايب ) ثبات الذات والشعور بالقيمة بني اآلخرينإ

(، 1151ثم دافع حب املغامرة واالستطالع واحلامس بمتوسط حسايب )

ويف الرتتيب  ،(3195يليه دافع التنفيس عن الغضب بمتوسط حسايب )

 ،متع به تلك األلعاب من وسائل جذب وإهباراخلامس جاء دافع ما تت

تتمثل يف اجلرافيكس والرسوم واملؤثرات البصية بمتوسط حسايب 

 (.5171وأخريا دافع إثبات الذات والتفوق بمتوسط حسايب ) ،(3178)

 

 فوائد ممارسة األلعاب االلكرتونية  -3

من  ( تقديرات أفراد عينة الدراسة لالستفادة املتحققة هلم53جدول )

 ممارسة األلعاب اإللكرتونية

املتوسط  البيا 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري 

ي أتعلم الالعب التفكري بطريقه صحيحه يف 

 موقف
4.2969 .84623 

تنمى عند الالعب التواصل االجتامعي مع 

 خريناآل
4.3469 .67250 

 81024. 4.5375 تنمى عند الالعب روح الفريق 

والتحدي عند الالعب تنمية  قيمة الصرب 

 للوصول هلدفه
3.6531 .80782 

 72911. 3.4781 تعمل عىل تنمية املهارات الشخصية لالعب

ج الطاقة السلبية اخرإتساعد الالعب عىل 

 والعدوانية
4.8719 .69775 

لعاب عىل تنمية القدرات تعمل  هذه األ

 الذهنية 
4.5214 .87412 

ووقايته تعمل عىل شغل وقت فراغ الالعب 

 من االنغامس يف مسالك غري سوية
4.9214 .25147 

جانب االستنتاج  ةتعمل عىل زياده وتقوي   

 والتنبؤ والتوقع
4.7451 .25147 

 وا( أ  هناك تسعة فوائد حيققها ممارس53توضح بيانات جدول )

األلعاب اإللكرتونية من املراهقني حسب تقديرات أفراد عينة البحث، 

منها سبعة فوائد حصلت عىل تقدير مرتفع للغاية حسب الوز  النسبي 

الذي اعتمد عليه الباحث، ومن هذه البيانات يمكن القول أ  شغل وقت 

متثل أكرب  ،فراغ املراهقني ووقايتهم من االنغامس يف مسالك غري سوية

االختيار عىل  احاز هذ فقدفادة بالنسبة ملامريس األلعاب اإللكرتونية، است

الطاقة  إخراج(، يليه مساعدة الالعبني عىل 1195متوسط حسايب بلغ )

(، ويف الرتتيب الثالث جاءت 1187السلبية والعدوانية بمتوسط حسايب 

فائدة مساعدة الالعبني عىل زيادة وتقوية جانب االستنتاج والتنبؤ 

(، ييل ذلك ويف الرتتيب الرابع تنمية 1171لتوقع بمتوسط حسايب )وا

(، ويف الرتتيب 1113روح الفريق عند الالعبني بمتوسط حسايب )

اخلامس جاء فائدة تنمية القدرات الذهنية لالعبني بمتوسط حسايب 

(، ثم فائدة تنمية التواصل االجتامعي مع اآلخرين بمتوسط 1115)

ك فائدة تعليم الالعبني التفكري بطريقة صحيحة (، ييل ذل1131حسايب )

 (.1159يف مواقف احلياة املختلفة بمتوسط حسايب )

كام تظهر البيانات أيضا فائدتني حصلتا عىل تقدير مرتفع من قبل 

أفراد عينة البحث، األويل فائدة تنمية قيمة الصرب والتحدي عند الالعبني 

(، ثم فائدة تنمية املهارات 3161ألجل حتقيق أهدافهم بمتوسط حسايب )

 (.3117الشخصية عند الالعبني بمتوسط حسايب )

 

رضار النامجة  عن ممارسة املراهقني لأللعاب األ-1

 اإللكرتونية 

رضار النامجة عن ممارسة ( تقديرات أفراد عينة الدراسة لأل51جدول )

 األلعاب اإللكرتونية

املتوسط  البيا 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري 

 84623. 2.2969 ضعف الرتكيز واالنتباه

 67250. 2.3469 صعوبة املذاكرة واالستيعاب

ضعف العالقات االجتامعية مع األرسة 

 واألقارب
4.8719 .81024 

 80782. 4.6531 املعاناة من قلة النوم

 72911. 3.7451 الشعور باإلرهاق والصداع املستمر

 69775. 4.5375 تأثري سلبي عىل النظر

آالم يف العضالت أو الظهر أو العمود 

 الفقري
2.5214 .51241 

تتضمن بعض األلعاب لقطات أو مشاهد 

 خملة باألخالق والرشع
1.3469 .82154 

أرضار نامجة عن ممارسة املراهقني  ية( ثامن51تظهر بيانات جدول)

لأللعاب اإللكرتونية، من بني األرضار الثامنية هناك ثالثة أرضار حصلت 

عىل تقدير مرتفع للغاية من قبل أفراد عينة البحث، بوز  نسبي زاد عن 

(، يف الرتتيب األول جاء ضعف العالقات االجتامعية مع األرسة 1151)

املعاناة من قلة ب، يليه الرضر اخلاص (1187واألقارب بمتوسط حسايب )

( ، ثم التأثري السلبي عىل النظر بمتوسط 1163النوم بمتوسط حسايب )

حصل عىل وز  نسبي سلبي    عن ذلك هناك تأثريٌ (، فضالا 1113حسايب )

وهو الشعور اإلرهاق والصداع املستمر بمتوسط حسايب  ،مرتفع

(3171.) 
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 استجابات أفراد عينة الدراسةتأثري متغري النوع عىل  -1

( يوضح الفروق بني عينة الذكور وعينة اإلناث عىل بعض 51جدول )

 بنود االستبيا 

 النوع البعد
N Mean 

-Sig. (2 (tقيمة )
tailed) 

دوافع ممارسة األلعاب  

 اإللكرتونية

 2.1321 551 ذكر
.540 .589 

 2.1028 71 انثي

 1.8251 551 ذكر الفوائد املتحققة 
3.369** .001 

 1.0214 71 انثي

 2.2141 551 ذكر األرضار النامجة
4.089** .000 

 1.8224 71 انثي

 (1111* دالة عند مستوى معنوية )

 (1115** دالة عند مستوى معنوية )

باستخدام االختبار االحصائي )ت( لقياس الفروق بني جمموعتني 

 ( اآليت:51توضح بيانات جدول )

ال توجد فروق بني عينة الذكور وعينة اإلناث عىل البعد اخلاص  أ.

 بدوافع ممارسة األلعاب اإللكرتونية.

ب.  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بلغ 

( بني عينتي الذكور واإلناث عىل البعد اخلاص بالفوائد املتحققة 1115)

 ذكور.من ممارسة األلعاب اإللكرتونية لصالح عينة ال

ج. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بلغ 

( بني عينتي الذكور واإلناث عىل البعد اخلاص باألرضار النامجة 1115)

 عن ممارسة األلعاب اإللكرتونية لصالح عينة الذكور.

 

 مناقشة نتائج الدراسة:

من  اعددا  أ  هناككشفت نتائج الدراسة امليدانية 

، جاء يف مقدمتها التي متيز بيئة األلعاب اإللكرتونية املحددات

ا بني املراهقني أ  اهلاتف اجلوال يعد الوسيلة األكثر انتشارا 

يباد، ملامرسة األلعاب اإللكرتونية، يليه الالب توب ثم اآل

وتعكس تلك النتيجة االنتشار اهلائل لتلك األجهزة يف 

عىل وجه  عن دعم هذه األجهزة الوقت الراهن، فضالا 

ا للعديد من األلعاب اإللكرتونية التي يامرسها اخلصوص تقنيا 

 والشباب. و املراهق

وتتفق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه بعض الدراسات 

( 5158( ودراسة )مراد،5156السابقة مثل دراسة )بلغزايل،

(، ومن هذه النتائج يمكن القول بأ  5155ودراسة )قويدر،

ة عىل شبكة اإلنرتنت أصبحت متثل أجهزة االتصال املعتمد

ا مهام  من حياة املراهقني عىل وجه العموم، ويعطي لنا  جزءا

ذلك فكرة عن التطور الذي طال األلعاب كنشاط إنساين يف 

العص احلديث، وهذا التطور يعزز من تأثري تلك األلعاب 

 التي توصف باإللكرتونية يف حياة مستخدميها.

الوقت الذي يقضيه املراهقو  يف  ومتثل املحدد الثاين يف

ممارسة األلعاب اإللكرتونية، وقد كشفت النتائج امليدانية عن 

%( يامرسو  1715أ  ما يقارب من نصف حجم العينة )

ساعات،  تلك األلعاب لفرتة ما بني ست إىل أقل من ثامين

وتتفق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه وهي مدة طويلة، 

(، 5151مثل دراسة )الزيودي، بعض الدراسات السابقة

(، ودراسة 5156(، ودراسة )حسن،5155ودراسة )مها،

( فقد اتفقت تلك الدراسات عىل أ  األطفال 5157)مرشي،

يقضو  وقتاا طويالا يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية، وهو أمر 

عكس لنا بشكل واضح املساحة التي باتت حتتلها األلعاب ي

ا إىل األثار اهقني، وتلفت نظرنا أيضا اإللكرتونية يف حياة املر

التي يمكن أ  ترتتب عىل هذا الوقت الطويل الذي يقضيه 

املراهق يف ممارسة اللعبة، سواء ما تعلق منها بالتحصيل 

ثار املجتمعية األخرى، وهي موضوع ألحد أو اآل ،الدرايس

 ا.تساؤالت الدراسة سيتم التعرض له يف املناقشة الحقا 

املهمة التي كشفت عنها النتائج امليدانية، من املحددات و

املحدد اخلاص بتكلفة استخدام املراهقني لأللعاب 

اإللكرتونية، وقد كشفت النتائج عن أ  غالبية أفراد العينة 

يرتاوح ما بني املائتني إىل أقل من  ا%( ينفقو  مبلغا 1517)

يزيد  ا%( مبلغا 5617ثالثامئة ريال سعودي، يف حني ينفق )

وتتفق تلك النتيجة مع ما  لثالثامئة ريال سعودي،عن ا

خلصت إليه بعض الدراسات السابقة من التكلفة االقتصادية 

ارس عرب  املرتفعة الستخدام األلعاب اإللكرتونية التي متم

( ودراسة 5156شبكة اإلنرتنت مثل دراسة ))إبراهيم،

وتعطي لنا تلك النتائج  ( ،5153)الشحروري والرياموي،

عن اجلانب االقتصادي ملامرسة األلعاب  اضحة فكرة و

اإللكرتونية من قبل املراهقني، وينفق املراهقو  هذه األموال 

إما يف تكلفة الدخول عىل  الشبكة الدولية للمعلومات 

  غالبية تلك األلعاب متارس بشكل أعىل اعتبار  ،)اإلنرتنت(

ثم مبارش )أو  الين( ولذلك يطلق عليها ألعاب عىل اخلط، 

ا هناك تكلفة مادية تتمثل يف رشاء مستلزمات تلك أيضا 

األلعاب، حيث حترص الرشكات املصممة هلذه األلعاب عىل 
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تصميم منتجات خاصة هبا، يضطر الالعبو  إىل رشائها 

 لالستمرار يف اللعب.

ا نوعية األلعاب التي من املحددات املهمة للغاية أيضا و

ا النتائج امليدانية، حيث يامرسها املراهقو  والتي كشفت عنه

أوضحت النتائج أ  هناك ست ألعاب جاء يف مقدمتها لعبة 

فيفا وهي لعبة رياضية، يليها لعبة ببجي وهي لعبة عنف 

ثم لعبة ماي كرافت  ،وقتال، ثم لعبة كود وهي لعبة مغامرات

وهي لعبة ختطيط اسرتاتيجي. و املالحظة املهمة التي رصدها 

  هذه األلعاب مجيعها أ :مرين، األولالباحث هنا تتعلق بأ

تنتجها رشكات غربية وال يوجد بيها أي لعبة عربية، وهو ما 

يعطي لنا داللة واضحة عن الدور الذي يمكن أ  متارسه 

تلك األلعاب يف تشكيل وعي املراهقني وتشكيل سلوكياهتم 

ما األمر الثاين فخاص بطبيعة أامط املامرسات احلياتية هلم، أنو

، فباستثناء لعبة الفيفا وهي لعبة ومضموهنا األلعابتلك 

متخصصة يف كرة القدم،  ولعبة ماي كرافت وهي لعبة 

ختطيط اسرتاتيجي، فإ  باقي األلعاب هي ألعاب ذات طابع 

ا أمر له خطورته املتمثلة فيام يمكن أ  عنيف وقتايل، وهو أيضا 

 ترتكه تلك األلعاب من تأثري يف تشكيل السلوك العنيف

 للمراهقني يف هذه املرحلة العمرية عىل وجه اخلصوص.

من املحددات املهمة أيضا ما كشفت عنه النتائج امليدانية و

 فقدفيام يتعلق بجامعية األلعاب اإللكرتونية بني املراهقني، 

%( يامرسو  7717  غالبية املراهقني )أأوضحت النتائج 

 :األولتلك األلعاب مع أصدقائهم، وهو أمر له وجها ، 

دور هذه األلعاب  :الطبيعة االجتامعية هلذه األلعاب، والثاين

يف ابتعاد املراهقني عن أفراد أرسهم، فقد كشفت النتائج 

% فقط من أفراد عينة البحث يلعبو  5518امليدانية عن أ  

 مع إخواهنم، وهو ما يعطي تلك األلعاب طبيعة مزدوجة.

نظرية  ويمكن فهم هذه النتيجة يف ضوء مقوالت

بالنسبة _احلضور االجتامعي، إذ إ  تلك األلعاب متثل 

ساحة اجتامعية إلثبات احلضور أو الذات،  _ملستخدميها

وهو األمر الذي أكدته الدراسات السابقة، مثل دراسة 

( التي أوضحت أ  ممارسة الشباب 5158)طلعبت،

ا اجتامعي ا إلثبات احلضور  لأللعاب اإللكرتونية يعد  سلوكا

 الجتامعي هلؤالء الشباب.ا

ا ما كشفت عنه النتائج من املحددات املهمة للغاية أيضا و

امليدانية حول الرقابة التي متارسها األرسة عىل املراهقني يف 

ممارساهتم لأللعاب اإللكرتونية، فقد كشت النتائج عن أ  

%( أكدوا عىل 6813الغالبية العظمي من أفراد عينة البحث )

عليهم أي رقابة من قبل األرسة يف ممارستهم أنه ال توجد 

% من العينة وصف 5111لأللعاب اإللكرتونية، يف حني أ  

تلك الرقابة بأهنا ضعيفة، وهو ما يعني أ  األرس يف جمتمع 

 خلطورة ما يمكن أ  متثله تلك األلعاب البحث ال تلقي باالا 

، هموما ترتكه من آثار يف  حياة األبناء، خاصة املراهقني من

وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع بعض نتائج الدراسات 

السابقة التي أكدت عىل ضعف الدور األرسي يف متابعة 

ممارسة األبناء لأللعاب اإللكرتونية، منها دراسة 

(، ودراسة 5153(، ودراسة )احلريب،5155)القبايل،

(، 5155(، ودراسة )مهال،5155)قويدر،

أظهرت نتائج تلك (، فقد 5155ودراسة)اجلارودي،

الدراسات تراجع الدور األرسي يف مسألة مراقبة األبناء ، 

شمل ذلك ضعف مراقبة الوقت ومراقبة األلعاب التي 

 يلعبوهنا، وهي مسألة غاية يف اخلطورة.

إذا ما أخذنا يف وخطورهتا وتتضح أمهية النتيجة السابقة 

االعتبار النتيجة امليدانية اخلاصة بعمر أفراد العينة عند بداية 

أوضحت الدراسة امليدانية فقد ممارسة األلعاب اإللكرتونية، 

% من أفراد العينة بدأوا ممارسة تلك األلعاب 1819عن أ  

ا، وهي مرحلة عرش عاما  األربعةوهم يف سن ما بني الثامنة و

ا، تتجه فيها شخصية املراهق واإلنسا  عموما خطرية يف حياة 

ثبات الذات، مع ما تفرضه إاإلنسا  نحو امليل لالستقالل و

بة من حتوالت يف أنامط السلوك اإلنساين، عىل نحو غتلك الر

 ما أوضح العلامء يف علم نفس النمو.

وفيام يتعلق بدوافع ممارسة املراهقني لأللعاب 

اسة امليدانية عن أ  هناك اإللكرتونية، كشفت نتائج الدر

سبعة دوافع وراء ممارسة املراهقني لأللعاب اإللكرتونية، ما 

هيم الباحث وما يلفت النظر يف هذه الدوافع، الدافع األول 

 ،(1178املرتبط بقضاء وقت الفرغ ) متوسط حسايب 

والدافع الثاين املرتبط بتكوين األصدقاء )متوسط حسايب 

ئج مع ما خلصت إليه بعض وتتفق تلك النتا(، 1165

( ودراسة )أبو 5153الدراسات السابقة منها دراسة )حسن،
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(  التي أوضحت دور عوامل من قبيل وقت 5151العينني،

الفراغ والتسلية يف اجتاه األطفال نحو ممارسة األلعاب 

 اإللكرتونية عىل وجه اخلصوص.

ويمكن للباحث القول بأ  دوافع ممارسة املراهقني 

حسب وجهة _اإللكرتونية مسألة يمكن النظر إليها لأللعاب 

بوصفها عملية اجتامعية تتم بطريقة غري  _نظر سوزانا ميلر

رسمية، فاأللعاب االجتامعية من وجهة نظر ميلر يزداد لدى 

املراهقني، ويعزز ذلك الفهم من وجهة نظر الباحث الطابع 

فراد االجتامعي واجلامعي لأللعاب اإللكرتونية التي أشار أ

عينة الدراسة إىل ممارستهم هلا بشكل مكثف مثل لعبة فيفا، 

وهي لعبة رياضية يشرتك فيها أكثر من العب، ولعبة بابجي 

 وهي من أشهر األلعاب اجلامعية العاملية يف الوقت الراهن.

ومن الدوافع املهمة التي كشفت عنها النتائج امليدانية، 

أ  ممارستهم لأللعاب  الدافع املرتبط بتأكيد املراهقني عىل

اإللكرتونية يعود إىل دافع إثبات الذات والشعور بالقيمة بني 

اآلخرين، وهو دافع يمكن فهمه بشكل تام يف ضوء نظرية 

ا مماحلضور االجتامعي، فاأللعاب اإللكرتونية وهي جزء 

توفر  ،يمكن أ  نطلق عليه النظام اإلعالمي العاملي

ضور االجتامعي مع للمراهقني درجات عالية من احل

اآلخرين، فالوجود يف بيئة التفاعل الذي تصنعها األلعاب 

ثبات إاإللكرتونية يمنح املراهقني فرصة جيدة للتفاعل و

ا باحلضور مع اآلخرين وتفتح له الذات ومتنحه شعورا 

 مسارات للتفوق واملنافسة.

أما عن الفوائد التي حيققها املراهقو  من ممارستهم 

كرتونية، فقد أوضحت نتائج الدراسة امليدانية لأللعاب اإلل

األلعاب اإللكرتونية من  واأ  هناك تسع فوائد حيققها ممارس

املراهقني، ما هيمنا منها الفوائد املتعلقة بشغل وقت الفراغ 

ومساعدة املراهقني عىل تفريغ الطاقة السلبية والعدوانية 

تنبؤ ومساعدة الالعبني عىل تقوية جانب االستنتاج وال

وتنمية التواصل  ،لالعبنياوتنمية روح الفريق عند  ،والتوقع

، ويف ذلك تتفق الدراسة احلالية مع ما االجتامعي مع اآلخرين

واحلة ( ودراسة )الص5153يه دراسة )حسن،خلصت إل

 (.5156وآخرو ،

ويمكن فهم تلك الفوائد يف ضوء أفكار سوزانا ميلز يف 

اللعب من منظور ميلر نظريتها حول اللعب االجتامعي، ف

ليس جمرد سلوك ذات وظيفة بيولوجية، بل ممارسة اجتامعية 

يقوم بوظائف شتي يف جماالت اجتامعية خمتلفة، ترتاوح ما بني 

طلقت عليه أتقوية الصداقات والتعارف االجتامعي وإجياد ما 

ميلر باملساحة االجتامعية يف حياة املراهق، وهي املساحة التي 

 عىل أرض الواقع إىل عبارة قضاء وقت الفراغ. يمكن ترمجتها

واللعب ووفقا لتلك النتائج يعد آلية مهمة يمكن من 

خالهلا حتقيق املراهق للكثري من األهداف اإلجيابية، مثل 

مما يكسبهم يف  ؛اكتساب اخلربات وتعزيز الصالت مع الكبار

 عن تنوع األنشطة التي يامرسها النهاية جتارب ثرية، فضالا 

إجيايب عىل  يكو  له انعكاٌس  ، وهذاأثناء اللعب و  يفراهقامل

شارت إليه الكثري من أتنمية قدراهتم الذاتية، وهو أمر 

 الدراسات السابقة.

  احلديث عن اجلوانب اإلجيابية ملامرسة املراهقني أغري 

ا أ  تلك األلعاب ليس هلا لأللعاب اإللكرتونية ال يعني مطلقا 

مر الذي أكدت عليه النتائج امليدانية، جوانب سلبية، وهو األ

من هذه اجلوانب دور تلك األلعاب يف إضعاف العالقات 

من قلة النوم  ،االجتامعية للمراهقني مع أرسهم ومعاناهتم

 واإلرهاق والصداع املستمر.

وما هيمنا يف تلك اآلثار ويلفت االنتباه يف ذات الوقت 

ف العالقات اجلانب االجتامعي منها والذي يتعلق بضع

االجتامعية مع األرسة واألهل، وهو أمر جيعل لأللعاب 

وجها ،  _فيام يتعلق بالعالقات االجتامعية_اإللكرتونية 

ا لنظرية الوجود االجتامعية   تلك األلعاب ووفقا أاألول 

وتنمي من  ،تعزز من شبكة العالقات االجتامعية لالعب

حساسه بالذات وتشعره بقيمته بني اآلخرين، ومن جانب إ

ا نظرا  ؛خر تعمل تلك األلعاب عىل عزل الالعبني عن أرسهمآ

الكوهنا تستغرق  ا كبريا للغاية من وقتهم، يفضل  جزءا

الالعبو  خالل هذا الوقت التواجد مع أقراهنم وليس 

 إخواهنم أو باقي أفراد أرسهم.

 

 راجع:قائمة امل

 املراجع العربية:

إجيابيات األلعاب  .(5156إبراهيم، نداء سليم إبراهيم )

( 6-3اإللكرتونية التي يامرسها أطفال الفئة العمرية )

سنوات وسلبياهتا من وجهة نظر األمهات ومعلامت 
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( جامعة غري منشورةرسالة ماجستري، ) .رياض األطفال

 رد .األ .كلية العلوم الرتبوية.الرشق األوسط

الدوافع النفسية  .(5113أبو زيد، نبيلة أمني عىل )

واالجتامعية املرتبطة باستخدام أجهزة االتصال لدى 

اهليئة املصية العامة  ،جملة علم النفساملراهقني، 

 (.66 للكتاب)

 ”باليستيشن“(. حياة أفضل بال 5151) ، عالءأبو العينني 

إلكرتوين  حلصول عليه من املوقعا تم. اإلسالم رسالة

 : 9/51/5151بتاريخ  التايل

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=35
02 

(، أثر األلعاب 5153الشحروري، مها و الرياموي، حممد )

 املشكالت واختاذ اإللكرتونية عىل عمليات التذكر وحلِّ 

القرار لدى أطفال مرحلة الطفولة املتوسطة يف األرد ، 

 .619-637 (5) 38جملة دراسات العلوم الرتبوية، 

رضار العاب الكمبيوتر عىل أ(. 5155اجلارودي، حسني )

طفال. تم أخذه من املوقع اإللكرتوين التايل بتاريخ األ

9/51/5151 : 

topic-goo.com/t596-http://waelarabic.in 
(. نصائح مهمة ملتابعي األلعاب 5151نباري، باسم )األ

اإللكرتونية. تم احلصول عليه من املوقع اإللكرتوين 

 :9/51/5151التايل  بتاريخ 

topic-http://alexmedia.forumsmotions.com/t150 
الصواحلة، عىل سليام ، العويمر، يرسي راشد والعليامت، 

عالقة األلعاب اإللكرتونية  .(5156عىل مصطفى )

بالسلوك العدواين والسلوك االجتامعي لدى أطفال 

جملة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث الروضة، 

 .56)( 1، لدراسات الرتبوية والنفسيةوا

االنعكاسات الرتبوية الستخدام  .(5151الزيودي، ماجد )

األطفال لأللعاب اإللكرتونية كام يراها معلمو وأولياء 

جملة جامعة أمور طلبة املدارس االبتدائية باملدينة املنورة. 

 .(5) 51، السعودية، طيبة للعلوم الرتبوية

فاعلية برنامج إثرائي قائم عىل األلعاب  ,(5155القبايل، حيي )

الذكية يف تطوير مهارات حل املشكالت والدافعية 

املجلة لإلنجاز لدى الطالبة املتفوقني يف السعودية، 

 .(1) 3، العربية لتطوير التفوق

جملة احتاد الطالب املراهق وأزمة اهلوية،  .(5116الشيخ، دع )

 .(5) 1، ساجلامعات العربية للرتبية وعلم النف

النمو النفيس  .(5118العصني، سائدة مجال حممد )

واالجتامعي لدى طلبة املرحلة األساسية العليا بغزة 

، رسالة املشكالت االجتامعية وعالقته بقدرهتم عىل حلِّ 

 (، اجلامعة اإلسالمية، غزة.غري منشورةماجستري )

إحياء  .(5111حامد حممد بن حممد ) وزايل، اإلمام أبغال

، دار ابن حزم، اجلزء "كتاب رياضة النفس"علوم الدين 

 الثالث، بريوت.

 .(5155الضور، عصام عبد اهلل وحسني، عمر حسن )

جملة ألعاب األطفال اإللكرتونية وأثرها عىل تربيتهم، 

، جامعة القرآ  الكريم وتأصيل 555، العلوم الرتبوية

 العلوم، السودا .

اللعب عند األطفال.  .(5115)العناين، حنا  العناين، 

 ، دار الفكر، األرد .األسس النظرية والتطبيقية

األلعاب الرتبوية وتقنيات  .(5115احليلة، حممد حممود )

 ، دار املسرية، عام ، األرد .إنتاجها

(. اخلطر يف العاب الفيديو لألطفال.  5111السعد، نورة )

 .53116. جريدة الرياض

أثر األلعاب  .(5155ي، حممد )الشحروري، مها والريامو

اإللكرتونية عىل عمليات التذكر وحل املشكالت واختاذ 

القرار لدى أطفال مرحلة الطفولة املتوسطة يف األرد ، 

، املجلد جمدلة دراسات العلوم الرتبوية، اجلامعة األردنية

(5). 

عالقة األلعاب  .(5151) الصواحلة، عىل سليام  مفلح

بالسلوك العدواين والسلوك  اإللكرتونية العنيفة

جملة جامعة القدس االجتامعي لدى أطفال الروضة، 

 .(56)1، املفتوحة لألبحاث والدراسات الرتبوية

األطفال،  داللعب عن .(5115) الغناين، حنا  عبد احلميد

 ، دار الفكر للطباعة والنرش، عام ، األرد .الطبعة األوىل

اإللكرتونية وأثرها األلعاب  .(5159العكبي، حيدر حممد )

، املركز اإلسالمي للدراسات الفكري والثقايف

 االسرتاتيجية، النجف األرشف العراق.

تعلمت من  .(5118العطوي، هيا بنت حممد بن مسعد )

. مقال متاح عىل الشبكة الدولية 55املراهقة، ص 

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502
http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic
http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic
http://alexmedia.forumsmotions.com/t150-topic
http://alexmedia.forumsmotions.com/t150-topic


 هـ(5115م/5155جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

571 

 للمعلومات عىل الرابط التايل:

file:///C:/Users/HP/Downloads/teen%20(1).pdf 
(. اللعب وأثره عىل عملية التعلم لدى 5156اهلاميل، عيل )

أطفال مرحلة ما قبل املدرسة، جملة كلية الرتبية، العدد 

 السادس، جامعة طرابلس، ليبيا.

تأثري األلعاب اإللكرتونية عىل  .(5156) بلغزايل، نسيمة

، لفرد واملجتمع . دراسة ميدانية حول الطفل املراهقا

( كلية العلوم االجتامعية، غري منشورةرسالة ماجستري )

 جامعة عبد احلميد بن باديس، اجلزائر.

، اجلزء لسا  العرب .(5991بن منظور، حممد بن مكرم )ا

 ، دار صادر، بريوت.53

 اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط .(5151جدو، عبد احلفيظ )

، رسالة النفسية لدى املراهقني ذوي صعوبات التعليم

( كلية العلوم اإلنسانية غري منشورةماجستري )

 ، اجلزائر5جامعة سطيف  _واالجتامعية

دور األلعاب اإللكرتونية يف  .(5155) حجازي، أندي حممد

اجلمعية نمو الطفل وتعمله، جملة الطفولة العربية، 

 ، الكويت.(13)، العربيةالكويتية لتقدم الطفولة 

ظاهرة انتشار األلعاب  .(5153) حسن، مرح مؤيد

جملة اإللكرتونية يف مدينة املوصل وتأثرياهتا عىل الفرد، 

 . (، العراق71)، إضاءات موصلية

تأثري ممارسة األلعاب  .(5156حسن، أماين صالح )

اإللكرتونية عىل الذكاء اللغوي والذكاء االجتامعي لدى 

األطفال. دراسة وصفية حتليلية عىل أطفال مرحلة 

جملة العلوم الطفولة املتوسطة باململكة العربية السعودية، 

 .(3)51، اجلامعة اإلسالمية بغزة، الرتبوية والنفسية

صائصها ومشاكلها ( املراهقة. خ5158محداوي، مجيل )

. متاح عىل املوقع ا اللكرتوين 9-8وحلوهلا، ص ص 

التايل:

https://books.islamway.net/1/549_%20morahqat
arbiaa_hamdon.pdf 

 ( أثر5151رمضا ، حممد رمضا  ودسوقي، شريين حممد )

ممارسة األلعاب الرتبوية يف تنمية بعض مهارات التعلم 

لدى تالميذ التعليم االبتدائي، جملة كلية الرتبية، جامعة 

 بورسعيد، العدد اخلامس عرش.

األلعاب  .(5156بن مرزوق، نوال )اسعادو، هناء و

اإللكرتونية العنيفة وعالقتها بانتشار ظاهرة العنف 

(، جامعة اجلياليل منشورةغري ، رسالة ماجستري )املدريس

بونعامة مخيس مليانة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، 

 قسم العلوم االجتامعية، اجلزائر

معاجلة العنف من خالل التلفزيو  . (5117) علواش، كهينة

. رسالة ماجستري، وألعاب الفيديو وتأثريه عىل الطفل

اسية جامعة اجلزائر، كلية العلوم السي)غري منشورة( 

 واإلعالم.  اجلزائر.

النمو اإلنساين للطفولة  .(5998عقل، حممود عطا حسني )

 ، دار احلزيبي للنرش والتوزيع، الرياض.واملراهقة

(، ألعاب الفيديو 5151عقو ، حيكم وبكة، وعبد القادر )

وانعكاساهتا عىل مستوى التحصيل الدرايس وبعض 

 58-51) نشطة الرياضية لدى التالميذ املراهقنياأل

(، جامعة قاصدي غري منشورةسنة(، رسالة ماجستري )

وقلة، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  _مرباح 

 والرياضية، اجلزائر.

املشكالت االجتامعية  .(5158) غزوا ، أنس عباس

والنفسية للمراهقات يف املدراس املتوسطة: دراسة 

الرتبية  جملة كليةاجتامعية ميدانية يف مدينة النحلة، 

 (38)، جامعة بابل، األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية

 العراق.

(. الطفل اجلزائري وألعاب الفيديو، 5119)أمحد ،فالق

)غري دراسة يف القيم واملتغريات، أطروحة دكتوراه

جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم،  منشورة(

 .اجلزائر

لعاب اإللكرتونية عىل أثر األ .(5155قويدر، مريم )

السلوكيات لدى األطفال. دراسة وصفية حتليلية عىل 

عينة من األطفال املتمدرسني باجلزائر العاصمة، رسالة 

كلية علوم اإلعالم واالتصال،  )غري منشورة( ماجستري

 اجلزائر.

سيكولوجلية طفل ما قبل  .(5118) كركوش، فتحية

يوا  ، داملدرسة، نمو، مشكالت، مناهج وواقع

 للمطبوعات اجلامعية، بن عكنو ، اجلزائر.

(. املحددات االجتامعية واالقتصادية 5156كشك، حنا  )

للعود إىل اجلريمة، دراسة حالة عىل عينة من املجرمني 

file:///C:/Users/HP/Downloads/teen%20(1).pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/teen%20(1).pdf
https://books.islamway.net/1/549_%20morahqatarbiaa_hamdon.pdf
https://books.islamway.net/1/549_%20morahqatarbiaa_hamdon.pdf
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العائدين ملامرسة اجلريمة املودعني يف سجن املنيا اجلديدة، 

 .551جملة كلية اآلداب، جامعة املنيا، العدد 

املراهقة. خصائصها ( 5985) هيم وجيهحممود، إبرا

 ، دار املعارف، القاهرة.ومشكالهتا

 .(5151مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم )

الوسائط اخلفية " 8منتدى أسبار. التقرير الشهري رقم 

لإلعالم واالتصال: هيمنة األلعاب اإللكرتونية، اململكة 

 العربية السعودية.

األلعاب اإللكرتونية عرب  أثر .(5157) مرشي، أمرية

اهلواتف الذكية عىل التحصيل الدرايس للتلميذ 

( جامعة العريب غري منشورةاجلزائري، رسالة ماجستري )

 بن مهيدي أم البواقي، اجلزائر.

مرشوع احلياة عند املراهقني  .(5155مقدم، خدجية )

اجلانحني. دراسة بمركزي إعادة الرتبية بنني وبنات 

( كلية العلوم غري منشورةبوهرا ، رسالة دكتوراه )

 اجلزائر. ،جامعة ألسانيا وهرا  _االجتامعية

الدالالت يف األلعاب  .(5158) مراد، نرسين حممد إسامعيل

يدة وتأثرياهتا اإللكرتونية عرب الوسائط اإلعالمية اجلد

طار نظرية املسئولية االجتامعية، إعىل املراهقني: دراسة يف 

رسالة ماجستري )غري منشورة(، جامعة املنيا، كلية الرتبية 

 النوعية، قسم اإلعالم الرتبوي.

تكنولوجيا االتصال احلديثة (. 5993) مكاوي حسن، عامد

 ة. الدار املصية اللبنانية، القاهريف عص املعلومات

، ترمجة حسن سيكولوجية اللعب .(5987) ميلر، سوزانا

ومراجعة حممد عامد الدين إسامعيل، سلسلة عامل  ىعيس

املعرفة، سلسلة كتب تصدر عن املجلس الوطني للثقافة 

 ، الكويت.551والفتو  واآلداب، العدد 

(. ألعاب الفيديو وأثرها يف احلد من 5118) نمرود، بشري

الريايض اجلامعي الرتفيهي عند  ممارسة النشاط البدين

سنة ( القطاع  51-55املراهقني املتمدرسني ذكور ) 

 ببئر اجلديدة البساتني متوسطة عىل حالة دراسة –العام 

جامعة . )غري منشورة( ماجستري رسالة  -رايس مراد

 اجلزائر.، 5سطيف 

األلعاب اإللكرتونية عرب الوسائط  .(5155) مهال، فاطمة

ديدة وتأثريها يف الطفل اجلزائري. دراسة اإلعالمية اجل

 ،ميدانية عىل عينة من األطفال ابتدائيات مدينة باتنه

 ،جامعة احلاج خلرض )غري منشورة(  رسالة ماجستري

 اجلزائر. ،باتنة
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