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 المملكة العربية السعودية -جامعة الطائف -التطبيقيةكلية التصاميم والفنون  -أستاذ مساعد بقسم المسكن وإدارة المنزل

 

 ملخص الدراسة
وسةةةتخد الكشةةةن طب عة ال الا بل   ب وسةةةتخد اسةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل  تهدف الدراسةةةل  ل  

الأللااب ب وسةةتخد االسةةراداي اللةة ا لكلاود ا لكرل   لب وسةةتخد اسةةراداي  - االسةةراداي الد د لكلاود ا لكرل   ل
 -البتق  الرختل -االتزان اال فاولي -(ب  اللألوت الشاص ل لهم بألحو ره  الأللؤ ل ل االجرألوط للكلاود ا لكرل   ل

 اللألوت الشاص ل لتأللااب ب(. -ا حلوس بو  دوز -الرفك ل الاتألي -الثبل بولنفس
صةةةةل  لموت  ب  حوالل الألنخا ل ( تتأل ذ  ب  دارس ا طداديل حكخ  ل  خو290تكخ ت ط نل الدراسةةةةل  ب   

 الشةةةلب ل  ب الذ خر  ا  وم   ب  لةةةرختوت اجرألوط ل  ابرصةةةوديل  ارتفل وةةةلم ون يكخ خا  لةةةراد  ب   ألورسةةة ب 
لكلاود ا لكرل   ل طت  األجهزة ا لكرل   ل الحديثل.  اسةةةةةةةةةراد ت الةوحثل اي ود ات الدراسةةةةةةةةةل اسةةةةةةةةةرألورة الة و وت 

اي الأللااب ب اي الأللحتل ا طداديل لكلاود ا لكرل   ل  اسةرة ون اللةألوت الشةاصةة ل الاو ل  اسةرة ون وسةتخد اسةراد
 لتأللااب ب,  اسرادي اي اذه الدراسل الألنهج الخصفي الرحت تي.

تخصةةةةةةتت  رورج الدراسةةةةةةل  ل   جخد ارتةوم علدا داي  حصةةةةةةور وا   ب اسةةةةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل 
لكلاود ا لكرل   لب االسةةراداي اللةة ا لكلاود ا لكرل   لب  الألدألخك الكتي ل سةةرة ون(  بألحو ره  االسةةراداي الد د

 اللةةةةةةةألوت الشةةةةةةةاصةةةةةةة ل لتأللااب ب بألحو ره  الأللةةةةةةةعخل ل االجرألوط لب االتزان اال فاوليب البتق  الرختلب الثبل بولنفسب 
 الرفك ل الاتأليب ا حلوس بو  دوزب  الألدألخك الكتي ل سرة ون(.

الدراسةةةةةةل بمةةةةةةل رة  روبال ايبوع لتأللااب ب طند اسةةةةةةرادا هم لربن وت الألاتخ وت   اوصةةةةةةل وةةةةةةةكوت   و صةةةةةةت
الألاتخ وت الد ل ل ا  رل ت لترأكد  ب سةةةة  ل االسةةةةراداي  وةةةةلط رب  تخج هم  تةصةةةة لام بأن الألخ ةةةةخك يا  و ب 

 الخعب  الألخاعب ا   دوي لتاةث  الرالتب.
 األلعاب اإللكترونية، المراهقين، السمات الشخصية.الكلمات الدليلية: أسلوب استخدام, 

 
 المقدمة والمشكلة البحثية:

وبلت الركنخلخج و الألاتخ وت ل بحب بل او ل وال  اي و هو سةةةةةةةخف تفلي   كو  وت اتصةةةةةةةول ل تكنخلخج ل  ا ركور 
 او اي   ب ا  هورجديد  حبورق   رم لات اجرألوط ل ابرصةةةوديل  سةةة وسةةة ل ويمةةةوا حديثل اي با  طد  نهو بولألزتد 

ب اةةةوتةةت الركنخلخج ةةو ا لكرل   ةةل (Field, 2012)تفي  خطةةداةةو  الزالةةت تفي بةةب طت  الألحةةا الألحتي  الاةةولألي 
اللبأل ل تلسةةةم حمةةةخراا  ببوال  ديتل    وديب طألا  ديتل  وسةةةول ب ط بوت  ديتل  ح وة اارلا ةةة ل اولاخالم االارلا ةةة ل 

 .(1:2013)خورشيد، اي تكنخلخج و الألاتخ وت  االتصوي  و  الا ول ل اي  رورج لترطخر الحودم
دخخي ا  لةةةةةةةةةةةةةو  ل طصةةةةةةةةةةةةةل الألاتخ وت حدم تم  ل اي  فهخي الرفخل لدق الألدرألاوت او ا  ون الرفخل   ع 

الالةةكلا يشةةكا اوجس الألدرألاوت حر   نرصةةن البلن الاشةةلتب اون الرفخل الركنخلخجي الألاتخ وتي وصةةة  ال خي 
لات د وت الد ي الألربد لب   نذ اكرشةةوف الكخ ة ختل اي النصةةن الثو ي  ب البلن الاشةةلتب الألنلخر األسةةوسةةي السةةر
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 اطرةور  لا حدم  هم اي الاولم الألاوصةةل لألو لب  ب تأب لات بورزة اي و شةةطرنو  ح وتنو ال خ  ل لكب األ ل يصةةة  
اتم  الألل ي  حر  الألؤسةةةةس جداا خط ل ح ب يكخن اذا االكرشةةةةوف  دلد  سةةةة تل لتاب  لترلةةةةت ل و  يصةةةةة  اخ الأل

 (.109:2011)حمد، لةاض الب م الل عل  الألنحلال 
 تلتةط اسةةةةةةةم الأللااق ح ب يللةةةةةةةألع بكتألل التاب د  وا اهخ النشةةةةةةةوم الذا يأل ز  لحتل الأللاابل  تطم  طت هوب 

تهم  ا فاوالتهم  تأخذ الكث ل  ب الخبت  الدهد  الرفك ل ويمةةةون أل ب الاولم الذا يحرمةةةب تنشةةةعرهم  واكورام  سةةةتخ  و
   ولرولي تكختب سةةةألوتهم الشةةةاصةةة ل  ي داك الا وي طندام يزتد وبنوع التابب ا حو لخن تدلةةة د  و يلتلةةةم اي و او هم

 .(8:2012)همال،  ترا تخن الخابعب  تنلل ن  ل  األو وع بألنلور آخل غ ل  نلور الكةور 
لاود الري بهلت حديثوا اي البلن الاشةةةةةةةةةةةةةلتب  ل  ون بهلت األلاود ا لكرل   ل بوطرةوراو  ألط جديد  ب األ

ح ةث تألةورس اذه ولاةود بأجهزة  لكرل   ةل  حألخلل  حديثةلب  تنألي اذه األلاةود الرفك ل  حا الألشةةةةةةةةةةةةةك ت طنةد 
الأللااقب  اذا  و ياتا تاتق الأللااق بوأللاود ا لكرل   ل  ولاود الف ديخ الان فل الري تارألد اي  مةةةةةألخ هو اطرألوداا 

ة الانن  الري تدلةةةةةةةةةةةةد خوصةةةةةةةةةةةةل ولاود الحل ل   مو لات الحل ل  األلاود البرول ل  الحلد  األلاود  ةووةةةةةةةةةةةةلاا اكل 
االسةةةةةرلات د ل   و تخال لب  ب طنوصةةةةةل ا  هور  الرشةةةةةختق اهي تلةةةةةرهدف اخترب ح ث تشةةةةةاله  دخخي طولم الكةور 

 ل لتأللااق  نهو الرأللد  الرحلر  األبطوي  ألو ترخااق  مو  نهو  ع اللألوت الشاص ل  الاصور  النفل ل  اال فاول
)بن   ب اللةةةةةةةةةةةتطل  الزطو ل الألدلةةةةةةةةةةةدة بلةةةةةةةةةةة نورتخاوت األلاود ا لكرل   ل  ولاود الف ديخ الان فل  الحل  ل البرول ل

 (.15:2016مرزوق، 
 ؤ داا طت  ون األلاود ا لكرل   ل اي تصةةةةأل ألوت ان ل  طتأل ل  ةهلة تدلةةةةد  (12:2012)همال  تلةةةةركألا 

لهم خ والت طب  اوركب  رواوتب برويب حل دب  صةةةةةةةةةوطبب   وعب اتاو  بلارات... اخرتفت األاكورب لكنهو الربت 
ل   ألورسةةةوت سةةةتة لب لرحكم تأب لاو طت  األعفوي  الأللااب ب ا رةنخ هو اي  خابفهم الح وت ل   ب تةب  ألورسةةةوت  يدو  

ابد  و ت اذه األلاود  تهألل لهم اي حا الاديد  ب الابةوت  اكرلود الاديد  ب الألاورف  الألألورسوت  تحل نهوب 
كألو  و ت  طت  المةفل األخلق اللةولةلب  صةدرام األ ي اي اكرلةود  ألورسةوت  سةألوت الاننب  األدا   ب  لا 

ل  الأللاابل الةلتعل  ل  طولم النمةةةةةةةةةةةةةج  جةورتوا بةا الأل اودب  جه ا دخخلهم اي حولل  ب االغرلاد  ب طولم الطفخل
طت  لكلاود  (637:2011)الشححححححححححرورو والر ماوو، لثبوارهم  يد و وا لب م  ببوال ايخلب  وكدت  رورج دراسةةةةةةةةةةةةةل 

 ا لكرل   ل وبلاا طت  طألت وت الرذ ل  حا الألشك ت  اتاو  البلارات.
طت  ون األلاود ا لكرل   ل  خجهل لكوال الفعوت الاأللتل  (4:2015)راسات مركز الحرب الناعمة للد تؤ د 

 ب طألل اللنل حر  الثألو  ل طشل سنلب وا  لحتل تأس س ا  لون الكو ا جلديوا  طبت واب اذا  ألو سوام اي تادد 
ا اخ الحوي اي جخا ب دراسل اذه األلاود. اتكا ويع  ةركل جو ةون وحداألو ستةي س ا  ايخل  يدو ي ج دب  اذ

األلاود ا لكرل   ل.  انو  دد  يدو  وت  سةةتة وت األلاود ا لكرل   ل الري  تأللةةهو يخ  واب لكب األخطل  نب اخ  و 
يد ر ختن  خال س اذه األلاود  ب  صةةةةةةةنا ب  داطأل ب   ل ج ب لهوب  ذلا وادااهو  آبوراو طت  الاباب خوصةةةةةةةل 

طت  ون  لحتل  (2:2011)محمود،م  خاة تطخر الألدرألاوتب  لذلا وكد طند األعفوي  الأللااب ب  الشةةةةةةةود الذيب ا
الأللاابل  ب ودل  لاحا النألخ الري يألل  هو ا  لةةةون  للاا لألو ترصةةةن بب  ب تم لت جذرتل  سةةةلتال تناكس آبوراو 

ألوط ل طت   لوال النألخ الدلةةةةةةألي  الابتي  االجرألوطي  النفلةةةةةةي  وال  تلةةةةةةةب اذه الرم لات  روطب ا فاول ل  اجر
  ب خ ي اال ربوي الللتع  ب الطفخلل  ل  الأللاابل لك  الدنل ب الذ ل  األ ث .

 ل  ا رشةةور األلاود ا لكرل   ل اي  ث ل  ب الألدرألاوت الال  ل  األجنة ل الارل  (1:2018السيد ) ووةةورت 
تفل  نب  وصةةةةةةةةةةةةةةحت الشةةةةةةةةةةةةةما النلل  ل    ب ال يكود ياتخ  نب   ت و   ردل ح ث   هو وغلبت الألروجل بأ خاك  ار

الشةةةةةةوغا لك نوع  ا وصةةةةةةة  ايبوع يصةةةةةةطحةخ هو  اهم وينألو  اةخا ل زتد ا األ نوع تاتبوا  هو  يد و وا لهوب  اي الاطتل 
الصةةةةةةة ف ل يحرور األاا حخي   ف ل تألمةةةةةةة ل و نورهم ا جوزة اركخن ا جوبل  نلةةةةةةةةل  ة لة  نهم تأتي لصةةةةةةةول  وحدم 
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 ؤ ديب طت   (187:2018)عبد الحليم وعبد العز ز، خب  تلةةةةةةةةةةةةةركألا اي اذا الدو ب األلاود ا لكرل   ل  الف دي
ون األ نوع الأللااب ب ام وكثل الشةةةةةةةلار  االجرألوط ل حلةةةةةةةوسةةةةةةة ل لهذه األلاود الري تنألخ اي  ح ط تبني ببواي جديد 

اأ نوع الألدرألع ينواس ايبوع  الألل  ب اي الرنشةةةةةةةةةعل االجرألوط ل  تكختب اللةةةةةةةةةألوت الشةةةةةةةةةاصةةةةةةةةة ل اللةةةةةةةةةت ألل لك نوع. 
ا لكرل  ي طل ةةةب  يدو  وت  سةةةتة وت  لا الألدرألع الذا يخاجب ا ب الأللااب ب وخطوراا  ة لة  وتدل طب االسةةةراداي 
اللةةةة ا لهذه األلاود  ب خ ي الاألا الألةووةةةةل طت  وةةةةةكل ا  رل ت    تخط ل  لةةةةةبل و   روةةةةود  ب األااب  اي 

 ل  هو  شواد تلها الأللاس ت الللتل  الصخر  األا ي ا بوح ل غ ل ال ربل ترزايد يخ ون باد يخي اوأللاود ا لكرل  
 ل   (2016)الشحححمران ، الري ال ت رم الأللااقب بو  ةةةةوال  ل  ولاود الحلد البرول ل االسةةةةرلات د لب  ووةةةةورت انو 

ملتل  هم  الحديث  اهم اسرم ي جألوطل "داطش"   خي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل  اسراد رهو  ل ح جديد لتر
 ب خ ي ولاود الحلد ا لكرل   ل « غلةةةةا الد و   »لةث واكوراو ا راو  ل اي طبخلهم اي طألت ل ووةةةةةب  و تكخن 

البرول ل األ ن اليبب  لةةةةةةةةةةةةرمتل صةةةةةةةةةةةةمل وطألورام  طدي  لألو هم بألو يبخي بب الألنرألخن لهذه الدألوطل ا راو  لب   ون 
الري « صةةةةةةةةةةت ا الصةةةةةةةةةةخاري» ب  جخد  حوكوة لنفس الاألت ل الري  فذت اي لاةل باض الألروبا ب و د ا اسةةةةةةةةةةرملا هم 

و شةةةةةةةةةةةةأتهو "داطش"  تلهل طنوصةةةةةةةةةةةةلاو بأ هم األبطوي  األطداع ام الد خأ الال  لب ح ث تلق األسةةةةةةةةةةةةل ون و نورهم 
الاألت لب الأللااب ب تال ةةةةةةخا لملةةةةةةا د و   ب خ ي دخخلهم طت   خبع اذه التاةل  الةدع  هو حر  بو خا  رنف ذ اذه 

تر   لأللةةراد  هو بحلةةب الالي الدطوري لهو تنف ذ « صةةت ا الصةةخاري»  ون "داطش" و جدت لاةل  لكرل   ل بوسةةم 
ا ألو الاد  ام الد خأ الال  ل  تم الرحذيل « داطش»طألت وت تفد ل  بن   ابرحو وت  األبطوي ا هو طنوصةةةةةةةةةةةةةل 

ح ث « 8كخي و ف ديختي »ب أللاود وخلق  ثا  تكألب الاخف خصةةةةةةةخصةةةةةةةوا باد اسةةةةةةةراداي الأللااب  . نهو طولأل وا 
يرألكب الد اطش  ب دخخي اذه التاةل   حودبل  ب يتاةهوب  لةةةةةرمت ب خةلتهم اي اسةةةةةراداي الربن ل   خابع الرخاصةةةةةا 

 .االجرألوطي  غ ل  لا لحشد تاوعن النوس طو ل  األعفوي خوصل و  لألهوجألل  اور  هم
الرهديد النوطم و  حل د الحلد النوطألل و   (12:2013ات )مركز الحرب الناعمة الدراسحححححح اذا  و وسةةةةةةةةةألوه 

الد ا الاو س  اخ طةورة طب اسةةةةراألوي البخة النوطألل طب علتق الرأب ل طت  الابوردب الب م األسةةةةوسةةةة ل لتة د   لا 
تشةةةةةةةةختب لفلي  رادة تأ  ب الألصةةةةةةةةول ب  و و الهدف اي اذا النخك  ب الرهديدات اهخ تم  ل الهختل الثبوا ل  الدين ل   

الرهديد النوطم طت  األسةةةول ب النوطألل  اي  ب ح ث الألوا ل ا رزاط ب صةةةخرة النلوي اللةةة وسةةةي اي األ اونب  تارألد 
غ ل  حلةةةةةةخسةةةةةةل  تدرتد لب  تشةةةةةةرألا اذا النخك  ب الرهديدب طت  الألدوالت االجرألوط ل الألارتفل  تاخد بهخر اذا 

لألل الثبوا لب   و ت  رورج الحلد النوطألل اخ تم  ل الهختل الرهديد  ل   لحتل االسةةةةةةةةةةةةةراألور  و باد الحديث و  الاخ 
 النألو ج الألبةخلل اي األ لألل اللةة وسةة ل اي  وال الألدوالتب  الرهديد النوطم و  حل د الد ا الاو س  دألخطل  ب 

 ب النلوي ا جلاعات الألاطط لهوب الري تؤدا  ل  تم  ل االطربودات  الب م األسوس لب  تةديا الهختل الخعن ل  تشخت
 الل وسي الألخجخد ح ث يؤدا األ ل اي النهويل  ل  الاص ون الألد ي.

اي  رورج دراسرهم طت  ( 10:2015عبدهللا )  (13:2013سلطان  )  (221:2013صقر ) وكد  ا  ب 
اللغةل ون الأللةةةةةةةةةةةةةرادي األكةل لب رل ت  األلاود ا لكرل   ل ام اعل الأللااب ب  الشةةةةةةةةةةةةةةود الذيب  لاام توره ب   ب 

الألراوبألل اي اال فروحب  تكختب وكةل بدر  ب الا بوت  ب جهل    ب اللةةةةةةةةةةةةة ل  اق خط  اللاوةةةةةةةةةةةةةةديب ال ر ك 
ط  وت اللةةةةةألوت النفلةةةةة ل  االجرألوط ل الشةةةةةاصةةةةة لب  ام بلةةةةةةب اذه الأللحتل الاأللتل تلاام اي ختط   ب  و تلتده 

ل(ب    ب  و يلتده الألدرألع طت  الأللةةةةةةرخق سةةةةةةألوتهم الشةةةةةةاصةةةةةة ل طت  الأللةةةةةةرخق الداختي  الرخااق لتلةةةةةةألوت النفلةةةةةة 
الاورجي  الرخااق لتلألوت االجرألوط ل(ب بو  وال  ل  البدرة الهورتل لكلاود ا لكرل   ل طت  تشكا الهختل الثبوا ل 

 لتأللااب ب  الشةود اي طصل الاخلألل.
  ل الان فل اي اللتخك الاد ا ي الردلتة ل  رأب ل األلاود ا لكرل   (177:2019)حسن وأمين,  وبةرت  رورج دراسل 

سةةةنل(ب  ال و هم  26:16 سةةةتخك الأللةةةوطدة تحألا الأللةةةعخل ل االجرألوط ل لدق ال طة ب الأللااب ب  الشةةةةود  ب سةةةب  
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وكد ا ون انوك طخا ا وكثل خطخرة تحروج  ل  الدارسةةةةةةةةةةةلل  بد ون األلاود ا لكرل   ل الان فلب  الا بل   ب األلاود 
, الا بوت االجرألوط ل الألرفّككلب  الازلل االجرألوط ل,  اللةةةةةةةةةةةةةتخك البتق  الرختلل  الرات م الألردّ يب ا لكرل   ل الان ف

 اال فاولي,  الثبل بولنفسب  الري  ب وأ هو ون ترداخا ا ألو   نهو لرؤدا  ل  حوالت اجرألوط ل   فل ل  ل ّ ل خط ل.
لتال : هل توجد عالقة بين أسححلوب ومن هنا نبعت مشححكلة الدراسححة الحالية لتعيى علت التسححا ل ا

 استخدام المراهقين ف  المرحلة اإلعدادية لأللعاب اإللكترونية والسمات الشخصية لهم؟
 أهداف الدراسة:

الهدف الرئيسحححححح : دراسححححححة أسححححححلوب اسححححححتخدام المراهقين ف  المرحلة اإلعدادية لأللعاب  
 لرئيس  األهداف الفرعية اآلتية:اإللكترونية وعالقتها بسماتهم الشخصية, و تفرع من الهدف ا

وسةةةتخد االسةةةراداي الكشةةةن طب عة ال الا بل   ب وسةةةتخد اسةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحو ره   -1
وسةةةةةةتخد اسةةةةةةراداي الأللااب ب  -وسةةةةةةتخد االسةةةةةةراداي اللةةةةةة ا لكلاود ا لكرل   ل - الد د لكلاود ا لكرل   ل

البتق  -االتزان اال فاولي -لكلاود ا لكرل   ل(ب  اللةةةةةألوت الشةةةةةاصةةةةة ل لهم بألحو ره  الأللةةةةةؤ ل ل االجرألوط ل
 اللألوت الشاص ل لتأللااب ب(.  -ا حلوس بو  دوز -الرفك ل الاتألي -الثبل بولنفس - الرختل

حمةةةةةةل  األ هوت الاو  ت  غ ل الاو  ت اي وسةةةةةةتخد تحديد الفل ل   ب ع د الذ خر  ا  وم  اللتف  ال -2
 اسراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحو رهب  اللألوت الشاص ل لتأللااب ب بألحو ره.

الكشةةن طب عة ال االخر اوت   ب ط نل الدراسةةل اي  ا  ب وسةةتخد اسةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل  -3
ب بألحو ره تةاوا لتألرم لات الديألخغلاا ل لتدراسل  لادد والاد األسلةب تات م بألحو رهب  اللألوت الشاص ل لتأللااب 

 (.األدب تات م األيب دخا األسلة
 

 أهمية الدراسة:
 أهمية الدراسة ف  معال التخصص:  -أ
تبديم  ب وس وسةةةةةةةةةةةةةتخد اسةةةةةةةةةةةةةراداي الأللااب ب اي الأللحتل ا طداديل لكلاود ا لكرل   ل  ط برهو بلةةةةةةةةةةةةةألوتهم  -1

 الذا بد يف د الةوحث ب اي اذا الألدوي.الشاص ل 
لاا اذه الدراسل تألثا جو ةوا  ب ا  وال الاتأل ل لألدوي الراص  ح ث تنو لت الاديد  ب األبحوم بولدراسل  -2

  لحتل الأللاابل  رخسطل 
 أهمية الدراسة ف  خدمة المعتمع المحل : -ب
 لزاي الي  فلةةب الي الا ب طت  الكاب الي دراسةةل األلاود ا لكرل   ل  ات واأل ل  ب  ابع   هو وصةةةحت  -1

يددر  نو تنو لهو  دراسةةةرهو  ب جأل ع جخا  هو االجرألوط ل  النفلةةة ل  الصةةةح ل بصةةةد الرالف طت  خصةةةورصةةةهو 
 طنوصلاو  ووكولهو  تأب لاو  ط برهو بوللألوت الشاص ل لتأللااب ب آبوع  و هوت الأللربةا  بدرتهو طت   طودة 

اق ابد وصةةةةةةةةةةةةةةحت  رم لاا  ب الألرم لات االجرألوط ل  االبرصةةةةةةةةةةةةةةوديل  برل وا بولخابع تشةةةةةةةةةةةةةك ا ببوال  اختل الأللا 
 االجرألوطي الذا تلألورس ا ب   ولخابع الاولألي الذا وصة   فرخحوا طت  بامب الةاض.

تارةل ولتحل الأللااب ب  ب اام الشلار  الألدرألا لب  الألؤسل ل لأللربةا الألدرألع  كاب  ا   عور تزايد بهخر  -2
 ب الخسةةةةةةةورط ا ط   ل الدديدةب لم تنأق اذه الشةةةةةةةلتحل طب االارألوي  الرأبل  هذه الخسةةةةةةةورط اي  لحتل الاديد 
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بكثلة التابب اتم تلاد األلاود البديألل تدد صةةةةةةةةةةةةةةدااو لديهمب  وصةةةةةةةةةةةةةةحت  -وا الأللاابل  -وكثل  و ترأل ز بب 
 اسردطت الب وي بولاديد  ب الدراسوت.األلاود ا لكرل   ل  ب الألرم لات االجرألوط ل  النفل ل  ا ط   ل الري 

 األسلوب البحث 
 أواًل: مصطلحات الدراسة والمفاهيم اإلجرائية:

اخ الطلتبل  الفكل  اللةةةةةةةةةألل الاوصةةةةةةةةةل   ألط الرفك ل طند الفلدب    ياّةل تاة لاا  و  ا طب أسححححححلوب اسححححححتخدام:  -
وةاصة ربب  تاكس واكوره  صةفوتب ا  لةو  لب  تلةّ ب   ف ل  لله  ل  األوة وع  تفلة له لهو  عة ال ا فاوالتب  حخاو 

 .(37: 2013)صقر، 
الت  يمارس بها المراهق ف  المرحلة اإلعدادية األلعاب ه  الطر قة والفكر  تلالاهو الةوحثل  جلار وا بأ هو "

 "اإللكترونية سواء استخدام جيد أو سيئ، الت  من شأنها أن تؤثر علت بعض سماته الشخصية
سةةنل  اي  لحتل وسةةوسةة ل  ب ح وة الفلد  ارلة  17-11اي  لحتل وسةةوسةة ل ترلا ح  و   ب سةةنل مرحلة المراهقة:  -

صة ل ح ث ترلةم  رم لات الة خلخج ل  طبت ل  ا فاول ل  اجرألوط ل   فلة ل  سةتخ  ل حوسةألل اي تكختب سةألوتب الشةا
 اةةذه الرم لات اي الري تحةةدد اللةةةةةةةةةةةةةألةةوت الشةةةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةة ةةل لتأللااق طت   خابفةةب الح ةةوت ةةل اي الألح ط الاةةورجي 

 (.2011،98)كباجة,
ينربا  نهو الفلد  ا ربول لبأ هو  لحتل عة ا ل اي ح وة ا  لون اهي  لحتل  (29:2015)سالم , عرفها أيضًا   -

ا ربوالا عة ا وا  ب ح وة الطفخلل الألارألدة طت  الكةور  ل   لحتل االطرألود طت  الذات  تصوحب اذه الفرلة الاديد 
 ب الرم لات النفلةةةةةةةةةة ل  الة خلخج ل  االجرألوط ل  تارتن  دايرهو   هويرهو بوخر ف األالاد  الدألوطوت  ألو تارتن 

  ب  نطبل ألخلق.
ه  فئة المراهقين الذين يدرسححححون ف  المرحلة األولت المبكرم للمراهقة وه  تف  لحتل الأللاابل  جلار وا "تال 

سحححححححنة، ممن يسحححححححتخدمن األجهزم اإللكترونية الحديثة بهدف  14:11المرحلة اإلعدادية تتراوح أعمارهم ما بين 
 ".شخصيةاستخدام األلعاب اإللكترونية الت  من شأنها التأثير علت سماتهم ال

و شةةةةةةطل طألت ل الديل يرفوطا ا هو ال طب  ع  ل د ل  سةةةةةةورط  راددة  صةةةةةةألألل  اق بخاطد األلعاب اإللكترونية:  -
 ا نةةةل  بةةةورة ر ح الرنةةةواس   ب ال طةةةب   ا ةةةور و   حةةةا اي جخ  ب الألراةةةل  الراتم د ن و ق, ح ةةةث يارةةةور 

ا  هدف تنأل ل ال طب   ب طدة  دارا,  تلازز الةل د ل تتا االخر ورات بوألصةةةةةخات و  اللسةةةةةخي و  الدرجوت,   ل
 .(4:2014)مهدو,طألت وت الرفك ل األسوس ل,  حب االسرط ك 

اي  شةةوم ينالم ا ب ال طةخن اي  زاك  فرااب  حكخي ببخاطد  ا نل بشةةكا يؤدا  ل   رورج  ُتعرف أيضححًا بأنها: -
شةةةةةةةةةةةةةم تهو طت  بو تل لتب وس الكألي  تطتق طت  لاةل  و بأ هو  لكرل   ل اي حوي تخاالاو طت  ا عل ربأل ل  ترم ت

  (.9،2015)الز ودو: نصل األجهزة ا لكرل   ل اللبأل ل 
جميع أنواع األلعاب المتوفرم علت هيئات اإللكترونية ثالثية األبعاد بمختلف تلالاهو الةوحثل  جلار وا بأ هو "

رها(، ألعاب طبخ وغي -ألعاب الغاز وتفكير -ألعاب مغامرم -تلبيس بنات -سحححححححححباق سحححححححححيارات -أنواعها )قتالية
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وتشححمل جهاز الكمبيوتر، وجهاز ألعاب الفيديو )اإلكس بوكس، نينتندو ، بالو اسححتيشححن، أتارو(، وألعاب أجهزم 
 ".الهواتف النقالة )سامسونج وآو باد وآو فون(

 وقد تم تقسيم األسلوب استخدام األلعاب اإللكترونية ف  الدراسة وتعر فها إجرائيًا إلت:
  اخ الطلتبل و  الألالال الري تراتق بوسراداي الأللااب ب اي الأللحتل  لأللعاب اإللكترونية:أسلوب االستخدام العيد

 ا طداديلب  ب وأن اذه الطلتبل ون تؤبل طت  سألوتهم الشاص ل   ا  ون وستخد االسراداي ج داا.
  :الأللااب ب اي  اخ الطلتبل و  الألالال الري تراتق بوسرادايأسلوب االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية

 الأللحتل ا طداديلب  ب وأن اذه الطلتبل ون تؤبل طت  سألوتهم الشاص ل   ا  ون وستخد االسراداي س عوا.
 السمات الشخصية:  -
اي  دألخطل  ب األاكور  الأل خي  الاودات الري يرأل ز  هو الد  و طب غ له, اهي  نوع  ركو ا دينو  كي ترفوطا   -

ا ب الاصةوي  ترأبل  اوا  ةامةهو الةاض,  ألو ون تفلداو ال ياطي اكلة  و تل طب الشةاصة ل الري ترمةوال ا هو 
 .(8:2011)القيق, اللألوت  اوا 

اي الرنل م الدينو ي داخا الفلد, لكجهزة النفل ل الدلأل ل الري تحدد خصور  ُتعرف أيضًا الشخصية بأنها:   -
: الاصور  الألأل زة  الفلتدة اي  صن الشاص ل  ثا  نطخ, اجرألوطي,  نداع, أما السمات فه ستخ ب  اكله, 

حرا الفلد اي طت    ب ر ط   ب صفر ب  رنوبمر ب,  ت بورد, خو ع....,  تألثا اللألل بلاداا  رص ا يألكب  دراكب
 ( 8:2014)الحعرو, المولب  خابع خوصل اي اللألل تبع   ب النهوير ب 

ه  خصححححال المراهقين الت  نسححححتنتعها من سححححلوكهم، تتسححححم بالدوام النسححححب  تلالاهو الةوحثل  جلار وا بأ هو "
يمكن أن تتأثر و شححححتر  ف  االتصححححاف بها مختلف المراهقين ف  مرحلة المراهقة المبكرم بدرجات متفاوتة، الت  

بأسحححلوب اسحححتخدام المراهق لأللعاب اإللكترونية )أسحححلوب االسحححتخدام العيد، أسحححلوب االسحححتخدام السحححيئ لأللعاب 
 ".اإللكترونية(

 وقد تم تقسيم السمات الشخصية للمراهقين ف  الدراسة وتعر فها إجرائيًا إلت:
 :اي بدرة الأللااق طت  االسةةةةةةرأللار اي الاألا الألكتن بب  ا صةةةةةةلار  الرصةةةةةةأل م طت   المسححححؤولية االجتماعية

 تألو ب بشةةكا ج دب ح ث يألكب االطرألود طت ب  الاألا  اب  تلغب اي الردألاوت  تكختب الصةةدابوت  الا بوت 
 االجرألوط ل الد دة.

 : الراو ا بألل  ل  ع الألخابن الحول ل اخ بدرة الأللااق طت  الرحكم  اللةةةةةةةة طلة طت  ا فاوالتب    االتزان االنفعال
  الدديدة.

 :حولل  فلةةةةةّ ل تلهل طت  وةةةةةكا ا ةةةةةطلاد بشةةةةةكا  لةةةةةرألل  ر دل وةةةةةاخر الأللااق  خجخد خخف  القلق والتوتر
  ا طلاد و  تهديد  ب ايخلتب و   ب الأللربةا.

 :اخر الذا ياطي الأللااق  حلةةةةةوس باتخ ب ألرب   اتب   ب ايخلتب ا رصةةةةةلّ  الثقة بالنفس ف د ن خخف اي وةةةةةّ
 ب رد د وااوي ايخلتب تدوه تصةّلاب  تلهل اذه الّثبل اي  ا تحّلكوتب   تألوتب  تصةّلاوتب الري ال تكرلم بألب 

 حخلب اهخ س د  فلب د ن  نوزك.
 : اخ تفك ل الأللااق الألةني طت  وسةةةةةوس  ر ب  بخا  طت   خاصةةةةةفوت  خصةةةةةور   ا نل  طت   التفكير العلم

خطخات  در سةةةةةةةل   نّلأللب  تارتن اذا النخك  ب الرفك ل طب غ له و  طب الرفك ل الربت دا اي  خ ب وسةةةةةةةتخ وا 
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الخطيب  الفهم طتألّ وا يبخي طت  الألنطق   اوعةل   حوكوة الابا الةشةةةةةةةةةلّاب ح ث يلةن  طت  وسةةةةةةةةةوس ا دراكب   
 الاأل ق لك خر  طدي االكرفوع ببشخر األو وع  بخاالاو.

 :اخ اسراداد الأللااق و    تل و  اارألو ب بوالجرهود  الرنواس اي وداع طألا غ ل ر ت ني و   اإلحساس باإلنعاز
 غ ل  ألخف   حو لل  تخ  ادف   دوز با د الألدق  ابوا لأللرخق  حدد ل  ر وز و  الدخدة.

 فروض الدراسة: ثانيًا:
وسةةةةةتخد االسةةةةةراداي الد د تخجد ط بل ارتةوع ل   ب وسةةةةةتخد اسةةةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحو ره   -1

وسةةةةتخد اسةةةةراداي الأللااب ب لكلاود  -وسةةةةتخد االسةةةةراداي اللةةةة ا لكلاود ا لكرل   ل  - لكلاود ا لكرل   ل
 -البتق  الرختل -االتزان اال فاولي -ا لكرل   ل(ب  اللةةةةةةألوت الشةةةةةةاصةةةةةة ل لهم بألحو ره  الأللةةةةةةؤ ل ل االجرألوط ل

 اللألوت الشاص ل لتأللااب ب(.  -ا حلوس بو  دوز -الرفك ل الاتألي -الثبل بولنفس
 الط د الذ خر  ا  وم  اللتف  الحمل  األ هوت  تخجد ال ل دالل  حصور وا   ب  رخسطوت درجوت  ا  ب -2

الاو  ت  غ ل الاو  ت( اي وسةةةتخد اسةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحو رهب  اللةةةألوت الشةةةاصةةة ل 
 لتأللااب ب بألحو ره.

د يخجد تةويب داي  حصةةور وا   ب  رخسةةطوت درجوت ط نل الدراسةةل اي  ا  ب وسةةتخد اسةةراداي الأللااب ب لكلاو -3
ا لكرل   ل بألحو رهب  اللةةةةةألوت الشةةةةةاصةةةةة ل لتأللااب ب بألحو ره تةاوا لتألرم لات الديألخغلاا ل لتدراسةةةةةل  لادد والاد 

 (.األسلةب تات م األدب تات م األيب دخا األسلة
 ثالثًا: منهج الدراسة:

يهدف  ل  جألع  ترةع اذه الدراسل الألنهج الخصفي الرحت تيب  الألنهج الخصفي الرحت تي اخ  لا الألنهج الذا
الألاتخ وت  حبورق  فصةةةةةتل تصةةةةةن اللخاال الألاوصةةةةةلة بملي الرالف طت  الحولل اللاانل لا نل الدراسةةةةةل حلةةةةةب 
الألرم لات الأللاد دراسةةةةرهو  الرالف طت  الألشةةةةك ت الري تاو ي  نهو ط نل الدراسةةةةل  تةلتل األ  ةةةةوك  الألألورسةةةةوت 

ب  لا اهخ يارألد  خك الألشةةةةةكتل  خصةةةةةورصةةةةةهو اللبأل ل اي  ةةةةةخع اللاانل. و و الألنهج الرحت تي اهخ يألرد  ل  وباد  
األاداف  الفل ي  الرحت ا الذا يصةةةةةت  لألاولدل  شةةةةةكتل  و ال يصةةةةةت  لألاولدل  شةةةةةكتل وخلق  تخ ةةةةة  الرحت ا 

ب تم تخب ن الألنهج الخصةةةةفي اي الدراسةةةةل (62.61،2014)السحححامرائ :ا حصةةةةوري  الاخاح ا حصةةةةور ل لتا نل 
لأللحتل ا طداديل ط نل الدراسةةةةةةل   صةةةةةةن عة ارهم  خصةةةةةةورصةةةةةةهم   خط ل الا بل   ب لرحديد خصةةةةةةور  ع د ا

 رم لاتهم  وسةو هم  اتدواوتهمب  تم تطة ق االسرة ون طت  ط نل الدراسل  تحت ا اسردوبوت الا نل  ع  حو لل تفل ل 
 وا واب بم الخصخي  ل  النرورج بشأن  اذه الحبورق تفل لاا  وا واب  ع تصن ن الة و وت  الحبورق  تحت تهو تحت  ا دب بوا 

 وستخد اسراداي الأللااب ب اي الأللحتل ا طداديل لكلاود ا لكرل   ل  ط برهو بلألوتهم الشاص ل  خ خك الدراسل.
 رابعًا: عينة الدراسة:

الحكخ  ل ( عولب  عولةل  ب الألدارس ا طداديل 290اورألتت ط نل الدراسل األسوس ل طت    الحدود البشر ة: -1
 الاوصةةةةةةةةةةل  ب رتف  حمةةةةةةةةةةل  حوالري الألنخا ل  الشةةةةةةةةةةلب ل  ب الذ خر  ا  ومب   ب  لةةةةةةةةةةرختوت اجرألوط ل 
 ابرصةةةةةةةةةةوديل  ارتفلب  تم اخر ور الا نل بطلتبل طألديل غل ةةةةةةةةةة ل ح ث اوةةةةةةةةةةرلم ون يكخن الطولب اي الأللحتل 

   ل.ا طداديل  تلرادي األجهزة ا لكرل   ل لتاب  ب خ لهو بوأللاود ا لكرل  
 محافظة المنوفيةتم تطة ق االسرة ون طت  ع د الأللحتل ا طداديل  ب الذ خر  ا  وم اي  الحدود المكانية: -2

محافظة  درسةةةةةةل ز ي عتةل ا طداديل الحكخ  ل الألشةةةةةةرل ل   درسةةةةةةل و لتكون سةةةةةةكخي الاوصةةةةةةل الألشةةةةةةرل لب  



 

403 |Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued byFaculty of Specific Education -KafrElsheikh 

University - Egypt 

 

 

ولب  عولةل  ب  حوالل الألنخا ل ( ع150  درسةةةةةةل اللةةةةةةختدا لتموت الردلتة ل الألشةةةةةةرل ل  ألو يتي: الشححححرقية 
 ( عولب  عولةل  ب  حوالل الشلب ل.140  

تم تطة ق ود ات الدراسةةةةةةةةةل طت  الا نل   لا بألاع الة و وت طب علتق الألبو تل الشةةةةةةةةةاصةةةةةةةةة ل الحدود الزمانية:  -3
 .2019 اسرملل الرطة ق الأل دا ي  دة وهلتب  ب  دايل وهل  ورس  ل   هويل وهل  ويخ 

 المتغيرات البحثية:خامسًا: 
 وستخد اسراداي األلاود ا لكرل   ل. المتغير المستقل: -
 اللألوت الشاص ل لتأللااب ب اي الأللحتل ا طداديل. المتغير التابع: -

 )إعداد الباحثة(  سادسًا: أدوات الدراسة:
 أواًل: استمارم البيانات العامة وتشتمل علت:

بللةةم  ل   مكان السكنبللةةألت  ل  " حوالل الشةةلب ل  الألنخا ل"ب  المحافظة بيانات خاصة باألسرم واشتملت علت 
 المستوى والاد اأكثل"ب  8والاد   ب  7-6والادب  ب  5-3بللألت  ل  " ب  عدد أفراد األسرم"اللتف  الحمل"ب 
ؤاا جو اي  حوصةةةةةةةا تم تبلةةةةةةةأل ب  ل  "ال يد د البلاعة  الكروبلب ا رداريب  طداداب  الثو خاب   التعليم  لألب واألم

 بيانات خاصة بأسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية واشتملت علت اآلت :
 ( تو تتب آا بودب آا اخنب سةةةةو لةةةةخ ج ج كلةةةةيب أو من األجهزم تسحححتخدمها السحححتخدام األلعاب اإللكترونية؟

  كس  خ سب   نرند ب وتوراب   ا سر شبب  ألة ختل "الد تخد"(.
  األدب األيب األخخاتب وصدبوريب  نفلي(.بتحمل األلعاب اإللكترونية لك علت العهاز؟ )من الذو يقوم 
 ( صةةةةةةةوحواب اللهلب الاصةةةةةةلب اي الت اب  ا األ بوتب ل س حدد الوقت الذو تقضحححححيه أمام األلعاب اإللكترونية

 انوك  بت  حدد(.
 ب سةةةةوطل: ت اإلجازم أو الدراسحححة؟ )كم عدد السحححاعات الذو تقضحححيه أمام األلعاب اإللكترونية وتحديدًا ف  وق 

 سوطر بب  ب سوطر ب: ور ع سوطوتب  ب ور ع سوطوت: ست سوطوتب  ب ست سوطوت اأكثل(.
 ( ف  أو مكان تستخدم فيه األلعاب اإللكترونية؟.)الألنزيب الألدرسلب سويةل  تب الشوركب جأل ع  و سةق 
 ( كا يخيب اي ططتل متت تستخدم األلعاب اإللكترونية؟.)األسةخكب و بوت  رفلبل 
 ( ولاةةود ولمةةوز  تفك لب تتة س  نةةوتب ولاةةود  ولاةةود برةةول ةةلب ولاةةود  مةةو لةبما نوع األلعاب اإللكترونية لديك؟

 عةخب ولاود سةول س ورات  رتو ل(.
 ( حةةب الألمةةو لة  الألراةةلب  ةةاع  بةةت الفلا ب حةةب الا ةةوي  ا بةةورةب الرفك ل  حةةا لمححا ا تمححارس هححذا األلعححاب؟

 وزب ا حلوس بو  دوز  الفخزب جأل ع  و سةق(.األلم
 ( الفلح  اللةةل رب الحألوس  الح ختلب البتق  الرختلب البخة  الشةةدوطلب الثبل بما ا تشعر وأنت تلعى هذا األلعاب؟

 بولنفسب جأل ع  و سةق(.
  ( لاةل وتخبن طب التابب ولكألا التاب د ن تخبن حر  واخزب ولاب عندما تخسحححححححححر ف  األلعاب ما ا تفعل؟

 وخلق(.
  هل سححبق وأن قلدت أبطال اللعبة اإللكترونية؟ نعم أم ال، وا ا كانت اإلجابة بنعم، فف  أو شحح ء قلدت أبطال

 علتبل التةسب الأللهل  الشكاب الحل وت  الطةوك(. اللعبة؟ )
 ثانيًا: استبيان أسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية: 
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 عور النللا   اد االع ك طت  الدراسةةوت اللةةوببل ل سةةرفودة  نهوب  الألفهخي تم  طداد االسةةرة ون اي  ةةخع ا
( طةورة 62ا جلاري ألسةةةةةتخد اسةةةةةراداي الأللااب ب اي الأللحتل ا طداديل لكلاود ا لكرل   ل بألحو رهب ح ث وةةةةةألا 

ة ون  حخرتب األو خةلتلب  ترحدد اسةةةةةةةةردو رهم طت هو  اق ب م اسةةةةةةةةردوبوت   امب وح و وب  ودراا(ب  تمةةةةةةةةألب االسةةةةةةةةر
ب  بد اورألا  حخر )أسلوب االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية، أسلوب االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية(

( طةورةب   حخر وستخد االسراداي الل ا لكلاود ا لكرل   ل 29وستخد اسراداي الد د لكلاود ا لكرل   ل طت   
 طةورة ستة ل(. 33يدو  لب طةورة   29( طةورةب  خابع  33طت   

 ثالثًا: استبيان السمات الشخصية للمراهقين:
باد االع ك طت  ا عور النللا لترالف طت  خصةةور  الأللااب ب  احر وجوتهم الألراددة  الدراسةةوت اللةةوببل 

ا جلاري لتلألوت  النفل ل  الرل ختل الألراتبل بوللألوت  األ ألوم الشاص ل لتأللااب ب ل سرفودة  نهوب   رحديد الألفهخي
الشةةةةاصةةةة ل لتأللااب ب  اخر ور  تبن ب باض اللةةةةألوت الشةةةةاصةةةة لب تم  طداد االسةةةةرة ون بألحو ره بح ث اوةةةةرألا طت  

( طةورة خةلتلب  ترحدد اسةةردو رهم طت هو  اق ب م اسةةردوبوت   امب وح و وب  ودراا( ب  تمةةألب االسةةرة ون سةةرل 77 
ا حلةةةةةةوس  -الرفك ل الاتألي -الثبل بولنفس -البا  الرختل -اال فاولياالتزان  - حو ر  ام  الأللةةةةةةؤ ل ل االجرألوط ل

( طةورةب  حخر 18( طةورةب  حخر االتزان اال فاولي  12بو  دوز(ب  بد اورألا  حخر الأللؤ ل ل االجرألوط ل طت   
حخر ا حلوس ( طةورة   12( طةورةب  حخر الرفك ل الاتألي  15( طةوراتب  حخر الثبل بولنفس  10البتق  الرختل  

 طةورة سولةل(. 39طةورة  خجةلب  38( طةوراتب  خابع   10بو  دوز  
 يبصد بب حلود صدل  بةوت الألبوي س:تقنين أدوات الدراسة: 

 أواًل: حساب صدق المقاييس:
 طت  علتبر ب: validityاي الرحبق  ب صدل الألبوي س  لاطرألدت الدراسل الحول 
 :(validity content))أ( صدق المحتوو 

لترأكد  ب صةةةدل الألحرخق تم طلي اسةةةرة و  ب  وسةةةتخد اسةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   لب  اللةةةألوت 
الشةةاصةة ل لتأللااب ب( اي صةةخرتهألو األ ل ل طت  طدد  ب اللةةودة الألحكأل ب وطمةةوع ا عل الردرتس اي  دولي طتم 

 لوطد(  يدارة الألنزي  الألؤسلوت بكت ل االبرصود   حكم  درجل  درس  اسرو  3النفس بكت ل الرل  ل   ون طددام  
 حكم  درجل  درس  اسةةةةةةةةرو   لةةةةةةةةوطد(ب  3الألنزلي بدو ال األزال  جو ال الألنخا ل  جو ال حتخان   ون طددام  

 حكم  درجل اسرو   لوطد(ب   لا لترالف طت  آرارهم اي االسرة ون  ب  3  ت ل الرل  ل النخط ل جو ال الزبوزتق  
لصةةة وغل التمختل لألفلدات االسةةةرة و  بب  سةةة  ل الألمةةةألخنب  ا رألوع الاةورات الألرمةةةألنل اي  ا  حخر ح ث دبل ا

لبب   فويل الاةورات الخاردة اي  ا  حخر لرحب ق الهدف الذا   ةةع  ب وجتبب   نوسةةةل الربديل الذا   ةةع لكا 
ب   نوسةل الربديل الذا   ع لكا طةورةب    رألل الألحو رب  س  ل الألمألخن  دبل الص وغل  الالي لكا طةورة

طةورةب  بد بو ت الةوحثل ببجلاع الرادي ت الألشةةور  ل هو طت  صةة وغل باض الاةورات  تبن نهوب  تم حلةةود  لةةةل 
اتفول الألحكأل ب   لا  ب خ ي حلود تكلارات  لةل االتفول لدق األسوتذة الألحكأل ب طت   ا طةورة  ب طةورات 

%ب  تم تاديا صةة وغل باض الاةورات 89,4ب م طةورات بتت  لةةةل االتفول ا هو طب االسةةرة ون  بد تم اسةةرةاود 
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 لنوع طت  آراع األسةةوتذة الألحكأل بب   ذلا يكخن االسةةرة ون بد خمةةع لصةةدل الألحرخق اي ب وس وسةةتخد اسةةراداي 
 الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل,  اسرة ون اللألوت الشاص ل لتأللااب ب.

 خل :)ب( صدق االتساق الدا
لحلةةةةةود صةةةةةدل االتلةةةةةول الداختي السةةةةةرة ون  اسةةةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل( تم تطة بب طت  ط نل 

(   اد رصةةةةد النرورج تألت  اولدرهو  حصةةةةور وا  حلةةةةود  او ا االرتةوم   لسةةةةخن   ب 50اسةةةةرط ط ل  تد طددام  
 ألو يدي طت  االتلةةةةةةةةةول الداختي  0.01خق  الدرجل الكت ل( ل سةةةةةةةةةرة ون   و ت جأل اهو دالل طند  لةةةةةةةةةر – الألحو ر

 ( يخ    لا.1لاةورات االسرة ون  تلأل  لتةوحثل بوسرادا ب اي دراسرهو الحول لب  جد ي  
 (50( معامالت االرتباط الستبيان أسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية ن = )1جدول )

محاور استخدام المراهقين لأللعاب 
 اإللكترونية

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.01 0.802 االستخدام الجيد لأللعاب اإللكترونية
 0.01 0.833 االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية

 لحلةةود صةةدل االتلةةول الداختي السةةرة ون  اللةةألوت الشةةاصةة ل لتأللااب ب( تم تطة بب طت  ط نل اسةةرط ط ل 
 –(   اد رصةةةةةةد النرورج تألت  اولدرهو  حصةةةةةةور وا  حلةةةةةةود  او ا االرتةوم   لسةةةةةةخن   ب  الألحو ر50 تد طددام  
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ت  االتلةةةةةةةةةةةةةول الداختي لاةورات  ألو يدي ط 0.01 الدرجل الكت ل( ل سةةةةةةةةةةةةةرة ون   و ت جأل اهو دالل طند  لةةةةةةةةةةةةةرخق 
 ( يخ    لا.2االسرة ون  تلأل  لتةوحثل بوسرادا ب اي دراسرهو الحول لب  جد ي  

 (50( معامالت االرتباط الستبيان السمات الشخصية للمراهقين ن = )2جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور السمات الشخصية للمراهقين

 0.01 0.828 المسئولية االجتماعية
 0.01 0.833 االتزان االنفعالي
 0.01 0.845 القلق والتوتر
 0.01 0.812 الثقة بالنفس
 0.01 0.829 التفكير العلمي

 0.01 0.865 اإلحساس باإلنجاز
 (50( معامل الفا لعبارات محور أسلوب االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية ن= )3جدول )

 معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة
1 0.819 10 0.815 19 0.816 28 0.816 
2 0.818 11 0.820 20 0.814 29 0.815 
3 0.818 12 0.814 21 0.819  
4 0.817 13 0.817 22 0.822 
5 0.815 14 0.813 23 0.817 
6 0.818 15 0.813 24 0.814 
7 0.817 16 0.813 25 0.812 
8 0.812 17 0.821 26 0.817 
9 0.812 18 0.815 27 0.819 

.  ب ألل  او ا 812,0,   نألو وبا ب ألل اي 822,0( ون وطت  ب ألل لألاو ا ولفو اي 3يخ   جد ي   
 ا  ب ألل طول ل  ألو يؤ د بةوت 802,0الفو لاةورات  حخر وستخد االسراداي الد د لكلاود ا لكرل   ل  كا اخ 

 االسرة ون لاةورات الألحخر. 
 (50( معامل الفا لعبارات محور أسلوب االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية ن= )4جدول )

 معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة
30 0.815 45 0.814 57 0.816 
31 0.813 46 0.812 58 0.823 
32 0.814 47 0.814 59 0.815 
33 0.818 48 0.811 60 0.821 
34 0.817 49 0.811 61 0.814 
35 0.818 50 0.817 62 0.814 
36 0.810 51 0.813  
40 0.811 52 0.818 
41 0.816 53 0.817 
42 0.818 54 0.817 
43 0.814 55 0.818 
44 0.819 56 0.814 

.  ب ألل  او ا 810,0,   نألو وبا ب ألل اي 823,0ون وطت  ب ألل لألاو ا ولفو اي  (4يخ   جد ي   
 ا  ب ألل طول ل  ألو يؤ د بةوت 833,0الفو لاةورات  حخر وستخد االسراداي الل ا لكلاود ا لكرل   ل  كا اخ 

 االسرة ون لاةورات الألحخر.
 (50نماط الشخصية ن= )( معامل الفا لعبارات محور المسئولية االجتماعية أل 5جدول )

 معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة
1 0.867 7 0.865 
2 0.865 8 0.865 
3 0.866 9 0.865 
4 0.867 10 0.865 
5 0.866 11 0.865 
6 0.866  

.  ب ألل  او ا 865,0,   نألو وبا ب ألل اي 867,0( ون وطت  ب ألل لألاو ا ولفو اي 5يخ ةةةةةةةةةةةةة  جد ي   
 ا  ب ألل طول ل  ألو يؤ د بةوت االسةةةةةةةةةةةةةرة ون لاةورات 828,0لاةورات  حخر الأللةةةةةةةةةةةةةعخل ل االجرألوط ل  كا اخ  الفو

 الألحخر.
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 (50( معامل الفا لعبارات محور االتزان االنفعال  ألنماط الشخصية ن= )6جدول )
 معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة

12 0.863 18 0.869 24 0.863 
13 0.867 19 0.867 25 0.864 
14 0.865 20 0.867 26 0.868 
15 0.867 21 0.867 27 0.865 
16 0.867 22 0.867 28 0.866 
17 0.867 23 0.864 29 0.864 

.  ب ألل  او ا 863,0,   نألو وبا ب ألل اي 869,0( ون وطت  ب ألل لألاو ا ولفو اي 6يخ ةةةةةةةةةةةةة  جد ي   
  ا  ب ألل طول ل  ألو يؤ د بةوت االسرة ون لاةورات الألحخر.833,0لاةورات  حخر االتزان اال فاولي  كا اخ الفو 

 (50( معامل الفا لعبارات محور القلق والتوتر ألنماط الشخصية ن= )7جدول )
 معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة

30 0.869 36 0.866 
31 0.865 37 0.866 
32 0.865 38 0.864 
33 0.866 39 0.864 
34 0.866  
35 0.866 

.  ب ألل  او ا 864,0,   نألو وبا ب ألل اي 869,0( ون وطت  ب ألل لألاو ا ولفو اي 7يخ ةةةةةةةةةةةةة  جد ي   
  ا  ب ألل طول ل  ألو يؤ د بةوت االسرة ون لاةورات الألحخر.845,0الفو لاةورات  حخر البتق  الرختل  كا اخ 

 (50معامل الفا لعبارات محور الثقة بالنفس ألنماط الشخصية ن= )( 8جدول )
 معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة

40 0.858 46 0.866 52 0.868 
41 0.866 47 0.866 53 0.864 
42 0.866 48 0.865 54 0.866 
43 0.868 49 0.863  
44 0.866 50 0.866 
45 0.865 51 0.866 

.  ب ألل  او ا 858,0,   نألو وبا ب ألل اي 868,0( ون وطت  ب ألل لألاو ا ولفو اي 8يخ ةةةةةةةةةةةةة  جد ي   
  ا  ب ألل طول ل  ألو يؤ د بةوت االسرة ون لاةورات الألحخر.812,0الفو لاةورات  حخر الثبل بولنفس  كا اخ 

 (50ألنماط الشخصية ن= )( معامل الفا لعبارات محور التفكير العلم  9جدول )
 معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة

55 0.856 61 0.866 
56 0.867 62 0.868 
57 0.867 63 0.868 
58 0.864 64 0.865 
59 0.866 65 0.866 
60 0.866 66 0.866 

.  ب ألل  او ا 856,0,   نألو وبا ب ألل اي 868,0( ون وطت  ب ألل لألاو ا ولفو اي 9يخ ةةةةةةةةةةةةة  جد ي   
  ا  ب ألل طول ل  ألو يؤ د بةوت االسرة ون لاةورات الألحخر.829,0الفو لاةورات  حخر الرفك ل الاتألي  كا اخ 

 (50( معامل الفا لعبارات محور االحساس باإلنعاز ألنماط الشخصية ن= )10جدول )
 معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة

67 0.862 73 0.867 
68 0.866 74 0.866 
69 0.866 75 0.866 
70 0.866 76 0.865 
71 0.867  
72 0.866 

.  ب ألل  او ا 862,0,   نألو وبا ب ألل اي 867,0( ون وطت  ب ألل لألاو ا ولفو اي 10يخ ةةةةةةةةة  جد ي   
 لاةورات الألحخر. ا  ب ألل طول ل  ألو يؤ د بةوت االسرة ون 865,0الفو لاةورات  حخر االحلوس بو  دوز  كا اخ 

 :Reliabilityثانيًا: حساب ثبات المقاييس 
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 Alpha Cronbachبو ت الةوحثل بحلةةةةةةةةةةةود  او  ت الثةوت لتألب وسةةةةةةةةةةة ب بوسةةةةةةةةةةةراداي علتبل ولفو  ل  ةو  
 ( يخ    لا.11 جد ي   Split-Half  الردزرل النصف لب

 (40المراهقين لأللعاب اإللكترونية ن = )( معامالت الثبات لمحاور الستبيان أسلوب استخدام 11جدول )
 معامل ألفا عدد العبارات محاور استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية

 التجزئة النصفية
 معامل جتمان معامل سبيرمان

 0.826 0.827 0.869 29 االستخدام الجيد لأللعاب اإللكترونية
 0.836 0.834 0.875 33 االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية

 (40( معامالت الثبات لمحاور الستبيان أسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية ن = )12جدول )
 معامل ألفا عدد العبارات محاور السمات الشخصية للمراهقين

 التجزئة النصفية
 معامل جتمان معامل سبيرمان

 0.850 0.850 0.856 12 المسئولية االجتماعية
 0.824 0.825 0.843 18 االتزان االنفعالي
 0.844 0.845 0.835 10 القلق والتوتر
 0.822 0.824 0.804 15 الثقة بالنفس
 0.853 0.854 0.875 12 التفكير العلمي

 0.866 0.865 0.843 10 اإلحساس باإلنجاز

الري تشةةةةةةةةةةألا  او ا الردزرل النصةةةةةةةةةةف ل  –( ون ب م  او  ت بةوت  ولفو 12(   11يرمةةةةةةةةةة   ب جد ي   
سة ل ونب   او ا جرألون( لتألحو ر  االسرة و  ب  كا  لتفال  ألو يؤ د بةوت االسرة و  ب  ص ح رهألو لترطة ق اي 

 الدراسل الحول ل.
 سابعًا: المعالعة اإلحصائية: 

باد جألع الة و وت  تفلتمهو تألت الألاولدل ا حصةةةور ل بوسةةةراداي  ل و ج الحزي ا حصةةةور ل لتاتخي االجرألوط ل 
SPSS24  حلةةود الادد  النلةةب الألعختلب  الخزن النلةةةيب  الألرخسةةطوت الحلةةو  ل  اال حلااوت الألا ورتل   او ا 

لحلود الفل ل   ب  T-testالثةوتب  اخرةور "ت" ارتةوم   لسخن  ولفو  ل  ةو   الردزرل النصف ل لحلود الصدل   
 LSD اخرةور  One Way ANOVAالألرخسةةةةةةطوت بولنلةةةةةةةل لألرم لات الدراسةةةةةةلب  تحت ا الرةويب األحودا االتدوه 

 لتألبور وت الألراددة لرحديد اتدوه الداللل.
ي تم اخر وراو بطلتبل سنرنو ي ا ألو يتي  صن وو ا لا نل الدراسل الرأواًل: وصف عينة الدراسة الميدانية: 

 طألديل غل  ل: 
 ( توز ع عينة البحث وفقًا للمتغيرات االجتماعية واالقتصادية13جدول )

 % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان

 النوع
 56.21 163 ذكور

 مكان السكن
 55.17 160 ريف

 عمل األم
 56.90 165 تعمل

 43.10 125 ال تعمل 44.83 130 حضر 43.79 127 إناث
 100 290 المجموع 100 290 المجموع 100 290 المجموع

 % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان

 السنة الدراسية

األول 
 اإلعدادي

35 12.07 

 السن

 11.72 34 سنة 11-12

 عدد أفراد األسرة

 46.55 135 (5-3من )

الثاني 
 اإلعدادي

 42.41 123 (7-6من ) 88.27 256 سنة 13-14 42.07 122

الثالث 
 اإلعدادي

 11.03 32 فأكثر 8    45.86 133

 100 290 المجموع 100 290 المجموع 100 290 المجموع
 % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان

المستوى التعليمي 
 لألب

 17.59 51 منخفض

المستوى 
 التعليمي لألم

 21.38 62 منخفض

الدخل الشهري 
 لألسرة

 2000أقل من 
 )منخفض(

69 23.79 

 43.45 126 متوسط 35.52 102 متوسط
 6000إلى  4000من 

 )متوسط(
141 48.62 

 35.17 102 مرتفع 46.90 136 مرتفع
فأكثر  8000من 

 )مرتفع(
80 27.59 

 100 290 المجموع 100 290 المجموع 100 290 المجموع
 % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان

 نوع المدرسة
 51.38 149 حكومية

 مهنة األب
 47.24 137 تخصصية

 مهنة األم
 19.31 56 تخصصية

 29.66 86 فنية 26.55 77 فنية 21.38 62 خاصة
 0.00 0 حرفية 13.45 39 حرفية 27.24 79 لغات
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 5.86 17 أعمال حرة 11.72 34 أعمال حرة 100 290 المجموع
 1.72 5 معاش - - معاش    
 2.07 6 متوفي 1.03 3 متوفي    
 56.90 165 المجموع 100 290 المجموع    

%ب   نألو  و ت 56.21اي الا نل اي  المراهقين الذكور( ون  لةةةةةةةةةةةةل 13و  ةةةةةةةةةةةحت النرورج الخاردة بدد ي  
 تمت  لةةةةةةةةةةل الأللااب ب التذيب يلةةةةةةةةةكنخن اي  لمكان السححححححكن%ب   ولنلةةةةةةةةةةل 43.79اي الا نل اي  نسححححححبة اإلنا 

عمل %ب تبور ت  لةةةةل 44.83%ب   نألو  لةةةةل الأللااب ب الذيب يلةةةكنخن اي الحمةةةل اي الا نل اي 55.17اللتف
%   نألو األ هوت الم ل طو  ت  و ت  لةةةةةةةةةةةةةةرهم 56.90او  ت لتأللااب ب ح ث  تمت  لةةةةةةةةةةةةةةل األ هوت الاألم 

% يت هو الصن 45.86بولصن الثولث ا طدادا ح ث  تمت  بالسنة الدراسية%ب ارتفات  لةل الأللااب ب 43.10
:  لةةل وبالنسبة للسن%ب 12.07%  وخ لاا الصةن األ ي ا طدادا  و ت  لةةرب 42.07الثو ي ا طدادا  نلةةل 

 14-13%ب   لةل الأللااب ب الذيب وطألورام  ب 11.72سنل اي الا نل اي  12-11ذيب وطألورام  ب الأللااب ب ال
الأللااب ب ح ث  تمت النلةل لتذيب طدد والاد وسلتهم  نسبة عدد أفراد أسر%ب تبور ت 88.27سنل اي الا نل اي 

% 42.41%ب اي 46.55ا نل اي والاد اي ال 7-6والاد   لةل الأللااب ب الذيب طدد والاد وسلتهم  ب  5- 3 ب 
%ب 11.03والاد اأكثل اي الا نل  ل   لةل  8طت  الرخاليب  ا افمت  لةل الأللااب ب الذيب طدد والاد وسلتهم  ب 

 تمت  لةةةةةل الأللااب ب الذيب الأللةةةةرخق الرات ألي يبورهم  نافض اي الا نل اي  للمسحححتوى التعليم  لألب  ولنلةةةةةل 
%ب   لةةةةةةةةل 35.52اب ب الذيب الأللةةةةةةةرخق الرات ألي يبورهم  رخسةةةةةةةط اي الا نل اي %   لةةةةةةةةل األالاد الأللا 17.59

 تمت  للمستوى التعليم  لألم%ب   ولنلةل 46.90الأللااب ب الذيب الأللرخق الرات ألي يبورهم  لتفع اي الا نل اي 
ااب ب الذيب %   لةةةةةةةةةةةةل الألل 21.38 لةةةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب الأللةةةةةةةةةةةرخق الرات ألي أل هوتهم  نافض اي الا نل اي 

%ب   لةةةل الأللااب ب الذيب الأللةةرخق الرات ألي أل هوتهم 43.45الأللةةرخق الرات ألي أل هوتهم  رخسةةط اي الا نل اي 
 %.35.17 لتفع اي الا نل اي 

الألرخسةةةةةةةةط ألسةةةةةةةةل لتأللااب ب ح ث  تمت  الدخل الشحححححهرو ( ويمةةةةةةةةوا ارتفوك  لةةةةةةةةةل 13وتمةةةةةةةة   ب جد ي   
%  وخ لاا  لةةةرخق الدخا الشةةةهلا الألنافض   و ت 27.59% يت هو  لةةةةل الدخا الشةةةهلا الأللتفع   تمت 48.62
%ب يت هو 51.38ارتفات  لةةةةةةل الألدارس الحكخ  ل اي الا نل اكو ت  لنوع المدرسححححة%ب   ولنلةةةةةةل 23.79 لةةةةةةرب 

%ب   لةةةةل األالاد الأللااب ب الذيب اي  دارس خوصةةةل اي الا نل 27.24  لةةةةل الألدارس التموت ح ث  تمت النلةةةةل
%ب 47.24:  لةةةةل الأللااب ب الذيب  هنل آبورهم "تاصةةةصةةة ل" اي الا نل اي لمهنة األب%ب بولنلةةةةل 21.38 اي 

لا ل" اي %ب   لةل الأللااب ب الذيب  هنل آبورهم "ح26.55  لةل الأللااب ب الذيب  هنل آبورهم "ان ل" اي الا نل اي 
%ب   لةل الأللااب ب 11.72%ب   لةل الأللااب ب الذيب  هنل آبورهم "وطألوي حلة" اي الا نل اي 13.45الا نل اي 

 تمت  لةةةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب  هنل  بمهنة األم%ب و و لتنلةةةةةةةةةةةب الألراتبل 1.03الذيب آبورهم  رخا ب اي الا نل اي 
لأللااب ب الذيب  هنل و هوتهم "ان ل" اي الا نل اي %ب   لةةةةةةةةةةةةةةل ا19.31و هوتهم "تاصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةة ل" اي الا نل اي 

%ب   لةةةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب 5.86%ب   لةةةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب  هنل و هوتهم "وطألوي حلة" اي الا نل اي 29.66
 %.2.07و هوتهم  رخا وت اي الا نل اي 

 
 

 ( بيانات خاصة باستخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية14جدول ) 
 متى تستخدم األلعاب اإللكترونية؟ في أي مكان تستخدم فيه األلعاب اإللكترونية؟ األجهزة تستخدمها الستخدام األلعاب اإللكترونيةأي من 

 % العدد الفئة % العدد الفئة % العدد الفئة
 6.90 20 كل يوم 39.66 115 المنزل 1.72 5 تابلت  
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"أو (  صةةن الة و وت الاوصةةل بوسةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل اةولنلةةةل لتألرم ل 14يخ ةة  جد ي  
"تو تت" اي الا نل اي    و ت  لةةةةةةةةةةةةةةل الأللااب ب ط نل الدراسةةةةةةةةةةةةةةل الذيب وجو خا  من األجهزم لأللعاب اإللكترونية"

"آا   %ب    لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 4.83 "آا بود" اي الا نل اي  %ب    لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 1.72
%ب 21.03"سةةةةةو لةةةةةخ ج ج كلةةةةةي" اي الا نل اي   %ب   لةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 6.55اخن" اي الا نل اي 

  رو د "   " %ب   لةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 4.14"اكس  خ س" اي الا نل اي     لةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 
%ب   لةةةةل الأللااب ب الذيب 6.90وتورا" اي الا نل اي   " %ب   لةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 6.55اي الا نل اي 

"كألة ختل  الد تخد(" اي الا نل   %ب   لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 10.69"  ا سر شب" اي الا نل اي   وجو خا 

في عطلة  1.03 3 المدرسة 4.83 14 آي باد
 األسبوع

78 26.90 

أوقات  11.38 33 سايبر نت 6.55 19 آي فون
 متفرقة

192 66.21 

 100 290 المجموع 4.48 13 الشارع 21.03 61 سامسونج جالكسي
هل سبق لك وأن قلدت أبطال األلعاب  43.45 126 جميع ما سبق 4.14 12 اكس بوكس

 اإللكترونية؟
 % العدد الفئة 100 290 المجموع 6.55 19 نيتاندو
 86.20 250 نعم  6.90 20 أتاري

 13.79 40 ال 10.69 31 بالي ستيشن
 ( في أي مجال قلدت أبطال اللعبة؟250)في حالة اإلجابة بنعم ن= 37.59 109 كمبيوتر )الب توب(

 % العدد الفئة 100 290 المجموع
 18.4 46 طريقة اللبس من الذي يقوم بتحميل األلعاب لك على الجهاز؟ 

 26.8 67 المظهر والشكل % العدد الفئة
 54.8 137 الحركات والطباع 3.45 10 األب
 ما نوع األلعاب اإللكترونية المفضلة لديك؟ 1.72 5 األم

 % العدد الفئة 19.66 57 األخوات
 19.66 57 ألعاب قتالية 32.07 93 أصدقائي
 10.00 29 ألعاب مغامرة 43.10 125 بنفسي
 15.52 45 ألعاب الغاز وتفكير 100 290 المجموع

 7.24 21 تلبيس بنات من يمتلك الجهاز الذي تقوم باللعب عليه؟ 
 6.55 19 ألعاب طبخ % العدد الفئة
 41.03 119 ألعاب سباق سيارات ورياضة 0.34 1 األب
 100 290 المجموع 1.38 4 األم

 لماذا تمارس هذه األلعاب؟ 27.59 80 األخوات
 % العدد الفئة 37.59 109 خاص بي
 6.90 20 حب المغامرة والمتعة 33.10 96 كل األسرة
 12.76 37 ملء وقت الفراغ 100 290 المجموع

 3.79 11 حب الخيال واإلثارة حدد الوقت الذي تقضيه أمام األلعاب اإللكترونية
 5.52 16 التفكير وحل األلغاز % العدد الفئة
 10.69 31 باإلنجاز والفوزاإلحساس  0.00 0 صباحا  
 60.34 175 جميع ما سبق 0.69 2 الظهر
 100 290 المجموع 5.52 16 العصر
 بماذا تشعر وأنت تلعب هذه األلعاب؟ 21.03 61 بالليل

 % العدد الفئة 13.79 40 كل األوقات
 7.59 22 الفرح والسرور 58.97 171 ليس هناك وقت محدد )وقت فراغي(

 13.45 39 الحماس والحيوية 100 290 المجموع
 4.83 14 القلق والتوتر كم عدد الساعات التي تمارس فيها األلعاب اإللكترونية؟

 8.97 26 القوة والشجاعة % العدد الفئة
 4.83 14 الثقة بالنفس 65.51 190 من أربع ساعات إلى ست ساعات

 60.34 175 جميع ما سبق 34.48 100 من ست ساعات فأكثر
 100 290 المجموع 100 290 المجموع

 عندما تخسر في األلعاب اإللكترونية، ماذا تفعل؟
 % العدد الفئة

 7.59 22 أتوقف عن اللعب
 68.28 198 أُكمل اللعب دون توقف حتى الفوز

 24.14 70 ألعب لعبة أخرى
 100 290 المجموع
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لتابب   احدة  س تل  ب وكثل لديهو ايسل  ب الكث ل ون (2016)حسن، %ب  و  حت  رورج دراسل 37.59اي 
 تر    الري الألخ ويا وجهزة تخال طب امةةة ا    رل ت  حوسةةةةل  خط سةةةر شةةةب الة ا جهوز تألتا األسةةةل  ب اكث ل

 و بوت اي الرصودي   نع األجهزة الخر ور وحد األسلة ألالاد اكةل  تاطي الصوا  ا لكرل  ي التاب   كو  ل جأل اهو
األجهزة  تتا ألن   لا الألخ ويا أللاود حصةةةةةتت  لةةةةةةل وطت  ون   حظ اخ   ألوالةاضب  بامةةةةةهم  ع التاب

 الحألا سهتل   هو طب ام ا   هو الرصلف اي الحلتل  طتق  لديب  تألتكهو يلراد هو الد ون لكا يألكب واص ل
 العهاز؟""من الذو يقوم بتحميل األلعاب لك علت و ةو  رم ل  .السةةةةةةةةةةةةةراةدا هةو الكهل ةوري الر ةور تحرةوج  ل   ال

%ب   لةةةل 3.45"األد" اي الا نل اي   اأ  ةةحت النرورج الخصةةف ل ون  لةةةل الأللااب ب ط نل الدراسةةل الذيب وجو خا 
"األخخات" اي الا نل اي   %ب   لةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 1.72"األي" اي الا نل اي   الأللااب ب الذيب وجو خا 

   %ب   لةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 32.07"األصةةدبوع" اي الا نل اي   %ب   لةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 19.66
" اكو ت  لةةةةةةةةل الأللااب ب من يمتلك العهاز الذو تقوم باللعى عليه؟%,   رم ل "43.10" نفلةةةةةةةي" اي الا نل اي 

الا نل اي  "األي" اي  %ب   لةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 0.34"األد" اي الا نل اي   ط نل الدراسةةةةةل الذيب وجو خا 
   %ب   لةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 27.59"األخخات" اي الا نل اي   %ب   لةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 1.38

 %33.10"كا األسلة" اي الا نل اي   %ب   لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 37.59"خوح  ي" اي الا نل اي 
" ارةوينت  لةةةةةةةةةب الأللااب ب ط نل لعاب اإللكترونية"الوقت الذو يقضححححححيه المراهقين أمام األ   ولنلةةةةةةةةةةل لرحديد 

"الاصل" اي   %ب   لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 0"صةوحوا" اي الا نل اي   الدراسل ح ث  و ت  لةل الذيب وجو خا 
%ب   لةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب 21.03"بولت ا" اي الا نل اي   %ب   لةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 5.52الا نل اي 

ل س انوك  بت  حدد   بت   " %ب   لةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 13.79"كا األ بوت" اي الا نل اي    وجو خا
( 2018)عبد اللطيف, %  اي وكثل  ب  صةةةةةةن الا نل,  تخصةةةةةةتت  رورج دراسةةةةةةل 58.97الاغي(" اي الا نل اي 

"كم ا لكرل   ل. بولنلةةةل لتألرم ل سةةوطوت يخ  وا السةةراداي األلاود  6-2 ل  ون الأللااب ب والاد الا نل يبمةةخن  ب 
   ادوعت وطت  النلب لتأللااب ب ط نل الدراسل الذيب وجو خا  عدد الساعات الت  تمارس فيها األلعاب اإللكترونية؟"

% طت  الرخاليب 34.48%ب 65.51" ب ور ع سةةةةةوطوت  ل  سةةةةةت سةةةةةوطوت"ب   ب "سةةةةةت سةةةةةوطوت اأكثل"  نلةةةةةةل 
 ن الط د الذيب يبمةةخن طدد سةةوطوت وعخي  (2015)سححالم ،ب  (2011)القاسححم،  تشةة ل  رورج دراسةةل  ا  ب 

  ل  اللةةةوطر ب"  "سةةةوطوت بتث  ل  اللةةةوطل"داي   ب  الل  كون الهد ان لديهم وطت   ب ايخلتبب  ذلا  ل   جخد
 االجرألوط ل الازلل ون ح ث" سوطر ب  ل  اللوطل"دالل  حصور وا   ب  ال ل  تلهل لم ح ب اأكثل" اي سوطوت بتث
 بولبخي  لا تفلةةة ل  تألكب ا لكرل   ل بوأللاود الطفا لاب سةةةوطوت  زتودة طدد علديوا  تزداد اللتوي وعفوي لدق
 تختل ط برب بأالاد   ةةةان  ل  يؤدا سةةةخف  لا اأن ا لكرل   ل بوأللاود وعخي بولتاب  بت الطفا بمةةة  كألو

"ف  بولنلةةةل لتألرم ل  .التاةل وةةاصةة وت  ع  االطركوف بولتاب طنهو  تلةةراوي سةةت م بدخ طورتي يرألرع  ال وسةةلتب
"الألنزي" اي الا نل    تمت  لةةةةةل الأللااب ب ط نل الدراسةةةةل الذيب وجو خا  أو مكان تسحححتخدم فيه األلعاب اإللكترونية"

   %ب   لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 1.03"الألدرسل" اي الا نل اي   %ب   لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 39.66اي 
%ب   لةةةةةل 4.48"الشةةةةورك" اي الا نل اي   %ب   لةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 11.38"سةةةةويةل  ت" اي الا نل اي 

)حسححن، %ب  اي  لا األ ل و  ةةةحت  رورج دراسةةةل 43.45"كا  و سةةةةق" اي الا نل اي   الأللااب ب الذيب وجو خا 
اي  ا لكرل   ل األلاود يألورسةةةخن  بب هم %80.8  ب الطتةل ط نل الدراسةةةل الري  تمت األكةل بأن النلةةةةل (2016
 ا رشةةةةةةور طت   ا ةةةةةة  دل ا  اذا اي و وكب وخلق  ا لكرل   ل األلاود ال يألورسةةةةةةخن  % ابط19.2  بو ا الألنزي
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 "متت تسحححتخدم األلعاب اإللكترونية؟"  دد اي  رم ل  .اللوالة  ب وةةةةل م  اذا كة ل بشةةةةكا ا لكرل   ل األلاود
%ب   لةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 6.90"كا يخي" اي الا نل اي    تمت  لةةةل الأللااب ب ط نل الدراسةةل الذيب وجو خا 

"و بوت  رفلبل" اي الا نل اي   %ب   لةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 26.90"اي ططتل األسةةةةةةةةةخك" اي الا نل اي   
%   ب الأللااب ب والاد الا نل يألورسخن األلاود 75.6ون  (2018)عبد اللطيف, %,  وكدت  رورج دراسل 66.21

" أنوع األلعاب اإللكترونية المفضححححلة للمراهقين% يألورسةةةةةةخ هو وسةةةةةةةخط وا. اخرتفت  لةةةةةةب "24.4ا لكرل   ل يخ  وا, 
 %ب   لةل الأللااب ب الذيب19.66"ولاود برول ل" اي الا نل اي   اةتمت  لةل الأللااب ب ط نل الدراسل الذيب وجو خا 

"ولاود الموز  تفك ل" اي الا نل اي   %ب   لةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 10"ولاود  مو لة" اي الا نل اي   وجو خا 
   %ب   لةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 7.24"تتة س  نوت" اي الا نل اي   %ب   لةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 15.52

"ولاود سةةةةةول سةةةة ورات  رتو ةةةةل" اي الا نل    ب الذيب وجو خا %ب   لةةةةةل الأللااب6.55"ولاود عةخ" اي الا نل اي 
جوع اذا اللةةةةةةةؤاي  ألرم ل اي  صةةةةةةةن الة و وت الاوصةةةةةةةل بأسةةةةةةةتخد  "لما ا تمارس هذا األلعاب؟"%. 41.03اي 

اسةةةةةراداي الأللااب ب اي الأللحتل ا طداديل لترالف طت  األاداف اللر لةةةةة ل  بةوي الأللااب ب السةةةةةراداي اذه األلاود 
%ب   لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 6.90"حب الألمو لة  الألرال"    لةل الأللااب ب ط نل الدراسل الذيب وجو خا ادوعت 

"حب الا وي  ا بورة" اي الا نل اي   %ب   لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 12.76" اع  بت الفلا " اي الا نل اي   
%ب   لةةةةةةل الأللااب ب الذيب 5.52األلموز" اي الا نل اي  "الرفك ل  حا  %ب   لةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 3.79
"جأل ع  و سةق" اي   %ب   لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 10.69"ا حلوس بو  دوز  الفخز" اي الا نل اي   وجو خا 

األلاود  تملس ح ث اال رصةةةةةور اي %ب  اذا يفلةةةةةل رغةوت الأللااب ب الألراددة  تكلاراام لتاب60.34الا نل اي 
 صةةتت  بما ا تشححعر وأنت تلعى هذا األلعاب؟"بولنلةةةل لتألرم ل ". الفخز  حب الأللااق اي  فس  الرشةةختق ألوسالح

"الحألوس   %ب  لةل الأللااب ب الذيب وجو خا 7.59"الفلح  اللل ر"  ل     لةل الأللااب ب ط نل الدراسل الذيب وجو خا 
%ب   لةةةةةةةةةةةةةةل 4.83"البتق  الرختل" اي الا نل اي   %ب   لةةةةةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 13.45 الح ختل"  و ت 

الثبل بولنفس"   " %ب   لةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 8.97لا نل اي "البخة  الشةةةدوطل" اي ا  الأللااب ب الذيب وجو خا 
%ب  تفلةةةةةل اذا 60.34"جأل ع  و سةةةةةةق" اي الا نل اي   %ب   لةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 4.83اي الا نل اي 

 واخر الأللااق  شوطل  راددة وبنوع لاةب لكلاود ا لكرل   ل. 
 تمت  لةةةةل الا نل  دما تخسححر ف  األلعاب اإللكترونية، ما ا تفعل؟"عن"  و و بلةةةؤاي الأللااب ب ط نل الدراسةةةل 

"ولكألا التاب د ن   %ب   لةةةةةةةةةةةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 7.59"وتخبن طب التاب" اي الا نل اي   الذيب وجو خا 
ل اي ةةةةةةةةةةةةةةةة "ولاب لاةل وخلق" اي الا ن %ب   لةةةةل الأللااب ب الذيب وجو خا 68.28تخبن حر  الفخز" اي الا نل اي 

ون األلاود ا لكرل   ل جاتت ال طب وكثل  صةةةةةةةةةلارا طت   (2012)قو در، %.  انو و  ةةةةةةةةةحت دراسةةةةةةةةةل 24.14
تحب ق الندوح  الفخز  تحب ق الطألخحب االةةةةةةةةةةةةةورتب اي األلاود  يصةةةةةةةةةةةةةلاره طت  الفخز يخلد ا ب ا رادة طت  تحب ق 

)سالم ، ق وادااب  الراط ط لح وتبب  و وف الندوح  الفخزب  ألو يؤبل طت  عألخحوتب الأللربةت ل  يصلاره اي تحب 
 اتبوا طت   رورج دراسرب بأن الأللااق الذا يألورس األلاود البرول ل و  الان فل بشكا طوي تصدر  نب وااوي ( 2015

طن فل طند خلةةورة التاةلب  ترشةةوجل  ع  ب يهز ب اارلا ةة وا اي وري الخابع سةةخاع وخختب و  ز  رب و  حر   الديب 
كألو   ب يبخي  ردلتب حل وت برول ل  ةةةةةةد ايخلتب  ترتفظ    وا  ذيعوا وبنوع  ألورسةةةةةةرب ، خا  اب اي التاب ن اوةةةةةةرل 

لرتا األلاودب  ا  تكخن ردة ااتب طن فل  ةةةةد  ب يبطع  لةةةةور لاةب  تبخي  رألث ا  شةةةةواد طنن  ب التاةل  خوال 
لنخك  ب األلاود يداا الأللااق غ ل  ةولي ايخلتب  ي لاز و ب بطا  مخار بخا و و همب  ألو ون اسةةةةةةةةةةةةةراداي اذا ا

"هل سححبق لك وأن قلدت أبطال األلعاب    ل خز الانن  ثا البرا  الدي.  وخ لاا جوع سةةةؤاي الأللااب ب ط نل الدراسةةةل 
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%  اي  لةةةل  ة لة تاطت  صةةن والاد ط نل 86.20بولنلةةةل األطت  لةةةةةةةةةةةةةةة " ام" ح ث جوعت  نلةةةل  اإللكترونية؟"
دوالت تبت د وبطوي التاةل ادوعت طت  الرخالي  ويتي علتبل التةسب الأللهل  الشةةكاب الحل وت الدراسةةلب و و طب  
% طت  الرخالي.  تفلةةةل الةوحثل  لا طت  ون وغتة ل الأللااب ب يبتد ن 54.8%ب 26.8%ب 18.4 الطةوكب  نلةةةةل 

ل وةةةاصةةة وتهم تكخن  ةن ل وبطولهم الألفمةةةت ب اي األلاود ا لكرل   لب  اذا  و يداتهم يربألصةةةخن وةةةاصةةة وت غ 
حلةةةةةةةةةب  ةودب  ب م الةطا الذا يفمةةةةةةةةةتخ بب  اذا  و يداتهم يأل تخن لتربت د الذا يؤبل اي الأللةةةةةةةةةربةا طت  تكختب 
سةةةةةةألوتهم الشةةةةةةاصةةةةةة ل  اطرألودام طت  و فلةةةةةةهم  ببرهم  هوب  ألو ون تخال األلاود ا لكرل   ل لتأللااب ب طولألوا  األ وا 

تألث ا   لكنب  حدد اي الز ون  الألكون  تألثا  خباوا  وديوا  وحدابوا تخال لب   كو  لال خ ي الحب بيب  با داا طب الاولم
 اتب اي  عور  وب   لا  ب خ ي ا د وجب  ةطا  ا ب و  تحب ق رغةوتب اي الاولم الخاألي االارلا ةةةةةةةةةةةةةي..  تؤ د 

االزد اج ل طند  ن الأللااق يا ش حولل  ب  (2016)بن مرزوق،ب  (2009)بركات، توفيق، طت   لا  ا  ب 
تبأل  الشةاصة وت الألخجخدة اي األلاود ا لكرل   ل   ب طولم  األي تاتق بب  طولم  اباي  فل  نبب ا بع الصةلاك 
ال  رنواي   ب الخابع الألاوأ  الاولم االارلا ةةةةةةةةةةةةةي النللا بد يارةل الأللااق الاولم الحب بي ا رداداا لألو  ون يفاتب 

ألب الحب بي  ألو  ون يفاا اي الاولم االارلا ةةةةةةةةةيب  ألو يرلتب طت ب حد م بولخابع االارلا ةةةةةةةةةي  ترصةةةةةةةةةلف اي طول
سةةةةةةةةةتخ  وت  ةةةةةةةةةورة   شةةةةةةةةةك ت لتأللااقب اةاض الأللااب ب تال ةةةةةةةةةخا لحخادم لربت دام حل وت "اللجا الخعخام و  

 سخ ل ون .."ب و  تبت دام للتخك الانن الدلدا و  ا راو ي الألألورس اي األلاود ا لكرل   ل االارلا  ل.
طت  اسةةةةةةةةراداي وغتة ل األعفوي  الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل اي  (2012)قو در، بد وكدت  رورج دراسةةةةةةةةل   

الاطا  الألنوسةوت ياخد لتلبوبل  الرخج ب الذا يفل ب و ل وع األ خر طت  األعفوي  الأللااب ب  ألو يبتا و لار تأب ل 
كثل  ب خألس سةةةةةةةوطوت  ألو يؤبل طت  صةةةةةةةحرهم األلاود طت  الرحصةةةةةةة ا الدراسةةةةةةةي لهمب  ألو و هم يألورسةةةةةةةخ هو أل

 تل  زام اي الدراسةةةلب  ب جهل وخلق ام يفمةةةتخن  ألورسةةةرهو اي الة ت  دال  ب بوطوت األلاود   بواي ا  رل ت 
لرخال الدخ الأل رم ل سراداي. و و  ب  وح ل  خط ل األلاود اأغتة ل األعفوي  الأللااب ب يفمتخن األلاود اللتو  ل 

سرلات د ل  البرول لب  اذا  و يداتهم طل ل لتلتخ  وت الاد ا  ل  للا لألألورسرهم الألركلرة لهذا النخك  ب  الحل  ل اال
األلاود الري تنلةةةةةةةب  ل   درألاوت با دة  ا الةلاد طب  درألاوتنو سةةةةةةةخاع  ب  وح ل الب م  الاودات  الربول د و   ب 

اي  دق تأب ل علح ا صةةةةدار ( 2013)الصحححليب ، وكدتب  وح ل اللةةةةتخ  وت و   ب  وح ل الاب دة الدين ل.  اذا  و 
اي األسةةةةخال الاولأل ل  ألثوي حي لكلاود ا لكرل   ل الان فلب  اي لاةل  Grand Theft Auto الاو س  ب لاةل

تالج طب  ألخف األلاود ا لكرل   ل الألارودةب  ترهوات طت هو الأللاابخن رغم الرحذيل  ب  خ هو  خجهل لألب ام 
 نل طشةةةةةةةةةةةلة  ب الاألل. األو  دق الرأب ل اللةةةةةةةةةةةتةي و  ا يدو ي لهذا النخك  ب األلاود طت  الأللااب ب الري اخل الثو

 ت خن د الر  بلةةةةةةةةةألل   ب تكول ن ا  روج  270تارةل األغت  اي تورتخ   روج األلاود ا لكرل   ل     تمت تكتفرهو 
 ب االحردوجوت لدق األاا  الألل  ب لألو تألثتب  دل طور ل  الكث ل  Grand Theft Auto  الرلختقب  تث ل لاةل

 ب علح غ ل  ألخف لتراوعي  ع الح وةب وا  ب  جهل  لل اللطوك  الاصةةةةةةةةةةةةةةوبوت  الاورج ب طب البو خن.  اي 
لاةل  خجهل بولدرجل األ ل  لتلاوةةةةديب وا لألب ام اخل الثو نل طشةةةةلة  ب الاأللب صةةةةح   و هو لاةل اارلا ةةةة لب  ال 

و لة اي طولم الاصةةةةةةةةةةوبوت  طور ت الألوا وب اي طولم يلةةةةةةةةةةخد ا ب الفلةةةةةةةةةةود  الدطورة  الألادراتب و هو تدطخ  ل  الألم
سةةةةةة رشةةةةةةةع الأللااق بوألاكور اللةةةةةةتة ل  حر  لخ و ب لم يبم اخ بولاألا  تحألا اي ع وتهو الكث ل  ب الاننب   ولرولي 

يخلتب الذيب بو خا بوألطألوي ا جلا ي  ةووةةةةةةةلة غ ل و ب سةةةةةةة ربةا اكلة اذا الاألا  سةةةةةةة دد الألةلرات لكوةةةةةةةاوح ا
ارارةل اذه التاةل  ب وخطل ( 2015)مركز تصححححنيف وتطو ر األلعاب اإللكترونية، ا جلا  لب احلةةةةةب تصةةةةةن ن 

األلاودب ح ث يا ش ا هو ال طب حولل  جلا  ل  ركو تل  ب خ ي ب و ل  د ر سةةةةةورل  حرلف يلةةةةةرة    ا وةةةةةيع 
  هوجألل وبلةةةوي الشةةةلعل  سةةةلبل األسةةةتحل   صةةةخال  ل  اسةةةراداي عورلات  دايل  ب سةةةلبل الألورة اي الشةةةخارك  برتهم 

حل  ل  بصن  دنب يراتا  لا ويموا اسراداي الل يتل  ع  نوت الت ا اي الل وراتب ارحرخا اذه التاةل طت   لةل 
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%ب 100%ب   اولفوت الالي  النلةةةةةةب 100%ب   لةةةةةةةل  اولفوت طبت ل 100 اولفوت  فلةةةةةة لي ح وت ل  نلةةةةةةةل 
 ب  رورج دراسةةةرب ون الأللااق تلةةةرهختب  شةةةواد الانن  (2015)سححالم ،  تلةةةرنرج %. 100اا  اولفوت  ول ل  وخ ل 

اي األلاود ا لكرل   لب  ألو يبخي  ربت د  ألو ج الانن االارلا ةةةةي  نهو طب علتق تبت د تتا األااوي الان فل   ذلا 
 ألورسرب لكلاود ا لكرل   لب  ألو يراتم  وورات   حوكوتب لةطتب الألفماب  تراتم  هورات  حل وت برول ب  ب خ ي

 طن فل  ولفوبوا  ذيعل  نهوب  تاربد و ب يد د اسراألوي األستحل  ب خ ي اسراداي األلاود البرول ل.
 تؤ د الةوحثل ون األلاود ا لكرل   ل بوتت  ب  رم لات الح وة االجرألوط ل  االبرصةةةةةةةةةةةوديل اي الألدرألع تلتةط 

الدديدة الري تلالف بوسةةم الد ا الاو س بشةةكا يخ ي الات  تاألا اذه األلاود طت  غلةةا األد مل بح وة األج وي 
  ةةةةةةوال  ل  وةةةةةةحب ال طة ب بأاكور سةةةةةةتة ل  ثا الاخف  ابدان األ ا  المةةةةةة وك  الهل د  برا الطألخح   ث ر ح 

 اال رحور باوصةةةةةةةل  ع تخال اذه الكلاا ل  الاد ا  ل تدوه و فلةةةةةةةهم  تدوه ايخلتب الري بد تدااهم  ل  بت و فلةةةةةةةهم 
 األلاود طت  وجهزة االتصوالت الألحألخلل   ب األعفوي  الأللااب ب اي وا  بت  وا  كون  دو وا.

  ب طشةةةة ل   ةةةةحواو ا رشةةةةلت لاةل الحخت األزرلب و   و تالف بوسةةةةم "تحدا  (2018)نصحححار،  تمةةةة ن 
 ب المةةةةةةةحويو بلةةةةةةةةةهو اي  تدان  ارتفل  ب  الألخت" لرلةةةةةةة طل طت  اارألوي الاولم وجألعب  ر دل للةةةةةةةبخم طدد  ة ل

 طت  طكس اال رشةةةةةةةةةور  الشةةةةةةةةةهلة الألؤخلة لهوب تحألا لاةل الحخت األزرل تورتاوا يألرد للةةةةةةةةةنخات عختتلب  دو  .الاولم
تركخن التاةل  ب تحديوت  رخاصةةتل  .2013سةةنخات تبلتةواب  تحديدا اي طوي  5بهخراو األ ي اي  نذ  و يبلد  ب 

تةةل  فس طةةدد الرحةةديةةوت  نألط تحةةدو  ةةا يخيب   ةةو  ن تدرةةوز  احةةداا حر  تةةأخةةذك الةةد ا ةةل اي يخ ةةوا حةةو  50لألةةدة 
الألخاصةةتلب   ألدلد ون تدخا التاةل  تةدواو تلةة ل  حخ  بطل ال طخدةب  الري تدةلك طت  الألخاصةةتلب  رهديدات طب 

 هويل الأللاحا اي  . شةةةةةةةل  اتخ وتا الشةةةةةةةاصةةةةةةة ل الري جلق الحصةةةةةةةخي طت هو  لةةةةةةةةبوا حوي اكلت اي اال لةةةةةةةحود
يخ و  ب األلم  ر دل لفاا  و تطتةب التاةل  ب  يذاع  د ي   فلةةةي ل طة بب تأتي لحلل  50الاأللةةة بب   اد  ل ر 

 جوع  لةةةةأل  التاةل "الحخت األزرل"ب  أخخ اا طب بوالة  .اال رحورب  حوالت  ث لة بمةةةةت  حةهو  ر دل لهذه التاةل
الري تلتةط بفكلة اال رحورب  ر دل لدنخح اذه الح رون طت  الشةةةةةةخاعا اي طولم الح رون تلةةةةةةأل  "ح رون الشةةةةةةوعا"ب   

"ب  خ هو F57ب  ع " 2013 دوت التاةل اي اللهخر لتأللة األ ل  اي ر سةةةةةة و  ب الاوي  .  بورهو طولبل حر  الألخت
 " دألخطل الألخت"ب  تشةةةةةةةرةب اي  خ هو سةةةةةةةةب طدد  ب حخادم اال رحور السةةةةةةة ألو اي   احدة  ب وسةةةةةةةألوع  و يالف 

 .صفخف الأللااب ب
 ثالثًا: نتائج وصف العينة ف  ضوء االستعابات علت أدوات البحث:

 290( توز ع عينة البحث وفقًا لمستوى الوعت بأسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية، والوزن النسب  لكل محور ن= 15جدول )
 الترتيب الوزن % العدد مستوى الوعي أسلوب استخدام المراهقين

 االستخدام الجيد لأللعاب اإللكترونية

 5.86 17 (55<40مستوى وعي منخفض )

 األول 76.90
 57.59 167 (70<55مستوى وعي متوسط )
 36.55 106 فأكثر( 70مستوى وعي مرتفع )
 100 290 المجموع

 االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية

 37.24 108 (58<43مستوى وعي منخفض )

 الثاني 60.00
 45.52 132 (73<58مستوى وعي متوسط )
 17.24 50 فأكثر( 73مستوى وعي مرتفع )
 100 290 المجموع

 ككل

 27.59 80 (121<95مستوى وعي منخفض )

60.1  
 63.45 184 (147<121مستوى وعي متوسط )
 8.62 25 فأكثر( 147مستوى وعي مرتفع )
 100 290 المجموع

( اخر ف  لةةةةةةةب  لةةةةةةةرخق الخطي بأسةةةةةةةتخد اسةةةةةةةراداي الأللااب ب لكلاود 15و  ةةةةةةةحت الب م الخاردة بدد ي  
%ب تترهو  لةةةةةةةةةةل   ا الخطي 63.45  ا لكرل   ل ابد  و ت األ ل ل لذ ا الخطي الألرخسةةةةةةةةةط ح ث بدرت  لةةةةةةةةةةرهم 

ي الد ةةد لكلاةةود  تترهةةو   ا الخطي الأللتفع   صةةةةةةةةةةةةةن طةةو ةةل ابط احرةةا  حخر االسةةةةةةةةةةةةةراةةدا 27.59  الألنافض 
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)عبدهللا، ا لكرل   ل الأللتةل األ ليب تترهو االسةةراداي اللةة ا لكلاود ا لكرل   لب  بد ووةةورت  رورج دراسةةل  ا  ب 
طت  ون ط نل دراسةةةةةرهم  (2017(، و)عبد الحسححححين، عبيد،2015)مركز الحرب الناعمة للدراسححححات، ب  (2015

الانن اي األلاود ا لكرل   ل بشةةةةةةةكا  ا ةةةةةةة   اذا يدي طت  ون  الألرألثتل اي الطتةل لديهو  لةةةةةةةرخق  ب اسةةةةةةةراداي
الأللااب ب  الشةةةود ام  ب وكثل وةةلار  الألدرألع ا الاعوا اي اسةةراداي الانن اي األلاود ا لكرل   ل بحكم الركختب 

ل سةردوبل النفلةي  الة خلخجي  ألو يداتهم وكثل حلةوسة ل اتدوه الألشةك ت االجرألوط ل  االبرصةوديل  وكثل اسةراداداا 
لألفلدات الانن ح ث يرلةةم سةةتخ هم  لاض الخابع  اللةةاي  ل  تم  له بأسةةول ب  ارتفل بد ترنوا   ع الب م  الألاوي ل 

 االجرألوط ل الألخجخدة اي الألدرألع الال ي.
 ل  ون الألاتأل ب يل ن بألل  اوعل لهذه األلاودب  ب ح ث د راو  (2015)الز ودو، وكدت  رورج دراسةةةةةةةةةةةةةل 

نن الألدرسةةي بأ خاطبب  ألو   هم يدر خن حدم ايبور الصةةح ل  النفلةة ل اللةةتة ل  ر دل  د ون األعفوي اي حخادم الا
او هم يخاجهخن  او وة حب بل  ر دل سةةةهل و الدام اي اسةةةراداي األلاود طت  اذه األلاودب   ولنلةةةةل أل ل وع األ خر 

  اذه األلاود طت   بت  طبخي و الدام  ألو ا لكرل   ل  ألو يؤبل طت   دهخداتهم الدراسةةةةةة لب امةةةةةة ا طب اسةةةةةةرحخا
تلةب اي طدة  شك ت داخا األسلة  مان الرخاصا االجرألوطي  األسلا   ب والاد األسلة   ل ز  زطل األ و  ل 

 وبلاو ترلك الري ا يدو  وت باض ا لكرل   ل ون األلاود (2016)حسحححن،  ووةةةةةورت  رورج دراسةةةةةل لدق األ الد. 
بدراتهم  تنأل ل طت   تلةةةوطد ا  دت زتل لمرهم  تبخا  ل طة ب  الرلةةةت ل الألرال تحبق و لزاو و هو   ب ال طة ب طت 

و لزاو    ب ال طة ب طت  ترلك وبلاو الري اللةةتة وت باض ا لكرل   ل لكلاود ا  داطيب  ذلا  تفك لام    ورهم
 األلاود  تاوري واكور الألدرسةةةةةةةةةةة ل اجةوتالخ   ياألوي ا لكرل   ل  األلاود األجهزة وةةةةةةةةةةةلاع اي الألولي الرةذيل

 . درألانو  تبول د ديننو تاول م  ع الألال  ل
 290( توز ع عينة البحث وفقًا لمستوى السمات الشخصية للمراهقين والوزن النسب  ن= 16جدول )

 الترتيب الوزن % العدد مستوى السمة السمات الشخصية للمراهقين

 المسئولية االجتماعية

 9.66 28 (20<12منخفض ) مستوى السمة

 الرابع 71.3
 66.90 194 (28<20مستوى السمة متوسط )
 23.45 68 فأكثر( 28مستوى السمة مرتفع )
 100 290 المجموع

 االتزان االنفعالي

 7.59 22 (29<20مستوى السمة منخفض )

 الثالث 73.9
 63.10 183 (38<29مستوى السمة متوسط )

 29.31 85 فأكثر( 38مرتفع )مستوى السمة 
 100 290 المجموع

 القلق والتوتر

 32.76 95 (16<10مستوى السمة منخفض )

 السادس 60.8
 52.07 151 (22<16مستوى السمة متوسط )
 15.17 44 فأكثر( 22مستوى السمة مرتفع )
 100 290 المجموع

 الثقة بالنفس

 9.66 28 (25<17مستوى السمة منخفض )

 الخامس 70.3
 69.66 202 (33<25مستوى السمة متوسط )
 20.69 60 فأكثر( 33مستوى السمة مرتفع )
 100 290 المجموع

 التفكير العلمي

 3.79 11 (20<13مستوى السمة منخفض )

 الثاني 78.5
 56.90 165 (27<20مستوى السمة متوسط )
 39.31 114 فأكثر( 27مستوى السمة مرتفع )
 100 290 المجموع

 اإلحساس باإلنجاز

 7.59 22 (16<10مستوى السمة منخفض )

 األول 86.7
 24.83 72 (22<16مستوى السمة متوسط )
 67.59 196 فأكثر( 22مستوى السمة مرتفع )
 100 290 المجموع

 ككل

 13.79 40 (141<107مستوى السمة منخفض )

66.1  
 74.14 215 (175<141متوسط )مستوى السمة 

 12.07 35 فأكثر( 175مستوى السمة مرتفع )
 100 290 المجموع
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( اخر ف  لةةةةب  لةةةةرخق اللةةةةألوت الشةةةةاصةةةة ل لتأللااب ب ابد  و ت األ ل ل 16و  ةةةةحت الب م الخاردة بدد ي  
 13.79  اللةةألل  نافض %ب تترهو  لةةةل   ا  لةةرخق 74.14  لذ ا  لةةرخق اللةةألل  رخسةةط ح ث بدرت  لةةةرهم 

%   و ت  ب  صةة ب   ا اللةةألل  لتفعب   صةةفل طو ل ابط احرا  حخر ا حلةةوس بو  دوز 12.07 تترهو  لةةةل 
الأللتةل األ ل ب تترهو الرفك ل الاتأليب تت هو االتزان اال فاوليب تت هو الأللةةةةعخل ل االجرألوط لب تت هو الثبل بولنفسب يت هو 

 البتق  الرختل.
اي  رورج دراسةةةةةةةرب طت  ون  ب  لةةةةةةةو ب ط ش الطفا  الأللااق اي الاولم اللبألي  (2018 )صحححححال , وكد  

 ةةةةةةةةةان الألهورات االجرألوط لب  ابدان الدفع  الرخاصةةةةةةةةةا األ خاب  بتل الح اكرشةةةةةةةةةوف الاولم الحب بي الاورجيب 
بل طت  اللألوت  الرالي لك ق النفليب   ان الحكم األخ بي, ون اذا االسراألوي الألفلم  لهذه األلاود ال يؤ 

 الألالا ل  اال فاول ل  االجرألوط ل لدق األعفوي  الأللااب ب احلبب  ي ألو ياألا طت  تد  ل وجلودام  ود مرهم.
 رابعًا: النتائج ف  ضوء فروض البحث

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصححححححائيًا بين درجات عينة الدراسححححححة ف  كل من أسححححححلوب اسححححححتخدام 
لأللعاب اإللكترونية بمحاورا )االسححححححححتخدام العيد لأللعاب اإللكترونية، االسححححححححتخدام السححححححححيئ لأللعاب المراهقين 

اإللكترونية، أسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية( والسمات الشخصية للمراهقين بمحاورا )المسئولية 
فكير العلم ، اإلحسحححححححححاس باإلنعاز، السحححححححححمات االجتماعية، االتزان االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، الت

 الشخصية للمراهقين(.
لترحبق  ب صةةةةةةةةةحل اذا الفلي اسةةةةةةةةةراد ت الةوحثل  او ا ارتةوم   لسةةةةةةةةةخن  ب الدرجوت الاوي   

Pearson Correlation Coefficient     يخ    لا.9  ب الألرم لات  جد ي ) 
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لكترونية بأبعادا )االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية، االستخدام السيئ ( مصفوفة معامالت االرتباط بين محاور أسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإل 19جدول )  
بالنفس، التفكير العلم ، االحسحححاس  لأللعاب اإللكترونية، "ككل"( والسحححمات الشحححخصحححية للمراهقين بأبعادها )المسحححئولية االجتماعية، االتزان االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة

 باإلنعاز، "ككل"( 

 
االستخدام العيد 
لأللعاب 
 اإللكترونية

االستخدام  السيئ 
لأللعاب 
 اإللكترونية

المسئولية  )ككل(
 االجتماعية

االتزان 
 االنفعال 

القلق 
 والتوتر

الثقة 
 بالنفس

التفكير 
 العلم 

االحساس 
 باإلنعاز

السمات 
الشخصية 
 للمراهقين )ككل(
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االستخدام  العيد 
-118.- **199. **532. 107. 1 لأللعاب اإللكترونية

* 
-

.038- .141* .371** .453** .224** 

االستخدام  السيئ 
 **517. **165. *138. **458. **329. **557. **292. **785. 1  لأللعاب اإللكترونية

 **580. **422. **348. **478. **256. **401. **372. 1   )ككل(

 **645. **271. **278. **414. **370. **233. 1    المسئولية االجتماعية
 **629. 057. **176. **390. **416. 1     االتزان االنفعال 
 **703. **338. **264. **415. 1      القلق والتوتر
 **773. **400. **428. 1       الثقة بالنفس
 **613. **445. 1        التفكير العلم 
 **598.          االحساس باإلنعاز
السمات الشخصية 
 1          للمراهقين )ككل(

 0.01**دالة عند مستوى       0.05*دالة عند مستوى 



 

 

  

419 Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education – Kafrelsheikh University – Egypt 

 

  

 

 (19يتض  من جدول ) 
  ب اسةةراداي الأللااب ب  0.01عند مسحتوى  جخد ارتةوم علدا داي  حصةةور وا طند  لةةرخق داللل دالل 

لكلاود ا لكرل   ل بألحو ره  االسراداي  الد د لكلاود ا لكرل   لب االسراداي الل ا لكلاود ا لكرل   لب 
وسةةةتخد اسةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل  كا(ب  اللةةةألوت الشةةةاصةةة ل لتأللااب ب بأباوداو  الأللةةةعخل ل 

تق  الرختلب الثبل بولنفسب الرفك ل الاتأليب ا حلةةةةةةوس بو  دوزب اللةةةةةةألوت االجرألوط لب االتزان اال فاوليب الب
 وكدت طت   جخد ط بل ارتةوع ل  خجةل ( 2011)القاسم، الشاص ل لتأللااب ب  كا(ب اتفبت  رورج دراسل 

  ب اسةةةةراداي األلاود ا لكرل   ل    ب اللةةةةألوت الشةةةةاصةةةة ل الادار ل  اال فاول لب  ذلا وكدت  رورج دراسةةةةل 
الألشةةةوطل   ةةةان بخة   ألوع اللةةةألوت الشةةةاصةةة ل  تةتد تلةةةهم اي ا لكرل   ل بأن األلاود (2016)حسححن،
 الري الألانفل ا يحوعات  ات  خوصةةةةل الألشةةةةوطل الح وةب طت   الشةةةةةود األعفوي رغةل  ب  تبتا الألارتفل

  االجرألوط لخوصةةل النفلةة ل  سةةألوتهم الشةةاصةة ل  النفلةة ل بصةةحرهم  تمةةل  ةكلة طألل اي األخ ل تفلةةد
 . الألالاي   ألخام الابتي

بةةأن انةةوك خطخرة  ة لة  ب تفشةةةةةةةةةةةةةي بةةوالة  د ةةون األلاةةود  (5:2018)عبد اللطيف, و  ةةةةةةةةةةةةةحةةت 
ا لكرل   ل   ب الأللااب ب اي الألدرألع الألصةةةةةةةةةةةلا تتا األلاود الري  ينازي  تنمتق طب  ح طب االجرألوطي 

ة اذه اللوالة ح ث يلةةةرا نخن  هو  د ن ربوبل و  ل ا ش طولألب الخاألي,  تاخد  لا لادي  طي األاا باطخر 
تنل م  خسةة تل  ر ةةوع و نورهم  لرتة ل باض حوجوتهم الح وت ل  رنوسةة  ب اللةةتة وت  األ ةةلار الري بد تتحق 

  هم.
األلاود ا لكرل   ل اي  دوي  اي  رورج دراسةةةةةةةةةةةةةرب طت    ب يأل ب تخب ن (2018المغذاوو ) تؤ د 

 الب م لدق وعفوي الأللحتل اال ردار ل  ب خ ي  و يتي: اال راود طب   ةةةع  تنأل ل باض اللةةةألوت الشةةةاصةةة ل
الصةةةةةةةةخر و  اللسةةةةةةةةخ وت الري تاولن ببوال الألدرألع طت  اذه األلاودب   ةةةةةةةةع  ةةةةةةةةخابط  لخار   ا نل طب 
اسةةةةةةةر لاد األلاود ا لكرل   لب تصةةةةةةةأل م األلاود الري تحفز الذ وع  الرف  لب   ةةةةةةةع  ةةةةةةةخابط لهذه األلاود 

ادا هو اي غ ل و بوت الألذاكلةب  ل رة وال ت خن اسراداي األلاود خوصل الري ترمألب حل د تمألب اسر
  مو لات اي و بوت  رأخلة  ب الت اب   ع  خابط لتاةل تألنع  ب االطرداع طت  ايخلتبب تصأل م التاةل 

وع التاةل.  ووةةةةةةةةةةةةةور بطلتبل تةلز ون الألنواس ل س طد اا  تنةمی الألحوالل طت  الا بل الط ةل  اب باد ا ره
سةةةةةنل( والاد ط نل  26:16اي  رورج دراسةةةةةرهألو ون الأللااب ب  الشةةةةةةود  ب سةةةةةب   (2019)حسحححن و أمين: 

الدراسةةةةةةةل الذيب لاةخ بوأللاود ا لكرل   ل الان فل وبهل ا اارألو وا وبا بألكب يحروجخن الأللةةةةةةةوطدة,    يناكس 
يبا احلةةةوسةةةوام بولأللةةةعخل ل االجرألوط ل تدوه  ب  لا طت  سةةةتخ هم اي تبديم الأللةةةوطدة لتألحروج ب   ولرولي 

 يحروجخن  ل  الأللوطدة.
 كليًا. األول وبالتال  تتحقق صحة الفرض

الفرض الثان : توجد فروق دالة إحصححححائيًا بين متوسححححطات درجات عينة الدراسححححة ف  أسححححلوب اسححححتخدام 
المراهقين لأللعاب اإللكترونية بمحاورا )االسححتخدام العيد لأللعاب اإللكترونية، االسححتخدام السححيئ لأللعاب 

صحححية للمراهقين بمحاورا اإللكترونية، أسحححلوب اسحححتخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية( والسحححمات الشحححخ
)المسحححححححححئولية االجتماعية، االتزان االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، التفكير العلم ، اإلحسحححححححححاس 
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باإلنعاز، السححمات الشححخصححية للمراهقين( تبعًا لمتغيرات المسححتوى االجتماع  واالقتصححادو )النوع، مكان 
 السكن، عمل األم(. 

لتخبخف طت  داللل الفل لب  "T-test"راد ت الةوحثل اخرةور  لترحبق  ب صةةةةةةةةةةةةحل اذا الفلي اسةةةةةةةةةةةة
 ( يخ    لا. 25(  ل   20الددا ي  ب  

 تبعًا للنوع:  (1
( داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  أسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية بمحاورا )االستخدام 20جدول )

 االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية، ككل( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتماع  واالقتصادو تبعًا للنوعالعيد لأللعاب اإللكترونية، 
 ن النوع المحور المقياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوي
 الداللة

 استخدام المراهقين
 لأللعاب اإللكترونية

 االستخدام الجيد 
 لأللعاب اإللكترونية

 8.20 65.56 163 ذكور
 غير دال 0.497

 7.84 66.03 127 إناث
 االستخدام السيئ 
 لأللعاب اإللكترونية

 10.47 60.81 163 ذكور
 غير دال 0.860

 11.62 61.93 127 إناث
 استخدام المراهقين

 لأللعاب اإللكترونية )ككل(
 12.79 126.37 163 ذكور

 غير دال 1.043
 13.03 127.96 127 إناث

( داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  السمات الشخصية للمراهقين بمحاورا )المسئولية االجتماعية، 21جدول )
االتزان االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، التفكير العلم ، اإلحساس باإلنعاز، ككل( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتماع  

 واالقتصادو تبعًا للنوع
 ن النوع المحور المقياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوي
 الداللة

 السمات الشخصية
 للمراهقين

 المسئولية االجتماعية
 4.08 24.83 163 ذكور

 غير دال 0.301
 3.95 24.69 127 إناث

 االتزان االنفعالي
 4.95 34.68 163 ذكور

 غير دال 0.584
 5.21 34.33 127 إناث

 القلق والتوتر
 3.64 17.93 163 ذكور

 غير دال 1.339
 3.68 17.35 127 إناث

 الثقة بالنفس
 4.05 30.02 163 ذكور

 غير دال 0.117
 4.36 29.96 127 إناث

 التفكير العلمي
 3.23 25.28 163 ذكور

 غير دال 0.853
 3.37 25.61 127 إناث

 اإلحساس باإلنجاز
 3.63 22.63 163 ذكور

 غير دال 0.295
 3.81 22.50 127 إناث

 السمات الشخصية 
 للمراهقين )ككل(

 15.59 155.36 163 ذكور
 غير دال 0.496

 16.15 154.43 127 إناث

 (:21(   20يرم   ب جد ي  
الةحث اي اسةةةةةراداي الأللااب ب لكلاود طدي  جخد ال ل دالل  حصةةةةةور وا   ب  رخسةةةةةطوت درجوت ط نل 

( ا لكرل   ل بألحو ره  االسةةةةةةراداي الد د لكلاود ا لكرل   لب االسةةةةةةراداي اللةةةةةة ا لكلاود ا لكرل   لب  كا
تةاوا لألرم ل النخك ح ث  و ت ب ألل  ت( طت  الرخالي ب م غ ل دالل  حصةةةةةةةةةةةةور واب  بد اخرتفت  رورج دراسةةةةةةةةةةةةل 

 وكدت طت  تأب ل األلاود ا لكرل   ل األكثل  يدو  ل لدق الذ خر ح ث  (2011)الشححححححححححرورو، الر ماوو،
و هم يبمةةةةةةخن  برو وعخي بكث ل  ألو تبمةةةةةة ب ا  وم اي اسةةةةةةراداي األلاود ا لكرل   ل.  ذلا وكدت دراسةةةةةةل 

ون الا نل تأبلت  تاتبت بشةةةةةةةةةةةةةكا  ة ل  تاب األلاود ا لكرل   ل  (2016حسحححححححححن، ب   (2012)همال، 
% 52.50  لا  و راع  لةل ارت ود الا نل لصوالت التاب   بواي ا  رل ت  الري بدرت  ةة خوصل الذ خرب 

 طدد ايوا  حصةةةور  دالل الل   ووةةةورت  ل   جخد (2015)سححالم،تلتوداو دارألوا. ويمةةةوا اخرتفت  رورج دراسةةةل 
 لألو النر دل اذه تفلةةة ل  تألكب الذ خر لصةةةول  ا لكرل   ل بولتاب بوأللاود الطفا يبمةةة هو الري اللةةةوطوت

  ب وكثل الذ خر طند  حةذة تكخن   الري الطة هو   ب  تحدا طنن   مو لة  ب األلاود اذه بب تألروز
ح ث وكدت طت   جخد ال ل اي  ألورسل ( 2017)عبد الحسين، عبيد،  ذلا اخرتفت  رورج دراسل .ا  وم

الانن اي األلاود ا لكرل   ل لدق الطتةل   ب الذ خر  ا  وم لصول  ا  وم  اذا ياخد  ل  عة ال الركختب 
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النفلةةةةةةةةةي  الة خلخجي لب وم  تال ةةةةةةةةةهب لألارتن المةةةةةةةةةمخم  ا حةوعوت  الرختلات بحكم عة ال الرنشةةةةةةةةةعل 
فلي طت هب الرخاجد اي الألنزي  ر دل لتلل ف االجرألوط ل الري االجرألوط ل اللةةةةةةةةةةةةةةوردة اي الألدرألع الري ت

تمةةةةةةع الب خد طت  حل ل األ ث  اي الألدرألع امةةةةةة ا طب  لا عة ال الثبوال االجرألوط ل اللةةةةةةوردة الري تل ي 
األ ث  طت  وسوس الامخك  ل  ستطل الذ ل  ا  لا يلهم بصخرة و  بأخلق اي  ةرهو لتألشوطل  الذ لتوت 

ز اي الراة ل طنهو  اذا سةةةةةةةةةةةةب يكفي لداتهو تاةل طألو  داختهو بطلتبل غ ل  بةخلل اجرألوط وا الألؤلألل  الاد
  ب خ ي اسرادا هو لتانن ا لكرل  ي.

طدي  جخد ال ل دالل  حصةةور وا   ب  رخسةةطوت درجوت ط نل الةحث اي اللةةألوت الشةةاصةة ل لتأللااب ب 
لبتق  الرختلب الثبل بولنفسب الرفك ل الاتأليب ا حلةةةةةوس بألحو ره  الأللةةةةةعخل ل االجرألوط لب االتزان اال فاوليب ا

بو  دوزب  كا( تةاوا لألرم لات الأللةةةةةةةةةةةرخق االجرألوطي  االبرصةةةةةةةةةةةودا تةاوا لتنخك ح ث  و ت ب ألل  ت( طت  
 وكدت طت   جخد  (2018)عبد الطيف. الرخالي اي ب م غ ل دالل  حصةةةةةور وا.  وخ لاا اخرتفت  رورج دراسةةةةةل 

  ب الأللااب ب ط نل الةحث اي  د ون األلاود ا لكرل   ل تةاوا لألرم ل النخك  0.01خق ال ل دالل طند  لةةةةةةةةةر
طت  طدي  جخد ال ل دالل  حصةةةةور و اي  رخسةةةةطوت  (2011)القيق، لصةةةةول  الذ خر. اتفبت  رورج دراسةةةةل 

، )حسححححححندرجوت الطتةل اي  لةةةةةةةةةرخق الرفك ل الاتألي تازا  ل   رم لات النخك.  ذلا وكدت  رورج دراسةةةةةةةةةل 
طت  طدي  جخد ال ل  ات داللل  حصةةةةةةور ل   ب الذ خر  ا  وم اي باض اللةةةةةةألوت الشةةةةةةاصةةةةةة ل ( 2016

 وكدت طت   جخد ال ل  ات  (2011)الشححححرورو والر ماوو، النفلةةةةة ل  الاصةةةةةة ل.  لكب اخرتفت دراسةةةةةل 
ك ل الاتألي داللةةل  حصةةةةةةةةةةةةةةةور ةةل   ب الةةذ خر  ا  ةةوم اي وبل األلاةةود ا لكرل   ةةل طت  اتاةةو  البلارات  الرف

 و ب تخجد (2013)بن عمارم، وبوعيشحححة،  ا حلةةةةوس بو  دوز لصةةةةول  الذ خرب  و  ةةةةحت  رورج دراسةةةةل 
 وكثل ا  وم ا  وم.  تفلةةةل الةوحثل  لا بأن ون لصةةةول  اال فاولي االتزان اي  حصةةةور ل داللل ال ل  ات

 الألنزي اي تخاجدامرب   الذ خ   ب  تختل طصة ل وبا ا  وم الألنزيب ويموا ون داخا  الحخار   خالا لتألنوبشل
 الألنوبشةةةةةةلب  لتنصةةةةةةور  تبة  وكثل اتزا واب  أل هم  وكثل  الديهم  ل  بل ل وكثل يداتهم  ألو الذ خر  ب وكثل

بأ ب ال تخجد ال ل دالل  (2019)حسحححن و أمين: الذ خر. وكد   ب  مةةةةدوا   وسةةةةلك وكثل ا  وم  وخ لاا ألن
 اي اللتخك الاد ا ي وبنوع اسراداي األلاود ا لكرل   ل البرول ل  الان فل. احصور وا   ب الذ خر  ا  وم

 وبالتال  يتم رفض صحة الفرض كليًا.
 تبعًا لمكان السكن: (2

( داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  أسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية بمحاورا )االستخدام 22جدول )
لأللعاب اإللكترونية، االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية، ككل( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتماع  واالقتصادو تبعًا لمكان العيد 

 السكن.
 ن السكن المحور المقياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

استخدام المراهقين 
 لأللعاب اإللكترونية

الجيد لأللعاب االستخدام 
 اإللكترونية

 7.20 67.19 160 ريف
 دال 3.406

 8.66 64.02 130 حضر
االستخدام السيئ لأللعاب 

 اإللكترونية
 11.97 62.01 160 ريف

 غير دال 1.226
 9.61 60.42 130 حضر

 استخدام المراهقين
 )ككل( لأللعاب اإللكترونية

 13.65 129.20 160 ريف
 دال 3.175

 11.41 124.44 130 حضر

( داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة السمات الشخصية للمراهقين بمحاورا )المسئولية االجتماعية، االتزان 23جدول )
واالقتصادو تبعًا االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، التفكير العلم ، اإلحساس باإلنعاز، ككل( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتماع  

 لمكان السكن.
 ن السكن المحور المقياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

السمات الشخصية 
 للمراهقين

 المسئولية االجتماعية
 3.79 24.44 160 ريف

 غير دال 1.546
 4.26 25.17 130 حضر
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 االتزان االنفعالي
 4.84 34.16 160 ريف

 غير دال 1.365
 5.31 34.98 130 حضر

 القلق والتوتر
 3.37 17.26 160 ريف

 دال 2.159
 3.95 18.18 130 حضر

 الثقة بالنفس
 4.41 29.64 160 ريف

 غير دال 1.612
 3.85 30.43 130 حضر

 التفكير العلمي
 3.05 25.48 160 ريف

 غير دال 0.272
 3.57 25.37 130 حضر

 اإلحساس باإلنجاز
 3.88 22.54 160 ريف

 غير دال 0.128
 3.50 22.60 130 حضر

السمات الشخصية 
 للمراهقين )ككل(

 15.38 153.51 160 ريف
 دال 1.729

 16.22 156.73 130 حضر

 (:23(   22يرم   ب جد ي  
ط نل الةحث اي اسراداي (   ب  رخسطوت درجوت 0.05 جخد ال ل دالل  حصور وا طند  لرخق داللل  

الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحو ره  االسةةةةةةةةةةةةةراداي الد د لكلاود ا لكرل   لب  كا( تةاوا لألرم ل  كون 
 اللكب ح ث  و ت ب ألل  ت( طت  الرخالي ب م دالل  حصور وا لصول  اللتف.

الأللااب ب اللةةةةةة ا طدي  جخد ال ل دالل  حصةةةةةةور وا   ب  رخسةةةةةةطوت درجوت ط نل الةحث اي اسةةةةةةراداي 
 لكلاود ا لكرل   ل تةاوا لألرم ل  كون اللكب ح ث  و ت ب ألل  ت( طت  الرخالي ب م غ ل دالل  حصور وا.  

 تخ ةةةةةة  الةوحثل انو بأن  و يحدم اي اللتف األن وةةةةةةأ ب وةةةةةةأن  و يحدم اي الحمةةةةةةل ح ث تم لت 
تشةةب ح وة الحمةل اي  ا وةيع  طودات اللتف   ألورسةوتهم  سةتخ  وتهم طب اللةو ق  وصةةحت ح وة اللتف

 ع الرأللةةةةةا  ةاض الاودات  الربول د اللتف ل  لكب اي اللتف  الحمةةةةةل طت  حد سةةةةةخاع تاتألت الأللوة الرات م 
الاولي  خلجت لتاألا  االسةةةةراو ل بكا  سةةةةورا الركنتخج و الحديثل الري وصةةةةةحت ال حد د لهو طت  ا ع ل 

ت الرخاصةةةا  ع ايخلتب اأصةةةة  الرخاصةةةا االجرألوطي  ال سةةةبن لهو ابد حتت  ا الألشةةةوكا خوصةةةل  شةةةك 
ل س ابط   ب األبورد و  األصدبوع  لكب   ب وواوح  ب ور  و حوع الاولم   ولرولي ودر ت األسل اللتف ل 
 الحمةةةةةلتل واأل ل ا ر ك الألهورات  األسةةةةةول ب الركنخلخج ل الحديث  الري وبلت بشةةةةةكا  ة ل طت  اللةةةةةألوت 

 الشاص ل لك نوع. 
(   ب  رخسطوت درجوت ط نل الةحث اي اللألوت 0.05ال ل دالل  حصور وا طند  لرخق داللل    جخد

الشةةةةةاصةةةةة ل لتأللااب ب بألحو ره  البتق  الرختلب  كا( تةاوا لألرم لات الأللةةةةةرخق االجرألوطي  االبرصةةةةةودا تةاوا 
 لصول  الحمل.   –لألكون اللكب ح ث  و ت ب ألل  ت( طت  الرخالي ب م دالل  حصور وا 

طدي  جخد ال ل دالل  حصةةور وا   ب  رخسةةطوت درجوت ط نل الةحث اي اللةةألوت الشةةاصةة ل لتأللااب ب 
بألحو ره  الأللةةةةعخل ل االجرألوط لب االتزان اال فاوليب الثبل بولنفسب الرفك ل الاتأليب ا حلةةةةوس بو  دوز( تةاوا 

ألل  ت( طت  الرخالي ب م غ ل لألرم لات الأللةةةرخق االجرألوطي  االبرصةةةودا تةاوا لألكون اللةةةكب ح ث  و ت ب 
 وكدت طت  طدي  جخد ال ل  ات داللل  حصةةةةةةور ل   ب ( 2012)القائدو، دالل  حصةةةةةةور واب  اتفبت دراسةةةةةةل 

  رخسطوت درجوت الأللااب ب ط نل الدراسل اي باض اللألوت الشاص ل لهم تةاوا لألرم ل اللكب.
 وبالتال  تتحقق صحة الفرض جزئيًا.

 تبعًا لعمل األم: (3
( داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  أسلوب استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية بمحاورا )االستخدام 24)جدول 

 مالعيد لأللعاب اإللكترونية، االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية، ككل( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتماع  واالقتصادو تبعًا عمل األ
 رالمحو المقياس

عمل 
 األم

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

استخدام المراهقين 
 لأللعاب اإللكترونية

االستخدام الجيد لأللعاب 
 اإللكترونية

 1.400 7.52 66.34 165 تعمل
 

 دال
 8.63 65.01 125 ال تعمل
 دال 10.07 58.85 165 تعمل
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االستخدام السيئ لأللعاب 
 اإللكترونية

 11.34 64.54 125 ال تعمل
4.510 

 
استخدام المراهقين 
لأللعاب اإللكترونية 

 )ككل(

 9.74 125.19 165 تعمل
2.884 

 
 دال

 15.85 129.54 125 ال تعمل

االجتماعية،  ( داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  السمات الشخصية للمراهقين بمحاورا )المسئولية25جدول )
االتزان االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، التفكير العلم ، اإلحساس باإلنعاز، ككل( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتماع  

 واالقتصادو تبعًا عمل األم
 المحور المقياس

عمل 
 األم

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

الشخصية السمات 
 للمراهقين

 المسئولية االجتماعية
 0.374 3.47 24.84 165 تعمل

 
 غير دال

 4.66 24.66 125 ال تعمل

 االتزان االنفعالي
 2.363 5.23 33.92 165 تعمل

 
 دال

 4.73 35.33 125 ال تعمل

 القلق والتوتر
 1.916 3.73 17.32 165 تعمل

 
 دال

 3.54 18.14 125 ال تعمل

 الثقة بالنفس
 2.544 3.85 29.45 165 تعمل

 
 دال

 4.50 30.70 125 ال تعمل

 التفكير العلمي
 3.513 3.45 24.85 165 تعمل

 
 دال

 2.90 26.19 125 ال تعمل

 اإلحساس باإلنجاز
 0.132 3.71 22.59 165 تعمل

 
 غير دال

 3.72 22.54 125 ال تعمل
السمات الشخصية 
 للمراهقين )ككل(

 2.470 14.23 152.98 165 تعمل
 

 دال
 17.41 157.57 125 ال تعمل

 (:25(   24يرم   ب جد ي  
(    ب  رخسةةةةةةةةةةةطوت درجوت ط نل الةحث اي 0.05 جخد ال ل دالل  حصةةةةةةةةةةةور وا طند  لةةةةةةةةةةةرخق داللل  

اسةةةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحو ره  االسةةةةةراداي الد د لكلاود ا لكرل   لب االسةةةةةراداي اللةةةةة ا 
 –ي ب م دالل  حصةةةةةةةةور وا لكلاود ا لكرل   لب  كا( تةاوا لألرم ل طألا األي ح ث  و ت ب ألل  ت( طت  الرخال

 وكدت طت   جخد ال ل دالل  حصةةةور و  (2013)صححقر، لصةةةول  األي الري ال تاألاب  اخرتفت  رورج دراسةةةل 
  ب  رخسةةةةةط درجوت و نوع و هوت الط د الاو  ت  غ ل الاو  ت اي وسةةةةةتخد االسةةةةةراداي الد د  اللةةةةة ا 

لصةةةةول   01ب0وتن الألحألخي طند  لةةةةرخق داللل لخسةةةةورا الركنخلخج و الحديثل  خجب طوي سةةةةخاع ا  رل ت  اله
 و نوع األ هوت الاو  ت.

(   ب  رخسطوت درجوت ط نل الةحث اي اللألوت 0.05 جخد ال ل دالل  حصور وا طند  لرخق داللل  
الشةةةةةةةةةاصةةةةةةةةة ل لتأللااب ب بألحو ره  االتزان اال فاوليب البتق  الرختلب الثبل بولنفسب الرفك ل الاتأليب  كا( تةاوا 

 ت( طت  الرخالي ب م دالل لألرم لات الأللةةةةةةةةةةةرخق االجرألوطي  االبرصةةةةةةةةةةةودا تةاوا لاألا األي ح ث  و ت ب ألل 
اي  رورج دراسةةةةةرهو بوألي الاو تل  (2013)يوسحححف،  حصةةةةةور وا لصةةةةةول  األي الري ال تاألاب  تاتق طت   لا 

 ذلا تثةت طدزاو اي وداع  هألرهو األسةةوسةة ل  تل  ل و نورهو(  حر  اي تد  ل وةةؤ  هو الألنزل ل  ر دل ا راول 
ب األح ون بلةةةب عخي  دة طألتهو ال خ يب اوألي الاو تل تبخي الدلةةألو ي  النفلةةو ي الذا ترالي لب اي وغت

 د رتب اي الح وة الاو لب اهي  لؤ لل و ال  بةا  ا ويع طت  تل  ل األ نوع  الانويل  هم  تتة ل  رطتةوتهمب 
 ال و هو تا ش تحت  ةةةةةةةةةةمط الخب فل الألهن ل  بد يرمةةةةةةةةةةوطن  شةةةةةةةةةةوكا األي اي الاألا  اي الألنزيب  خجخد 
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صةةةةةل األعفوي الل ةةةةةع  الصةةةةةمورب لذلا تلق األي الاو تل ون الرخبن طب الاألا لألدة  ا نل اخ األعفويب خو
  .الألالج الخح د الذا يلوطداو طت  االارألوي  الانويل   روبال و نورهو  الرفل  ألداع  هألرهو األسوس ل

لااب ب طدي  جخد ال ل دالل  حصةةور وا   ب  رخسةةطوت درجوت ط نل الةحث اي اللةةألوت الشةةاصةة ل لتأل
بألحو ره  الأللةةةعخل ل االجرألوط لب ا حلةةةوس بو  دوز( تةاوا لألرم لات الأللةةةرخق االجرألوطي  االبرصةةةودا تةاوا 

 لاألا األي ح ث  و ت ب ألل  ت( طت  الرخالي ب م غ ل دالل  حصور وا.
 وبالتال  تتحقق صحة الفرض جزئيًا.

ت عينة الدراسححححة ف  أسححححلوب اسححححتخدام الفرض الثالث: يوجد تباين دال إحصححححائيًا بين متوسححححطات درجا
المراهقين لأللعاب اإللكترونية بمحاورا )االستخدام  العيد لأللعاب اإللكترونية، االستخدام السيئ لأللعاب 
اإللكترونية، أسححلوب اسححتخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية( والسححمات الشححخصححية للمراهقين بمحاورا ) 

االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، التفكير العلم ، اإلحسحححححححححاس  المسحححححححححئولية االجتماعية، االتزان
باإلنعاز، السححححمات الشححححخصححححية للمراهقين( تبعًا لمتغيرات المسححححتوى االجتماع  واالقتصححححادو )عدد أفراد 

 األسرم، تعليم األب، تعليم األم، دخل األسرم(. 
 One Way"لرةويب األحودا  لترحبق  ب صةةةةةةةةحل اذا الفلي اسةةةةةةةةراد ت الةوحثل وسةةةةةةةةتخد تحت ا ا

ANOVA"  لتخبخف طت  داللةةةةل الفل لب  تطة ق اخرةةةةةورLSD  لة ةةةةون داللةةةةل اتدةةةةوه الفل ل  ن  جةةةةدتب
 ( يخ    لا. 22(  ل   15 الددا ي  ب  

 تبعًا لعدد أفراد األسرم: (1
استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية ( تحليل التباين األحادو االتعاا للفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  26جدول )

بمحاورا )االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية، االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية، ككل( والسمات الشخصية للمراهقين بمحاورا 
اإلنعاز، ككل( تبعًا لمتغيرات )المسئولية االجتماعية، االتزان االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، التفكير العلم ، اإلحساس ب

 المستوى االجتماع  واالقتصادو تبعًا لعدد أفراد األسرم
 مصدر التباين المحور المقياس

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة )ف(
 مستوي
 الداللة

 استخدام المراهقين
 لأللعاب اإللكترونية

 االستخدام الجيد
 لأللعاب اإللكترونية

 876.542 2 1753.085 المجموعاتبين 
14.895 
 

0.000 
 دال

 58.847 287 16888.971 داخل المجموعات
  289 18642.055 الكلي

 االستخدام السيئ
 لأللعاب اإللكترونية

 68.004 2 136.008 بين المجموعات
0.562 

0.571 
 غير دال

 121.048 287 34740.892 داخل المجموعات
  289 34876.900 الكلي

 )ككل(
 456.716 2 913.431 بين المجموعات

2.780 
0.064 
 غير دال

 164.315 287 47158.324 داخل المجموعات
  289 48071.755 الكلي

 السمات الشخصية
 للمراهقين

 المسئولية
 االجتماعية

 23.672 2 47.345 بين المجموعات
1.471 

0.231 
 غير دال

 16.093 287 4618.710 المجموعاتداخل 
  289 4666.055 الكلي

 االتزان
 االنفعالي

 118.586 2 237.172 بين المجموعات
4.751 

0.009 
 دال

 24.959 287 7163.107 داخل المجموعات
  289 7400.279 الكلي

 القلق 
 والتوتر

 15.156 2 30.313 بين المجموعات
1.129 

0.325 
 غير دال

 13.420 287 3851.567 داخل المجموعات
  289 3881.879 الكلي

 الثقة
 بالنفس

 28.783 2 57.565 بين المجموعات
1.655 

0.193 
 غير دال

 17.395 287 4992.421 داخل المجموعات
  289 5049.986 الكلي

 التفكير 
 العلمي

 56.879 2 113.759 بين المجموعات
5.421 

0.005 
 دال

 10.492 287 3011.221 داخل المجموعات
  289 3124.979 الكلي

 اإلحساس باإلنجاز
 118.508 2 237.016 بين المجموعات

9.113 
0.000 
 دال

 13.004 287 3732.104 داخل المجموعات
  289 3969.121 الكلي
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 السمات الشخصية
 للمراهقين )ككل(

 0.973 243.376 2 486.752 بين المجموعات
 
 

0.379 
 غير دال

 250.152 287 71793.665 داخل المجموعات
  289 72280.417 الكلي

 (:26يرم   ب جد ي  
(   ب  رخسةةةةةةةةةطوت درجوت ط نل الدراسةةةةةةةةةل اي 0.05 جخد تةويب داي  حصةةةةةةةةةور وا طند  لةةةةةةةةةرخق داللل  

 االسراداي الد د لكلاود ا لكرل   ل( تةاوا لألرم ل طدد والاد اسراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحخره 
 األسلة ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م دالل  حصور وا.

 جخد تةويب غ ل داي  حصةةةةور وا   ب  رخسةةةةطوت درجوت ط نل الدراسةةةةل اي اسةةةةراداي الأللااب ب لكلاود 
ل   لب  كا( تةاوا لألرم ل طدد والاد األسلة ح ث  و ت ا لكرل   ل بألحو ره  االسراداي الل ا لكلاود ا لكر

 ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م دالل  حصور وا. 
(   ب  رخسطوت درجوت ط نل الدراسل اي اللألوت 0.05 جخد تةويب داي  حصور وا طند  لرخق داللل  

دوز( تةاوا لألرم لات الشةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةة ل لتأللااب ب بألحو راو  االتزان اال فاوليب الرفك ل الاتأليب ا حلةةةةةةةةةةوس بو  
الأللةرخق االجرألوطي  االبرصةودا تةاوا لألرم ل طدد والاد األسةلة ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م دالل 

طت   جخد ال ل دالل  حصور وا   ب الحخار األسلا  (2013)بن عمارا وبوعيشه،  حصور واب  تؤ د دراسل 
والاد(  اذا راجع  ل  وسةةةةةتخد الألاو تل  5-3طدداو   ب   االتزان اال فاولي لصةةةةةول  طدد والاد األسةةةةةل الري

الخالديل الد د  يتبون اب الحخار   ب األالاد   لا  ب خ ي ته عل الدخ الألنوسةةةةب لتحخار  ع الأللااق  احرلاي 
 رويب.

(   ب  رخسطوت درجوت ط نل الدراسل اي اللألوت 0.05 جخد تةويب داي  حصور وا طند  لرخق داللل  
تأللااب ب بألحو راو  الأللةةةةةةةعخل ل االجرألوط لب البتق  الرختلب الثبل بولنفسب  كا( تةاوا لألرم لات الشةةةةةةةاصةةةةةةة ل ل

الأللةرخق االجرألوطي  االبرصةودا تةاوا لألرم ل طدد والاد األسةلة ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م دالل 
  حصور وا.

 لعدول. كما هو موض  با LSDللوقوف علت اتعاا الفروق تم تطبيق اختبار 
لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية  LSD( اختبار 27جدول )

بمحورا )االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية( والسمات الشخصية للمراهقين بمحاورها )االتزان االنفعال ، التفكير العلم ، اإلحساس 
 اع  واالقتصادو تبعًا لمتغير عدد أفراد األسرمباإلنعاز( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتم

 عدد أفراد األسرة المقياس
 ( أفراد5-3من )
 65.12م= 

 ( أفراد7-5من )
 67.99م= 

 فأكثر 7من 
 59.94م= 

 االستخدام الجيد 
 لأللعاب اإللكترونية

 *5.18 *2.87 - ( أفراد5-3من )
 *8.05 -  ( أفراد7-5من )
 -   فأكثر 7من 

 أفراد األسرةعدد  
 ( أفراد5-3من )
 34.61م= 

 ( أفراد7-5من )
 33.83م= 

 فأكثر7من 
 36.88م= 

 االتزان االنفعالي
 *2.26 0.77 - ( أفراد5-3من )
 *3.04 -  ( أفراد7-5من )
 -   فأكثر 7من 

 عدد أفراد األسرة 
 ( أفراد5-3من )
 25.70م= 

 ( أفراد7-5من )
 25.59م= 

 فأكثر7من 
 23.66م= 

 التفكير العلمي
 *2.04 0.11 - ( أفراد5-3من )
 *1.92 -  ( أفراد7-5من )
 -   فأكثر 7من 

 عدد أفراد األسرة 
 ( أفراد5-3من )
 22.23م= 

 ( أفراد7-5من )
 23.46م= 

 فأكثر7من 
 20.59م= 

 اإلحساس باإلنجاز
 *1.63 *1.22 - ( أفراد5-3من )
 *2.86 -  ( أفراد7-5من )
 -   فأكثر 7من 
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 0.05*دالة عند مستوى 
  ب الدد ي اللو ق يألكننو   حلل ون: 

سةب الرةويب اي االسراداي الد د لكلاود ا لكرل   ل اللاجع  ل  اخر ف طدد والاد األسلة 
والاد(   ذلا   ب  7-5والاد(   ذلا   5-3يلجع  ل  اعوت طدد والاد األسلة الث بل الألارتفل  

 اأكثل(  7
سةب الرةويب اي االتزان اال فاولي اللاجع  ل  اخر ف طدد والاد األسلة يلجع  ل  اعل طدد والاد األسلة  

اأكثل(. سةةةةةةةةب الرةويب اي الرفك ل الاتألي اللاجع  ل  اخر ف طدد والاد األسةةةةةةةلة يلجع  ل  اعل  7  ب 
لاجع  ل  اخر ف طدد والاد اأكثل(. سةةةةةةب الرةويب اي ا حلةةةةةوس بو  دوز ال 7طدد والاد األسةةةةةلة   ب 

والاد(   ذلا   ب  7-5والاد(   ذلا   5-3األسةةلة يلجع  ل  اعوت طدد والاد األسةةلة الث بل الألارتفل  
 اأكثل(. 7

 وبالتال  تتحقق صحة الفرض كليًا.
 
 
 
 
 
 تبعًا لتعليم األب: (2

الدراسة ف  استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية  ( تحليل التباين األحادو االتعاا للفروق بين متوسطات درجات عينة28جدول )
بمحاورا )االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية، االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية، ككل( والسمات الشخصية للمراهقين بمحاورا 

 ، اإلحساس باإلنعاز، ككل( تبعًا لمتغيرات )المسئولية االجتماعية، االتزان االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، التفكير العلم
 المستوى االجتماع  واالقتصادو تبعًا لتعليم األب

 مصدر التباين المحور المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوي 
 الداللة

استخدام المراهقين 
 لأللعاب اإللكترونية

االستخدام الجيد 
 لأللعاب اإللكترونية

 109.643 2 219.286 بين المجموعات
1.708 

0.183 
 غير دال

 64.191 287 18422.769 داخل المجموعات
  289 18642.055 الكلي

االستخدام السيئ 
 لأللعاب اإللكترونية

 1936.338 2 3872.677 بين المجموعات
17.924 

0.000 
 دال

 108.029 287 31004.223 داخل المجموعات
  289 34876.900 الكلي

 )ككل(
 2640.596 2 5281.193 بين المجموعات

17.711 
0.000 
 دال

 149.096 287 42790.562 داخل المجموعات
  289 48071.755 الكلي

السمات الشخصية 
 للمراهقين

 المسئولية االجتماعية
 52.837 2 105.675 بين المجموعات

3.325 
0.037 
 دال

 15.890 287 4560.380 المجموعاتداخل 
  289 4666.055 الكلي

 االتزان االنفعالي
 76.601 2 153.202 بين المجموعات

3.034 
0.050 
 دال

 25.251 287 7247.077 داخل المجموعات
  289 7400.279 الكلي

 
 القلق والتوتر

 20.990 2 41.980 بين المجموعات
1.569 

0.210 
 غير دال

 13.379 287 3839.900 داخل المجموعات
  289 3881.879 الكلي

 الثقة بالنفس
 

 90.315 2 180.630 بين المجموعات
5.323 

0.005 
 دال

 16.966 287 4869.356 داخل المجموعات
  289 5049.986 الكلي

 التفكير العلمي
 33.755 2 67.510 بين المجموعات

3.169 
0.044 
 دال

 10.653 287 3057.470 داخل المجموعات
  289 3124.979 الكلي

 اإلحساس باإلنجاز
 7.425 2 14.850 بين المجموعات

0.539 
0.584 
 غير دال

 13.778 287 3954.271 داخل المجموعات
  289 3969.121 الكلي

 765.898 2 1531.795 بين المجموعات
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السمات الشخصية 
 للمراهقين )ككل(

 246.511 287 70748.622 داخل المجموعات
3.107 

0.046 
  289 72280.417 الكلي دال

 (:28يرم   ب جد ي  
  ب  رخسةةةةةةةةةطوت درجوت ط نل الدراسةةةةةةةةةل اي  (0.05 جخد تةويب داي  حصةةةةةةةةةور وا طند  لةةةةةةةةةرخق داللل  

لكلاود ا لكرل   لب  كا( تةاوا لألرم ل اسةةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحو ره  االسةةةةراداي اللةةةة ا 
 تات م األد ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م دالل  حصور وا.

 جخد تةويب غ ل داي  حصةةةةور وا   ب  رخسةةةةطوت درجوت ط نل الدراسةةةةل اي اسةةةةراداي الأللااب ب لكلاود 
ا لكرل   ل بألحخره  االسةةةةةةةةةةةةةراداي الد د لكلاود ا لكرل   ل( تةاوا لألرم ل تات م األد ح ث  و ت ب ألل  ف( 

 وكدت طت   جخد ال ل  (2018)عبد اللطيف, طت  الرخالي ب م غ ل دالل  حصةةةةور وا,  اتفبت  رورج دراسةةةةل 
اي اسةةراداي الأللااب ب ط نل الةحث لكلاود ا لكرل   ل تةاوا لألرم ل الأللةةرخق  0.01دالل طند  لةةرخق داللل 

 الرات ألي لكد لصول  الأللرخق الرات ألي الأللتفع.
 (   ب  رخسطوت درجوت ط نل الدراسل اي اللألوت0.05 جخد تةويب داي  حصور وا طند  لرخق داللل  

الشاص ل لتأللااب ب بألحو ره  الأللعخل ل االجرألوط لب االتزان اال فاوليب الثبل بولنفسب الرفك ل الاتأليب  كا( 
تةاوا لألرم لات الأللةرخق االجرألوطي  االبرصةودا تةاوا لألرم ل تات م األد ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي 

الأللرخق الرات ألي  الري وكدت طت  ون (2011)حالوم، ب م دالل  حصور واب اي ح ب اخرتفت دراسل  ا  ب 
لآلبوع ال يؤّبل  ث لاا اي ود ارام الرل ختل ا ألو يراّتق  ركختب اللةألوت الشةاصة ل االجرألوط ل  النفلة ل لك نوعب 
 ر ألو ياخد  لا  ل  سةةةةةةةة طلة الة عل االجرألوط ل الألرشةةةةةةةةو هلب ح ث تلةةةةةةةةخداو الاودات  الب م االجرألوط ل الري 

 الري وكدت طت  ( 2014ونتائج دراسة )الغدان ، .يبوع  ب الأللرختوت الرات أل ل الألارتفليا ش اي بّتهو ا
طدي  جخد ال ل دالل  حصةةةةةةةور و   ب  رخسةةةةةةةطوت درجوت الا نل اي االتزان اال فاولي تةاوا لألرم ل الأللةةةةةةةرخق 

 الرات ألي لكد.
اللةةألوت الشةةاصةة ل لتأللااب ب  جخد تةويب غ ل داي  حصةةور وا   ب  رخسةةطوت درجوت ط نل الدراسةةل اي 

بألحو ره  البتق  الرختلب ا حلةةةةةوس بو  دوز( تةاوا لألرم لات الأللةةةةةرخق االجرألوطي  االبرصةةةةةودا تةاوا لألرم ل 
 تات م األد ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م غ ل دالل  حصور وا.

ب ب طت  الثبل بأ فلةةةهم  اي  تشةةة ل الةوحثل انو  ل  واأل ل د ر األد الكة ل اي  لةةةوطدة األ نوع الأللاا
بدراتهمب  اذا  و يلاع  ب درجل الربديل الذاتي الشةةةةةةةةاصةةةةةةةةي لديهم  تداتهم وبل سةةةةةةةةاودة  بخةب  ألو يبتا  ب 
احرألوالت اسةةربطو هم  ب خ ي األلاود ا لكرل   ل  ا  رل تب األلحتل الأللاابل يكخن النصةة   ا روةةود ا هو 

ديق  و  بةا ون يكخن ود اات ب ون يزداد  ط وا  درايل باطخرة طب أل ب  ن لم يراو ا األد  ع و نوعه  صةةةةةةةةةةةةة
اذه الأللحتل اي تكختب اللةةألوت الشةةاصةة ل أل نوربب ابن لم يأخذ الحديث  الحخار   نهم الشةةكا الهودب الةنوع 

 اات ب ون يرحألا  ر دل طز ف األ نوع طنب   لاهم لب.
اي اذا الصةةةةدد  ل  بةخت الفل ل  (2017(، و)ياسحححين،2012)زقاوم، ووةةةةورت  رورج دراسةةةةل  ا  ب 

اي اسةرادا وت ور ود األسةل ألسةول ب الرنشةعل االجرألوط ل  تكختب اللةألوت الشةاصة ل الألارتفل اي  خاجهل 
خطل الاخلألل الثبوا لب تاخد الخر ف  لةةةرختوتهم الرات أل لب لصةةةول  وصةةةحود الأللةةةرختوت الدو ا لل  شةةة لة 

الرم لات  الرحخالت اللاانلب  تك فهو  اهوب  خوصةةةةةةةةةةةةةل الرات م   ل  وبل الرات م اي تفر  األسةةةةةةةةةةةةةل طت   دألا
الاولي الذا يلةةةةةةةةةةةوام اي ارتبوع الفلد  تز تده بب م الألخاعنل  الحدابل  الرألدنب ابن الرات م الدو اي يلةةةةةةةةةةةأل  
بوسةةةةةةراداي األسةةةةةةول ب الحديثل الألخاكةل لتاصةةةةةةلب  تلةةةةةةأل  بوال فروح طت  الشةةةةةةاخد األخلق  الرةودي الألكثن 

ت  الألاورف  اهوب  الدو ال تلةةةةةةةةةةةةةأل  بوكرلةةةةةةةةةةةةةود  فوا م الرحديث  االع ك طت  األ م الألربد لب لتألاتخ و



 

 

  

428 Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education – Kafrelsheikh University – Egypt 

 

  

 

 تداا األالاد وكثل  دراكوا لألو يحدم اي الألدرألع الألح ط  هم  ألو تشةةةةةةةةةةةكا الدو ال درجوت  ب الخطي بب م 
 ب األ نوع ب م الرحكم اي الألخاعنل  ثا الحبخل  الخاجةوت  اال رألوع لدق األالادب  ألو ون طألا ايبوع طت  تتب

الذات  احرلاي ايخل  االسةةةرب ل ل  ا  داك  تكختب   داطي للةةةألوتهم الشةةةاصةةة ل االجرألوط ل  النفلةةة لب طكس 
آبوع الطةبوت الشةةةةةاة ل الذيب ياألتخن طت  تتب ب وعفولهمب بصةةةةةفل وسةةةةةوسةةةةة ل سةةةةةألوت وةةةةةاصةةةةة ل  ثاب النلوي 

لأللةةةةةةرخق الرات ألي الأللتةط بولطةبل االجرألوط ل اي تل  ل  النلوال  حلةةةةةةب الاتق  الطوطل.  اذا يللهل تأبل ا
 األ نوع  تتب نهم  ارتن الب م  اللألوت الشاص ل.
 كما هو موض  بالعدول.  LSDللوقوف علت اتعاا الفروق تم تطبيق اختبار 

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية  LSD( اختبار 29جدول )
بمحورا )االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية( والسمات الشخصية للمراهقين بمحاورا )االتزان االنفعال ، التفكير العلم ، اإلحساس 

 ع  واالقتصادو تبعًا لمتغير تعليم األبباإلنعاز( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتما
 تعليم األب المقياس

 منخفض
 66.59م= 

 متوسط
 63.61م= 

 مرتفع
 57.57م= 

االستخدام السيئ لأللعاب 
 اإللكترونية

 *9.02 *2.97 - منخفض
 *6.04 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األب 
 منخفض

 134.24م= 
 متوسط

 128.94م= 
 مرتفع

 122.96م= 

استخدام المراهقين لأللعاب 
 اإللكترونية

 *11.27 *5.29 - منخفض
 *5.98 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األب 
 منخفض

 24.47م= 
 متوسط

 25.57م= 
 مرتفع

 24.26م= 

 المسئولية االجتماعية
 0.20 *1.10 - منخفض
 *1.30 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األب 
 منخفض

 36.10م= 
 متوسط

 34.14م= 
 مرتفع

 34.24م= 

 االتزان االنفعالي
 *1.86 *1.96 - منخفض
 0.09 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األب 
 منخفض

 29.78م= 
 متوسط

 31.03م= 
 مرتفع

 29.29م= 

 الثقة بالنفس
 0.49 *1.24 - منخفض
 *1.74 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األب 
 منخفض

 26.22م= 
 متوسط

 25.66م= 
 مرتفع

 24.96م= 

 التفكير العلمي
 *1.25 0.55 - منخفض
 *0.70 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األب 
 منخفض

 156.33م= 
 متوسط

 157.46م= 
 مرتفع

 152.54م= 

السمات الشخصية للمراهقين 
 )ككل(

 *3.78 *1.12 - منخفض
 *4.91 -  متوسط
 -   مرتفع

 0.05* دالة عند مستوي 

  ب الدد ي اللو ق يألكننو   حلل ون: 
سةب الرةويب اي االسراداي الل ا لكلاود ا لكرل   ل اللاجع  ل  اخر ف تات م األد يلجع  ل   

اعوت الرات م الث بل الألارتفل   نافض(   ذلا   رخسط(   ذلا   لتفع(. سةب الرةويب اي اسراداي الأللااب ب 
 ل  اخر ف تات م األد يلجع  ل  اعوت الرات م الث بل الألارتفل   نافض(  لكلاود ا لكرل   ل  كا اللاجع

  ذلا   رخسط(   ذلا   لتفع(. سةب الرةويب اي الأللعخل ل االجرألوط ل اللاجع  ل  اخر ف تات م األد 
يلجع  ل  يلجع  ل  اعل الرات م الألرخسط. سةب الرةويب اي االتزان اال فاولي اللاجع  ل  اخر ف تات م األد 

اعل الرات م الألنافض. سةب الرةويب اي الثبل بولنفس اللاجع  ل  اخر ف تات م األد يلجع  ل  اعل الرات م 
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الألرخسط. سةب الرةويب اي الرفك ل الاتألي اللاجع  ل  اخر ف تات م األد يلجع  ل  اعل الرات م الأللتفع. 
 ل  اخر ف تات م األد يلجع  ل  اعوت الرات م  سةب الرةويب اي اللألوت الشاص ل لتأللااب ب  كا اللاجع

 الث بل الألارتفل   نافض(   ذلا   رخسط(   ذلا   لتفع(. 
 وبالتال  تتحقق صحة الفرض جزئياً 

 تبعًا لتعليم األم (3
اإللكترونية  ( تحليل التباين األحادو االتعاا للفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  استخدام المراهقين لأللعاب30جدول )

بمحاورا )االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية، االستخدام السيئ لأللعاب اإللكترونية، ككل( والسمات الشخصية للمراهقين بمحاورا 
رات )المسئولية االجتماعية، االتزان االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، التفكير العلم ، اإلحساس باإلنعاز، ككل( تبعًا لمتغي

 المستوى االجتماع  واالقتصادو تبعًا لتعليم األم
 مصدر التباين المحور المقياس

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوي 
 الداللة

استخدام المراهقين 
 لأللعاب اإللكترونية

االستخدام الجيد 
 لأللعاب اإللكترونية

 399.921 2 799.841 بين المجموعات
6.433 

0.002 
 دال

 62.168 287 17842.214 داخل المجموعات
  289 18642.055 الكلي

االستخدام السيئ 
 لأللعاب اإللكترونية

 1954.907 2 3909.814 بين المجموعات
18.118 

0.000 
 دال

 107.899 287 30967.086 داخل المجموعات
  289 34876.900 الكلي

 )ككل(
 1429.006 2 2858.011 المجموعاتبين 

9.071 
0.000 
 دال

 157.539 287 45213.744 داخل المجموعات
  289 48071.755 الكلي

السمات الشخصية 
 للمراهقين

 المسئولية االجتماعية
 

 75.376 2 150.752 بين المجموعات
4.791 

0.009 
 دال

 15.733 287 4515.303 داخل المجموعات
  289 4666.055 الكلي

 االتزان االنفعالي
 193.355 2 386.711 بين المجموعات

7.912 
0.000 
 دال

 24.438 287 7013.568 داخل المجموعات
  289 7400.279 الكلي

 
 القلق والتوتر

 72.129 2 144.259 بين المجموعات
5.539 

0.004 
 دال

 13.023 287 3737.621 داخل المجموعات
  289 3881.879 الكلي

 الثقة بالنفس
 

 63.383 2 126.767 بين المجموعات
3.695 

0.026 
 دال

 17.154 287 4923.220 داخل المجموعات
  289 5049.986 الكلي

 
 التفكير العلمي

 25.967 2 51.933 بين المجموعات
2.425 

0.090 
 دال

 10.707 287 3073.046 داخل المجموعات
  289 3124.979 الكلي

 اإلحساس باإلنجاز
 4.082 2 8.164 بين المجموعات

0.296 
0.744 
 غير دال

 13.801 287 3960.957 داخل المجموعات
  289 3969.121 الكلي

السمات الشخصية 
 للمراهقين )ككل(

 1162.767 2 2325.534 بين المجموعات
4.770 

0.009 
 دال

 243.745 287 69954.883 المجموعات داخل
  289 72280.417 الكلي

 (:30يرم   ب جد ي  
  ب  رخسةةةةةةةةةطوت درجوت ط نل الدراسةةةةةةةةةل اي  (0.05 جخد تةويب داي  حصةةةةةةةةةور وا طند  لةةةةةةةةةرخق داللل  

اسةةةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحو ره  االسةةةةةراداي الد د لكلاود ا لكرل   لب االسةةةةةراداي اللةةةةة ا 
لكلاود ا لكرل   لب  كا( تةاوا لألرم ل تات م األي ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م دالل  حصةةةةةةةةةةةةةور وا, 

اي  0.01 وكدت طت   جخد ال ل دالل طند  لةةةةةةةةةرخق داللل  (2018اللطيف,  )عبد اتفبت  رورج دراسةةةةةةةةةل 
اسةةةةةراداي الأللااب ب ط نل الةحث لكلاود ا لكرل   ل تةاوا لألرم ل الأللةةةةةرخق الرات ألي لكي لصةةةةةول  الأللةةةةةرخق 

 الرات ألي الأللتفع.
ل اي اللألوت   ب  رخسطوت درجوت ط نل الدراس (0.05 جخد تةويب داي  حصور وا طند  لرخق داللل  

الشاص ل لتأللااب ب بألحو ره  الأللعخل ل االجرألوط لب االتزان اال فاوليب الثبل بولنفسب البتق  الرختلب الرفك ل 
الاتأليب  كا( تةاوا لألرم لات الأللةةةةةةةةةةةرخق االجرألوطي  االبرصةةةةةةةةةةةودا تةاوا لألرم ل تات م األي ح ث  و ت ب ألل 

 وكدت طت   جخد ط بل  (2016)بركات، رج دراسةةةةةةةةةةةةةةل  ف( طت  الرخالي ب م دالل  حصةةةةةةةةةةةةةةور واب اتفبت  رو
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ارتةوع ل  خجةل دالل  حصةةةةةةةةةور وا   ب  هورات  تات م األي اي االتزان اال فاولي   ةةةةةةةةةةط اال فاوي  زتودة الثبل 
 بولنفس  البدرة طت  اتاو  البلارات  تحألا الأللعخل ل االجرألوط ل. 

ق اي ح ةةوة و نةةورهةةو األةةو ترألرع بةةب  ب تاةةول م  تفلةةةةةةةةةةةةةل الةةةوحثةةل  لةةا بةةأن األي اي الألؤبل األ ي  األبخ 
   هورات يناكس طت  اللألوت الشاص ل أل نورهو  وستخد  ألورسوتهم لكلاود ا لكرل   ل.

 وكدت طت  طدي  جخد ال ل دالل  حصور و   ب  رخسطوت ( 2014)الغدان ،اي ح ب اخرتفت دراسل 
 رخق الرات ألي لكي.درجوت الا نل اي االتزان اال فاولي تةاوا لألرم ل الألل

  ب  رخسةةةةطوت درجوت ط نل الدراسةةةةل اي  (0.05 جخد تةويب غ ل داي  حصةةةةور وا طند  لةةةةرخق داللل  
اللةةألوت الشةةاصةة ل لتأللااب ب بألحخره  ا حلةةوس بو  دوز( تةاوا لألرم لات الأللةةرخق االجرألوطي  االبرصةةودا 

 غ ل دالل  حصور وا. تةاوا لألرم ل تات م األي ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م
 كما هو موض  بالعدول.  LSDللوقوف علت اتعاا الفروق تم تطبيق اختبار 

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية  LSD( اختبار 31جدول )
بمحورا )االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية( والسمات الشخصية للمراهقين بمحاورا )االتزان االنفعال ، التفكير العلم ، اإلحساس 

 ع  واالقتصادو تبعًا لمتغير تعليم األمباإلنعاز( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتما
 تعليم األم المقياس

 منخفض
 66.60م= 

 متوسط
 63.91م= 

 مرتفع
 67.55م= 

االستخدام الجيد لأللعاب 
 اإللكترونية

 *0.95 *2.68 - منخفض
 *3.63 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األم 
 منخفض

 66.13م= 
 متوسط

 62.70م= 
 مرتفع

 56.64م= 

السيئ لأللعاب  االستخدام
 اإللكترونية

 *9.49 *3.43 - منخفض
 *6.06 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األم 
 منخفض

 132.73م= 
 متوسط

 126.61م= 
 مرتفع

 124.19م= 

استخدام المراهقين لأللعاب 
 اإللكترونية

 *8.53 *6.11 - منخفض
 *2.42 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األم 
 منخفض

 24.08م= 
 متوسط

 25.59م= 
 مرتفع

 24.17م= 

 المسئولية االجتماعية
 0.08 *1.50 - منخفض
 *1.42 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األم 
 منخفض

 36.73م= 
 متوسط

 34.07م= 
 مرتفع

 33.75م= 

 االتزان االنفعالي
 *2.97 *2.65 - منخفض
 0.31 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األم 
 منخفض

 17.73م= 
 متوسط

 18.37م= 
 مرتفع

 16.77م= 

 
 القلق والتوتر

 *0.95 0.64 - منخفض
 *1.59 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األم 
 منخفض

 30.21م= 
 متوسط

 30.60م= 
 مرتفع

 29.12م= 

 الثقة بالنفس
 *1.09 0.38 - منخفض
 *1.47 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األم 
 منخفض

 25.87م= 
 متوسط

 25.67م= 
 مرتفع

 24.86م= 

 التفكير العلمي
 *1.00 0.20 - منخفض
 *0.80 -  متوسط
 -   مرتفع

 تعليم األم 
 منخفض

 157.50م= 
 متوسط

 156.80م= 
 مرتفع

 151.13م= 

السمات الشخصية للمراهقين 
 )ككل(

 *6.37 0.69 - منخفض
 *5.67 -  متوسط
 -   مرتفع
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 0.05* دالة عند مستوى 
سةةةةةةةةةةب الرةويب اي االسةةةةةةةةةراداي الد د لكلاود ا لكرل   ل اللاجع  ل  اخر ف تات م األي يلجع  ل   

اعوت الرات م الث بل الألارتفل   نافض(   ذلا   رخسةةةةةةةةط(   ذلا   لتفع(. سةةةةةةةةةب الرةويب اي االسةةةةةةةةراداي 
م الث بل الألارتفل   نافض( الل ا لكلاود ا لكرل   ل اللاجع  ل  اخر ف تات م األي يلجع  ل  اعوت الرات 

  ذلا   رخسةةةةةةةةةط(   ذلا   لتفع(. سةةةةةةةةةةب الرةويب اي اسةةةةةةةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل اللاجع  ل  
اخر ف تات م األي يلجع  ل  اعوت الرات م الث بل الألارتفل   نافض(   ذلا   رخسةةةةةةةةةةةةةط(   ذلا   لتفع(. 

 ل  اخر ف تات م األي يلجع  ل  اعل الرات م الألرخسةةط. سةةةب  سةةةب الرةويب اي الأللةةعخل ل االجرألوط ل اللاجع
الرةويب اي االتزان اال فاولي اللاجع  ل  اخر ف تات م األي يلجع  ل  اعل الرات م الألرخسةط. سةةب الرةويب اي 

لنفس البتق  الرختل اللاجع  ل  اخر ف تات م األي يلجع  ل  اعل الرات م الأللتفع. سةةةةةةةةةةةةةةب الرةويب اي الثبل بو
اللاجع  ل  اخر ف تات م األي يلجع  ل  اعل الرات م الأللتفع. سةةةةةةةةةةةةةةب الرةويب اي الرفك ل الاتألي اللاجع  ل  
اخر ف تات م األي يلجع  ل  اعل الرات م الأللتفع. سةةةةةةةب الرةويب اي اللةةةةةةألوت الشةةةةةةاصةةةةةة ل لتأللااب ب  ككا( 

 . اللاجع  ل  اخر ف تات م األي يلجع  ل  اعل الرات م الأللتفع
 وبالتال  تتحقق صحة الفرض جزئيًا.

 تبعًا للدخل الشهرو: (4
( تحليل التباين األحادو االتعاا للفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية 32جدول )

اإللكترونية، ككل( والسمات الشخصية للمراهقين بمحاورا بمحاورا )االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية، االستخدام السيئ لأللعاب 
)المسئولية االجتماعية، االتزان االنفعال ، القلق والتوتر، الثقة بالنفس، التفكير العلم ، اإلحساس باإلنعاز، ككل( تبعًا لمتغيرات 

 المستوى االجتماع  واالقتصادو تبعًا للدخل الشهرو 
 مصدر التباين المحور المقياس

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوي 
 الداللة

استخدام المراهقين 
 لأللعاب اإللكترونية

االستخدام الجيد لأللعاب 
 اإللكترونية

 503.593 2 1007.186 بين المجموعات
8.196 

0.000 
 دال
 

 61.446 287 17634.869 داخل المجموعات
  289 18642.055 الكلي

االستخدام السيئ لأللعاب 
 اإللكترونية

 1994.697 2 3989.394 بين المجموعات
18.534 

0.000 
 دال
 

 107.622 287 30887.506 داخل المجموعات
  289 34876.900 الكلي

 )ككل(
 709.715 2 1419.431 بين المجموعات

4.366 
0.014 
 دال
 

 162.552 287 46652.324 داخل المجموعات
  289 48071.755 الكلي

السمات الشخصية 
 للمراهقين

 المسئولية االجتماعية
 

 140.198 2 280.396 بين المجموعات
9.175 

0.000 
 دال
 

 15.281 287 4385.659 داخل المجموعات
  289 4666.055 الكلي

 االتزان االنفعالي
 83.232 2 166.463 بين المجموعات

3.302 
0.038 
 دال
 

 25.205 287 7233.816 داخل المجموعات
  289 7400.279 الكلي

 
 القلق والتوتر

 30.074 2 60.148 بين المجموعات
2.258 

0.106 
 غير دال

 
 13.316 287 3821.732 داخل المجموعات

  289 3881.879 الكلي

 الثقة بالنفس
 

 31.388 2 62.776 بين المجموعات
1.806 

0.166 
 غير دال

 
 17.377 287 4987.210 داخل المجموعات

  289 5049.986 الكلي

 
 التفكير العلمي

 37.921 2 75.841 بين المجموعات
3.569 

0.029 
 دال
 

 10.624 287 3049.138 داخل المجموعات
  289 3124.979 الكلي

 اإلحساس باإلنجاز
 5.273 2 10.546 بين المجموعات

0.382 
0.683 
 غير دال

 
 13.793 287 3958.574 داخل المجموعات

  289 3969.121 الكلي

السمات الشخصية 
 للمراهقين )ككل(

 324.541 2 649.083 بين المجموعات
1.300 

0.274 
 غير دال

 
 249.587 287 71631.335 داخل المجموعات

  289 72280.417 الكلي
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 (:32جد ي   يرم   ب
(   ب  رخسةةةةةةةةةطوت درجوت ط نل الدراسةةةةةةةةةل اي 0.05 جخد تةويب داي  حصةةةةةةةةةور وا طند  لةةةةةةةةةرخق داللل  

اسةةةةةراداي الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل بألحو ره  االسةةةةةراداي الد د لكلاود ا لكرل   لب االسةةةةةراداي اللةةةةة ا 
ب ألةةل  ف( طت  الرخالي ب م دالةةل لكلاةةود ا لكرل   ةةلب  كةةا( تةاةةوا لألرم ل الةةدخةةا الشةةةةةةةةةةةةةهلا ح ةةث  ةةو ةةت 

  حصور وا.
(   ب  رخسطوت درجوت ط نل الدراسل اي اللألوت 0.05 جخد تةويب داي  حصور وا طند  لرخق داللل  

الشةةةةةةةةةاصةةةةةةةةة ل لتأللااب ب بألحو ره  الأللةةةةةةةةةعخل ل االجرألوط لب االتزان اال فاوليب الرفك ل الاتألي( تةاوا لألرم لات 
تةاوا لألرم ل الدخا الشةةةةهلا ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م دالل الأللةةةةرخق االجرألوطي  االبرصةةةةودا 

 وكدت طت   جخد ال ل دالل  حصةةور و   ب  رخسةةطوت درجوت  (2012)القائدو،  حصةةور واب  اتفبت دراسةةل 
الأللااب ب ط نل الةحث اي اللألوت الشاص ل لتأللااب ب خوصل االتزان اال فاولي لصول  ع د األسل   ا 

 وكدت طت  طدي  جخد ال ل دالل ( 2014)الغدان ،شةةةةةةةةةةةةةهلا الأللتفعب اي ح ب اخرتفت دراسةةةةةةةةةةةةةل الدخا ال
  حصور و   ب  رخسطوت درجوت الا نل اي االتزان اال فاولي تةاوا لألرم ل الأللرخق االبرصودا لكسل. 

ب  جخد تةويب غ ل داي  حصةةور وا   ب  رخسةةطوت درجوت ط نل الدراسةةل اي اللةةألوت الشةةاصةة ل لتأللااب 
بألحو ره  الثبل بولنفسب البتق  الرختلب ا حلةةةةةةةةةةةةةةوس بو  دوزب  كا( تةاوا لألرم لات الأللةةةةةةةةةةةةةرخق االجرألوطي 
 االبرصودا تةاوا لألرم ل الدخا الشهلا ح ث  و ت ب ألل  ف( طت  الرخالي ب م غ ل دالل  حصور واب  اتفبت 

 حصةةور و   ب الطتةل اي سةةألوت طت   لا  وكدت طت  طدي  جخد ال ل دالل  (2011)القيق،  رورج دراسةةل 
 الشاص ل تازا  ل   لرخق الدخا الشهلا.  
 كما هو موض  بالعدول.  LSDللوقوف علت اتعاا الفروق تم تطبيق اختبار 

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ف  استخدام المراهقين لأللعاب اإللكترونية  LSD( اختبار 33جدول )
بمحورا )االستخدام العيد لأللعاب اإللكترونية( والسمات الشخصية للمراهقين بمحاورا )االتزان االنفعال ، التفكير العلم ، اإلحساس 

 ع  واالقتصادو تبعًا لمتغير الدخل الشهرو باإلنعاز( تبعًا لمتغيرات المستوى االجتما
 الدخل الشهري المقياس

 منخفض
 65.64م= 

 متوسط
 64.20م= 

 مرتفع
 68.64م= 

االستخدام الجيد لأللعاب 
 اإللكترونية

 *2.99 *1.43 - منخفض
 *4.43 -  متوسط
 -   مرتفع

 الدخل الشهري 
 منخفض

 64.52م= 
 متوسط

 63.09م= 
 مرتفع

 55.36م= 

االستخدام السيئ لأللعاب 
 اإللكترونية

 *9.15 *1.42 - منخفض
 *7.72 -  متوسط
 -   مرتفع

 الدخل الشهري 
 منخفض

 130.16م= 
 متوسط

 127.29م= 
 مرتفع

 124.00م= 

استخدام المراهقين لأللعاب 
 اإللكترونية

 *6.15 *2.86 - منخفض
 *3.29 -  متوسط
 -   مرتفع

 الدخل الشهري 
 منخفض

 26.49م= 
 متوسط

 24.06م= 
 مرتفع

 24.51م= 

 المسئولية االجتماعية
 *1.98 *2.42 - منخفض
 0.44 -  متوسط
 -   مرتفع

 الدخل الشهري 
 منخفض

 34.42م= 
 متوسط

 35.21م= 
 مرتفع

 33.41م= 

 االتزان االنفعالي
 *1.00 *0.79 - منخفض
 *1.80 -  متوسط
 -   مرتفع

 الدخل الشهري 
 منخفض

 25.70م= 
 متوسط

 24.92م= 
 مرتفع

 26.09م= 

 التفكير العلمي
 0.39 0.77 - منخفض
 *1.16 -  متوسط
 -   مرتفع
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 0.05* دالة عند مستوى 
  ب الدد ي اللو ق يألكننو   حلل ون: 

سةةةةةةب الرةويب اي االسةةةةةراداي الد د لكلاود ا لكرل   ل اللاجع  ل  اخر ف الدخا الشةةةةةهلا يلجع  
 ل  اعل الدخا الشهلا الأللتفع. سةب الرةويب اي االسراداي الل ا لكلاود ا لكرل   ل اللاجع  ل  اخر ف 

الأللااب ب لكلاود  الدخا الشةةةةةةةةةةةهلا يلجع  ل  اعل الدخا الشةةةةةةةةةةةهلا الأللتفع. سةةةةةةةةةةةةب الرةويب اي اسةةةةةةةةةةةراداي
ا لكرل   ل اللاجع  ل  اخر ف الدخا الشةةةةةةةةهلا يلجع  ل  اعل الدخا الشةةةةةةةةهلا الأللتفع. سةةةةةةةةةب الرةويب اي 
الأللةةةةعخل ل االجرألوط ل اللاجع  ل  اخر ف الدخا الشةةةةهلا يلجع  ل  اعل الدخا الشةةةةهلا الألنافض. سةةةةةب 

الشةةةةةةةةةةةةهلا يلجع  ل  اعوت الدخا الشةةةةةةةةةةةةهلا الث بل الرةويب اي االتزان اال فاولي اللاجع  ل  اخر ف الدخا 
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الألارتفل   نافض(   ذلا   رخسةةط(   ذلا   لتفع(. سةةةب الرةويب اي الرفك ل الاتألي اللاجع  ل  اخر ف 
 الدخا الشهلا يلجع  ل  اعوت الدخا الشهلا الألرخسط  الأللتفع

 وبالتال  تتحقق صحة الفرض جزئيًا.

 ثامنا : التوصيات:

الأللااق  تخا ل الدخ الأللت  اي الألنزي  ب خ ي الا بل اللختل   ب الخالديبب  تخا ل  احرلاي واص ل -1
 وسول ب  يدو  ل لألاو تل الخالديب لهم.

االارألوي بولأللااق  فلد لب  شةةةةةةةةةةوكتب النفلةةةةةةةةةة ل  االجرألوط ل   لا  ب خ ي الحخار اللةةةةةةةةةةخا الةنوع اي  -2
 األسلة.

نرلألل  ةن ل طت  الثبل  النبد الةنوع  النصةة   لةةرأللة  تدن ةهم اارألوي األسةةلة بأللابةل الأللااب ب  لابةل   -3
 شةةةةةوادة األلاود ا لكرل   ل الألحرختل طت  طنن  الري بد تؤدا  ل  حد م صةةةةةد وت لهم و  ب و هم 

  ربت د الانن اي الح وة الخابا ل.
اللةةةطح ل و  الان فل  تشةةةد ع  شةةةل األلاود الرات أل ل  الرثب ف ل الألنوسةةةةل لتأللااب ب  الربت ا  ب األلاود -4

طت  ون ترخل  الألؤسةةةةةلةةةةةوت الثبوا ل  ا ط   ل اذه الألهألل  ع  زارة الرل  ل  الرات م لخ ةةةةةع تصةةةةةن ن 
  تخص ن لألحرخق اذه األلاود بألو يرنوسب  ع اللألوت الشاص ل لتأللااب ب.

الألاتخ وت  ةةةةةةةةل رة  روبال ايبوع لتأللااب ب طند اسةةةةةةةةرادا هم لربن وت الألاتخ وت   اوصةةةةةةةةل وةةةةةةةةةكوت  -5
الد ل ل ا  رل ت لترأكد  ب سةة  ل االسةةراداي  وةةلط رب  تخج هم  تةصةة لام بأن الألخ ةةخك يا  و ب 

 الخعب  الألخاعب ا   دوي لتاةث  الرالتب.
 ةةةةةةةةةةل رة  روبال تصةةةةةةةةةةن ن  ا لاةل يتاةهو األ نوع  ب بةا ايبوع   لا  ب خ ي الاد ل الري يخالاو  -6

 .http://cutt.us/ACNaGا لكرل   ل   خبع  ل ز تصن ن  تطختل األلاود
 المراجع

(: اال اكوسةةوت الرل ختل السةةراداي األعفوي لكلاود ا لكرل   ل  ألو يلااو و ل وع و خر الألدارس اال ردار ل 2015الزتخداب  وجد  حألد   - 1
ب  ت ل الرل  لب جو ال ع ةلب الألدينل الألنخرةب الألألتكل 2015 1ب الادد 10 دتد ب معلة جامعة طيبة للعلوم التربو ةبولألدينل الألنخرةب 
 الال  ل اللاخديل.

(: باض اللةةةةةةةألوت الشةةةةةةةاصةةةةةةة ل  ط برهو بوللاود االجرألوطي لدق عتةل جو ال  ز ا اي سةةةةةةةتطنل 2014الحدلا, حألد ا ي حألد   - 2
  ز ا,  لبط, ستطنل طألون.,  ت ل الاتخي  األدارد, جو ال رسالة ماجستير غير منشورمطألون, 

ب محاضرات ف  مناهج البحث العلم  للدراسات اإلنسانية: نمو ج لكتابة األطروحة والدفاع عنها(: 2014اللو لاريب  ة هل صول    - 3
 دار الدنون لتنشل  الرخزتعب طألونب الألألتكل األرد  ل الهووأل ل.

األلاود ا لكرل   ل  الألهورات االجرألوط ل لدق ط نل  ب عولةوت (: الا بل   ب  لةةةرخق  ألورسةةةل 2018اللةةة دب  حوسةةةب و خ الحلةةةب   - 4
ب الألؤسةةةلةةةل 22ب الدزع 14ب الادد المعلة الدولية للعلوم التربو ة والنفسححيةالصةةةن الثولث الألرخسةةةط اي  دينل ينةع "دراسةةةل  صةةةف ل"ب 

 الال  ل لتةحث الاتألي  الرنأل ل  الةشلتلب البوالةب جألهخرتل  صل الال  ل.
ال و  ت واتخوذ البرار لدى  ي وحالرذ ل (: أبر األلاوب االل ترو يل طت  ط تيوت 2011ب  هو  اللتألو اب  حألد طخدة  الشحل را  - 5

ب  ت ل الاتخي الرل ختلب الدو ال 2ب  تحق 38ب  دتد معلة دراسحححححححححات العلوم التربو ةب  رحتل الطفولل ال توسطل اي األردني أطفو
 ووأل ل.األرد  لب طألونب الألألتكل األرد  ل اله

ب  ل ز الحلد النوطألل لتدراسةةةةةةةةةةةةةةوتب كيف تسحححححححححتغل "داع " األلعاب اإللكترونية لتعنيد األطفال؟(: 2016الشةةةةةةةةةةةةةةأللا يب سةةةةةةةةةةةةةةاود   - 6
http://cutt.us/5UkG 

 .http://cutt.us/IoAFYب ما تأثير األلعاب اإللكترونية العنيفة علت المراهقين(: 2013الصت ةيب  ويتل   - 7

http://cutt.us/ACNaG
http://cutt.us/5UkG
http://cutt.us/IoAFY
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(: وسةةةةةةةةةةةةةةول ب الألاو تل الخالديل  ألو يدر هو األ نوع  ط برهو بوالتزان اال فاولي لدق األعفوي 2014المدا يب  وصةةةةةةةةةةةةةةل راوةةةةةةةةةةةةةةد  حألد   - 8
 ألون.ب  ت ل الاتخي  ايدادب جو ال  ز اب  لبطب ستطنل طرسالة ماجستيرالألمطل  ب     وا بألحوالل  لبطب 

(: وسةةةةةول ب  خاجهل المةةةةةمخم  ط برهو  ةاض اللةةةةةألوت الشةةةةةاصةةةةة ل لدق ع د الأللحتل الثو ختل 2012البورداب  زار حو د دغ تب   - 9
 ب  ت ل الرل  لب جو ال وي البلقب  كل الألكل لب الألألتكل الال  ل اللاخديل.رسالة ماجستيربألحوالل جدةب 

الأللحتل الثو ختل بألدينل  ع د لدق الاد ا ي  اللةةةتخك ا لكرل   ل األلاود  ألورسةةةل ب   (: الا بل2011البوسةةةمب طةد اللازل   لاا م   - 10
 ب  ت ل الاتخي االجرألوط لب جو ال اال وي  حألد  ب ساخد ا س   لب اللتويب الألألتكل الال  ل اللاخديل. رسالة ماجستيراللتويب 

رسححححححالة (: سةةةةةةةةةألوت الشةةةةةةةةةاصةةةةةةةةة ل  ط برهو بولرفك ل الرأ تي لدق عتةل الثو ختل الاو ل اي  حوالل غزةب 2011الب قب  نور سةةةةةةةةةأل     - 11
 ب  ت ل الرل  لب غزةب جو ال األزالب اتلط ب الألحرتل.ماجستير

ي الأللحتل اال ردار ل  ب  جهل (:  اوي ل تخب ن األلاود ا لكرل   ل اي تنأل ل باض الب م لدق وعفو2018الألمذا ا, طودي طويض   - 12
, الدزع 177, الادد معلة كلية التربية للبحو  التربو ة والنفسحححية واالجتماعية لل الألاتأل ب  الألاتألوت اي  ةةةةخع باض الألرم لات, 

 ,  ت ل الرل  ل, جو ال األزال, البوالة, جألهخرتل  صل الال  ل.2018الثو ي ينويل 
ب معلة كلية الزراعة(: الألهورات الخالديل لك هوت  ط برهو ببدارة الذات لدق و نورهب الأللااب بب 2016 ل وتب تملتد سةةةةةةةةةةةةةة د وحألد   - 13

 ب  ت ل الزراطلب جو ال ا سكندرتلب ا سكندرتلب جألهخرتل  صل الال  ل.3ب  دتد 16الادد 
مؤتمر الطفولة ف  عالم ، عفوي  الاخالم االارلا ةةةةة ل.. " آ وي  وخطور"(: األ2009 ل وتب  جدا  حألد  تخا قب طةد الألنام تخا ق   - 14

  ب الدألا ل الةحلتن ل لرنأل ل الطفخللب  ألتكل الةحلتبب الألنو لب  ألتكل الةحلتب.(2009متغير )
  ب لا نل ا  ل  د الأللااب ب "دراسةةةةةةل لدق اال فاولي بوالتزان  ط برب األسةةةةةةلا  (: الحخار2013 ب طألورةب سةةةةةةأل لب   خط شةةةةةةلب  خره   - 15

ب  ت ل 2013ب و لتا الملتقت الوطن  الثان  حول: االتصححال وجودم الحيام ف  األسححرم ربتلب   خاليل  رخسةةط األر ال بأبلةةوي الأللااب ب
  الاتخي ا  لو  ل  االجرألوط لب جو ال بوصدا  ل وح  ربتلب الدزارلب الدألهخرتل الدزارلتل الديألبلاع ل الشاة ل.

  ب ط نل طت    دا  ل (: األلاود ا لكرل   ل الان فل  ط برهو بو رشةةةةةور بوالة الانن الألدرسةةةةةي "دراسةةةةةل2016  ب  لز لب سةةةةةاود  - 16
ب  ت ل الاتخي ا  لو  ل الماجستير شهادم نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرمالدات "ب  با ب البودر طةد  بلان اال ردار ل الألدرسل وعفوي

  خأل س  ت و لب الدزارلب الدألهخرتل الدزارلتل الديألبلاع ل الشاة ل.  خ او ل الد  لي  االجرألوط لب جو ال
معلة ا لكرل  يب  بو راود  ط برهو ا لكرل   ل األلاود اي لتألخاعنل الألرمةةألنل (: الب م2016 حألد   را ةةي طةد النوصةةل حلةةبب - 17

 سخاوجب جألهخرتل  صل الال  ل.ب  ت ل الرل  ل جو ال سخاوجب 2015ب سةرألةل 96ب الادد الثقافة والتنمية
(: ط بل األلاود ا لكرل   ل الان فل بوللةةةتخك الاد ا ي  سةةةتخك الأللةةةوطدة لدق طّ نل 2019حلةةةب, حلةةةب يخسةةةن  و  ب, طزاي  حألد   - 18

ية للعلوم االجتماعية ب عتةةةل الدةةو اةةل,   ةةل, , طألةةودة الةحةةث الاتألي بةةولدةةو اةةل األرد 2019( 19(,  دتةةد  2, الاةةدد  المعلة األردن
 الدو ال األرد  ل, طأّلون, الألألتكل األرد  ل الهووأل ل.

معلة جامعة دراسةةةل   دا  ل اي  دينل د شةةةق"ب  "(: د ر الخالديب اي تكختب الشةةةاصةةة ل االجرألوط ل طند األ نوع2011ح  ةب بوسةةةألل   - 19
 ل.ب  ت ل الرل  لب جو ال د شقب الدألهخرتل الال  ل اللخرت2011 4ب 3ب الادد 27ب الألدتد دمشق

ب  ل ز 19ب الادد معلة العلوم النفسحححححححيةبوال حلافب   ط برب ا  رل ت طت   الأللااب ب األعفوي (:  د ون2011حألدب و ا  وبم   - 20
 الدراسوت الرل ختل  األبحوم النفل لب  ت ل الرل  لب جو ال بمدادب بمدادب جألهخرتل الالال.

سةةنخات( طةل الاخالم االارلا ةة ل اي  ةةخع  7-5  ي  لاعة الطفا الال ي  (:  ابع االغر وي ا لكرل 2013خخروةة دب  حألد طةد البخا   - 21
ينويل  30-28ب لتقنية االتصاالت والمعلومات التطبيقية بكلية الشرق األوسطالمؤتمر الدول  الثان  الب م الرل ختل "دراسةل تحت ت ل"ب 

 ب بلم الرل  ل  الدراسوت ا  لو  لب  ت ل الاتخي  ايدادب جو ال  ز اب  لبطب ستطنل طألون.2013
درجة تمثل قيم المواطنة علت عينة من طالب التعليم الثانوو والعامع  "ف  إشححكالية المواطنة ف  المدرسححة (: 2012زبو ةب وحألد   - 22

جةو اةل  الانب  نشةةةةةةةةةةةةةةخرات دار البةدس الال يب  الانب الدألهخرتةل الدزارلتةل ب  اةل الةحةث اي طتم النفس  طتخي الرل  ةلب العزائر ة"
 الديألبلاع ل الشاة ل.

معلة البحو  التربو ة (: األلاود ا لكرل   ل  ط برهو بولازلل االجرألوط ل لدق واطوي اللتويب 2015سةةةةةةةةةةةةةةولمب اسةةةةةةةةةةةةةةرةلل دا  د   - 23
  ال بمدادب بمدادب جألهخرتل الالال.(ب  ل ز الةحخم الرل ختل  النفل لب جو47ب الادد  والنفسية

رسحححححححالة (: األلاود ا لكرل   ل  ط برهو بولانن لدق الأللااب ب الذ خر "دراسةةةةةةةةةةل   دا  ل بألدينل الةختلة"ب 2015سةةةةةةةةةة  يب لامةةةةةةةةةةل   - 24
 الشاة ل. وكتي  حند  لحوجب الةختلةب الدألهخرتل الدزارلتل الديألبلاع ل ب  ت ل الاتخي االجرألوط ل  ا  لو  لب جو الماجستير

سةةتطو يب طودي: األلاود ا لكرل   ل  تأب لاو طت   طودة تشةةك ا ببوال الشةةةود اي طصةةل الاخلألل "دراسةةل   دا  ل طت  ط نل  ب عتةل  - 25
ب  ت ل الاتخي ا  لةةةةةةو  ل  االجرألوط لب جو ال  حألد خمةةةةةة ل بكلةةةةةةلهب  لةةةةةةلةب الدألهخرتل الدزارلتل رسححححالة ماجسححححتيرجو ال تلةةةةةةةب"ب 
 اة ل.الديألبلاع ل الش

, دراسةةةةةةوت   بوالت األطفال والمراهقين سححححيكولوجية ف  الحديث المفهوم ... الرقمية الطفولة(: 2018صةةةةةةول , طتي طةد اللح م   - 26
 https://cutt.us/YbJucطل  ل. 

https://www.unizwa.edu.om/index.php?newsid=1153
https://www.unizwa.edu.om/index.php?newsid=1153
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لة رسا(: وستخد اسراداي الهوتن الألحألخي  ا  رل ت  ط برهألو بألشك ت ع د الدو الب 2013صبلب  خراون  حألد طتي الل د   - 27
 ب  ت ل االبرصود الألنزليب جو ال الألنخا لب الألنخا لب جألهخرتل  صل الال  ل.دكتوراا منشورم

معلة البحو  التربو ة (:  ألورسةةةةةةةةةةةل الانن ا لكرل  ي لدق الشةةةةةةةةةةةةود الدو ايب 2017طةد الحلةةةةةةةةةةة بب بشةةةةةةةةةةةلق  طة دب و موي  د د   - 28
 ألهخرتل الالال.ب  ل ز الةحخم الرل ختل  النفل لب بمدادب ج55ب الادد والنفسية

معلة (: الرطة بوت ا لكرل   ل لكجهزة الذ  ل  د راو اي تنشةةةةةةةةةةةةعل الطفاب 2018طةد الحت مب  ب  ا زه  طةد الازتزب  ب طةد الألولا   - 29
رتل ب الألل ز الديألبلاعي الال ي لتدراسوت االسرلات د ل  الل وس ل  االبرصوديلب  لل بب جألهخ 2018يخ  خ  4ب الادد العلوم االجتماعية
 ولألو  و االتحوديل.

(:  د ون ا  رل ت  ط برب بوللةةةةألوت الشةةةةاصةةةة ل الألل ةةةة ل لدق األعفوي  الأللااب بب دراسةةةةل   دا  ل اي 2015طةد هللاب  حألد بوسةةةةم   - 30
 ب الدألا ل الكختر ل لربدي الطفخلل الال  لب الكختتب د لل الكختت.64ب الادد معلة الطفولة العربية دينل حتبب 

المؤتمر (:  د ون الأللااب ب لكلاود ا لكرل   ل  ط برب ببدارة  بت الفلا   األ ب النفلةةةي, 2018سةةةألوع  ألد ح ارحي  طةد التط ن, و - 31
",  ت ل 2018ديلةةةةةةألةل  24-23, العرب  العشححححرون لالقتصححححاد المنزل  "دور االقتصححححاد المنزل  وجودم التعليم" –الدول  السححححادس 

 ألنخا ل, جألهخرتل  صل الال  ل.االبرصود الألنزلي, جو ال الألنخا ل, ال
كت ل الاتخي اللةةةةة وسةةةةة ل  ا ط يب  برسححححالة ماجسححححتيريب لدى األطفو   وت طت  الستا لكرل   ل (: أبر األلاوب 2012بختدرب  لتم   - 32

 جو ال الدزارلب الدزارلب الدألهخرتل الدزارلتل الديألبلاع ل الشاة ل.
رسالة ي  ط برب بوللةةألوت الشةةاصةة ل لدق ألعفوي الصةةم بألحوالل بطوك غزهب (: الرخااق النفلةة2011كةوحلب صةةول    لاا م  حألخد   - 33

 ب بلم طتم النفسب  ت ل الرل  لب الدو ال ا س   لب غزةب اتلط ب.ماجستير
ب  ل ز 31ب الادد معلة البحو  التربو ة والنفسحححححححية(: وز ل الهختل لدق عتةل الأللحتل ا طداديلب 2011 حألخدب وحألد  حألد  خرا   - 34

 الةحخم الرل ختل  النفل لب جو ال بمدادب بمدادب جألهخرتل الالال.
ب 1ت  4ب سةةتلةةا الربورتل الرحت ت لب سةةتلةةتل ربماأللعاب اإللكترونية ودورها ف  هدم القيم(: 2015 ل ز الحلد النوطألل لتدراسةةوت   - 35

 lb.org-arwww.softw الناعمة، بيروت، العمهور ة اللبنانية،تبلتل د را يلان  ببمويو الحلد 
ب  ل ز  راصةة  بولدراسةةوت الحرب الناعمة "قراءم ف  أسحاليى التهديد وأدوات المواجهة(: 2013 ل ز الحلد النوطألل لتدراسةةوت   - 36

ب   ل تب www.almaarf.org األبحوم الثبوا لب جألا ل الألاورف ا س   ل الثبوا لب ا طداد ا لكرل  ي لشةكل الألاورف ا س   ل 
 التةنو  ل.الدألهخرتل 

 .http://cutt.us/vDvcب Grand Theft Autoتفاصيل تقييم لعبة (: 2015 ل ز تصن ن  تطختل األلاود ا لكرل   ل   - 37
(: اوطت ل األلاود ا لكرل   ل  األلاود االجرألوط ل اي  دوي الاتخي اي تنأل ل طألت وت الرفك ل 2014 هدا, يوسةةةةةةةةةةل حلةةةةةةةةةةب سةةةةةةةةةة د   - 38

,  ت ل الرل  ل, جو ال ط ب 17,  دتد 2,  ورس الادد معلة التربية العلميةاألسةةةةةوسةةةةة ل  حب االسةةةةةرط ك لدق وعفوي  لحتل اللتوي, 
 لال  ل.وألس, البوالة, جألهخرتل  صل ا

 http://cutt.us/3FtcI"ب من االختراع لالنتحار.. القصة الكاملة للعبة "الحوت األزرق (: 2018 صورب  حألد   - 39
ت  ا "دراسةةةةل   دا  ل طررازلجالطفا ااو  اي  رتأبيديدة  لجا ط  يل د ا لكرل   ل طةل الخسةةةةورط األلاو(: ا2012األويب اوعألل   - 40

ب  ت ل الاتخي ا  لو  ل  االجرألوط ل  الاتخي ا س   لب جو ال الحوج خملب رسالة ماجستيرط نل  ب وعفوي ا ردار وت  دينل بو رل"ب 
  بو رلب الدألهخرتل الدزارلتل الديألبلاع ل الشاة ل.

وع اي  ةةخع  راوصةةوت الاخلألل الثبوا لب (: ط بل خصةةور  األسةةلة الدزارلتل بأسةةول ب الرنشةةعل االجرألوط ل لك ن2017يوسةة بب آ نل   - 41
ب  ت ل الاتخي ا  لةةو  ل  الاتخي ا سةة   لب جو ال  الانب الدألهخرتل 2017ب ديلةةألةل 31ب الادد معلة العلوم اإلنسححانية واالجتماعية

 الدزارلتل الديألبلاع ل الشاة ل.
رسالة ب " دا  ل لةاض األ هوت الاو  ت بألدينل الشةةلابل(: آبور طألا األي طت  تل  ل وعفولهو " دراسةةل  2013يخسةةنب  ت كل الحوج   - 42

 ب  ت ل الاتخي ا  لو  ل  االجرألوط لب جو ال الدزارلب الدزارلب الدألهخرتل الدزارلتل الديألبلاع ل الشاة ل.ماجستير
43 - Field, Alison Elder (2012): Enchanted mobility and internet? The impact of New mobile and internet 

technologies interaction Human centered technology workshop. Cardiff university. 
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Summary 
 The study aims at revealing the nature of the relationship between the way teens 
use electronic games (good use of electronic gaming method - the way the bad use of 
electronic games), personal characteristics, which is cherished by six (social 
responsibility. The emotional ballast of concern and tension - self-confidence - scientific 
thinking - feeling of accomplishment), The study sample consisted of (290) students 
from preparatory schools and government of menoufia province and Eastern Languages 
of males and females and different social and economic levels, the requirement to be 
practitioners and users of electronic games on modern electronic devices. The 
researcher used in the study Tools General Data form and a questionnaire for the use 
of adolescents in the preparatory stage of electronic gaming questionnaire and the 
personal characteristics of adolescents, It was the use of descriptive analytical approach 
in this study. 

 The results of the study concluded that there is a statistical link between 
propagating d teens use electronic games he cherishes (good use of electronic games, 
bad use of electronic games, the aggregate total of the questionnaire) Adolescent 
personality characteristics and social responsibility, he cherishes (emotional ballast, 
concern and tension, self-confidence, scientific thinking, the sense of accomplishment 
in the aggregate total of the questionnaire). 
 The study recommended the need for follow-up to the parents of adolescents 
when they use information technologies, in particular the international information 
networks and the Internet to ensure the safety and legitimacy of can use that subject to 
the security of the homeland and the citizen, the tampering and sabotage. 
 
Keywords: Style Of Using ,Electronic games, adolescents, personal characteristics. 

 


