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Abstract: 

 
 The study aimed to reveal the effect of supervision and 

follow-up by parents on electronic games that the child plays, 

and the effect of those games on the emotional side and 

aggressive behavior from the viewpoint of parents in occupied 
Jerusalem, and to achieve the objectives of the study, a 

questionnaire was prepared by the researcher consisting of 

three axes: Parents' monitoring and follow-up aspect, the 

emotional side, and the hostile behavior aspect. The 

questionnaire was distributed to a survey sample consisting 

of (300) parents of kindergarten children’s parents in 
Jerusalem, during the middle of the first semester of the 

2019/2020 academic year. 

The study showed the following results: There are no 

statistically significant differences for the effect of parental 

control and follow-up on electronic games that kindergarten 
children play, and the results also showed that there are no 

statistically significant differences of the effect of electronic 

games on the emotional side of kindergarten children from 

the parents' point of view, as well as the results showed 

There are statistically significant differences in the effect of 

electronic games on the aggressive behavior of kindergarten 
children from the parents' point of view in a negative and 

large degree. 

Key words: Electronic Games, The Child's Emotional Side, The 

Child's Aggressive Behavioral Side, Follow-Up and Observation, 

Kindergarten Children. 
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ونيةالرقابة و المتابعة الوالدية عىل األلعاب  وأثر تلك األلعاب عىل الجانب االنفعالي  اإللكتر
ي مدينة القدس

 
ي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر أولياء األمور ف

 
 والسلوك العدوان

 
 2 فراس توفيق دمحم أسمر

 

 الملخص
هدفت إلدرإسة ؤىل إلكشف عن تأثير إلرقإبة وإلمتإبعة من قبل أوليإء إألمور عىل 

ونيةإأللعإب  ي يلعبهإ إلطفل، وتأثير تلك إأللعإب عىل إلجإنب إإلنفعإىلي  إؤللكير
إلتر

ي مدينة إلقدس إلمحتلة، 
 
ي من وجهة نظر أوليإء إألمور ػ

وإلسلوك إلعدوإن 
ولتحقيق أهدإف إلدرإسة أعدت إستبإنة من قبل إلبإحث مكونة من ثالثة محإور 

، وجإنب هي جإنب إلمرإقبة وإلمتإبعة من قبل إلوإلدين  وإلجإنب إإلنفعإ ىلي
، ووزعت إإلستبإنة عىل عينة مسحية مكونة من ) ي

( وىلي أمر 033إلسلوك إلعدوإن 
ي مدينة إلقدس، خالل منتصف إلفصل إلدرإسي 

 
من أوليإء أمور أطفإل إلروضة ػ

 .9306/9393إألول للعإم إلدرإسي 
 لتأثير إلرقإبة 

ً
أظهرت إلدرإسة إلنتإئج إآلتية: عدم وجود فروق دإلة ؤحصإئيإ

ونيةلمتإبعة من إلوإلدين عىل إأللعإب وإ ي يلعبهإ أطفإل إلروضة، وكمإ  إؤللكير
إلتر

 لتأثير إأللعإب 
ً
ونيةوأظهرت إلنتإئج عدم وجود فروق دإلة أحصإئيإ عىل  إؤللكير

إلجإنب إإلنفعإىلي لدى أطفإل إلروضة من وجهة نظر أوليإء إألمور، وكذلك 
 لت
ً
ونيةأثير إأللعإب أظهرت إلنتإئج وجود فروق دإلة ؤحصإئيإ عىل جإنب  إؤللكير

ي  ي لدى أطفإل إلروضة من وجهة نظر أوليإء إألمور بشكل سلت 
إلسلوك إلعدوإن 
ة  .وبدرجة كبير

ونيةإأللعإب : الكلمات المفتاحية ، إلجإنب إإلنفعإىلي للطفل، إلجإنب إؤللكير
ي للطفل، إلمتإبعة وإلمرإقبة، أطفإل إلروضة

 .إلسلوؽي إلعدوإن 

 

 المقدمة: 
أنعم هللا علينإ بإلعديد من إلنعم، ومن أهم تلك إلنعم إلبنير  وإلبنإت،  ولذلك إل بد من إإلهتمإم بتلك إلنعمة 

 
ا
ورة رعإيتهإ حق رعإية لتكون صإلحة لنفسهإ أول ، وتعد مرحلة  وإلمحإفظة عليهإ، وض 

ً
ولمجتمعهإ ثإنيإ

ي يمر بهإ إلبنون وإلبنإت من أهم إلمرإ
ي حيإته، وفيهإ تتكون أهم إلطفولة إلمبكرة إلتر

 
ي يمر بهإ إإلنسإن ػ

حل إلتر
ي إلمستقبل، ويكتسب فيهإ إلطفل إلكثير من إلمهإرإت إإلجتمإعية وإلحركية 

 
مالمح شخصية إلطفل ػ

 وإلجسمية وإلعقلية وإإلنفعإلية، ولذلك فؤنهإ تستحق كل إلعنإية وإإلهتمإم. 
بويون عىل أهمية مرحلة ريإض إألطفإل، ن  لمإ تمثله إلمرحلة إلعمرية من أثر عىل جميع حيإة ويجمع إلير

ً
ظرإ

ي جوإنبهإ كإفة، و أن إإلهتمإم بمرحلة ريإض إألطفإل هو إإلهتمإم بحإض  إألمة ومستقبلهإ، 
 
إلفرد إلمستقبلية ػ

، وإن إلمجتمعإت  ورية لتحديإت إلمستقبل وموإكبة عض إلتقدم إلعلمي وأن تنشئة إلطفل تعد إلموإجهة إلض 
ة توىلي إلكثير من إإلهتمإم بإألطفإل، ألنهم من سيحملون عبء إلمستقبل وصورة إألمة بإلمستقبل) إلمتح
ض 

 (.9300إلموإضيه،
ي نمو إلطفل وسلوكه، وإلبيئة تمثل جميع إلعوإمل 

 
وتعتي  إلبيئة إلمحيطة بإلطفل من إلعوإمل إلمؤثرة ػ

 أو غير مبإشر عىل إل
ً
إ  مبإشر

ً
إ ي تؤثر تإثير

فرد، منذ إإلخصإب وإىل إلممإت، وتحوي إلبيئة إلعديد من إلخإرجية إلتر
)إلجإمعة إلمفتوحة، (، ومن تلك 9302إلمؤثرإت ومنهإ من له تأثير بسيط عىل إلطفل، ومنهإ من له تأثير كبير

ي يتمرسهإ إألطفإل، ويكتسبون من خاللهإ معظم سلوكيإت 
إلعوإمل إلبيئية إلمؤثرة بإلطفل إأللعإب إلتر

ك بصمإت وإضحة عىل مالمح شخصيإتهم، وإعتي  بيإجيه أن إلنمو إلعقىلي عند إلطفل يتطور حيإتهم، وتير 
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ي مرإحل نموه إلمختلفة، وبحرية إللعب وتوفير موإد إللعب 
 
ي يتمرسهإ إلطفل ػ

وينمو من خالل إأللعإب إلتر
، وإإلستطالع وإإلكتشإف)إلعمرية،  (.9300للطفل يزدإد نمو إلطفل إلعقىلي

 عقلية وأخرى  وتتنوع إأللعإب
ً
ي إلروضة بحيث تشمل ألعإبإ حركية وأخرى إدرإكية، وألعإبإ

 
ي يمإرسهإ إلطفل ػ

إلتر
 لمنهإج ريإض إألطفإل، وإللعب ليس وسيلة لقضإء وقت إلفرإغ فقط ، 

ً
، وهي تعد أسإسإ هإ إلكثير ترفيهية وغير

ي نمو شخصية إلطفل وصحته إلنفسية )إلحوإمدة و 
 
ي ظل 9309إلعدوإن،بل ؤنه وسيط تربوي يسإهم ػ

 
(، وػ

 عىل أسإليب وأشكإل 
ً
إت إلتكنولوجية إلحديثة وإلمعلومإتية إلوإسعة وإلمتسإرعة، فؤنهإ إنعكست أيضإ إلتغيير

، فظهرت إألجهزة وإأللعإب  ي إلوقت إلحإض 
 
فيه ػ ونيةإللعب وإلير ت بشكل شي    ع وكبير بير    إؤللكير ي إنتشر

إلتر
إت صوتية وأنمإط كإفة فئإت إلمجتمع خإصة إألطفإل، ونظ  لمإ تتمتع به تلك إأللعإب من صور وألوإن ومثير
ً
رإ

ي سلوكهم وأخالقهم. 
 
 من أوقإتهم وأثرت ػ

ً
إ  كبير

ً
إ  فكرية وأفكإر مهمة، فؤنهإ أصبحت تأخذ حير 

ونيةوظهرت إأللعإب  ي وإستخدإمإت إلحإسوب إلمتعددة ،  إؤللكير بدإية إلثمإنينيإت، ومع إلتطور إلتكنولوج 
ي ثقإفة إألطفإل، ولهإ برزت أشكإ

 
 ػ

ً
 أسإسيإ

ً
ل من إأللعإب لم تكن معروفة من قبل، و أصبحت تلعب دورإ

إتيجية وإلعإب إلمغإمرة وإلعإب إلريإضة، وقد إنتشر  إلعديد من إلفئإت، منهإ إلعإب إلحركة وإأللعإب إإلسير
 ومن ثم إجهزة إلتلفإز، وبعد ذلك أج

ً
هزة إلحإسوب ومن ثم إألجهزة إستخدإمهإ مإ بير  أجهرة إلفيديو قديمإ

 (.9300إلنقإلة إلذكية، وأجهزة خإصة مثل إلبالي ستإشن)إلشحروري وإلريمإوي،
ونيةوتعد إأللعإب  ي مجتمعنإ، فال يكإد بيت أو شإرع يخلو من مكإن يعرض  إؤللكير

 
إليوم ظإهرة حقيقية ػ

ونيةإأللعإب  ي تجذب إألطفإل بإلرسوم وإأللوإن وإلخيإلإؤللكير
ي بعض إلدول تم حظر  ، إلتر

 
وإلمغإمرة، وػ

ي إستندت ؤىل 
إت إلتر ي دولة إألردن، حيث بسبب إلعديد من إلمؤشر

 
ي ػ لبعض تلك إأللعإب مثل لعبة إلببج 

ي إلكبير عىل شخصية إألطفإل.   درإسإت بينت أن لتلك إللعبة إألثر إلسلت 
ونيةولقد أشإرت إلدرإسإت أن إأللعإب  وإلبنإت، ولكن أثبتت إلدرإسإت أن تمإرس من قبل إألوإلد  إؤللكير

ي كمية إلوقت إلمضوف وتفضيالت كل منهم نحو نوعية هذه إأللعإب . كمإ أشإرت 
 
هنإلك فروقإ جندرية  ػ

ي إلمإنيإ إىل وجود فجوة مإ بير  ألعإب إلذكور وإؤلنإث حيث 
 
% من إؤلنإث يلعي   لعبة 00درإسإت أجريت ػ

ي إألسبوع مقإرنة
 
 00% من إلذكور، وأن 20مع  ذكور مرة عىل إألقل ػ

ً
% من إؤلنإث يلعي   ألعإب فيديو أو ألعإبإ

% فقط من إؤلنإث تهتم بألعإب إلفيديو بشكل عإم مقإرنة 09% من إلذكور،  وأن 25حإسوبية مقإرنة مع 
 (.Al Mubireek,2003% من إلذكور) 03مع

ة دإخل نطإق إلبيئة  ونيةوبسبب إؤلمكإنإت إلكبير ونية، فؤن إلوصول إىل إأللعإب إؤللكير   إؤللكير
ا
أصبح سهال

، وبإمكإن إلصغير قبل إلكبير إلقيإم بتحميل إأللعإب 
ً
ونيةجدإ ونيةبسهولة ويش من خالل إلبيئة  إؤللكير  إؤللكير

ة بألعإب متنوعة، تجمع شخصيإت بألوإن وصور وأصوإت متنوعة مشوقة لألطفإل وجإذبة لعقولهم،  إلوفير
يلهإ عىل أجهزة إلحإسوب أو إألجهزة إلنقإلة إلذكية، وتعد وسيلة تعليمية فعإلة ؤن حسن وتجعلهم يقوم وإ بتي  

ي وإلتعلم بإإلكتشإف وإلتعزيز إلفوري 
ي تنمية قدرإتهم، وتنمية إلتعلم إلذإنر

 
ؤستخدإمهإ، فهي تسإعد إلطفل ػ

هإ من إألمور)قنديل،  (.9334إلستجإبة إألطفإل وغير
ي إستخدإم تلك إأللعإب وألهمية تلك إأللعإب 

 
ومخإطرهإ فؤنه إل بد من دور مهم لألشة وللمدرسة ػ

ونية ، حيث إل بد لألهل من مصإدقة أبنإئهم وإلقرب منهم، وكذلك تشجيع إلريإضة إلجمإعية وإأللعإب إؤللكير
ل إلطفل إلحركية، وعدم ربط تلك إأللعإب بإلمهمإت إلمدرسية، ومتإبعة تلك إأللعإب قبل إستخدإمهإ من قب

ي توعية إألطفإل بمخإطر إؤلدمإن عىل تلك 
 
للتعرف عىل طبيعة إللعبة ومإ تحويه، ومن ثم دور إلمعلمير  ػ

 (.9302إأللعإب وكيف تمإرس بشكل صحيح، وتحديد زمن منإسب للعب)دمحم،
أللعإب ومن ضمنهإ إ وتقنيإت إإلتصإل إلحديثةنت، سإءة إستخدإم إإلنير ؤطفإل وإلنإشئة من حمإية إأل وإن 

ونية ز مخإطر  إؤللكير ي إل غت  عنهإ، تي 
ي تكتنف تعإمل إألطفإل إلصغإر مع عإلم لإلتر

إت إلسلبية إلتر تلك إلتأثير
نت“ ونيةوإأللعإب  ”إؤلنير إته وتدإعيإته عىل سيكولوجية وشخصية إؤللكير ي ظل غيإب إلوعي إلمجتمغي لتأثير

 
، ػ

ي ظل ترإجع تأثير إألشة بشكل عإم وإنوإلطفل، 
 
ي عملية إلتنشئة إإلجتمإعية أمإم إلعوإمل إألكير ػ

 
حسإر دورهإ ػ

 ،
ً
إ ي وسإئل إؤلعالم إلحديثة ووسإئل إلتوإصل  إل يمكن ؤغفإل أوو تأثير

 
تجإهل إلتقدم وإلتطور إلذي حدث ػ

 . حمإية إلطفل بإعتبإرهإ مسؤولية أشية ومجتمعية، لم تعد قإضة عىل مجرد توفير إلمأكل و إإلجتمإعي
ر وإؤليذإء إلجسدي، بل هي عملية  وإلملبس وإلمسكن، أو تقديم خدمإت صحية ومإدية له، أو مجرد منع إلض 

ي إلمقإم إألول
 
ي ػ

ي وإنسإن 
ر
أن إآلبإء وإألمهإت أنفسهم إل يزإلون غير و  ،وقإئية، وتحصير  نفسي ومعنوي وأخالػ

نت ي يتعرض لهإ أطفإلهم من عإلم إؤلنير
 إلمخإطر إلتر

ً
ونيةوإأللعإب  مدركير  تمإمإ . ويمتلك جيل إليوم إؤللكير

ي 
 
بإء وإألمهإت، ويطمي   إآلبإء وإألمهإت ستخدإم تلك إألجهزة بدرجة تفوق إآل ؤمن إألطفإل مهإرإت متقدمة ػ

ؤىل أن إألطفإل بذلك يقضون أوقإتإ ممتعة، ومن ثم ينشغلون بأعمإلهم ومهإمهم إألخرى، غير أن إألطفإل 
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وهذإ   ة نتيجة قضإء وقت طويل أمإم تلك إلوسإئل إلتكنولوجية إلحديثة بمفردهميتعرضون ؤىل مخإطر عديد
بية إألطفإل حول كيفية إلتعإمل مع تلك إلتكنولوجيإ وإلتطور إلشي    ع)  كله يستدعي إإلهتمإم بير

Almashhadani,2016.) 
 

 مشكلة الدراسة واسئلتها: 
ونيةتعددت وتنوعت إأللعإب   وكب إؤللكير

ً
ي زمننإ إلمتصف بإلشعة إلتكنولوجية بشكل شي    ع جدإ

 
، خإصة ػ ير

إلهإئلة، فأصبحت إأللعإب تنتشر عىل أجهزة إلحإسوب، ومن ثم عىل أجهزت إإلتصإإلت إلذكية، وكذلك 
ونيةمعظم إلموإقع  ونيةإلتفإعلية أدخلت إلعديد من إأللعإب  إؤللكير لجذب أكي  عدد من إلجمهور،  إؤللكير

، وقد كإن لهذإ إؤلقبإل إلعديد من إلنتإئج إلسلبية عىل إلجيل عإمة و إلشبإب فأقبل عليهإ إلكبير قبل إ لصغير
ت مشكلة إؤلدمإن ليس عىل إلمخدرإت فقط، وإنمإ عىل تلك إأللعإب  ونيةخإصة، فإنتشر ي تتصف  إؤللكير

إلتر
إت تشد إلعقل بصورة مبإلغ فيهإ، إزدإد إلعنف وإلعدوإن بشكل ملحوظ، إألمر إلذي يستد عي إلوقوف بممير 

ي منهإ.    عىل تلك إلمشكلة وإلعمل عىل حلهإ، وإستغالل إإليجإن 
ي عدد من إلجوإنب 

 
وتعمل تلك إأللعإب عىل تغيير إلسلوك  إلطبيغي عند إلشخص، و غرس إألثر إلوإضح ػ

، وظهر إلعد
ً
 وفكريإ

ً
 عقليإ

ً
، وقوية أحيإنإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
يد من عند إلطفل، وسعت ؤىل بلورة شخصية ضعيفة أحيإنإ

 .  إإلضطرإبإت إلصحية عند بعض إألطفإل من إإلستخدإم إلزإئد وإلكبير
، للعمل عىل ؤسكإته أو ؤلهإئه وإؤلبتعإد عنهإ، ولكن  وتتجه إلعديد من إألمهإت ؤىل ؤعطإء إلطفل إلجهإز إلذؽي

 نهإ؟هل تدرك إألم مخإطر مإ يلعب به إلطفل؟ وهل إألم تدرك مإ ستعكسه تلك إأللعإب عىل شخصية إب
وقد كإن لعدم علم إألهل بمخإطر تلك إأللعإب عىل إلنشء، وعدم إلرقإبة وإلمتإبعة لمإ يقوم به إلطفل عىل 
ي تسببهإ عىل 

ة جعلت إلبإحث يتجه إىل متإبعة تلك إأللعإب، وتحديد أهم إلمخإطر إلتر تلك إألجهزة أهمية كبير
ورة إإلهتمإم بمإ يلعبه إلطفل.   إألطفإل وتوعية إألهل بض 

 : ي
 وتتمثل مشكلة إلدرإسة بإلسؤإل إلرئيس إإلنر

ونية إأللعإب إلوإلدية عىل إلمتإبعة و "مإ مدى إلرقإبة إإلنفعإىلي  إلجإنب عىل إأللعإب تلك ، ومإ أثرإؤللكير
ي 
ي مدينة إلقدس ؟" وجهة من لدى إألطفإل وإلسلوك إلعدوإن 

 
 نظر أوليإء إألمور ػ

 ويتفرع من إلسؤإل إلفرضيإت إآلتية: 
( لرقإبة ومتإبعة α ≤3032إلفرضية إألوىل: إل يوجد تأثير ذو دإللة ؤحصإئية عند مستوى إلدإللة ) .0

ي يلعبهإ أطفإل إلروضة. 
ونية إلتر  إلوإلدين عىل إأللعإب إؤللكير

ونية α ≤3032إلفرضية إلثإنية: إل يوجد تأثير ذو دإللة ؤحصإئية عند مستوى إلدإللة ) .9 ( لأللعإب إؤللكير
 إإلنفعإىلي لدى أطفإل إلروضة. عىل إلجإنب 

ونية α ≤3032لفرضية إلثإلثة: إل يوجد تأثير ذو دإللة ؤحصإئية عند مستوى إلدإللة )إ .0 ( لأللعإب إؤللكير
ي لدى أطفإل إلروضة. 

 عىل جإنب إلسلوك إلعدوإن 
 

 أهداف الدراسة: 
ونية إأللعإب من قبل إلوإلدين عىل وإلمتإبعة تهدف إلدرإسة ؤىل إلتعرف عىل تأثير إلرقإبة ي يلعبهإ  إؤللكير

إلتر
ي  إلجإنب عىل إأللعإب تلك إلطفل، وأثر

ي مدينة  وجهة من إإلنفعإىلي وإلسلوك إلعدإون 
 
نظر أوليإء إألمور ػ

 إلقدس إلمحتلة. 
 

 أهمية الدراسة: 
ي تتنإولهإ إلدرإسة، وهي مرحلة إلطفولة إلمبكرة إلممتدة 

تنبع أهمية إلدرإسة من حسإسية إلمرحلة إلعمرية إلتر
ي إلمرإحل إلالحقة، 

 
ي فيهإ تتحدد أهم خصإئص إلطفل ػ

من عمر ثالث سنوإت إىل نهإية إلسنة إلخإمسة، وإلتر
ي تنإولهإ دور مهم ألوليإء إألمور يجب 

 
 ػ
ً
إإلهتمإم به وعدم إغفإله وخإصة مع إلظروف وتنبع إإلهمية إيضإ

وس كوفيد  وإؤلغالقإت إلمتكررة، مع بقإء إألطفإل بإلبيوت وإإلتجإه نحو إلتعليم  06إلمستجدة وإلمتعلقة بفير
، وبإلتإىلي بقإء إألجهزة  ي

ون  ونيةإإللكير ة زمنية طويلة.  إؤللكير  بيد إلطفل لفير
 
ً
وله تأثير كبير عىل عقل إلطفل ويصل به إىل حد إؤلدمإن، وهو كمإ وتتنإول هذه إلدرإسة موضوع حسإس جدإ

ونيةإأللعإب   من حيإة إلكبإر قبل إلصغإر وبأشكإلهإ  إؤللكير
ً
 رئيسإ

ً
ي أصبحت وإسعة إإلنتشإر، وجزءإ

وإلتر
 إلمتنوعة كإفة. 
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 التعريفات اإلجرائية: 
ونيةإأللعإب  ي تعرض عىل شإشة إلتلفإإؤللكير

ز أو عىل شإشة إلحإسوب أو إلجهإز : هي نوع من إأللعإب إلتر
ي تزود إلفرد بإلمتعة من خالل تحدي إستخدإم إليد مع إلعير  )إلتإزر إلبضي 

إلمحمول أو أجهزة خإصة، وإلتر
إمج  ( أو تحد لالمكإنإت إلعقلية، وهذإ يكون من خالل تطوير إلي  ونية/إلحرؽي  (.9302)عبد إلرحمن،إؤللكير

ي ريإض إألطفإل: مؤسسة تربوية مج
 
إت تربوية تعتمد عىل إللعب ػ تمعية وهي إلمكإن إألول إلذي يقدم خي 
إت إىل إألطفإل ذوي إلمرحلة إلعمرية إلممتدة من ثالث سنوإت ؤىل نهإية إلسنة إلخإمسة ، وتخإطب  نقل خي 

 (.9335برإمجهإ جميع أبعإد إلشخصية للطفل)إلخإلدي،
: إلجإنب إلذي يدرس حإلة تغير م ي جميع نوإجي جسم إلطفل إلجإنب إإلنفعإىلي

 
فإج   تشمل إلفرد كله ، وتؤثر ػ

هإ)إلعمرية،  (.9300وسلوكه، وهو حإلة شعورية منهإ إلغضب و إلقلق وغير
ر  ي ؤلحإق إلض 

 
: إلجإنب إلذي يدرس إلسلوك إلذي هو إستجإبة تكمن ورإء إلرغبة ػ ي

جإنب إلسلوك إلعدوإن 
، وهو سلوك غير سوي وإمإ تكون جسد ي ومع إلكبإر رمزية)ملحم،وإألذى بإلغير

 .(9339ي إو لفظ 
 

 حدود الدراسة: 
 : ي
 تتحدد إلدرإسة بمإ يإنر

  ة إلممتدة من  9393  -9306إلحدود إلزمإنية: أجريت إلدرإسة خالل  إلعإم إلدرإسي  0/00/9306، بإلفير
 . 93/5/9393إىل 

 ية: إقتضت أفرإد إلدرإسة عىل أوليإء أمور أطفإل إلروضة من  2إىل  0إلفئة إلعمرية  إلحدود إلبشر
 سنوإت. 

  . إلحدود إلمكإنية: مدينة إلقدس إلمحتلة وضوإحيهإ 
 

 الدراسات السابقة: 
ي تهدف ؤىل إلكشف عن إلعالقة بير  ؤدمإن إأللعإب 9305درإسة سومية)

ونية( وإلتر ي إلوسط  إؤللكير
 
وإلتنمر ػ

، وتم إستخدإم إستبيإن  52من إلمدرسي لدى تالميذ إلمرحلة إإلبتدإئية، و قد كإنت إلعينة مكونة 
ً
تلميذإ

ونيةإؤلدمإن عىل إأللعإب  من ؤعدإد إلبإحثة، ومقيإس إلتنمر لخوج، وقد بينت إلنتإئج وجود عالقة دإلة  إؤللكير
 بير  إؤلدمإن عىل إأللعإب 

ً
ونيةؤحصإئيإ ، وكذلك وجود فروق دإلة  إؤللكير ي إلوسط إلمدرسي

 
وظهور إلتنمر ػ

ي إؤلدمإن ع
 
 ػ
ً
ونيةىل إأللعإب ؤحصإئيإ  لمتغير إلجنس ولصإلح إلذكور.  إؤللكير

ً
 تبعإ

ي تهدف ؤىل إلتعرف عىل بعض إإلضطرإبإت إلسلوكية وإإلنفعإلية وعالقتهإ 9304درإسة إلعبيدي)
( وإلتر

ونيةبإإلستعمإل إلمفرط لأللعإب  ي عىل  إؤللكير
لدى تالميذ إلمرحلة إإلبتدإئية وقد إستخدم إلمنهج إلوصؼ 

ي إستخدإم إأللعإب  023من عينة تتإلف 
 
 وتلميذة، وقد أظهرت إلنتإئج أنه كلمإ زإد إإلفرإط ػ

ً
ونيةتلميذإ  إؤللكير

زإد إضطرإب إلعدوإن وإلغضب لدى إلتالميذ، وبإلتإىلي هنإلك عالقة وإضحة مإ بير  إإلفرإط بتلك إأللعإب 
 وإإلضطرإبإت إلسلوكية متمثلة بإلعدوإن وإإلضطرإبإت إإلنفعإلية. 

)درإسة  ي
ي إلحد من 9304إلحإرنر

 
ي تهدف ؤىل إلتعرف عىل أسإليب إلرقإبة إألشية إلدإخلية إألكير فإعلية ػ

( وإلتر
مخإطر شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي من وجهة نظر إلمرإهقير  وأشهم، وإلتعرف عىل أسإليب إلرقإبة إلخإرجية 

ي إلحد من مخإطر شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي من وجهة 
 
نظر إلمرإهقير  و أشهم وإلمقإرنة بير  إألكير فإعلية ػ

 فإعلية من وجهة نظر إلمرإهقير  وأشهم، وإلتعرف عىل أبرز 
إلمرإقبة إلدإخلية وإلخإرجية من حيث إإلكير

ي ممإرسة أسإليبهإ إلرقإبية، وتكون مجتمع إلدرإسة من جميع طإلبإت 
 
ي توإجه إألشة ػ

إلمخإطر وإلصعوبإت إلتر
ي مدينة إلريإض وبلغ حجم إلعينة  إلمرحلة إلمتوسطة للمدإرس

 
طإلبة، وإستخدمت إلبإحثة  242إلحكومية ػ

ي وإستبإنة كأدإة لجمع إلمعلومإت، وأظهرت إلنتإئج
أن إلمرإهقإت وأشهن موإفقإت بدرجة   إلمنهج إلوصؼ 

 
ً
ة جدإ ة عىل أظهرت إلنتإئج أن إلمرإهقإت وأشهن موإفقإت بدرجة كب، و عىل أسإليب إلرقإبة إلدإخلية كبير ير

ي إلحد من أأظهرت إلنتإئج أن إلمرإهقإت يرون ، و أسإليب إلرقإبة إلخإرجية
 
ن إلرقإبة إلدإخلية أكير فعإلية ػ

ي إلحد من  %،52مخإطر شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي بنسبة 
 
بينمإ إألش يرون أن إلرقإبة إلدإخلية أكير فعإلية ػ

أظهرت إلنتإئج أن إلمرإهقإت وأشهن موإفقإت بدرجة ، و %4364مخإطر شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي بنسبة 
ة عىل طبيعة مخإطر شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي   تبير  كبير

ً
إ ة عىل  ، وأخير أن إلمرإهقإت موإفقإت بدرجة كبير

  .وجود صعوبإت توإجه إألشة من ممإرسة أسإليب إلرقإبة إألشية عىل إألبنإء وأشهن
ي تهدف ؤىل إلكشف عن عالقة إأللعإب ( وإ9303درإسة إلصوإلحة، وآخرون)

ونيةلتر إلعنيفة بإلسلوك  إؤللكير
ي إلعإصمة عمإن، ولتحقيق 

 
ي وإلسلوك إإلجتمإعي لدى أطفإل إلروضة من وجهة نظر أوليإء إألمور ػ

إلعدوإن 
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، ووزعت عىل عينة  ي وإلسلوك إإلجتمإعي
أهدإف إلدرإسة أعدت إستبإنة من محورين همإ إلسلوك إلعدوإن 

ي عمإن، وأظهرت إلنتإئج وجود فروقإت دإلة  033مكونة من مسحية 
 
وىلي أمر من أوليإء أمور أطفإل إلروضة ػ

ونيةإحصإئيإ لعالقة إأللعإب  ي لدى أطفإل إلروضة وكذلك أظهرت  إؤللكير
إلعنيفة ولصإلح إلسلوك إلعدوإن 

 لعالقة إأللعإب 
ً
ونيةإلنتإئج عدم وجود فروق دإلة إحصإئيإ . إلعنيفة  إؤللكير  عىل إلسلوك إإلجتمإعي

ي تهدف ؤىل تحديد دور إأللعإب 9302درإسة إليعقوب وإدبيس)
ونية( وإلتر ي تنمية إلعنف لدى  إؤللكير

 
لية ػ إلمي  

ونيةطفل إلمدرسة إإلبتدإئية بدولة إلكويت، حيث أظهرت إلنتإئج أن هنإلك عالقة بير  إإللعإب   إؤللكير
سلوك إلعنف لديهم، كمإ تغرس إلعديد من إلقيم إلمخإلفة  وإلعنف لدى عينة إلدرإسة، وتعمل عىل تنمية

ز سلوكيإت غريبة وعدم إلتكيف مع إآلخرين، وتغرس إإلنعزإلية وإإلبتعإد عن  للمجتمع وعإدإته وتقإليده، وتي 
 عىل عإدإت  إلدرإسة لدى أفرإد إلعينة، وتغرس إلعديد من إلمخإوف إلنفسية 

ً
إلمحيط، كمإ تنعكس سلبإ

 عندهم. 
بوية إلستخدإم إألطفإل لأللعإب 9302سة إلزيودي)درإ ي تهدف ؤىل إلتعرف ؤىل إإلنعكإسإت إلير

( وإلتر
ونية ، كمإ يرإهإ أوليإء أمور طلبة إلمدإرس إإلبتدإئية ومعلموهم بإلمدينة إلمنورة، وتم إستخدإم إلمنهج إؤللكير

، وأعدت إستبإنتإن لذلك، وكإن حجم إلعينة  ي إلمسجي
وإ بإلطريقة  233ومعلمإ  003إلوصؼ  وىلي أمر إختير

ي حوإدث إلعنف إلمدرسي بأنوإعه، 
 
إلعشوإئية، وإشإرت إلنتإئج ؤىل أن هنإلك مخإطر لهذه إأللعإب ودورهإ ػ

وإنعكست سلبيإ عىل عإدإت إلدرإسة وإلحإلة إلنفسية عند إألطفإل وبروز إألنإنية وإلمخإوف إلوهمية 
 ومخإطر إؤلدمإن. 
ي تهدف ؤىل ( وإل9303درإسة حجإزي)

ونيةتحري دور إأللعإب  تر ي نمو وتعلم إلطفل، ومن أجل هذإ  إؤللكير
 
ػ

تعددت محإور إلدرإسة،  ، وقد إلهدف إستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلنوعي بإستخدإم أسلوب جمع إلبيإنإت
ونيةمتنقلة بير  إلكشف عن دور إأللعإب  ي شخصية إلطفل وسمإته،  إؤللكير

 
ي إلتنشئة وإلتعليػ

 
، ثم م ومن ثم ػ

ونيةإتجهت إلدرإسة بإتجإه تتبع أثر إأللعإب  ،  إؤللكير  بإلنمو إلحسي إلحرؽي
ً
ي للطفل بدءإ

عىل إلمسإر إلنمإن 
 
ّ
ي محور آخر أظهرت إلدرإسة أن

 
، وػ  بإلنمو إإلنفعإىلي وإإلجتمإعي

، وإنتهإءا ي وإلعقىلي
 
 ؤىل إلنمو إلمعرػ

ا
وإنتقإل

ي تغيإل 
 
ورة  ،يب أدمغة إألطفإل إلمستخدمير  لهإ  تركير ستخدإم هذه إلتكنولوجيإ أثر ػ وخلصت إلدرإسة ؤىل ض 

ي إلتعليم وبطرق منظمة لمإ لهإ من فوإئد ومردودإت عىل إلعملية 
 
إستثمإر تلك إلتقنية إلتكنولوجية وتوظيفهإ ػ

بوية إلتعليمية  ، وعىل نمو إلطفل بكإفة إألبعإد. إلير
ي تهدف إىل معرفة  Moyer,2008درإسة موير)

كيفية إستخدإم ألعإب إلفيديو مع بحث إلدإفعية ( وإلتر
ي نهإية مرحلة 

 
بإستخدإم نموذج معرفة إجتمإعية، وأظهرت إلنتإئج أن ؤستخدإم ألعإب إلفيديو يبلغ ذروته ػ

إف إلوإلدين،   مإ يكون لعب إألطفإل تحت ؤشر
ً
ي إلعمر، ونإدرإ

 
إلطفولة للمرإهقة إلمبكرة، وينخفض مع إلتقدم ػ

 مإ يحد
ً
ي إؤلنجإز. ونإدرإ

 
 د إآلبإء وقت إللعب، وأن إلدإفعية للقيإم بإلمهمإت إلمرتبطة بإأللعإب لهإ دور كبير ػ

ي) ي تهدف ؤىل تحليل مجموعة درإسإت حول تأثير إأللعإب Sherry,2001درإسة شير
ونية( وإلتر عىل  إؤللكير

، حيث تم تحليل  ي
ت مإ بير   09إلسلوك إلعدوإن  ؤىل إلتعرف عىل تأثير ، حيث هدفت 9333-0642درإسة نشر

ونيةإلعنف إلذي يشإهده إلمرإهقون من خالل إأللعإب  ي لديهم، حيث شملت  إؤللكير
عىل إلسلوك إلعدوإن 

ي تأثير  99ؤىل  5إلدرإسة إلمرإهقير  بير  
 
ي إأللعإب كإن أقل دإللة مقإرنة ػ

 
سنة وأشإرت إلنتإئج إىل أن إلتإثير ػ

ي إأللعإب إلعنف إلمعروض عىل شإشإت إلتلفإز، كمإ 
 
ونيةأن نوع إلعنف إلمتضمن ػ ي  إؤللكير

 
يظهر بشكل كبير ػ

 . ي إلذي يظهر لدى إلمرإهقير 
 نمط إلسلوك إلعدوإن 

 
  طريقة الدراسة واجراءاتها: 

 منهج الدراسة: 
ي إلمسجي لمالءمته لطبيعة إلدرإسة، حيث إستقصيت آرإء أوليإء إألمور حول متإبعة 

ؤستخدم إلمنهج إلوصؼ 
ونيةأبنإئهم بمإ يتمرسونه من إأللعإب  ، وإستقصإء تأثير تلك إأللعإب عىل إلجإنب إإلنفعإىلي وإلسلوؽي إؤللكير
ي مدينة إلقدس إلمحتلة. 

 
ي ػ

 إلعدوإن 
 

 مجتمع الدراسة: 
ي مدينة  إلقدس إلمحتلة، سوإء  تكون مجتمع

 
إلدرإسة من جميع أوليإء أمور أطفإل إلروضة إلفلسطينيير  ػ

 دإخل جدإر إلفصل إلعنضي أو خإرجه. 
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 :العينة
)033تكونت عينة إلدرإسة من عينة مسحية من) وإ بطريقة طبقية عشوإئية، وإلجدولير  ( 9(،)0( وىلي أمر إختير

 حسب إلمرحلة إلعمرية وإلجهة إلمسؤولة. يظهرإن إلتكرإر وإلنسب إلمئوية 
 ( إلتكرإر وإلنسب إلمئوية وفق إلمرحلة إلعمرية 0إلجدول ) 

 إلنسبة إلتكرإر إلمرحلة إلعمرية

إعم  %0000 033 إلي 

 %0000 033 إلبستإن

 %0000 033 إلتمهيدي

 ( إلتكرإر وإلنسب إلمئوية وفق إلجهة إلمسؤولة 9إلجدول ) 

 إلنسبة إلتكرإر إلجهة إلمسؤولة

 %0000 033 إلسلطة إلوطنية

 %0000 033 خإصة

 %0000 033 سلطإت إإلحتالل

 
 أداة الدراسة: 

ونية إأللعإب عىل وإلمتإبعة طور إلبإحث إستبإنة لتحديد مدى إلرقإبة  تلك وأثر من قبل أوليإء إألمور، إؤللكير
ي  إلجإنب عىل إأللعإب

ي مدينة إلقدس،  وجهة من إألطفإللدى  إإلنفعإىلي وإلسلوك إلعدوإن 
 
نظر أوليإء إألمور ػ

، وإلجإنب إلسلوؽي  :وقد تضمنت إألدإة ثالثة جوإنب وهي  جإنب إلرقإبة وإلمتإبعة، وإلجإنب إإلنفعإىلي
، وحدد كل جإنب بإإلستعإنة بدرإسإت ومقإإلت تحدثت عن موضوع إلدرإسة، وقد تكونت إألدإة  ي

إلعدوإن 
ي إلجدول) 90من)

 
 (. 0( فقرة موزعة عىل إلجوإنب إلثالث كمإ هو موضح ػ

 نتمية إليه( إسم إلمجإل وعدد إلفقرإت إلم 0إلجدول ) 

 عدد إلفقرإت إلمجإل إلرقم
 4 إلمتإبعة وإلمرإقبة 0

 4 إإلنفعإىلي  9

ي  0
 4 إلسلوؽي إلعدوإن 

 
 صدق األداة وثباتها: 

بوي،  ي إلمجإل إلير
 
للتحقق من صدق إألدإة وثبإتهإ، وزعت إألدإة عىل مجموعة من إلمحكمير  إلمختصير  ػ

من إلجإمعإت إلفلسطينية، وقد أخذت إلمالحظإت ومجإل تكنولوجيإ إلتعليم، وإلخدمة إإلجتمإعية 
ي ضوئهإ عدلت إألدإة وطورت، وقد إستخدمت معإدلة كرونبإخ ألفإ 

 
حإت حول إلفقرإت وإلمجإإلت، وػ وإلمقير

، وإلجدول)  ( يبير  قيمة معإمل إلثبإت لمجإإلت إلدرإسة. 5لحسإب إإلتسإق إلدإخىلي
ونيةإقبة وإلمتإبعة إلوإلدية عىل إأللعإب ( معإمالت إلثبإت لقيإس تأثير إلمر  5إلجدول )  وأثر تلك  إؤللكير

ي من وجهة نظر أوليإء إألمور وفق مقيإس كرونبإخ
 إأللعإب عىل إلجإنب إإلنفعإىلي وإلسلوؽي إلعدوإن 

 قيمة إلفإ إلمجإل

 3040 إلمتإبعة وإلمرإقبة

 3040 إإلنفعإىلي 

ي 
 3035 إلسلوك إلعدإون 

 30433 إلدرجة إلكلية لألدإة

 
 إجراءات الدراسة: 

أخذ إلبإحث إلموإفقة من إلجهإت إلمسؤولة عن ريإض إألطفإل بعد كتإب رسمي وجه إليهم، ومن ثم حض  
ي مدينة إلقدس، وتم توزيعهإ بمتإبعة إلبإحث إىل 

 
إلبإحث إلنسخ وأرسلهإ إىل مديري ومديرإت ريإض إألطفإل ػ

أهمية إلدرإسة وهدفهإ، وقد أجإب عىل فقرإت إإلستبإنة كل  أفرإد إلعينة، وكإنت إألدإة مرفقة بتعليمإت توضح
ي بلغت )

وإ بطريقة طبقية عشوإئية، وإستخدمت إلرزم إؤلحصإئية 033أفرإد إلعينة وإلتر ( وىلي أمر، وإلذين إختير
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، وقد إستخدم مقيإس ليكرت بتدرجإت خمس، SPSSللعلوم إؤلجتمإعية )
ً
ي معإلجة إلبيإنإت ؤحصإئيإ

 
( ػ

( أرب  ع درجإت، وإؤلجإبة 5( خمس درجإت، وأعطيت إؤلجإبة موإفق)2إإلجإبة موإفق بشدة)وأعطيت 
( درجة وإحدة، وقد إعتمد 0( درجتإن، وإؤلجإبة إل أوإفق بشدة)9( ثالث درجإت، وإؤلجإبة إل أوإفق)0محإيد)

ي ألغرإض تصنيف إلمستويإت وإلدرجإت وإلذي إتفق عليه إلمحكمون، و 
هو تصنيف إلبإحث إلتصنيف إآلنر

 ( يوضح إلمستويإت مع إلدرجإت. 2منإسب ألغرإض هذه إلدرإسة وإلجدول رقم )
ي تحليل فقرإت إإلستبيإن 2إلجدول ) 

 
 ( إلمستويإت وإلدرجإت إلمستخدمة ػ

 إلدرجة إلمستوى

 
ً
 0056-0 ضعيف جدإ

 9056-002 ضعيف

 0056-902 متوسط

 5056-002 كبير 

 
ً
 2-502 كبير جدإ

 
 نتائج الدراسة: 

 : ي
 عرضت نتإئج إلدرإسة حسب أسئلتهإ كمإ يإنر

ونية إأللعإب إلوإلدية عىل وإلمتإبعة * إلنتيجة إلمتعلقة بإلسؤإل إلرئيس إلذي نصه: "مإ مدى إلرقإبة ، إؤللكير
ي  إلجإنب عىل إأللعإب تلك ومإ أثر

ي  وجهة من لدى إألطفإل إإلنفعإىلي وإلسلوك إلعدوإن 
 
نظر أوليإء إإلمور ػ

 إلقدس ؟"مدينة 
ولإلجإبة عن هذإ إلسؤإل حسبت إلمتوسطإت لألدإة وإإلنحرإفإت إلمعيإرية لفقرإت إألدإة ولمجإإلتهإ كمإ هو 

ي إلجدول )  
 
 (. 3مبير  ػ

 ( إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية وإلرتب وإلتقييم 3إلجدول ) 

إإلنحرإف  إلمتوسط إلمجإل رقم إلمجإل
 إلعيإري

 يمإلتقي إلرتبة

 ضعيف 9 30550 9053 إلمتإبعة وإلرقإبة 0

 ضعيف 0 00300 9055 إإلنفعإىلي  9

ي  0
 كبير  0 30659 0033 إلسلوك إلعدوإن 

 متوسط  30652 9050 إلدرجة إلكلية

ونية( أن مدى إلرقإبة وإلمتإبعة إلوإلدية عىل إأللعإب 3ويتضح من إلجدول ) ، وتأثير تلك إأللعإب عىل إؤللكير
، من وجهة نظر أوليإء إألمور جإءت بدرجإت متبإينة وفق مجإإلت إلجإنب  ي

إإلنفعإىلي وإلسلوك إلعدوإن 
ي 
إلدرإسة، وكذلك إلدرجة إلكلية لألدإة كإنت بتقييم متوسط، إذ جإء بإلمرتبة إألوىل جإنب إلسلوك إلعدوإن 

ي إلمرتبة إلثإنية جإنب إلمتإ30659( وإنحرإف معيإري )0033بمتوسط )
 
بعة وإلمرإقبة من قبل أوليإء (، وجإء ػ

ي إلمرتبة إلثإلثة إلجإنب إإلنفعإىلي بمتوسط)30550(وإنحرإف معيإري)9053إألمور متوسط )
 
( 9055(، وجإء ػ

 ( وبدرجة متوسطة. 30652( بإنحرإف معيإري )9050(، وكإن إلمتوسط إلكىلي )00300وبإنحرإف معيإري )
ي عرض لنتإئج كل جإنب من جوإنب إلدر 

 إسة وإإلجإبة عن فرضية كل جإنب. وفيمإ يأنر
 

 
ا
 جانب المراقبة والمتابعة:  :أول

( لرقإبة ومتإبعة أوليإء إألمور α ≤3032إلفرضية إألوىل: إل يوجد تأثير ذو دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة )
ونيةعىل إأللعإب  ي يلعبهإ أطفإل إلروضة.  إؤللكير

 إلتر
 ( يبير  إلنتإئج . 4وإلمرإقبة من قبل أوليإء إألمور، وإلجدول )( عىل مجإل إلمتإبعة t-testحسب )ت ()

 (  عىل مجإل إلمتإبعة وإلمرإقبة من قبل أوليإء إألمورt –test( نتإئج إختبإر )ت( ) 4إلجدول ) 

إلمستوى 
 إإلجتمإعي 

إلوسط  إلتكرإر
ي   إلحسإن 

إإلنحرإف 
 إلمعيإري

مستوى إلدإللة  قيمة ت
 إلمحسوبة

 30200 30395 30609 9050 033 إألبإء
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 30449 9055 933 إألمهإت

( وبإلتإىلي فإنه إل يوجد تإثير 3032( أنه إل يوجد فروق ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإلة )4يبير  إلجدول )
ونيةلمتإبعة ومرإقبة أوليإء إألمور عىل إأللعإب  ي يلعبهإ أطفإل إلروضة.  إؤللكير

 إلتر
إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية لفقرإت مجإل إلمتإبعة وإلمرإقبة من قبل ( يبير  إلمتوسطإت 5وإلجدول )

 .
ً
 أوليإء إألمور مرتبة تنإزليإ

 ( إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية وإلرتب وإلتقييم لفقرإت مجإل إلمتإبعة وإلمرإقبة5إلجدول )

رقم 
 إلفقرة

 إلمتوسط إلفقرة
ي   إلحسإن 

إإلنحرإف 
 إلعيإري

 إلتقييم إلرتبة

 كبير  0 00353 0025 أتإبع وأشإهد إلطفل أثنإء لعبه 09

ي  00
إألهل عىل معرفة منإسبة بإألجهزة إلتر

 يلعب بهإ إلطفل

 كبير  9 30542 0020

 متوسط 0 30650 9020 إألهل عىل  معرفة مسبقة بإأللعإب 6

 ضعيف 5 30420 9000 أقوم بمشإركة إلطفل أثنإء لعبه 03

ونيةيوجد وقت محدد لأللعإب  05  ضعيف 2 30652 9030 إؤللكير

ي إلجهإز  5
 
 ضعيف 3 30530 0059 يوجد برنإمج حمإية ػ

ي يلعبهإ 00
 ضعيف 4 30466 0040 يتم منإقشة إلطفل بإأللعإب إلتر

 ضعيف  550. 9053 إلدرجة إلكلية

ونية( أن تأثير إلمتإبعة وإلمرإقبة من قبل أوليإء إألمور عىل إأللعإب 5يتبير  من إلجدول ) ي يلعبهإ  إؤللكير
إلتر

( ي ، ؤذ بلغ إلمتوسط إلحسإن 
ً
( 09(، وقد جإءت إلفقرة رقم)30550( بإنحرإف معيإري )9053إألطفإل كإن ضعيفإ

ي إلمرتبة إألوىل وبمت
 
( وبدرجة  00353( وبإنحرإف معيإري )0025وسط )"أتإبع وأشإهد إلطفل أثنإء لعبه" ػ

ة، وجإءت إلفقرة رقم) ة بمتوسط)00كبير ي إلمرتبة إألخير
 
ي يلعبهإ "ػ

( 0040( " يتم منإقشة إلطفل بإأللعإب إلتر
 ( وبدرجة ضعيفة. 30466وبإنحرإف معيإري )

 
 
 
:  :ثانيا  الجانب االنفعالي

ونية( لأللعإب α ≤3032إل يوجد تأثير ذو دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ) :إلفرضية إلثإنية عىل  إؤللكير
 إلجإنب إإلنفعإىلي لدى أطفإل إلروضة. 

 ( يبير  إلنتإئج . 6( عىل إلمجإل إإلنفعإىلي وإلجدول )t-testحسب )ت ()
 (  عىل إلمجإل إإلنفعإىلي t –test( نتإئج إختبإر )ت( ) 6إلجدول ) 

إلمستوى 
 إإلجتمإعي 

إلوسط  إلتكرإر
ي   إلحسإن 

إإلنحرإف 
 إلمعيإري

مستوى إلدإللة  قيمة ت
 إلمحسوبة

 30306 30324 00395 9000 033 إألبإء

 30650 9020 933 إألمهإت

( وبإلتإىلي فإن إأللعإب 3032( أنه إل يوجد فروق ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإلة )6يبير  إلجدول )
ونية  إل تؤثر عىل إلجإنب إإلنفعإىلي لدى أطفإل إلروضة من وجهة نظر أوليإء أمورهم.  إؤللكير
 إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية لفقرإت إلمجإل إإلنفعإىلي  مرتبة تنإزليإ. 03وإلجدول )

 ( يبير 
 إإلنفعإىلي  ( إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية وإلرتب وإلتقييم لفقرإت إلمجإل03إلجدول ) 

رقم 
 إلفقرة

 إلمتوسط إلفقرة
ي   إلحسإن 

إإلنحرإف 
 إلعيإري

 إلتقييم إلرتبة

 كبير  0 00330 0030 تسببت بتكوين مخإوف وهمية  2

0  
ً
 كبير  9 00992 0020 تجعل إلطفل إنطوإئيإ

تسببت بإضطرإبإت نفسية كإلتبول  5
 إلالؤرإدي 

 متوسط 0 00309 9000
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 ضعيف 5 00390 9032 تجعل إلطفل يشعر بإلكآبة 0

9  
ا
 ضعيف 2 30550 9030 تجعل إلطفل خجال

4  
ً
 ضعيف 3 30659 0060 تجعل إلطفل قلقإ

 ضعيف 4 30609 0052 قللت مشإعر إلمودة إتجإه أشته 3

 ضعيف  00300 9055 إلدرجة إلكلية

ونية( أن تأثير إأللعإب 03يتبير  من إلجدول ) ، ؤذ بلغ  إؤللكير
ً
عىل إلمجإل إإلنفعإىلي  لألطفإل كإن ضعيفإ

ي ) (" تسببت بتكوين مخإوف 2(، وقد جإءت إلفقرة رقم )00300( بإنحرإف معيإري)9055إلمتوسط إلحسإن 
ي إلمرتبة إألوىل وبمتوسط )

 
ة، وجإءت إلفقرة رقم 00330( وبإنحرإف معيإري )0030وهمية " ػ ( وبدرجة كبير

ة بمتوسط)( " قللت مشإعر إلم3) ي إلمرتبة إألخير
 
( 30609( وبإنحرإف معيإري )0052ودة إتجإه أشته" ػ

 وبدرجة ضعيفة. 
 

 
 
:  :ثالثا ي

 
 جانب السلوك العدوان

ونية( لأللعإب α ≤3032إلفرضية إلثإلثة: إل يوجد تأثير ذو دإللة إحصإئية عند مستوى إلدإللة ) عىل  إؤللكير
ي لدى أطفإل إلروضة. 

 جإنب إلسلوك إلعدوإن 
ي  وإلجدول )t-testحسب )ت ()

 ( يبير  إلنتإئج . 00( عىل جإنب إلسلوك إلعدوإن 
ي t –test( نتإئج إختبإر )ت( )00إلجدول )

 (  عىل جإنب إلسلوك إلعدوإن 

إلمستوى 
 إإلجتمإعي 

إلوسط  إلتكرإر
ي   إلحسإن 

إإلنحرإف 
 إلمعيإري 

مستوى إلدإللة  قيمة ت
 إلمحسوبة

 30339 0034 00395 0020 033 إألبإء 

 30564 0035 933 إألمهإت

( وبإلتإىلي فؤن لأللعإب 3032( أنه يوجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية عند مستوى إلدإلة )00يبير  إلجدول )
ونية ي  إؤللكير ي لدى أطفإل إلروضة من وجهة نظر أوليإء أمورهم وبشكل سلت 

 عىل جإنب إلسلوك إلعدوإن 
ً
إ تأثير

ة .  ، وبدرجة كبير  للمتوسطإت، وذلك وفق طبيعة إلفقرإت إلدإلة عىل هذإ إلتأثير
ً
 تبعإ

ي 09وإلجدول )
مرتبة ( يبير  إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية لفقرإت مجإل إلسلوك إلعدوإن 

 تنإزليإ. 
ي 09إلجدول )

 ( إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية وإلرتب وإلتقييم لفقرإت مجإل إلسلوك إلعدوإن 

رقم 
 إلفقرة

 إلمتوسط إلفقرة
ي   إلحسإن 

إإلنحرإف 
 إلعيإري
 

 إلتقييم إلرتبة

يمإرس إلحركإت إلعدوإنية إلموجودة  03
ي إلبيت

 
 بإللعبة ػ

 كبير  0 30550 5096

ي مع ألعإبه 90
 كبير  9 00390 5009 يمإرس إلنشإط إلعدوإن 

ي إلجهإز 04
 
 كبير  0 30542 0063 يميل إىل إأللعإب إلعدوإنية ػ

 كبير  5 00332 0050 إلتمرد عىل إلوإلدين ورفض إألوإمر 06

 كبير  2 30600 0042 إلغضب إلشي    ع و إلشديد 93

 متوسط 3 00300 9054 يتضف بعدوإنية مع وإلديه 05

ي   02
 ضعيف 4 30559 9059 يميل إىل إلعدوإن إللفظ 

 كبير   30659 0033 إلدرجة إلكلية

ونية( أن تأثير إأللعإب 09يتبير  من إلجدول ) ، ؤذ بلغ  إؤللكير
ً
إ ي  لألطفإل كإن كبير

عىل مجإل إلسلوك إلعدوإن 
( ي (" يمإرس إلحركإت إلعدوإنية 03(، وقد جإءت إلفقرة رقم)30659( بإنحرإف معيإري)0033إلمتوسط إلحسإن 

ي إلمرتبة إألوىل وبمتوسط)
 
ي إلبيت " ػ

 
ة، 30550( وبإنحرإف معيإري)5096إلموجودة بإللعبة ػ ( وبدرجة كبير
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ة بمتوسط)02ة رقم)وجإءت إلفقر  ي إلمرتبة إألخير
 
ي " ػ

( وبإنحرإف 9059( " يميل إىل إلعدوإن إللفظ 
 ( وبدرجة ضعيفة. 30559معيإري)

 
 مناقشة النتائج: 
ونية إأللعإب إلوإلدية عىل إلمتإبعة و "مإ مدى إلرقإبة إإلنفعإىلي  إلجإنب عىل إأللعإب تلك ، ومإ أثرإؤللكير

ي 
ي مدينة إلقدس ؟" وجهة من لدى إألطفإل وإلسلوك إلعدوإن 

 
 نظر أوليإء إإلمور ػ

 مجال المراقبة والمتابعة: 
ي إلجدول)

 
ونية( أن تأثير إلمتإبعة وإلمرإقبة من قبل أوليإء إألمور عىل إأللعإب 5أظهرت نتإئج إلدرإسة ػ  إؤللكير

( ي ، إذ بلغ إلمتوسط إلحسإن 
ً
ي يلعبهإ إألطفإل كإن ضعيفإ

(، وقد جإءت إلفقرة 30550( بإنحرإف معيإري)9053إلتر
ي إلمرتبة إألوىل وبمتوسط)09رقم)

 
( 00353( وبإنحرإف معيإري)0025(" أتإبع وأشإهد إلطفل أثنإء لعبه " ػ

ة، وجإءت إلفقرة رقم ) ة 00وبدرجة كبير ي إلمرتبة إألخير
 
ي يلعبهإ " ػ

( " يتم منإقشة إلطفل بإأللعإب إلتر
عيفة، كمإ بينت إلنتإئج أنه إل يوجد فروق ذإت دإللة ( وبدرجة ض30466( وبإنحرإف معيإري)0040بمتوسط)

( وبإلتإىلي فإنه إل يوجد تأثير لمتإبعة ومرإقبة أوليإء إألمور عىل إأللعإب 3032ؤحصإئية عند مستوى إلدإلة)
ونية ي يلعبهإ أطفإل إلروضة.  إؤللكير

 إلتر
ورة ملحة عىل إألهل لمرإقبة ومتإبعة مإ يقوم 9334وهذإ إل يتفق مع مإ أشإر ؤليه قنديل) ( عىل أن هنإلك ض 
ونيةبه إلطفل من أنشطة عىل إألجهزة  ي إؤللكير ، وتحديد أوقإت محددة لالستخدإم، لمإ لذلك من أثر إيجإن 

ي عند إلفرد، وقد حدد قنديل مجموعة من إلمعإيير 
ونية عىل إلجإنب إلنمإن   إلختيإر ألعإب تعليمية إلكير

 بأهدإف بسيطة ومحددة تتنإسب مع إلمرحلة إلعمرية للطفل، 
ً
لألطفإل، ومنهإ أن يكون محتوإهإ مرتبطإ

وكذلك أن تكون جديدة وتثير حب إإلستطالع وإإلكتشإف عند إلطفل، وكذلك أن تتمركز حول إهتمإمإت 
م إلبيولوجية وإلنفسية، وقليلة إلتفإصيل حتر إل تشتت إألطفإل وميولهم وتشبع حإجإتهم ومطإلب نموه

 سهولة تشغيل 
ً
إ  وإؤليقإع، مع مشإهد وروإئع إلطبيعة إلمحيطة بإلطفل، وأخير

إنتبإه إلطفل وتحوي إلموسيؼر
 إللعبة وإلتعإمل معهإ. 

إت عند ( حول أهمية وضع تعليمإت و ؤرشإد9335وكذلك إل تتوإفق إلنتإئج مع مإ أشإرة ؤليه إلشحروري)
ونيةإستخدإم إأللعإب  ، وتعزيز جإنب إلرقإبة وإلمتإبعة من قبل إألهل، وقدمت مجموعة من إؤللكير

ونيةإؤلرشإدإت إلوإجب عىل إلوإلدين إتبإعهإ، بمإ يتعلق بإستخدإم إأللعإب  من قبل أطفإلهم بأن إل  إؤللكير
ي غرفة نوم إلطفل ، وأن يتم وضع ضوإبط للوقت إلم

 
سموح به للعب من قبل إلطفل، ومرإقبة تخزن إأللعإب ػ

ونيةإستخدإم إلطفل لألنشطة   وتبإدل إآلرإء وإلنقإش مع إلطفل بمإ يلعبه.  إؤللكير
( ي
ي 9304وإل تتفق إلنتإئج مع درإسة إلحإرنر

ة عىل ( وإلتر أظهرت أن إلمرإهقإت وأشهن موإفقإت بدرجة كبير
ي إلحد من أقإت يرون أظهرت إلنتإئج أن إلمرإه، و أسإليب إلرقإبة إلخإرجية

 
ن إلرقإبة إلدإخلية أكير فعإلية ػ

ي إلحد من 52مخإطر شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي بنسبة 
 
%، بينمإ إألش يرون أن إلرقإبة إلدإخلية أكير فعإلية ػ

أظهرت إلنتإئج أن إلمرإهقإت وأشهن موإفقإت بدرجة ، و %4364مخإطر شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي بنسبة 
ة عىل ط  بيعة مخإطر شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي كبير

ً
إ أظهرت إلنتإئج أن إلمرإهقإت موإفقإت بدرجة  ، وإخير

ة عىل وجود صعوبإت توإجه إألشة من ممإرسة أسإليب إلرقإبة إألشية عىل إألبنإء وأشهن   .كبير
ورة إلمتإبعة من قبل إألهل عىل مإ يقوم به إلطفل من أنشطة ونية عىل  وهنإ إلبد من إلتأكيد عىل ض  إلكير

جهإز إلحإسوب أو إلجهإز إلنقإل إلذؽي أو أجهزة إأللعإب إلخإصة، وهذإ تجمع عىل أهميته كل إلمرإجع 
 عىل نمو 

ً
وإلدرإسإت إإلدبية إلمتعلقة بإلموضوع، وأن مقدإر إلمتإبعة وإلمرإقبة عىل ذلك سينعكس إيجإبإ

ونيةأللعإب إلطفل وشخصيته وخإصة مع إختيإر إلنوعية إلمنإسبة من إ  .إؤللكير
 :  المجال االنفعالي

ي إلجدول)
 
ونية( أن تأثير إأللعإب 03أظهرت إلنتإئج ػ ، ؤذ بلغ  إؤللكير

ً
عىل إلمجإل إإلنفعإىلي  لألطفإل كإن ضعيفإ

( ي (" تسببت بتكوين مخإوف 2(، وقد جإءت إلفقرة رقم)00300( بإنحرإف معيإري)9055إلمتوسط إلحسإن 
ي إلمرتبة إألوىل

 
ة، وجإءت إلفقرة رقم)00330( وبإنحرإف معيإري)0030 وبمتوسط)وهمية " ػ ( 3( وبدرجة كبير

ة بمتوسط) ي إلمرتبة إألخير
 
( وبدرجة 30609( وبإنحرإف معيإري)0052" قللت مشإعر إلمودة إتجإه أشته" ػ

ىلي فؤن ( وبإلتإ3032ضعيفة، كمإ بينت إلنتإئج أنه إل يوجد فروق ذإت دإللة ؤحصإئية عند مستوى إلدإلة)
ونيةإأللعإب   إل تؤثر عىل إلجإنب إإلنفعإىلي لدى أطفإل إلروضة من وجهة نظر أوليإء أمورهم.  إؤللكير

د عدم إختالف إلمهإرإت و وجب مع إلجإنب إلمرتبط  (9300كمإ وتتفق إلنتإئج مع درإسة عبد ميهوب)
، إلمشإركة، وإلتعإمل مع  وبإلتإىلي إلتنعكس عىل  ،إلبيئة إلمدرسيةإإلجتمإعية بإلنسبة لبنود: إلتعبير إإلنفعإىلي
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( ، كمإ وإل تتفق إلنتإئج مع مإ أشإر إليه إلدليمي ة 9309إلجإنب إإلنفعإىلي ( بكون تلك إأللعإب تؤثر بدرجة كبير
ة عند إألطفإل،  ، وتزيد من إلخمول وقلة إلنشإط وبدرجة كبير عىل حوإس إلطفل وإلجإنب إلحرؽي وإإلنفعإىلي

 دى إإلطفإل . وتكون مخإوف وهمية ل
ونية( بكون إأللعإب 9302وإل تتفق هذه إلنتإئج مع مإ أشإر إليه دمحم)  عىل إلنإحية إإلنفعإلية  إؤللكير

ً
تؤثر سلبإ

للطفل إذ تظهر حإإلت من إلقلق وإلخوف، كمإ تسبب مجموعة من إإلوهإم وإلتخيالت عند إلطفل تجعل 
ي بينت 9303تتفق إلنتإئج مع درإسة حجإزي) حإإلت إلتبول إلالإردإي تظهر عند إإلطفإل، كمإ إل 

دور  ( وإلتر
ونيةإأللعإب  ي نمو وتعلم إلطفل، إؤللكير

 
ونيةأثر إأللعإب  إكدت و ػ   إؤللكير

ً
ي للطفل بدءإ

عىل إلمسإر إلنمإن 
 بإلنمو إإلنفعإىلي وإإلجتمإعي 

، وإنتهإءا ي وإلعقىلي
 
 ؤىل إلنمو إلمعرػ

ا
، وإنتقإل  .بإلنمو إلحسي إلحرؽي

ي تهدف إىل إلتعرف عىل بعض إإلضطرإبإت إإلنفعإلية 9304ق إلنتإئج مع درإسة إلعبيدي)وإل تتف
( وإلتر

ونيةوعالقتهإ بإإلستعمإل إلمفرط لأللعإب  لدى تالميذ إلمرحلة إإلبتدإئية، وقد أظهرت إلنتإئج أنه كلمإ  إؤللكير
ي إستخدإم إإللعإب 

 
ونيةزإد إإلفرإط ػ تالميذ، وبإلتإىلي هنإلك عالقة زإد إضطرإب إلغضب لدى إل إؤللكير

( 9302وإضحة مإبير  إؤلفرإط بتلك إأللعإب وإإلضطرإبإت إإلنفعإلية، وإل تتفق إيضإ مع نتإئج درإسة إلزيودي)
بوية إلستخدإم إألطفإل لأللعإب  ي تهدف ؤىل إلتعرف ؤىل إإلنعكإسإت إلير

ونيةوإلتر ، كمإ يرإهإ معلمو إؤللكير
إلبتدإئية بإلمدينة إلمنورة، وأشإرت إلنتإئج إىل أن هنإلك مخإطر لهذه إأللعإب وأوليإء أمور طلبة إلمدإرس إ

 عىل عإدإت إلدرإسة وإلحإلة إلنفسية عند إألطفإل وبروز إألنإنية وإلمخإوف إلوهمية 
ً
وإنعكست سلبيإ
 ومخإطر إؤلدمإن. 

ي يتم تطبيق عليهإ إلبحث، حيث أن
ورة إإلنتبإه إىل إلمرحلة إلعمرية إلتر معظم إلدرإسإت تتنإول  مع ض 

ي بعد ريإض إألطفإل، وهذإ مؤشر إلختالف إلنتإئج أو توإفقهإ، كمإ أن نوعية تلك إأللعإب 
إلمرحلة إلعمرية إلتر

ونية ي تعرض إلخوإرق وتتحدث عن  إؤللكير
، فإأللعإب إلتر ي تحدد مدى إلتأثير عىل إلجإنب إإلنفعإىلي

هي إلتر
، وعدم إؤلهتمإم ؤإل بإلطفل نفسه، سيكون لهإ تإثير إلموت، وعن إطالق إلرصإص وإلهجوم عىل  إلغير وإلتدمير

ي تدعو إىل إإلهتمإم بمسإعدة إإلخرين، وغرس إلنوإجي إلجمإلية 
ي عىل إلنإحية إإلنفعإلية أمإ إأللعإب إلتر سلت 

هإ ،فإنهإ تغرس نإحية ؤنفعإلية ؤيجإبية عند إلطفل.   لدى إلشخصيإت بإللعبة وغير
: مجال السلوك العدو  ي
 
 ان

ي إلجدول)
 
ونية( أن تأثير إأللعإب 09أظهرت إلنتإئج ػ ، ؤذ  إؤللكير

ً
إ ي  لألطفإل كإن كبير

عىل مجإل إلسلوك إلعدوإن 
( ي (" يمإرس إلحركإت 03(، وقد جإءت إلفقرة رقم)30659( بإنحرإف معيإري)0033بلغ إلمتوسط إلحسإن 

ي إلمرتبة إألوىل وبمتوسط)
 
ي إلبيت " ػ

 
( وبدرجة 30550( وبإنحرإف معيإري)5096إلعدوإنية إلموجودة بإللعبة ػ

ة، وجإءت إلفقر  ة بمتوسط)02ة رقم)كبير ي إلمرتبة إألخير
 
ي " ػ

( وبإنحرإف 9059( " يميل ؤىل إلعدوإن إللفظ 
( وبدرجة ضعيفة، كمإ وبينت إلنتإئج أنه يوجد فروق ذإت دإللة إحصإئية عند مستوى 30559معيإري)
ونية( وبإلتإىلي فإن لأللعإب 3032إلدإلة) ي لدى أطفإل  إؤللكير

 عىل جإنب إلسلوك إلعدوإن 
ً
إ إلروضة من وجهة تأثير

، وبدرجة    للمتوسطإت، وذلك وفق طبيعة إلفقرإت إلدإلة عىل هذإ إلتأثير
ً
ي تبعإ نظر أوليإء أمورهم وبشكل سلت 

ة .   كبير
( بأن تلك إأللعإب تكون عزلة للطفل وتنمي إلعدوإن 9302وتتفق هذه إلنتإئج مع مإ أشإر ؤليه عبد إلرحمن)
ي شخصية إلط

 
ي كيفية إللعب وإلعنف وأحدإث عدم توإزن ػ

 
فل، كمإ تزيد من إلخالفإت بير  أفرإد إإلشة ػ

وأدوإر إللعب، كمإ تسإعد عىل إلتمرد عىل إلسلطة إألبوية وإلميل إىل إلسيطرة، وإلعنإد وإلتخريب مع إلكذب 
 وعدم إلشعور بإلندم أو إلذنب . 

إر إأللعإب 9302وكذلك تتفق هذه إلنتإئج مع مإ أشإر إليه دمحم) ونيةإ( حول أض    ؤللكير
ا
عىل إلطفل بجعله طفال
ي تنمي إلعدوإنية لديه ويخرجهإ عندمإ تتيح له إلظروف إلخإرجية، 

ي إلعقل إلبإطن إلمشإهد إلتر
 
ن ػ  يخير 

ً
عنيفإ

ي تتمير  بإلتوإصل، كمإ 
 عىل ذإته عىل عكس إأللعإب إلشعبية إلتر

ً
 غير إجتمإعي منطويإ

ا
وتصنع تلك إأللعإب طفال

ه وذلك عىل وتغرس قيمة إألنإنية  ي ؤشبإع حإجته من هذه إللعبة دون إإلهتمإم بغير
 
عند إلطفل، وإليفكر ؤإل ػ

 عكس إأللعإب إلشعبية إلجمإعية. 
ي 9300كمإ وتتفق إلنتإئج مع درإسة عبد ميهوب)

 
ؤختالف إلمهإرإت إإلجتمإعية بإلنسبة للبنود: إلتوإصل مع ( ػ
، إلسلوك إإلجتمإعي و  إلدرجة إلكلية للمهإرإت إإلجتمإعية، بإختالف عدد سإعإت إآلخرين، إلتفإعل إإلجتمإعي

ونيةممإرسة إأللعإب  ونيةلصإلح إألطفإل إلذين يمإرسون إأللعإب  إؤللكير ومإ ينعكس سلبإ  بصورة أقل، إؤللكير
 مع نتإئج درإسة إلزيودي)

ً
، وتتفق إيضإ ي

ي وسلوكه إلعدوإن 
ي تهدف ؤىل 9302عىل نشإط إلطفل إلبدن 

( وإلتر
بوية إلستخدإم إألطفإل لأللعإب إلتعرف  ونيةؤىل إإلنعكإسإت إلير ، كمإ يرإهإ معلمو وأوليإء إمور طلبة  إؤللكير
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ي حوإدث 
 
إلمدإرس إإلبتدإئية بإلمدينة إلمنورة، وإشإرت إلنتإئج ؤىل أن هنإلك مخإطر لهذه إأللعإب ودورهإ ػ

 إلعنف إلمدرسي بأنوإعه . 
ي تهدف ؤىل إلكشف عن إلعالقة بير  ؤدمإن إأللعإب 9305كمإ وتتفق إلنتإئج مع درإسة سومية)

( وإلتر
ونية ي إلوسط إلمدرسي لدى تالميذ إلمرحلة إإلبتدإئية، وقد بينت إلنتإئج وجود عالقة دإلة  إؤللكير

 
وإلتنمر ػ

 بير  إؤلدمإن عىل إأللعإب 
ً
ونيةؤحصإئيإ ، ممإ يدلل عىل أن لتلك  إؤللكير ي إلوسط إلمدرسي

 
وظهور إلتنمر ػ

 مع نتإئج درإسة إلعبيدي)إألل
ً
، وتتفق أيضإ ي

 بإلعنف إللفظ 
ً
ي تهدف إىل 9304عإب إلدور إلكبير أيضإ

( وإلتر
ونيةإلتعرف عىل بعض إإلضطرإبإت إلسلوكية وعالقتهإ بإإلستعمإل إلمفرط لأللعإب  لدى تالميذ  إؤللكير

ي ؤستخدإم 
 
ونيةإأللعإب إلمرحلة إإلبتدإئية وقد أظهرت إلنتإئج أنه كلمإ زإد إإلفرإط ػ زإد إضطرإب  إؤللكير

إلعدوإن، وبإلتإىلي هنإلك عالقة وإضحة مإبير  إؤلفرإط بتلك إأللعإب وإإلضطرإبإت إلسلوكية متمثلة بإلعدوإن 
 بأشكإله كإفة. 

ي) ( حيث بينت تأثير إلعنف إلذي يشإهده إلمرإهقون من Sherry,2001كمإ وتتفق إلنتإئج مع درإسة شير
ونيةخالل إأللعإب  ي لديهم ،وإنعكإس ذلك عىل حيإتهم إليومية، كمإ أن نوع إلعنف  إؤللكير

عىل إلسلوك إلعدوإن 
ي إأللعإب 

 
ونيةإلمتضمن ػ ،  إؤللكير ي إلذي يظهر لدى إلمرإهقير 

ي نمط إلسلوك إلعدوإن 
 
يظهر بشكل كبير ػ

ي تهدف ؤىل تحديد دور إأل9302وكذلك تتفق مع نتإئج درإسة إليعقوب وإدبيس)
ونيةلعإب ( وإلتر  إؤللكير

ي تنمية إلعنف لدى طفل إلمدرسة إإلبتدإئية بدولة إلكويت، حيث أظهرت إلنتإئج أن هنإلك عالقة 
 
لية ػ إلمي  

ونيةبير  إأللعإب  وإلعنف لدى عينة إلدرإسة، وتعمل عىل تنمية سلوك إلعنف لديهم، كمإ تغرس إلعديد  إؤللكير
ز سلوكيإت غريبة وعدم إلتكيف مع إآلخرين، وتغرس من إلقيم إلمخإلفة للمجتمع وعإدإته وتقإليد ه، وتي 

 عىل عإدإت  إلدرإسة لدى أفرإد إلعينة. 
ً
 إإلنعزإلية وإإلبتعإد عن إلمحيط، كمإ تنعكس سلبإ

ونيةوهذإ يدلل عىل أن إأللعإب  ي عىل تنمية هذإ   إؤللكير بكإفة إلمرإحل إلعمرية بإلنسبة لألطفإل لهإ تأثير سلت 
ي ألعإب إلمصإرعة 

 
ونيةإلسلوك وتعزيزه، وخإصة عندمإ تكون إللعبة متمركزة حول ذلك كمإ ػ هإ،  إؤللكير وغير

ي يلعبهإ إلطفل بتلك إألجهزة. 
ورة إؤلنتبإه ؤىل طبيعة إأللعإب إلتر  وهذإ يعكس ض 

 
 ة: توصيات الدراس

ونيةتعزيز إلمرإقبة وإلمتإبعة من قبل إألهل عىل إأللعإب -0 ي يلعبهإ إلطفل، سوإء بإلمرإقبة أو  إؤللكير
إلتر

 إلمشإركة أو تحديد إلزمن. 
ورة تزويد إألجهزة  -9 ونيةض  ي تمنع تحميل أي لعبة تحمل أفكإر سإمة وغير أخالقية  إؤللكير

إمج حمإية، وإلتر بي 
 لألطفإل. 

ورة إلمتإبعة وإلمرإقبة عىل إألبنإء عند إستعمإل إألجهزة -0 ونيةتوعية إألهل بض  سوإء للعب أو غير  إؤللكير
ر كبير عىل شخصية إلطفل.   ذلك، ومإ لتلك إألجهزة من ض 

بوية لألبنإء، وتحميلهإ عىل إألجهزة، ومنع إلطفل من إلقيإم بعملية إلتحميل ؤ-5 إل إختيإر إأللعإب إلمنإسبة وإلير
إف إلوإلدين، مع إلتأكيد عىل نوعية إأللعإب ذإت إآلثإر إؤليجإبية عىل إلطفل وشخصيته.   بإشر

ي -2
ي تنمي إلتفكير وإلذكإء، وتنمي إلقيم إإلجتمإعية إلمنإسبة، وإلتر

تشجيع إألطفإل عىل ممإرسة إأللعإب إلتر
 لسلوؽي للطفل. تحث عىل إلتسإمح وتجنب إلعنف وإلعدوإن، وإل تض  بإلجإنب إإلنفعإىلي وإ

وضع برنإمج يومي للطفل يمإرس فيه أنشطة متنوعة تخإطب كل إلحوإس وإل تقتض عىل إلجإنب -3
ي فقط ، وتركز عىل إلجإنب إلحسي إلحرؽي . 

ون   إإللكير
ونيةؤنشإء جهإت ومؤسسإت رقإبية عىل إأللعإب -4 ي يتم تدإولهإ، أسوة بإلجهإت إلرقإبية عىل  إؤللكير

إلتر
 إألخرى، وسن إلقوإنير  إلالزمة لحمإية إألطفإل من أي إستغالل عي  تلك إأللعإب.  وسإئل إؤلعالم

ي توعية إألطفإل وإألهل بمخإطر إؤلدمإن عىل -5
 
بوية من معلمير  ومعلمإت، ػ

إلتأكيد عىل أهمية دور إألشة إلير
ونيةممإرسة إأللعإب   ، وكيفية إلممإرسة إلصحيحة لتلك إأللعإب. إؤللكير

ي إلمسإعدة عىل تحقيق أهدإف ريإض إألطفإل، ودرإسإت  عمل درإسإت-6
 
تتعلق بدور إأللعإب إلتعليمية ػ

إت أخرى كإلجنس وطبيعة إلعمل لألهل.   تتنإول نفس إلموضوع ولكن عىل فئإت عمرية إخرى، وتتنإول متغير
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