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 ملخص البحث

العوامل المؤدية إلى استخدام األلعاب اإللكترونية لدى طالب المرحلة الثانوية. والتعرف على اآلثار  هدفت الدراسة إلى تحديد

ة في وقاية الطالب من مخاطر األلعاب اإللكترونية من ومن ثم تحديد االساليب الوقائي، اإللكترونيةالسلبية الستخدام األلعاب 

، اإللكترونيةإلى مجموعة من المقترحات لوقاية الطالب من مخاطر استخدام األلعاب  والتوصل، االجتماعيةمنظور الخدمة 

والتي يغلب ، تهمفي سلوكيا تغيير ملحوظحيث أن هناك ، يعاني مجتمعنا اليوم من ظهور أنماط سلوكية سلبية لدى األبناءحيث 

ومن العوامل التي قد تدفعهم لممارسة هذه السلوكيات رغبتهم لتقليد مواقف ، أو المدرسة، عليها طابع العنف سواء داخل األسرة

وأحداث تعرضوا إليها خالل مشاهدتهم لتلك البرامج و األلعاب على أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وأجهزة تشغيل 

واعتمدت الدراسة على منهج ، وتعد هذه الدراسة وصفية والتي قد يكون من بينها لعبة الببجي، الم االفتراضياأللعاب في الع

 :تم استخدام المنهج على النحو التالي، والحصر الشامل"؛ وتحقيقا ألهداف الدراسة، المسح االجتماعي بنوعيه "المسح بالعينة

 ،( طالب وتم تطبيق أداة االستبانة872عددهم )والبالغ ، البكيريةية في محافظة الثانو الميسرة لطالب المرحلةالمسح بالعينة 

 .وتم تطبيق أداة دليل المقابلة شبه المقننة، ( مرشدين01الحصـر الشـامل للمرشدين الطالبيين بمحافظة البكيرية والبالغ عددهم )

 استخدام الى الثانوية المرحلة طالب انجرار وراء الرئيس السبب هو الفراغ وقت أن: أهمها نتائج عدة الى الدراسة توصلت

 الستخدام الثانوية المرحلة طالب منها يعاني التي السلبية اآلثار أبرز هو العين إجهاد أن البكيرية، بمحافظة االلكترونية األلعاب

 .اإللكترونية األلعاب

 الثانوية.المرحلة طالب ، ببجيلعبة ، اإللكترونيةمخاطر األلعاب  المفتاحية:الكلمات 
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Protection against the Dangers of Electronic Games from the Perspective of Social Work:  

A Study Applied to High School Students in the Governorate of AI- Bukairyah (Pubg 

Game as a Model) 

 

Abstract: 

The study aimed to determine the factors leading to the use of electronic games among 

secondary school students. And identifying the negative effects of using electronic games, and 

then identifying preventive methods in protecting students from the dangers of electronic games 

from a social service perspective, and reaching a set of proposals to protect students from the 

dangers of using electronic games, as our society today suffers from the emergence of negative 

behavioral patterns in children, As there is a noticeable change in their behavior, which is 

dominated by the nature of violence, whether within the family or school, and one of the factors 

that may push them to practice these behaviors is their desire to imitate situations and events 

they were exposed to while watching these programs and games on smartphones, computers and 

game consoles in The virtual world, which may include the PUBG game. This study is 

descriptive. The study relied on the social survey method of its two types, "sampling survey and 

comprehensive inventory"; In order to achieve the objectives of the study, the method was used 

as follows: a survey of the facilitated sample of secondary school students in Al Bukayriyah, 

whose number is (278) students, and the questionnaire tool was applied, the comprehensive 

inventory of the student counselors in Al Bukayriyah, who numbered (10) counselors, and the 

interview guide tool was applied semi-metered. The study reached several results, the most 

important of which are: that free time is the main reason behind secondary school students being 

drawn into using electronic games in Al Bukayriyah Governorate, and that eye strain is the most 

prominent negative effect that secondary school students suffer from using electronic games. 

Keywords: Dangers of electronic games, PUBG game, Secondary school students. 
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 مقدمة:. 0 

، طورت األلعاب اإللكترونية وتعددت في السننوات االخينرة تطنورا هنائال بفلنل التقندم العلمني والثنورة التكنلوجينة التني حندثتت

حظينت ، ومنا صنحبه منن تغينرات علنى جمينع األصنعدة والمجناالت، تكنولوجي الرهيب الحاصل في العقد األخينرومع التطور ال

باهتمنام الفنت وكبينر جندا منن قبنل مختلنف ف نات ، في العالم بشكل عام وفي مجتمعاتنا العربينة بشنكل خنا  اإللكترونيةاأللعاب 

صنبحوا يمارسنونها بشنكل دائنم ويقلنون عليهنا أوقنات كبينرة منن فأ، الطنالب(المجتمع وخاصة ف ة الشباب )والتني منن ضنمنهم 

حتننى اسننتحوكت علننى عقننولهم ، شننغلهم كلننك عننن واجبنناتهم وعننائالتهم وأصنندقاءهم. فأصننبحت شننغلهم الشنناغل والوحينند، يننومهم

 واهتماماتهم.

ناهينك عنن اإلبنداي فني التصنميم ، والخينالفأحد أسباب انجذاب الطالب نحو هذه األلعناب يكمنن فيمنا تحوينه منن اإلثنارة           

في حين تفتقر العائالت إلنى الخطنة المناسنبة أو البديلنة التني يمكننهم بهنا ، إضافة إلى سهولة الوصول إليها، والمونتاج واإلخراج

دي إلنى فننن اللعنب علنى المندى الطوينل ينؤ، جانبًنا اإللكترونينةمليء وقت فراغ أبنائهم الطلبة. وإكا ما وضعنا إيجابيات األلعاب 

 والعقلية.العديد من الملاعفات الجسدية 

قند يننتج عننه بنروز سنلوكيات اجتماعينة غينر مرغنوب فيهنا  اإللكترونينةفنن االفراط في ممارسة األلعاب ، عالوة على كلك      

التني تندور  لكترونينةاإلوال ينكنر أحند مننا انتشنار األلعناب ، وارتفاي معدل الجرائم داخنل المجتمنع، كالعدوانية والميل إلى العنف

حول القتل وارتكاب الجرائم وغيرها من السلوكيات العنيفة والخطيرة التي يتم تقنديمها لببنناء علنى أنهنا ننوي منن أننواي التسنلية 

 وقتل وقت الفراغ. 
 

 مشكلة الدراسة: .0.0

والتني ، فني سنلوكياتهم غيينر ملحنوظتحينث أن هنناك ، يعاني مجتمعنا اليوم من ظهور أنماط سلوكية سنلبية لندى األبنناء      

ومن العوامل التني قند تندفعهم لممارسنة هنذه السنلوكيات رغبنتهم لتقليند ، أو المدرسة، يغلب عليها طابع العنف سواء داخل األسرة

مواقف وأحداث تعرضوا إليها خالل مشاهدتهم لتلك البرامج و األلعاب علنى أجهنزة الهواتنف الذكينة وأجهنزة الحاسنوب وأجهنزة 

 ). والتي قد يكون من بينها لعبة الببجي، تشغيل األلعاب في العالم االفتراضي

حينث تعتبنر وسنيلة خطينرة منن وسنائل بنث العننف ، سنلبي الطالب بشكلفأصبحت هذه األلعاب تهدد خطرا كبيرا على 

ثا فني القنرن العشنرين حينث فظهرت لعبة ببجني باعتبارهنا نمند جديند منن األلعناب التني ظهنرت حندي .واالنتماء في نفوس أبنائنا

وقد يترتب على ممارستها العديد من اآلثار السلبية كغيرهنا منن األلعناب ، تمارس هذه األلعاب بأجهزة إلكترونية محمولة وحديثة

منن خنالل انتهناج العديند منن السنلوكيات والتني قند يكنون منن بينهنا ممارسنة ، التني تنؤثر علنى نمند حيناه ممارسنيها، اإللكترونية

حينث تشنعرهم بندخول عنالم ، نتيجة ما يشاهدونه في ممارسة كل ما هو جديد في اعتقنادهم، كيات العنيفة على ارض الواقعالسلو

، يسنبب الالم بنالرأس، وممنا ال شنك فينه فقلناء سناعات طنوال أمنام هنذه اللعبنة، (43-42 ، 0340، الكبار واألبطال )الغفيلني

و أيًلا قند ينؤدي إلنى السنمنة ، يستطيعون االستفادة من األنشطة األخرى األساسية باإلضافة إلي أنه ال، والظهر، الرسغ والرقبة

 (.65  ، 8101، المفرطة علي المدى الطويل )منصور
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وقلنائهم أوقاتًنا طويلنة فني اللعنب إلنى ظهنور ، أدى اقبنال األبنناء علنى األلعناب اإللكترونينة بشنراهة، من جهنة أخنرى 

إك يذهب البعض إلنى القنول بنأن ، هو مصطلح حديث بات متعارفا عليه في األوساط المهنية"اضطراب األلعاب اإللكترونية ". و

 الذي ينتج عن االفراط في ممارسة األلعاب اإللكترونية.، من المراهقين مصابون بهذا االضطراب %06 - 01حوالي 

لعوامنل المؤدينة النى اسنتخدام األلعناب عنن التسناتالت التالينة منا ا في اإلجابنةفنن مشكلة البحث تتمثل  اإلطاروفي هذا   

فني سنبيل الوصنول إلنى طنر  ، عليهناومخاطرها والتعرف ، ماهي االثار الناتجة عن ممارستها ببجي( وكذلكاإللكترونية )لعبة 

 وقائية من منظور الخدمة االجتماعية وكلك بالتطبيق على طالب المرحلة الثانوية بمحافظة البكيرية.

الوقايننة مننن مخنناطر األلعنناب اإللكترونيننة مننن منظننور الخدمننة  عوامننلمننا  االجابننة علننى اليننة تسننعى إلننىلننذا فنننن الدراسننة الح

 االجتماعية؟

 أهمية البحث: .2.0

المؤديننة إلننى اسننتخدام األلعنناب اإللكترونيننة  تحدينند العوامننلتنأتي أهميننة الدراسننة فنني أهميننة الموضننوي الننذي تناولننه فنني     

 لمرحلة الثانوية.طالب ا السلبية لدىوأثارها 

 األهمية النظرية:. 0.2.0

النذين يمثلنون عمناد ، أال وهني شنريحة الطنالب، تتجلى أهمية الدراسة الحالية في تناولها لشريحة جوهرية في المجتمنع    

ا كونهنا مرحلنة عمرينة لهن، واللبنة األساسية في التغيينر والتجديند. خصوصنا إكا تعلنق األمنر بطنالب المرحلنة الثانوينة، المستقبل

وتنلنج معالمهنا منن ، حيث تبدأ شخصية الطالنب بنالتبلور، وسوسيولوجيا(، وسيكولوجيا، حساسيتها وطابعها الخا  )بيولوجيا

 خالل ما يكتسبه من مهارات ومعارف. 

 األهمية التطبيقية:. 2.2.0

، العربينة السنعوديةتمثل األهمية التطبيقية لدراسة الحالية فيما ستقدمه من بيانات حول مندمني لعبنة ببجني فني المملكنة ت

بحيننث يمكننن للمتخصصننين فنني مجننال الخدمننة االجتماعيننة وأصننحاب القننرار ، واآلثننار المترتبننة عليننه، والعوامننل الدافعننة لننذلك

ووقاينة غينر ، والتخفيف من تداعياتها السنلبية منن جهنة، االستفادة منها في مساعدة مدمني لعبة ببجي من طالب المرحلة الثانوية

 أو غيرها من األلعاب اإللكترونية من جهة أخرى.    ، االنزال  في غياهب اإلدمان على هذه اللعبةالمدمنين من خطر 

 أهداف البحث .3.0

 تنطلق الدراسة من هدف عام مؤداه

 " تحديد عوامل الوقاية من مخاطر األلعاب اإللكترونية من منظور الخدمة االجتماعية"

 المرحلية التالية.ويتحقق الهدف العام من خالل األهداف 

 تحديد العوامل المؤدية إلى استخدام األلعاب اإللكترونية لدى طالب المرحلة الثانوية. -0

 تحديد االساليب الوقائية في وقاية الطالب من مخاطر األلعاب اإللكترونية من منظور الخدمة االجتماعية. -8
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 تساؤالت البحث:  .4.0 

 تنطلق الدراسة من تساتل عام مؤداه  

 ما عوامل الوقاية من مخاطر األلعاب اإللكترونية من منظور الخدمة االجتماعية؟

 ما العوامل المؤدية لطالب المرحلة الثانوية الى استخدام األلعاب اإللكترونية بمحافظة البكيرية؟ -0

 االجتماعية؟اإللكترونية في وقاية الطالب من منظور الخدمة  استخدام األلعابما االساليب الوقائية من مخاطر  -8

 مفاهيم البحث: .5.0

 الوقاية .0

مجموعة من اإلجراءات التي تتخذ للحيلولة دون الوقوي فيما فيه مفسدة دينية أو دنيوية على الفرد والمجتمع" )إبنراهيم هي "     

 (.084  ، 8104، وعلوش

حدوث المشنكلة أو التقلينل منن االثنار المترتبنة ويقصد بها االجراءات الطبية واالجتماعية والتربوية وغيرها التي تهدف الى منع 

 (63 ، 8112، عليها )أبو النصر

بأنهنا  فإن الباحثة تعرف "األساليب الوقائية من مخاطر األلعاب اإللكترونية" إجرائياا  ، وبناء على ما تقدم من تعريفات

المراهقين "طالب المرحلة الثانوينة" صنحيا مجموعة اإلجراءات الواجب اتخاكها من منظور الخدمة االجتماعية في سبيل وقاية 

وبحيث تحقق االستفادة لهم وللمجتمع على ، وخصوصا لعبة ببجي، واجتماعيا من اآلثار السلبية الناجمة عن األلعاب اإللكترونية

 حد سواء.

 مخاطر األلعاب اإللكترونية .2

اطي وغينر مالئنم ينؤدي إلنى الحنا  اللنرر هي المترتبات السلبية الناتجة عن عمل غير أو غير تكفني وهني سنلوك خن    

 (508 ، 8113، )مغازيبالذات أو باألخرين أو كالهما 

تعنرف الباحثنة "مخناطر األلعناب اإللكترونيننة " بأنهنا األضنرار واآلثنار السنلبية التنني تننتج منن كثنرة اسنتخدام الطننالب 

 ستيشن.على الكمبيوتر أو الجوال أو البالي  سواء كانت هذه األلعاب موجودة، وخاصة لعبة ببجي، لبلعاب اإللكترونية

 األلعاب اإللكترونية .3

، النقالنة وألعناب الهواتنف، وألعناب الكمبينوتر، هي نشاط كهنني بالدرجنة األولنى يشنمل كنل منن ألعناب الفينديو الخاصنة   

 (.3: 8108، وبصفة عامة يلم كل األلعاب كات الصبغة اإللكترونية )الهدلق

لكترونينات البتكنار نظنام تفناعلي ينتمكن منن خاللنه المسنتخدم منن اللعنب وتعنرض علنى شاشنة وهي ألعناب تسنتخدم اال

 ( 83  ، 8105، )الخليفةالحاسوب أو الهواتف النقالة وتشمل أنواي شائعة من األلعاب ال حصر لها 
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، بعنض النقناط علنىعبنين للحصنول ويتنافس فيها الال، بأنها ألعاب يتم تقديمها من خالل جهاز الكترونيوتعرفها الباحثة إجرائيا  

تعتمند أساسنا ، إحراز النقاط. وفي إطار قواعند محنددة مسنبقا علىوتمتاز غالباً باستخدام المؤثرات الصوتية والبصرية والتركيز 

 مبدأ المنافسة واإلثارة. على

 الببجي .3

 (.8103، المدهون (األجهزة الحاسوبية تعرف بأنها لعبة من األلعاب اإللكترونية التي تلعب على الهواتف الذكية أو على      

حينث القنت ل لعبنة الببجني: رواجنا ، من األلعاب اإللكترونية العنيفة التي ظهنرت وانتشنرت بشنكل متسناري(PUBG) وتعد       

كبيرا وأصبحت هذه اللعبة من أكثر األلعاب ممارسة منن قبنل األفنراد نظنرا لطبيعنة هنذه اللعبنة حينث تمتناز بالتصنميم العصنري 

ة الالمتناهية إضافة إلى أن تواصل الالعبين خالل ممارستها يكون تواصال سمعيا وبصريا في الن واحد مما جعلها االقنرب  والدق

 (.271 ، 8181، الجبور واخرون(إلى الواقع وبعيدة عن العالم االفتراضي

والتني تقنوم ، المتطنورة ثالثينة األبعنادفي هذه الدراسة بأنها إحندى األلعناب اإللكترونينة  وتعرف الباحثة لعبة الببجي إجرائيا     

على مبدأ الغزو والتنافس والقتل من أجل البقاء على قيد الحياة باستخدام األسلحة بمختلف أنواعها في مكنان وهمني ضنمن العنالم 

 ويمارسها الالعبين من خالل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة األلعاب الخاصة والجواالت.، االفتراضي

 لسابقة:الدراسات ا .6.0

 الدراسات المحلية:. 0.6.0

 ب التعلنيم حول "إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع ممارسنتها منن وجهنة نظنر طنال (2102، دراسة )الهدلق

أهمها: أن هنناك عنددا منن العوامنل التني تندفع طنالب التعلنيم ، الدراسة إلى عدد من النتائج الرياض وتوصلتالعام بمدينة 

وغيرهنا ، التخيل والتصور، حب االستطالي، التحدي، المنافسة، سة األلعاب اإللكترونية مثل السعي للفوزالعام نحو ممار

من طالب التعليم العام يرون أنه ال يوجند فني % 6.76من عناصر الجذب والتشويق واإلثارة. كما بينت نتائج الدراسة أن 

وأن "الجهات الحكومينة المسنؤولة ال تنزال بطي نة ، مار الالعبينالسعودية تصنيف لبلعاب اإللكترونية وفقا لمناسبتها ألع

 ."فيما يتعلق بتطوير األنظمة والسياسات كات الصلة باأللعاب اإللكترونية

 دراسة جاءت بعنوان: "أثنر مواقنع التواصنل االجتمناعي واأللعناب اإللكترونينة علنى طنالب  (2102، كما اجرى )العنزي

السنيح بنالخرج" وهندفت الدراسنة إلنى التعنرف علنى دور األسنرة فني اسنتخدام أبنائهنا الصف الثالنث متوسند فني مدرسنة 

لمواقع التواصل االجتماعي ودراسة اآلثار اإليجابية والسلبية لتلك المواقع  والتعرف أيلا على اآلثار اإليجابينة والسنلبية 

فقننة علننى اسننتخدام األبننناء لوسننائل التواصننل وتوصننلت النتننائج إلننى أن هنالننك دور لبسننرة فنني الموا، لبلعنناب اإللكترونيننة

  .وأوصت الدراسة بلرورة توعية أولياء األمور بالجوانب اإليجابية والسلبية لبلعاب اإللكترونية، االجتماعي

 بعنننوان "التننداعيات السننلبية إلدمننان األلعنناب اإللكترونيننة: دراسننة ميدانيننة علننى طننالب  (2121، وتشااير دراسااة )العناازي

لثانويننة والجامعينة بمدينننة الريناض". حيننث هندفت دراسننته إلنى بيننان واقنع ممارسننة األلعناب اإللكترونيننة لنندى المنرحلتين ا

وأبرز اآلثار السنلبية الناجمنة عنن إدمنان هنذه األلعناب وكاننت أبنرز الثارهنا ، والتعرف على العوامل الدافعة لذلك، الشباب

 وضعف التحصيل الدراسي.، أداء الفروض الدراسيةوالتقصير في ، السلبية االنعزال عن الحياة االجتماعية
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والسنعي إلنى ، والتأكند منن أن األلعناب اإللكترونينة متوافقنة وثقافنة المجتمنع، وقد أوصى الباحث بلرورة رقابنة الشنباب  

 إنتاج ألعاب اإللكترونية بصبغٍة ثقافية وبمقومات تجذب الشباب نحوها.  

 

 الدراسات العربية:. 2.6.0

 ( بعنننوان "تصننور مقتننرا للتعامننل مننع االثننار المترتبننة علننى اسننتخدام الشننباب الجننامعي لشننبكات 8106، دراسننة )الكعبنني

التواصننل االجتمنناعي مننن منظننور الخدمننة االجتماعيننة". حيننث هنندفت الدراسننة علننى التعننرف علننى االثننار المترتبننة علننى 

مواجهننه االثننار المترتبننة علننى والتوصننل الننى إطننار تصننوري ل، اسننتخدام الشننباب الجننامعي لشننبكات التواصننل االجتمنناعي

وفنني النهايننة يننرى الباحننث أن ، اسننتخدام الشننباب الجننامعي لشننبكات التواصننل االجتمنناعي مننن منظننور الخدمننة االجتماعيننة

  ممارسة هذا التصور تعتمد على الدينامية وادخال التعديالت عليه كلما اقتلت اللرورة لذلك.

  ار االجتماعيننة لمدمننان اإللكتروننني علننى طننالب جامعننة النجنناا والتنني جنناءت بعنننوان "اآلثنن (2106، دراسااة )خفاا

الوطنيننة". حيننث هنندفت الدراسننة إلننى الوقننوف علننى اآلثننار االجتماعيننة لمدمننان اإللكتروننني علننى طننالب جامعننة النجنناا 

 الوطنيننة. وقنند اسننتخدمت الباحثننة المنننهج الوصننفي التحليلنني وأوصننت الباحثننة بلننرورة اهتمننام وسننائل االعننالم بظنناهرة

وضرورة تشجيع الطلبة على االنلمام إلى األنشنطة االجتماعينة )كنالنوادي والمخيمنات الصنيفية ، اإلدمان على اإلنترنت

 وقت فراغهم. ءلمليوغيرها( 

 العالقات االجتماعينة لمسنتخدمي األلعناب اإللكترونينة عبنر اإلنترننت"في دراستها بعنوان  (2102، رمضانرت )وأشا" 

حيننث ركننزت الباحثننة علننى اللعبننة االفتراضنية المعروفننة باسننم ببجنني نموكجننا لبلعنناب "وكجنانم ))ببجنني PUBG لعبنة"

وأن العالقنات التني ، اإللكترونية نظرا لبهمية الكبيرة التي حازتها هذه اللعبة من قبل الشباب على اختالف ف اتهم العمرية

بنل ، لعاب اإللكترونينة تصننع عالقنات فني حند كاتهناتشكلت من خالل اللعبة ال يعني مطلقا أن لعبة ببجي أو غيرها من األ

تتسم بخصائص تقتنرب بشندة منن خصنائص العالقنات ، هي اللية أو وسيلة أسهمت في تشكيل عالقات كاتي طابع اجتماعي

 الواقعية مثل: التعاون والتنافس والصراي بل وامتدت الخصائص لتصل إلى أن تصبح شكل من العالقات العاطفية.

 والتي جاءت تحت عنوان "العالقة بنين المخططنات المعرفينة الالتكيفينة فني خدمنة الفنرد وإدمنان ، (2121 ،دراسة )أحمد

". وقند سنعت الدراسنة إلنى بينان طبيعنة العالقنة بنين تنبؤينهاأللعاب اإللكترونية لدى عينة من الطالبات الجامعيات: دراسة 

فت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصنائيا بنين وقد كش، المخططات الالتكيفية وإدمان األلعاب االلكترونية

 الجانب النفسي واالجتماعي إلدمان األلعاب اإللكترونية والمخططات المعرفية الالتكيفية. .

 بعننوان "التنأثير السنلبي للعبنة فنري فناير علنى األطفنال". وقند هندفت إلنى التعنرف علنى اآلثنار  (2121، دراسة )حديدان

والحجر ، 03-على األطفال والشباب في فترة تفشي جائحة كوفيد، وخصوصاً لعبة فري فاير، لعاب اإللكترونيةالسلبية لب

ومن ارتياد الحدائق والمدن الترفيهية وغيرها. وقد خلصت الدراسة إلى أن لعبنة ، المنزلي الذي منع األطفال من المدارس

ر لنديهم سنلوكيات عدوانينة ، كما تؤثر على منزاجهم، فراد العينةفري فاير تؤثر سلباً على أوقات النوم واألكل لدى أ وتطنول

 مماثلة لتلك الموجودة في اللعبة.

 بعنوان "العالقة بين لعبة الببجي والميل إلى العنف لدى األبنناء منن وجهنة نظنر اآلبناء  (2121، دراسة )الجبور وآخرون

أهنالي إقلنيم الشنمال": هندفت الدراسنة إلنى التعنرف علنى  دراسة مسنحية علنى عيننة منن -واألمهات في المجتمع األردني 

 ، العالقة بين لعبة الببجي والميل إلى العنف لدى األبناء من وجهة نظر اآلباء واألمهات في المجتمع األردني
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ينل إلنى كما وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباط موجبة كات داللة احصائية بين اآلثار السلبية للعبة الببجي ودرجنة الم 

أوصننت الدراسننة الجهننات الرسننمية علننى حظننر ، العنننف لنندى األبننناء مثننل )الرغبننة فنني ضننرب اآلخننرين ورفننع الصننوت(

 األلعاب اإللكترونية العنيفة المتوفرة على شبكة اإلنترنت.

 الدراسات االجنبية:. 3.6.0

 دراسااة (Xu et al. ،2018) عوامننل تننأثير والء الطلبننة الجننامعيين فنني لعبننة ببجنني“ :بعنننوان”. Study on the 

influence factors of college students’ loyalty in PUBG game . هندفت الدراسنة إلنى تحديند هنل يوجند

طالبا وطالبة من  003حيث تكون مجتمع الدراسة من ، انتماء ووالء للطلبة في لعبة ببجي بين بعلهم البعض أثناء اللعب

والمنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة. وكانت أهنم النتنائج: أن تصنميم ، سةطلبة الجامعة. واستخدم استبانة كأداة للدرا

اللعبة والخبرة االجتماعية والثقة جميعها عوامل مهمة تؤثر على انتمناء ووالء الطلبنة. كمنا أن النسناء لنديهن انتمناء أقنوى 

 .من الرجال

  دراسة(Khanmurzina et al. ،2019) مبيوتر على الممارسنات االجتماعينة اليومينة بعنوان "تأثير ألعاب الك جاءت

لالعبين". هدفت هذه الدراسة إلنى معرفنة وتحلينل تنأثير ألعناب الكمبينوتر علنى الممارسنات االجتماعينة اليومينة لالعبنين. 

تعلنم اللغنة االنجليزينة وتحسنين ، وأن الالعبون يكتسبون مينزات عندة منن خنالل لعنبهم مثنل: التعنرف علنى أشنخا  جندد

المعننارك عسننكرية( ، المعنندات، االتصننال. وبعننض المعلومننات عننن الشننؤون العسننكرية مثننل معرفننة )األسننلحةمهننارات 

 وأساطير ثقافات العالم المختلفة.

 ( دراساااةAggarwal et al. ،2020)  بعننننوان "التنبنننؤ باحتمالينننة اصنننابة العبنننو لعبنننة ببجننني فننني الننندول اآلسنننيوية

وصنول إلنى دالنة تسنتخدم إحصناءات اللعبنة والالعبنين جنبًنا إلنى جننب منع باالضطرابات النفسية": تهدف الدراسنة إلنى ال

وأظهننرت النتننائج. تظهننر إحصننائيات اللعبننة لالعبنني ببجنني ارتباطًننا إيجابيًننا قويًننا مننع ، مقينناس احتننرام الننذات لالعننب ببجنني

ى التنأثيرات اللنارة اضطرابات ألعاب االنترنت واالندفاي والقلق واضطراب فرط الحركنة وتشنتت االنتبناه ممنا يشنير إلن

 جدا لتلك األلعاب.

 

 اإلطار النظري للدراسة . 2

 اإللكترونية:األلعاب 

 .اً تعتبر األلعاب اإللكترونية إحدى الصناعات الترفيهية العالمية التي بات ينظر لها كأحد أكبر الظواهر انتشار       

بشنكل ينؤدي إلنى ، معيننة محكنوم بقواعند، تعنلحيث تعد األلعاب اإللكترونية بأنها نشاط ينخرط فيها الالعبون فني ننزاي مف

نتائج قابلة للقياس الكمي. وتكون في هي ة رقمية الكترونية تشتغل على منصة الحاسب واإلنترنت ويشترط فيهنا إعطناء شخصنية 

 (01  ، 8103، بلقاسم (لالعب يعرف بها أثناء التحاقه باللعبة في سلسلة متواصلة تنقطع بانقطاي شبكة االنترنت
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ويتطلنب إنتاجهنا ، مكن القول بأن األلعاب اإللكترونية: هي عمل بصري تفاعلي هدفه األول تسلية مستعمليها وجمهورهايو 

أجهزة مرتكزة على تكنولوجيات االتصال واإلعالم اآللي التي تستهدف تطوير التفكير وتنمية قدرات التعليم الذاتي فني ظنل بي نة 

 اعياصنطنالتواصنل المباشنر عبنر االنترننت أثنناء اللعنب حقيقني ولنيس +  حقيقينين )الالعبنينافترضيه وحقيقية في كات الوقنت 

 (42  ، 8103، بلقاسم)

 :وبالتالي فنن الشروط التي تتطلبها األلعاب اإللكترونية ما يلي

عبنر وجود نظام إعالم اللي متطور من اجل تجميع المكونات االلكترونية ومعالجة المعلومنات المقدمنة بطريقنة تقنينة  .0

 ..الخ.، التحكم، اإلخراج، التسيير، أدوات اإلدخال

 .أجهزة الكمبيوتر ولواحقه الفائقة الجودة .8

 .الحركي، الصوري، الصوتي، تصميم بي ة تقنية بشرية متناسقة في التصميم التركيبي .4

 .وجود شخصيات اصطناعية وطبيعية مبرمجة مسبقا من طرف إدارة اللعبة .3

 .تطوير عمليات التواصل والتفاعل بين الالعبين، المتابعة، التسيير، اللبد، ليات التجديدوجود إدارة للعبة تقوم بعم .6

 أسباب اإلقبال على األلعاب االلكترونية 

تشننير العدينند مننن الدراسننات واإلحصننائيات إلننى أن اإلقبننال علننى األلعنناب اإللكترونيننة تلنناعف بشننكل كبيننر والفننت خننالل 

سنبة االشنتراكات والحسنابات المسنتخدمة فني هنذه األلعناب بشنكل شنهري فني ظنل مطالبنات السنوات األخينرة منن خنالل زينادة ن

وإصنندار أدوات وتشننريعات الحمايننة ، ومنندى مالءمتهننا لبطفننال والمننراهقين، بلننرورة مراقبننة صننناعة األلعنناب اإللكترونيننة

دامها. كمنا يححنذر العديند منن المختصنين وأهمية الدور اإلعالمي في مواجهة مخاطرهنا وتقننين اسنتخ، والرقابة على هذه األلعاب

في هذا الجانب من التأثير السنلبي السنتخدام األلعناب اإللكترونينة بصنورة ملفتنة بنين الشنباب األطفنال لفتنرات طويلنة يوميناً دون 

 (8181 ،)مجلة المدينة وتأثيرها وانعكاساتها على صحتهم وخطورة كلك على المدى البعيد، شعور أو إدراك منهم أو من أسرهم

حيث ال يمكن ألحد أن ينكنر مندى انتشنار األلعناب اإللكترونينة حنول العنالم وخصوصنا منع توسنع انتشنار التقنينات الحديثنة 

كما ال يمكن ألحد أن ينكر منا تتمتنع بنه األلعناب اإللكترونينة ، (06 . ، 8106، المرتبطة بتقنيات اإلعالم واالتصال )الزيودي

ا  بفلل جاكبيتها وتوفرها على عنصر التشويق الذي مكنها من أن تتواجد في كنل مننزل ومنع من قدرة على التأثير في األشخ

 (.004  ، 0341، كل شخص )الحربي

وهو الفنراغ القاتنل والرتابنة التني تطغنى علنى حيناتهم اليومينة ، سبب الخر يجعل الطالب ينجذبون نحو األلعاب اإللكترونية

فقند تكنون المتننفس والمخنرج الوحيند منن حياتنه الملي نة ، ييد الحريات ومحدودية القدراتفي ظل التعليم عن بعد وأجواء تتسم بتق

 باإلحباطات والتوترات. 

مختلفا شكال وملنمونا عنن واقعنه وحياتنه. هنناك ، يجد الالعب نمد حياة مغاير كليًا عما يعهده، ففي هذا العالم االفتراضي

تاركا لغرائزه وعقله الباطن يجوب العالم االفتراضي دون خوف من عقناب ، تهيستطيع أو تعطى له الفرصة ليطلق العنان لرغبا

 (.31 ، 8107، أو لوم )الكعبي
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 أنواع األلعاب اإللكترونية   

، فهنناك منن رأى أن يقسنمها إلنى سنبع ف نات تننتظم أسنفلها األلعناب اإللكترونينة، هناك تقسيمات عديدة لبلعاب اإللكترونينة

، واأللعناب القديمنة )برتيمنة، وألعناب تعاونينة وأخنرى برمجينة وألعناب األلغناز، والمحاكناة، والمنافسة ،وهي: ألعاب المغامرات

8105 ، . 63-51.) 

 (3 ، 8108، وهناك من يقسمها إلى ثالثة أنواي )حسن

 وهي ألعاب تتمتع بالقدرة على شد االنتباه وجذب، ألعاب المتعة واإلثارة: هدفها التسلية وملئ وقت الفراغ .0

 االهتمام لكثرة المواقف المتتالية وتوظيف الصور والمثيرات البصرية والصوتية بطريقة احترافية.

حيث يمكن معالجة كم هائل من االحتماالت واختبار ، ألعاب الذكاء: تعتمد على المحاكاة المنطقية في اتخاك القرار .8

 الحلول األمثل وفقاً لمعايير معينة.

 خلق توازن بين المتعة والمعرفة بطريقة سهلة ومسلية.األلعاب التعليمية: هدفها  .4

 

 اآلثار االجتماعية(.، اآلثار النفسية، آثار األلعاب اإللكترونية على الطالب )اآلثار الصحية

عننن بعننض اآلثننار السننلبية ، مستشننار المركننز القننومي للبحننوث االجتماعيننة بالقنناهرة، تحنندث النندكتور أحمنند المجنندوب

ويبقنى أسنلوب ، إن هذه األلعاب تصنع جيال عنيفًا؛ وكلك لما تحويه من مشاهد عنف يرتبد بها منن يشناهدها لبلعاب اإللكترونية

 (.8113، تصرفه في مواجهة المشاكل التي تصادفه يغلب عليه العنف )أبو جراا

 اآلثار الصحية والنفسية

قننة بالجهنناز العظمنني والعلننلي نتيجننة ظهننرت مجموعننة جدينندة مننن اإلصننابات المتعل، مننع انتشننار األلعنناب اإللكترونيننة

، موضحة أن الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب أو التلفاز يسبب اآلالم مبرحنة فني أسنفل الظهنر، الحركة السريعة المتكررة

كما أن كثرة الحركنة األصنابع علنى لوحنة المفناتيح تسنبب أضنرار بالغنة إلصنبع اإلبهنام ومفصنل الرسنغ نتيجنة لتثبيتهنا بصنورة 

إك قد يصنابون بلنعف النظنر نتيجنة تعرضنهم لمجناالت األشنعة ، على نظر الطالب كما تؤثر األلعاب اإللكترونية سلبا، رةمستم

قصيرة التردد المنبعثنة منن شاشنات التلفناز أو الحاسنب التني يجلسنون أمامهنا سناعات طويلنة أثنناء ممارسنتهم  ةالكهرومغناطيسي

 .اللعب

 اآلثار االجتماعية    

وسنبب كلنك ، خلل في العالقات االجتماعية إن هو أدمنن علنى ممارسنتها الطالب إلىكترونية قد تعرض أن األلعاب اإلل

هو أنه الذي يعتاد النمد السريع في األلعاب اإللكترونية قد يواجه صعوبة كبيرة في االعتياد على الحيناة اليومينة والطبيعينة التني 

، 8103، هناني( نمد الوحدة والفراغ النفسي سنواء فني المدرسنة أو المننزلتكون فيها درجة السرعة أقل بكثير مما يعرضه إلى 

  55.) 
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 اآلثار على مستوى التحصيل األكاديمي   

أن ممارسة األلعاب اإللكترونية يؤثر سلبا على التحصيل الدراسني وينؤدي إلنى إهمنال الواجبنات المدرسنية و الهنروب 

وأن من سلبيات األلعناب اإللكترونينة التني أثبتهنا البناحثون ، في التعلم تاضطرابامن المدرسة أثناء الدوام المدرسي ويؤدي إلى 

كمنا أن سنهره طيلنة الينل فني ممارسنة األلعناب ، أنه عندما يتعلق الطالب باأللعناب فنذلك ينؤثر سنلبا علنى دراسنته ونطنا  تفكينره

غينر قنادرين علنى االسنتيقاظ للنذهاب إلنى ممنا يجعنل الطنالب ، اإللكترونية يؤثر بشكل مباشر علنى مجهنوداتهم فني الينوم التنالي

 (.57  ، 8103، هاني(بدال من اإلصغاء للمعلم، وإن كهبوا فننهم قد يستسلموا للنوم في فصولهم المدرسية، المدرسة

 األدوار من منظور الخدمة االجتماعية(.، أدوار المدرسة، األدوار الوقائية للوقاية من مخاطر لعبة ببجي )أدوار األسرة

  األسرةدور 

إك البند منن األسنرة أن تعني ، األسرة هي خد الدفاي األول في حماينة األبنناء منن مغبنة اإلدمنان علنى األلعناب اإللكترونينة

، اآلثار السلبية التي تصاحب اإلدمان على األلعاب اإللكترونية وأن يدركوها خير إدراك. فنكا منا اقتننى األبنناء أجهنزة إلكترونينة

 وتنظيم جدول يحدد األوقات التي يسمح فيها لببناء باللعب.، محتوياتها يتوجب على اآلباء فحص

 دور المدرسة 

فننن الطنالب يحتناجون إلنى التوجينه فيمنا هنو سنلوك ، غينر المتصنل باإلنترننت، تماًما كما هو الحال في العنالم النواقعي

يلنا إلنى التوجينه فني عنالم اإلنترننت أيلنا. يجنب كذلك يحتناجون أ، واالستعداد للتحديات االجتماعية التي قد يواجهونها، مقبول

 .واجهونه في األلعاب اإللكترونية"بذل المزيد من الجهد إلعدادهم لما قد ي

 اإلجراءات المنهجية. 3
 

 :وع الدراسةن. 0.3

تنتمنني هننذه الدراسننة إلننى الدراسننات الوصننفية التحليليننة التنني تعتمنند علننى الوصننف والتحليننل الكيفنني والكمنني بوصننف وتحليننل 

 ..العوامل المؤدية إلى استخدام األلعاب اإللكترونية لدى طالب المرحلة الثانويةوتحديد 
 

 :منهج الدراسة. 2.3

وتحقيقنناً ألهننداف ، بالعينننةالشننامل وته ومالءمتننه الدراسننة لمناسننب، بنوعيننة منننهج المسننحي االجتمنناعيعتمنند هننذه الدراسننة ت

 تم استخدام المنهج على النحو التالي:، الدراسة

بمحافظنة  وثانوينة عندي(، وثانوينة الهاللينة، طالب المرحلة الثانوية )ثانوية البكيرينةالمسح بالعينة التي مثلت جميع  -

 .طالب 0111البكيرية. والبالغ عددهم 

 .مرشدين 01المرشدين الطالبيين بمحافظة البكيرية والبالغ عددهم يع الحصر الشامل لجم -
 

 أدوات الدراسة:. 3.3

اعتمدت الباحثة ، ونوي المنهج المستخدم، واإلجابة على أس لة الدراسة، ظراً لطبيعة البيانات المراد الحصول عليهان

 على األدوات التالية:
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 مطبقنة علنى طنالب المرحلنة  -ترونية منن منظنور الخدمنة االجتماعينةأداة االستبانة: " الوقاية من مخاطر األلعاب اإللك

 .الثانوية بمحافظة البكيرية 

  علنى  مطبقنةأداة دليل المقابلة شبة المقنننة: " الوقاينة منن مخناطر األلعناب اإللكترونينة منن منظنور الخدمنة االجتماعينة

 المرشدين الطالبيين بمدراس المرحلة الثانوية بمحافظة البكيرية.

  دق وثبات االداة:ص

 الصدق الظاهري ألداتي الدراسة 

منن  (6)أداتني االسنتبانة علنى عندد  تنم عنرضاعتمدت الباحثة على الصد  الظاهري الذي يعتمد رأي المحكمنين حينث 

تمناء ومدى ان، فيها من حيث: مدى مناسبة العبارات ومالءمتها أراءهمحيث طلب منهم تحكيم أداة الدراسة وإبداء ، المتخصصين

وسننالمة الصننياغة اللغويننة. ولتحكننيم منندى صننالحية األداة بشننكل عننام وصننالحية كننل عبننارة لقينناس ، العبننارات لببعنناد االسننتبانة

نندلت بعننض العبننارات وأحلغنني الننبعض بنسننبة اتفننا  ال تقننل عننن ، األهننداف التنني وضننعت مننن أجلهننا وفنني ضننوء نتننائج التحكننيم عح

 ة.ووضعت األداة في صورتها النهائي، (21%)

 صدق االتساق الداخلي ألداة االستبانة 

المرحلة الثانوية )ثانوية استخدمت الباحثة التحليل اإلحصائي على عينة استطالعية من المجتمع األصلي من طالب  

لية من لتأكيد صد  االستبانة في صورتها الفع، ( طالباً 41قوامها ) وثانوية عدي( بمحافظة البكيرية، وثانوية الهاللية، البكيرية

وبقصد التعرف على مدى التجانس الداخلي ألداة ، خالل صد  االتسا  الداخلي أي " عالقة العبارات بمجموي أبعادها ككل "

وجاءت نتائج كلك وفق ، وكلك من خالل حساب معامالت ارتباط )بيرسون( بين درجة كل عبارة ودرجة إجمالي البعد، الدراسة

 الجدول التالي: 

 

 ئج الدراسة عرض وتحليل نتا. 4

 لنتائج المتعلقة بالسؤال األول:ا 

 لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص على: ما العوامل المؤدية لطالب المرحلة الثانوية الى استخدام األلعاب

 اإللكترونية بمحافظة البكيرية؟

 ( يوضح العوامل المؤدية الى استخدام األلعاب اإللكترونية0جدول رقم )

 بارةالع م
غير 

 موافق

موافق 

 إلى حد ما
 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 أحاول قلاء وقت فراغي 0
48 013 070 

8.36 1.575 0 
01.3 44.3 66.7 

 أشعر باستمرار بالوحدة 8
028 62 57 

0.58 1.281 3 
63.4 02.3 80.2 
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 أعمل على تقليد زمالئي بالمدرسة 4
802 43 66 

0.35 1.721 00 
70.1 00.0 07.3 

3 
أجد في األلعاب اإللكترونية كل اهتماماتي 

 الشخصية

061 24 73 
0.76 1.202 7 

32.3 87.1 83.0 

6 
اكتسب مهارات فنية من خالل االلعاب 

 المختلفة

62 011 033 
8.83 1.757 8 

02.3 48.5 32.6 

5 
على محفزات  احتواء األلعاب اإللكترونية

 تدفعني للعب

31 38 086 
8.00 1.241 4 

83.4 41.1 31.7 

7 
أميل الى األلعاب اإللكترونية ألني أمارسها 

 في أي وقت أريد

38 31 086 
8.01 1246 3 

41.1 83.4 31.7 

2 
ضعف الحوار مع والدي يدفعني لقلاء وقتي 

 باللعب

803 43 63 
0.37 1.775 01 

53.7 08.7 07.5 

3 
امارس األلعاب اإللكترونية بسبب عدم وجود 

 أعمال ومسؤوليات

033 74 31 
0.28 1.265 6 

35.3 84.2 83.4 

01 
اتجه لبلعاب اإللكترونية من أجل البحث عن 

 صداقات جديدة

071 68 26 
0.78 1.253 2 

66.3 05.3 87.7 

00 
ول بسبب الدراسة عن بعد والجلوس فترة أط

 على االجهزة

065 52 24 
0.75 1.260 5 

61.2 88.0 07.1 

 1.515 1..0  المتوسط العام للبعد األول

 ( أحاول قضاء وقت فراغي ":0النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) 

الترتيب رقم  وأيلاً جاءت في، ( عبارة00( من بين عبارات البعد األول وعددهم )0أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )0)

 ( أشعر باستمرار بالوحدة ":2النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) 

بينما جاءت في الترتيب رقم ، ( عبارة00)( من بين عبارات البعد األول وعددهم 0أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )07)

 ( أعمل على تقليد زمالئي بالمدرسة ":3النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) 

بينما جاءت في الترتيب رقم ، ( عبارة00( من بين عبارات البعد األول وعددهم )3أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 منخفضمستوى ال( من بين عبارات االستبانة وكان 84)

 ( أجد في األلعاب اإللكترونية كل اهتماماتي الشخصية":4النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) 

بينما جاءت في الترتيب رقم ، ( عبارة00ات البعد األول وعددهم )( من بين عبار7أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )متوسد(.82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )7)
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 ( 5النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :" اكتسب مهارات فنية من خالل االلعاب المختلفة 

( وكان مستوى 8بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد األول8م )هذه العبارة جاءت في الترتيب رقأن 

 موافقة عينة الدراسة )متوسد(.

 ( 6النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :" احتواء األلعاب اإللكترونية على محفزات تدفعني للعب 

( عبارة. 82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )4( بينما جاءت في الترتيب رقم )4) أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم

 وكان مستوى موافقة عينة الدراسة متوسد(.

 ( 1النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :"أميل الى األلعاب اإللكترونية ألني أمارسها في أي وقت أريد 

( من بين عبارات 3عبارات البعد األول بينما جاءت في الترتيب رقم ) ( من بين3أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم)

 االستبانة وكان مستوى موافقة عينة الدراسة )متوسد(.

 ( النتائج المتعلقة بالعبارة رقم." ) :"ضعف الحوار مع والدي يدفعني لقضاء وقتي باللعب 

( من بين عبارات 80األول بينما جاءت في الترتيب رقم ) ( من بين عبارات البعد01أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )منخفض(.82االستبانة وعددهم )

 ( 2النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :"امارس األلعاب اإللكترونية بسبب عدم وجود أعمال ومسؤوليات 

( 6بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( عبارة00( من بين عبارات البعد األول وعددهم )6ي الترتيب رقم )أن العبارة جاءت ف

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )متوسد(.82من بين عبارات االستبانة وعددهم )

 ( 01النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) رونية من أجل البحث عن صداقات جديدة":اتجه لأللعاب اإللكت 

( 82( من بين عبارات االستبانة وعددهم )3بينما جاءت في الترتيب رقم )، (2أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة )متوسد(.

 ( بسبب الدراسة عن بعد والجلوس فت00النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ):"رة أطول على االجهزة 

( من بين عبارات 5( من بين عبارات البعد األول بينما جاءت في الترتيب رقم )5أن هذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 االستبانة وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )متوسد(.

اإللكترونينة فنني وقايننة الطننالب مننن منظننور  اسننتخدام األلعننابة مننن مخنناطر االسناليب الوقائيننتحدينند  :الثااانياالجاباة علااى التساااؤل 

 الخدمة االجتماعية.   
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 " االساليب الوقائية من مخاطر استخدام األلعاب اإللكترونية "( 2جدول رقم ) 

 العبارة م
غير 

 موافق

موافق إلى 

 حد ما
 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

0 
قات االجتماعية وادماج االبناء مع تقوية العال

 اسرهم في االوساط العائلية

1 0 7 
8.27 1.358 5 

1 08.6 27.6 

8 
ضرورة محاورة االباء ألبنائهم عن المخاطر التي 

 يمكن أن يوجهونها من خالل ممارسة لعبة ببجي

1 1 2 
4.11 1.111 6 

1 1 011.1 

4 

ندية ضرورة وجود أخصائي اجتماعي باأل

االجتماعية لتوعية الطالب بمخاطر األلعاب 

 اإللكترونية

1 8 5 

8.76 1.358 03 
1 86.1 76.1 

3 
تشجيع الطالب على االنلمام للنوادي والنشاطات 

 االجتماعية المختلفة لمليء اوقات فراغهم

1 1 2 
4.11 1.111 3 

1 1 011.1 

6 
 عمل دورات تدريبية وورشات عمل مكثفة

 تعريفية بمخاطر األلعاب اإللكترونية

1 4 6 
8.58 1.607 06 

1 47.6 58.6 

5 

عمل حمالت توعية لبسرة حول ضرورة وجود 

رقابة من قبل األسرة على استخدام ابنائها لبلعاب 

 اإللكترونية

1 0 7 

8.27 1.464 7 
1 08.6 27.6 

7 
تخصيص أوقات محددة لممارسة األلعاب 

 ونيةاإللكتر

1 0 7 
8.27 1.464 2 

1 08.6 27.6 

2 
مجالسة الطلبة واالستماي إليهم والحديث معهم عن 

 يومهم ومشاكلهم والعمل على حلها

1 0 7 
8.27 1.464 3 

1 08.6 27.6 

3 
تجنب العقاب البدني في معالجة السلوك غير 

 المرغوب

1 0 7 
8.27 1.464 01 

1 08.6 27.6 

 اكتشاف مواهب الطالب وهواياتهم وتعزيزها 01
1 1 2 

4.11 1.111 4 
1 1 011.1 

00 
اشراك الطالب في األنشطة العملية وتشجيعه على 

 االبتكار

1 1 2 
4.11 1.111 8 

1 1 011.1 

08 
تشجيع الطالب على ممارسة بعض األلعاب غير 

 الخ(، البلياردو، اإللكترونية )كرة القدم

1 8 5 
8.76 1.358 00 

1 86.1 76.1 

04 
 6 4 1توجيه اهتمام الطالب إلى التطوي في مؤسسات 

8.58 1.607 05 
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 58.6 47.6 1 مجتمعية غير ربحية

03 
تثقيف الوالدين من خالل الندوات التي تتناول 

 موضوي ادمان األلعاب اإللكترونية

1 1 2 
4.11 1.111 0 

1 1 011.1 

06 
مساعدة الطالب في جعل األلعاب اإللكترونية أقل 

 أهمية وتعريفهم بأن حياتهم لها هدف أكبر

1 8 5 
8.76 1.358 08 

1 86.1 76.1 

 وضع جهاز الباليستيشن في مكان عام في المنزل 05
1 8 5 

8.76 1.358 04 
1 86.1 76.1 

 مرتفع 1.033 5..2  المتوسط العام للبعد الثاني

 

 ( 0النتائج المتعلقة بالعبارة رقم" ) :" أن هذه  تقوية العالقات االجتماعية وادماج االبناء مع اسرهم في االوساط العائلية

( من بين عبارات 01بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث5العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 راسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الد

 :" حيث بلغ  عبارة ضرورة محاورة االباء ألبنائهم عن المخاطر التي يمكن أن يوجهونها من خالل ممارسة لعبة ببجي

(. في 1.111( واالنحراف المعياري )4.11المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

(. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما 8بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث6ب رقم )الترتي

 ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( ضرورة وجود أخصائي اجتماعي باألندية االجتماعية لتوعية الطالب بمخاطر األلعاب 4النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

( واالنحراف 8.76بلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة ) ":اإللكترونية 

( 80بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد03(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.358المعياري )

 على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.من بين عبارات المقابلة وكان مستوى موافقة عينة الدراسة 

 ( تشجيع الطالب على االنلمام للنوادي والنشاطات االجتماعية المختلفة لمليء اوقات 3النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

( واالنحراف المعياري 4.11بلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة ) فراغهم":

( من بين 4بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث3(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.111)

 عبارات المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على العبارة )مرتفع(.

 ( عمل دورات تدريبية وورشات عمل مكثفة تعريفية ب6النتائج المتعلقة بالعبارة رقم ) مخاطر األلعاب اإللكترونية ": وبلغ

(. 1.607( واالنحراف المعياري )8.58المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات 85بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث06وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 بلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.المقا
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  ( عمل حمالت توعية لبسرة حول ضرورة وجود رقابة من قبل األسرة على استخدام 5النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

( 8.27سة عما ورد بتلك العبارة )ابنائها لبلعاب اإللكترونية": بلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدرا

بينما جاءت في ، ( من بين عبارات البعد الثالث7(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.464واالنحراف المعياري )

 ( من بين عبارات المقابلة وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.03الترتيب رقم )

 ( " تخصيص أوقات محددة لممارسة األلعاب اإللكترونية": بلغ المتوسد الحسابي المرجح 7لقة بالعبارة رقم )النتائج المتع

(. وهذه العبارة جاءت في 1.464( واالنحراف المعياري )8.27لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات المقابلة وكان مستوى 00في الترتيب رقم ) بينما جاءت، ( من بين عبارات البعد الثالث2الترتيب رقم )

 موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( مجالسة الطلبة واالستماي إليهم والحديث معهم عن يومهم ومشاكلهم والعمل على حلها": 2النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

( واالنحراف المعياري 8.27ت موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )وبلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجا

( من بين 08بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث3(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.358)

 تفع(.عبارات المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مر

 ( تجنب العقاب البدني في معالجة السلوك غير المرغوب":3النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )  بلغ المتوسد الحسابي المرجح

(. وهذه العبارة جاءت في 1.358( واالنحراف المعياري )8.27لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات المقابلة. وكان مستوى 04بينما جاءت في الترتيب رقم )، عد الثالث( من بين عبارات الب01الترتيب رقم )

 موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( اكتشاف مواهب الطالب وهواياتهم وتعزيزها":01النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )  بلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات

(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم 1.111( واالنحراف المعياري )4.11راسة عما ورد بتلك العبارة )موافقة عينة الد

( من بين عبارات المقابلة وكان مستوى موافقة عينة 3بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث4)

 الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( " اشراك الطالب في األنشطة العملية وتشجيعه على االبتكار": وبلغ المتوسد الحسابي 00لقة بالعبارة رقم )النتائج المتع

 (. 1.111( واالنحراف المعياري )4.11المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات 6ينما جاءت في الترتيب رقم )ب، ( من بين عبارات البعد الثالث8وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )

 المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( البلياردو، ( " تشجيع الطالب على ممارسة بعض األلعاب غير اإللكترونية )كرة القدم08النتائج المتعلقة بالعبارة رقم ، )الخ

( واالنحراف المعياري 8.76ي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )": وبلغ المتوسد الحساب

( من 88بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث00(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.358)

 تفع(.العبارة )مرموافقة عينة الدراسة ب بين عبارات المقابلة. وكان مستوى
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  ( توجيه اهتمام الطالب إلى التطوي في مؤسسات مجتمعية غير ربحية ": وبلغ المتوسد 04النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

(. وهذه العبارة 1.607( واالنحراف المعياري )8.58الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين عبارات المقابلة. 86بينما جاءت في الترتيب رقم )، بين عبارات البعد الثالث ( من05جاءت في الترتيب رقم )

 وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( تثقيف الوالدين من خالل الندوات التي تتناول موضوي ادمان األلعاب اإللكترونية03النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " ):" 

( واالنحراف المعياري 4.11وبلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

( من بين 5بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث0) (. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم1.111)

 دراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.عبارات المقابلة وكان مستوى موافقة عينة ال

 ( مساعدة الطالب في جعل األلعاب اإللكترونية أقل أهمية وتعريفهم بأن حياتهم لها هدف 06النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " )

لمعياري ( واالنحراف ا8.76وبلغ المتوسد الحسابي المرجح لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة ) أكبر":

( من 84بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( من بين عبارات البعد الثالث08(. وهذه العبارة جاءت في الترتيب رقم )1.358)

 بين عبارات المقابلة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.

 ( وضع جهاز الباليست05النتائج المتعلقة بالعبارة رقم " ):"وبلغ المتوسد الحسابي المرجح  يشن في مكان عام في المنزل

(. وهذه العبارة جاءت في 1.358( واالنحراف المعياري )8.76لدرجات موافقة عينة الدراسة عما ورد بتلك العبارة )

بين عبارات ( من 83بينما جاءت في الترتيب رقم )، ( عبارة05( من بين عبارات البعد الثالث وعددهم )04الترتيب رقم )

 ( عبارة. وكان مستوى موافقة عينة الدراسة على ما ورد بتلك العبارة )مرتفع(.47المقابلة وعددهم )

 

 نتائج الدراسة 

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ة أن وقننت الفننراغ هننو السننبب الننرئيس وراء انجننرار طننالب المرحلننة الثانويننة الننى اسننتخدام األلعنناب االلكترونيننة بمحافظنن .0

 وأن تقليد طالب الثانوية لزمالئهم ال يحعد سببًا رئيًسا أو محفًزا لهم الستخدام األلعاب اإللكترونية.، البكيرية

وأن إتنالف ، أن إجهاد العين هو أبرز اآلثار السلبية التي يعاني منها طالب المرحلة الثانوية الستخدام األلعاب اإللكترونية .8

عد أحد أبنرز اآلثنار السنلبية التني يعناني منهنا طنالب المرحلنة الثانوينة السنتخدام األلعناب ممتلكات الغير بشكل مستمر ال يح 

 اإللكترونية.

من وجهة نظر المرشندين الطالبينين هنو حنب االنتصنار ، أن ما يدفع طالب الثانوية مواصلة استخدام األلعاب االلكترونية .4

من وجهة نظر المرشدين الطالبينين ال يعند ضنمن العوامنل  ،وأن الهروب من سوء معاملة الوالدين، والفوز على نظرائهم

 الرئيسة المؤدية الى استخدام األلعاب اإللكترونية.
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يعد أبرز اآلثار السلبية التي يعاني منها طالب المرحلة الثانوية عنند ، من وجهة نظر المرشدين الطالبيين، أن إجهاد العين .3 

، من وجهة نظر المرشندين الطالبينين، لغة التهديد بشكل كبير ضد اآلخرين وأن استخدام، استخدامهم لبلعاب اإللكترونية

 ال يعد ضمن اآلثار السلبية الرئيسة على طالب المرحلة الثانوية بمحافظة البكيرية الستخدام األلعاب اإللكترونية.

التني تسناعد األهنالي علنى وقاينة يعتبر أحد األساليب الرئيسة والمهمنة ، من منظور الخدمة االجتماعية، أن تثقيف الوالدين .6

منن منظنور الخدمنة ، وأن التطنوي فني مؤسسنات مجتمعينة غينر ربحينة، أبنائهم من مخاطر اسنتخدام األلعناب اإللكترونينة

ال يعد أحد األساليب الرئيسة والمهمنة التني تسناعد األهنالي علنى وقاينة أبننائهم منن مخناطر اسنتخدام األلعناب ، االجتماعية

 اإللكترونية.

 صيات الدراسة تو

 توصي الباحثة بما يلي:، بناًء على نتائج الدراسة السابق ككرها

ضرورة ملئ وقت الفراغ لدى طالب المرحلة الثانوية وحثهم على ممارسة أنشطة رياضية واجتماعينة )االشنتراك فني  .0

فني تقلينل اسنتخدام األلعناب النذي يسناهم ، الخ( التي تعنود علنيهم وعلنى مجنتمعهم بالفائندة، النوادي والمخيمات الصيفية

 االلكترونية.

واالهتمنام بنأن تكنون أللعناب اإللكترونينة متوافقنة وثقافنة المجتمنع وكات مقومنات تجنذب ، الحر  على رقابة الشنباب .8

 الطالب نحوها.

ش ضرورة تثقيف وتوعية أولياء األمور بالجوانب اإليجابية والسلبية لبلعاب اإللكترونية عن طرينق عقند نندوات وور .4

 األلعاب اإللكترونية. إلدمانعمل تتناول موضوي اآلثار السلبية 

 :مراجع الدراسة

(. التدابير الواقية من جرائم البورصات في االقتصاد والفقه 8104محمد حسن علي )، وعلوش، أحمد بصري، إبراهيم

 (.44)07، اإلسالمي: دراسة مقارنة. مجلة التجديد

 القاهرة.، مجموعة النيل العربية، تجاهات المعاصرة في ممارسة الخدمة االجتماعية( اال8112مدحت محمد )، أبو النصر

أنماط استخدام ألعاب اإلنترنت اإللكترونية والثارها: دراسة على عينة من االطفال الذكور في ( 8105)هند خالد، الخليفة

 دية لعلم االجتماي والخدمة االجتماعية. الجمعية السعو -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، المجتمع السعودي

مخاطر اللعب االلكتروني على ممارسة أخصائي الجماعة لدوره مع جماعات النشاط  (8113نهى سعدي أحمد)، مغازي

كلية الخدمة  -جامعة حلوان ، دراسة مطبقة على المدارس الثانوية بندارة وسد التعليمية باإلسكندرية المدرسي:

 االجتماعي. 

مكتبة ، من مأمنه يؤتى الحذر األلعاب اإللكترونية خطر غفلنا عنه يهدد األسرة والمجتمع (0340)يز العزفهد بن عبد ، فيليالغ

 .الملك فهد الوطنية. الرياض

 .0386 العدد الثالث والعشرون ـ كو القعدة المتميزة:( 0طفلك واأللعاب اإللكترونية مزايـا وأخطـار) (8113) .أبو جراا
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(. العالقة بين المخططات المعرفية الالتكيفية في خدمة الفرد وإدمان األلعاب اإللكترونية لدى 8181ندا محمد سيد. )ر، أحمد 

 (.60)4، عينة من الطالبات الجامعيات: دراسة تنبؤية. مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

 الجزائر. ، . جامعة محمد خيلر]أطروحة ماجستير[نف المدرسي (. األلعاب االلكترونية والع8105سميحة. )، برتيمة

العالقة بين لعبة البوبجي والميل إلى ، (8181أيمن أحمد )، ماجدة عبدالعزيز الكريميين، المجاليرامي عبدالحميد، الجبور

ن أهالي إقليم العنف لدى األبناء من وجهة نظر اآلباء واألمهات في المجتمع األردني: دراسة مسحية على عينة م

 0العدد، 37المجلد ، عمادة البحث العلمي -الجامعة األردنية ، الشمال

(. التأثير السلبي للعبة فري فاير على األطفال. المركز الديمقراطي العربي. )ورقة مقدمة للمؤتمر 8181خلرة. )، حديدان

جوان.  2و 7يومي ، Covid-19ة فيروس الدولي العلمي(. "األلعاب االلكترونية وتأثيرها على الطفل في ظل جائح

 ألمانيا.، برلين

هـ(. فاعلية األلعاب التعليمية اإللكترونية على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم. 0341عبيد بن مزعل بن عبيد. )، الحربي

 المملكة العربية السعودية.، جامعة أم اقرى، ]أطروحة ماجستير[

كلية االقتصاد ، االثار االجتماعية لمدمان االلكتروني على طالب جامعة النجاا الوطنية(. 8105احالم نظام وليد. )، خفش

 فلسطين.، جامعة النجاا الوطنية، والعلوم االجتماعية

المجلة ، ببجي نموكجا االنترنت: لعبة( العالقات االجتماعية لمستخدمي االلعاب اإللكترونية عبر 8103نورا طلعت )، رملان

 عشر.العدد الرابع ، نشر العلميالعلمية لل

(. االنعكاسات التربوية الستخدام األطفال لبلعاب اإللكترونية كما يراها معلمو وأولياء أمور 8106ماجد محمد. )، الزيودي

 (.0)01، طلبة المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة. مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية

(. التداعيات السلبية إلدمان األلعاب االلكترونية: دراسة ميدانية على طالب المرحلتين الثانوية 8181إبراهيم هالل. )، العنزي

 (.4)45، والجامعية بمدينة الرياض. المجلة العربية للدراسات األمنية

دانية على تالميذ دراسة مي، الجزائر، (. إدمان األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتنمر في الوسد المدرسي8102قدي سمية. )

 (.01ي)، المرحلة االبتدائية بوالية مستغانم. مجلة التنمية البشرية

(. أثر األلعاب اإللكترونية على السلوكيات لدى األطفال: دراسة وصفية تحليلية على عينة من األطفال 8108مريم. )، قويدر

 الجزائر.، جامعة الجزائر، المتمدرسين بالجزائر العاصمة

تصور مقترا للتعامل مع اآلثار المترتبة على استخدام الشباب الجامعي لشبكات ، (8106) عبد هللاإبراهيم محمد ، الكعبي

، 76العدد ، مجلة كلية اآلداب، رسالة ماجستير غير منشورة، التواصل االجتماعي من منظور الخدمة االجتماعية

 .كلية اآلداب القاهرة: جامعة

 (. األلعاب اإللكترونية وأثرها الفكري والثقافي. المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية.8107حيدر محمد. )، الكعبي
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جامعة الملك ، (. أثر معطيات ومظاهر مجتمع المعرفة على الطفل صحي أو اجتماعي اًو نفسي8108نحو مجتمع المعرفة. ) 

 (.33)، عبد العزيز. مركز الدراسات االستراتيجية

عبد مسحية لعينة من تالميذ ثانوية األمير  المراهقين: دراسة( أثر األلعاب اإللكترونية عبر االنترنت على 8103كوثر )، هاني

 .جامعة الجيالني بونعامة خميس مليانة، مدينة خميس مليانة رالقاد
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