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هدف البحث إلى الكشفففن عل الع قة بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسفففلوق اءسفففتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسففف ة 

ا لمت ير الافففن الدراسفففي، ةالتعرف على بإدارة تعليم صفففبيا، ةالتعرف  على الفرةق في مسفففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية تبعل

ا لمت ير الافن الدراسفي، ةالكشففن  الفرةق في مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسف ة بإدارة تعليم صفبيا تبعل

( مالبة ادتِْرَن 048اإللكترة ية، ةبلغ عدد المشفففففاركا    عل إمكا ية التنبؤ بسفففففلوق اءسفففففتطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل

ب ريطة عشفوايية مل مكات  التعليم التابعة إلدارة تعليم صبيا ةهي   صبيا، بي،، ممد، هرةإل، فيفا، العيدابي، الريث، الدرإل، 

لعاإل اإللكترة ية، ةمطيان هـفففففف، ةلتحطيف أهداف البحثد استلدمح الباسية  مطيان إدمان اا2441هـفففففف  2441الداير( مل العام 

(د لمعالجة البيا ا  إساففاييالا، ةتوصففلح  تاي  البحث إلى  SPSSاءسففتطواب   ك هما مل إعداد الباسية(، ةتم اسففتلدام بر ام   

( بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسففففلوق اءسففففتطواب، ةةجود 8082ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إساففففاييالا عند مسففففتوا  

( بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةأبعاده، ةسفففلوق اءسفففتطواب ةأبعاده، 8082قة ارتبامية مردية دالة إسافففاييالا عند مسفففتوا  ع 

( فأقل في مسففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية ةجميأ أبعاده عدا بدعد 8080ةعدم ةجود فرةق ذا  دءلة إساففايية عند مسففتوا  

ا لمت ير الاففن، كما أسففر  النتاي  عل ةجود فرةق ذا  دءلة إسافايية عند مسففتوا ااعراض اء سفحابية ةبدعد الافرا ع تبعل

( فأقل في مسفففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية بيل ال البا  في الافففن  ااةا، اليا ي( المتوسفففا ةال البا  في الافففن 8080 

اي  ا  في الان  ااةا، اليا ي( المتوسا، ةكشفح النتاليالث المتوسا سوا  البعد اليا ي  ااعراض اء سحابية( لاالح ال الب

ا عل إمكا ية التنبؤ بدرجة سفففففلوق اءسفففففتطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية، ةفي مفففففوب ه ه النتاي   قدمح  أيضفففففل

 الباسية عدد مل التوصيا  ةالبحوث المطترسة0

 إدارة تعليم صبيا0 ،مالبا  المرسلة المتوس ة ،سلوق اءستطواب ،إدمان االعاإل اإللكترة ية الكلمات المفتاحية:
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Electronic Games Addiction and its Relationship to Bullying Behavior among Middle 

School Students in Sabya Educational Administration 

Abstract: 

    The research objective to revealing the relationship between electronic games addiction and bullying 

behavior among middle school students in Sabya Educational Administration, and to identify the 

differences in the level of electronic games addiction among middle school students according to 

school grade variable. Also, to identify the differences in the level of bullying behavior among middle 

school students according to school grade variable. Beside uncovering the possibility of predicting 

bullying behavior through the degree of addiction to electronic games among middle school students. 

The participants were (840) middle school students from Sabya Educational Administration, chosen 

randomly from the following sectors (Sabya, Bish, Damad, Houroub, Fifa, Al-Eidabi, Al-Rith, Al-

Darb, and Al-Daier) in 1442\1443 AH. 

To achieve the research objectives, the researcher used the electronic games addiction scale, and the 

bullying scale (prepared by the researcher). To process data statistically, the (SPSS) program was used. 

The results of the research concluded: the presence of a direct statistically significant correlation at the 

level (0.01) between the addiction of electronic games and the behavior of bullying, and the presence 

of a direct statistically significant correlation at the level (0.01) between the addiction of electronic 

games and its dimensions, the behavior of bullying and its dimensions, and the absence of statistically 

significant differences At the level of (0.05) or less in the level of addiction to electronic games and 

all its dimensions except for the withdrawal symptoms and the conflict dimension, according to the 

variable of the class. The results also revealed that there were statistically significant differences at the 

level (0.05) and less in the level of addiction to electronic games among female students in The (first, 

second) middle grade and the female students in the third intermediate grade about (the second 

dimension: withdrawal symptoms) in favor of the female students in the (first, second) intermediate 

grade, and the results also revealed the possibility of predicting the degree of bullying behavior through 

the degree of addiction to electronic games, and in light of this Results The researcher presented a 

number of recommendations and proposed research. 

Keywords: Electronic Games Addiction, Bullying Behavior, Middle School Students, Sabya 

Educational Administration 
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 مقدمة البحث:. 1

ديل إذ كان ذة س، غير ان ه ا التطدم البشففففففرية في كيير مل جوا   الحياة ةال ي افاديعي، عالمنا اليوم تطدما تكنولوجيا مفففففلما 

ه ه السفففففلبيا  ظهر إدمان اءلعاإل اإللكترة ية  أكبرداص، ةمل  ةاليافعيل بشفففففكلعلى المجتمأ بشفففففكل عام  هظهر  جليا آثار

 0اءستطوابساعد  بشكل مباشر في ت  ية بعض التارفا  السلبية منها ظاهرة  ةالتي بدةرها

سيث إن ه ه االعاإل  المتسفففففارع، التكنولوجي الت ور متسفففففارعة  تيجةةلطد ظهر  االعاإل اإللكترة ية ةا تشفففففر  بافففففورة 

ا تأد  ةأصفففبححا مل قِبل ال  إل ةال البا ، عليه كبير بإقباا تتمتأ اإللكترة ية ا سيزل سفففلوكياتهم  يف ةأثََّر  أةقاتهم، مل كبيرل

جح ةأد قياتهم، َر  االعاإل ه ه فتدرَّ م عليه مل هي ما إلى ةصففلح ستى ةةامفح كبير بشفكل ةتَ وَّ الحة مبهر  الاففو تطني تطدُّ

 (٠٨١0، ص٦١٠٢ ةآدرةن،

ف منظمة الافففحة العالمية   ( إدمان االعاإل اإللكترة ية بأ ه "  ما سفففلوق مسفففتمر أة متكرر بشفففدة كافية يؤدي إلى WOHتعرا

غيرها مل مجاء  العمل الهامة"  تأثيرا  كبيرة على الحياة الشفففففلافففففية أة اءسفففففرية أة اءجتماعية أة التعليمية أة المهنية أة

ةيتميز ه ا اءمفف راإل بسففي رة مففعيفة، مأ إع اب أةلوية متزايدة ل لعاإل، ةاءسففتمرار في زيادة معدا ممارسففتها، ةيعرف 

 أيضال باسم "ام راإل االعاإل" أة ام راإل "ألعاإل اإل تر ح"0

إلى أن ل لعاإل اإللكترة ية بعض اإليجابيا ، ميل  ( قد أشففففار  1818ةبالرغم مل أن بعض الدراسففففا  ميل دراسففففة العتيبي  

ت وير مهاراتهم في التفكير، ةتنمية التفكير البافففففري، إء أ اها أيضفففففال أشفففففار  إلى إن أكير سفففففلبياتها ةهو اإلدمان المفرم في 

 (18180اءستلدام، ةاكتساإل العادا  السيئة ةتكويل ثطافة مشوهة  العتيبي، 

 عل المشففك   المجتمعية ةااكاديمية ةاامنية ةااد قية التي تأتي  تيجة ا فاففاا مدمني تلع االعاإل ةتعتطد الباسية إ ه فضفف ل 

اإللكترة ية عل مجتمعهم ةمعايشفففتهم لتلع االعاإل، سيث ت يََّر  الكيير مل سففففلوكياتهم، ةغل  على أكيرهم سففففلوق اءسففففتطواب 

 ا بالعنن ةاإلثارة منها0  تيجةل لتأثُّرهم بتلع االعاإل، ةداصةل التي ترتب

يعتبر اءسفففتطواب ظاهرة قديمة ةجد  مأ ةجود البشفففر ةمتجددة، ة  سآل في االة ة اءديرة ا تشفففار ه ه الظاهرة في كيير مل ة

المؤسفسفا  ةمنها المؤسفسفا  التعليمية ةظهورها في الوسفا المدرسفي، سيث تعدد أشفكاا اءسففتطواب بيل ال  إل في المدارن، 

ويا  الدراسففففففية ةالمراسل التعليمية ةمنها المرسلة المتوسفففففف ة ةالتي تشففففففهد درة  ال البة مل مرسلة ال فولة ةجميأ المسففففففت

 (18180المتأدرة إلى بداية مرسلة المراهطة  عيسو ةبوشيربي، 

ا  ( شففففففكل مل أشففففففكاا العنن المماَرن في المجتمعا  عامة، ةفي المجتمعBullying اة التنمر ةتعتبر ظاهرة اءسففففففتطواب 

( 1882(0 ةقد أشفار  دراسفة الشواشرة ةآدريل  2811 ، ص1820المدرسفية على ةجه اللافوص بيل فئة ال لبة  شفريفي، 

إلى ةجود ث ثة أ واع مل اءسففتطواب، هي  اءسففتطواب الجسففدي  ةيدطاففد به إي اب الضففحية جسففميالا مل د ا الدفأ أة الضففرإل أة 

د به اسفففتلدام الكلما  إلذءا الضفففحية، أة إي اب مشفففاعره، أة المناداة تح يم ااشفففياب اللاصفففة به، ةاءسفففتطواب ال لفظي  ةيدطافففَ

باالطاإل أة الشففففتم أة التهديد، ةاءسففففتطواب اءجتماعي  ةيتميل في التأثير على االدريل ليسففففتبعدةا الضففففحية ةيرفضففففوه ليكون 

 معزةءل مجتمعيالا0
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ةميل ه ه السففففففلوكيا  تؤثر في ال لبة أ فسففففففهم إذا ما مدوِرسففففففح دادل البيئة المدرسففففففية، ةفي البناب اامني ةالنفسففففففي 

ا  ل تهديدل ةاءجتماعي للمدارن الملتحطيل بها، فمشفففكلة اءسفففتطواب عندما تنتشفففر بشفففكل متزايد دادل البيئة المدرسفففية، فإ ها تدشفففك 

ا ليس فطا لل لبة المتاسفميل ب ها، بل لعناصفر البيئة بأكملهاد مما ينعكس سفلبلا على المجتمأ بشفكل عام  ع اري ةالموسى، د يرل

(0 ةلطد أةلى علماب النفس ةالتربية عناية كبيرة بدراسففففة البيئة المدرسففففية ا ها مل أهم البيئا  التي تؤثر في بناب 08، ص1820

د اسفتطرار ال لبة ةمنها اءسففتطواب، فال ال  إذا ةجد  فسففه في بيئة شفلاففية ال ال  ةتوافطه0 ةعليه فطد أهتموا بالعوامل التي تهد

مدرسففففية يسففففودها اللوف مل اءعتداب ةالتهديدا  ةالنظرة الدة يةد فطد يؤدي ه ا إلى سدةث امفففف رابا  سففففلوكية ةاتجاها  

 (Mayhew et al., 20050سلبية تجاه  فسه ةمدرسته ةمجتمعه  

 مشكلة البحث وتساؤالته:. 1.1

ظلا اء تشففففار الرهي  للتكنولوجيا في أيدي ال  إل ةإدما هم على االعاإل اإللكترة يةد ةما ينت  عنها مل سففففلوكيا  في 

سففلبية تسففتنزف جهد العملية التعليمية ةتدضففعفه، ةاإلدمان على االعاإل اإللكترة ية يتسففب  في عزلة اابناب ةا  وايهم، فتجعلهم 

(0 ةه ا ما بينته  تاي  1818يظهر ذلع في سففففلوكياتهم غير المطبولة  عيسففففو ةبوشففففيربي، يفتطرةن إلى التواصففففل اءجتماعي، ة

( إن كل االعاإل اإللكترة ية تجعل ال فل التلمي  يميل إلى العزلة ةاء  واب على  فسفففه مما يؤثر في  موه 1821دراسفففة قويدر  

لعاإل العنيفة ةه ا ما يجعلهم عرمفة للسلوكيا  العدةا ية النفسفي ةاءجتماعي، كما أكد   فس الدراسفة أن أغلبيتهم يفضفلون اا

 (0 0-6 صص، 1821 قويدر، 

ةترا البفاسيفة أن المرسلفة المتوسفففففف فة مرسلة مهمة ةتأتي أهميتها كو ها تأتي في  هاية مرسلة ال فولة المتأدرة ةبداية مرسلة 

ية ةفسفيولوجية تدفأ المراهف إلى العنن، ةهي مرسلة ( إ ها مرسلة تتميز بأزما   فسف2201المراهطة0 ةالتي ذكر فيها زهران  

 (1460، ص 2201تتسم بالتمرد ةاليورة اء فعالية على اءسرة ةالمدرسة  زهران، 

إذ تسففبطها مرسلة البناب ااسففاسففية  تتوسفف هدةأن اءهتمام به ه المرسلة يرجأ الى تميز موقعها مل السففلم التعليمي، فهي 

ةتليهفا مرسلفة التعليم اليفا وي، ع ةة على أن هف ه المرسلة تشفففففف ل المرسلة العمرية التي تبدأ بالبلو  ةهي المرسلفة اءبتفداييفة، 

 (0 220، ص 1821ةالمراهطة، ةه ه مرسلة سرجة ةسساسة في عمر ال البا   العطيل، 

وق دمان االعاإل اإللكترة ية بسففففلةبنابل على ما تطدم يمكل تحديد مشففففكلة البحث في اإلجابة عل التسففففاسا الرييس االتي  ما ع قة إ

 اءستطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا؟

ة تساسء  فرعية، ةهي  ع مل ه ا السؤاا الرييس عدا  ةيتفرَّ

ا لمت ير هل توجد فرةق  20 في مستوا إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا تبعل

 اليالث(؟ -اليا ي  -الدراسي  ااةا الان 

ا لمت ير الان هل  10 توجد فرةق في مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسف ة بإدارة تعليم صفبيا تبعل

 اليالث(؟ -اليا ي  -الدراسي  ااةا 

ة سلة المتوسفف ة بإدارهل يمكل التنبؤ بسفلوق اءسفتطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المر 10

 تعليم صبيا؟
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 أهداف البحث:. 2.1

 يسعى البحث الحالي إلى تحطيف ااهداف التالية 

 الكشن عل ع قة إدمان االعاإل اإللكترة ية بسلوق اءستطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0 -

ا في مسفففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا التعرف على الفرةق  - مالبا  المرسلة المتوسففف ة بإدارة تعليم صفففبيا تبعل

 اليالث(0 -اليا ي  -لمت ير الان الدراسي  ااةا 

ا لمت ير  - التعرف على الفرةق في مسفففتوا سفففلوق اءسفففتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسففف ة بإدارة تعليم صفففبيا تبعل

 اليالث(0 -اليا ي  –الان الدراسي  ااةا 

بسففففففلوق اءسففففففتطواب مل د ا درجفة إدمفان االعفاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة الكشففففففن عل إمكفا يفة التنبؤ  -

 0المتوس ة بإدارة تعليم صبيا

 تاميم مطيان إلدمان االعاإل اإللكترة ية يناس  مالبا  المرسلة المتوس ة مل التعليم0 -

 المتوس ة مل التعليم0تاميم مطيان لسلوق اءستطواب يناس  مالبا  المرسلة  -

 أهمية البحث:. 1.1

 تكمل أهمية البحث الحالي في جا بيل   ااهمية النظرية، ةااهمية الت بيطية( 

 األهمية النظرية:. 1.1.1

يسففففتمد ه ا البحث أهميته النظرية مل أهمية الفئة المسففففتهدفة، ةهم مالبا  المرسلة المتوسفففف ة اهمية ه ه المرسلة مل  -2

 التعليم0

إذ يلطي البحث الضففففوب على  اءسففففتطوابديسففففاهم البحث بالكشففففن عل الع قة بيل إدمان االعاإل اءلكترة ية ةسففففلوق   -1

التي تناةلح الع قة بيل مت يرا   -في سدةد علم الباسية-ظاهرتيل هامة في مجتمعنا باإلمففففففافة إلى  درة الدراسففففففا  

 ودية0البحث لل البا  في المرسلة المتوس ة في البيئة السع

 إثراب المكتبة البحيية بالمعلوما  النظرية ةالمعرفية عل إدمان االعاإل اءلكترة ية ةسلوق اءستطواب0 -1

 

 األهمية التطبيقية: .2.1.1

 إمافة مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية ةمطيان لسلوق اءستطواب ل البا  المرسلة المتوس ة إلى المكتبة العربية0 -2

المتلاففاففيل في ه ه المجاء  على تطديم المسففاعدة الممكنةد للتلفين مل االثار السففلبية تسففاعد  تاي  البحث الحالي  -1

 لظاهرة اءستطواب، ةالتوجيه  حو اءستلدام اإليجابي الفعاا ل لعاإل اءلكترة ية بما يلدم العملية التعليمية0

 مصطلحات البحث:. 1.1

 :األلعاب اإللكترونية   

فَهفا  على أ هفا  " أي لعبة تفاعلية تشفففففف لها دةاير الكمبيوتر تتضففففففمل ااجهزة أة اا ظمة  Lowood (2019لوةد  عرا

 اءساسية " 
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فها الباسية إجراييالا على أ ها  جميأ االعاإل ذا  ال ابأ اإللكترة ي التي تستلدمها مالبا  المرسلة المتوس ة  0ةتدعر 

 :إدمان األلعاب اإللكترونية 

فَفه الفدرعفان   على أ ه  ا شفففففف اا ال ال  الدايم باالعاإل اإللكترة ية بشففففففكل يؤثر في سياته بملتلن ( 1، ص1826عرَّ

 المجاء  ااكاديمية ةاءجتماعية ةاء فعالية0

ففه البفاسيفة إجراييالا على أ ه  الدرجة الكلية التي تحاففففففل عليها ال البة في المرسلة المتوسفففففف ة على مطيان إدمان  ةتدعر 

 االعاإل اإللكترة ية0

 ستقواء:اال 

فَْته الريامي   ة أفراد، ةيتضفففمَّل اإلي اب الجسفففدي أة 0، ص 1826عرا تعمَّد ةمتكرر مفففد فرد أة عدا ( على أ ه  سفففلوق مد

 اللفظي أة اءجتماعي أة إت ف الممتلكا 0

فه الباسية إجراييالا على أ ه  الدرجة الكلية التي تحال عليها ال البة في المرسلة المتوس ة على   ءستطواب0مطيان اةتدعر 

 :المرحلة المتوسطة 

فَها السففففففنبل   لام التعليم، يَسففففففبطها التعليم اءبتدايي، ةيتلوها التعليم 18، ص 2220عرَّ ( بأ ها  المرسلة الوسفففففف ى مل سففففففد

 اليا وي، ةتش ل فترة زمنية تمتدا مل اليا ية عشرة ستى اللامسة عشرة مل العمر0

فها الباسية إجراييالا  بأ ه  ا الفترة الدراسية مل التعليم التي تشمل الان  ااةا، اليا ي، اليالث( المتوسا0ةتدعر 

 حدود البحث:. 5.1

 :يتناةا البحث ع قة إدمان االعاإل اإللكترة ية بسلوق اءستطواب0 الحدود الموضوعية 

 :بي،، مففففففمد، هرةإل، فيفا، مدارن التعليم العام بإدارة تعليم صففففففبيا للبنا  بمن طة جازان  صففففففبيا،  الحددود المكدانيدة

 العيدابي، الريث، الدرإل، الداير(0

 :مالبا  المرسلة المتوس ة في التعليم العام0 الحدود البشرية 

 :هـ24410الفال الدراسي االيا ي لعام  الحدود الزمانية 

 

 أدبيـات البحـث .2

 اإلطار النظري .1.2

 . (Addiction to electronic games) اإللكترونيةإدمان األلعاب  .1.1.2

ف  عطَّد، تفاعلي بفأ هفا   ظاماالعفاإل اإللكترة يفة تدعرَّ  المعلوما ، تلزيل ةمعالجة ل عبيل يمكل سيث آليالا، يعمل ما ةغالبلا مد
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 ,Shraifin & Aldaraan, 2017)قابلة للطيان   تيجة إلى يؤدي مما النظامد قواعد بواس ة اص ناعي صراع في ةالمشاركة

p 452) 0 

ف اا ااري     ( االعاإل بأ ها  جميأ االعاإل المتاسة بشكل إلكترة ي رقمي0 186، ص 1818ةتدعر 

ا يسهم في تكويل ثطافة ال فل ةبنايها مل جميأ الجوا  ، أي إن مريطة  ، ةةسفي لايدَعدا اللع  مدد ل ةظيفيالا لعالم ال فولةة تربويالا مهمال

اللع  لها أثرها البالغ في تكويل ثطافة ال فل ةإكسففابه الكيير مل المهارا  ةالمعارف ةاللبرا 0 ةقد أشففار  الدراسففا  إلى أن منأ 

ي عملية ةفي تشففكيل شففلاففياتهم بجميأ أبعادها ةمطوماتهاد فال فل يطضففاامفاا مل اللع  يكون سففببلا في إيجاد إعاقة في تربيتهم ال

 0(Khafeef et al., 2020, p 1468) ساعا  عديدة مل عمره في اللع 

ا االعاإل ه ه ةتدَعدا   فيها اإللكترة ية االعاإل كا ح ه ه اءجتماع  لو علماب ةيطوا ةاإليجابي، السفففففلبي فيها سدَّْيل، ذا سففففف سل

اإليجابيا   سعيد ةآدرةن،  الكيير مل لها لكان تربوي  ظامية ةبإشراف تراديص بموج  تنفي ها على يدحَرص رقابية مفوابا

 (1600، ص 1818

لَح  ا عيوبها، ةتزداد عيوبها أكير إذا تحوَّ ةمل د ا ما سففبف يتضففح للباسية أن االعاإل اإللكترة ية لها فوايدها ةلها أيضففل

اإلدمان، سيث إن الواقأ يشفهد أن ه ه االعاإل اليوم أصفحبح الش ل الشاغل لكيير مل ال  إل مل مرسلة الممارسفة إلى مرسلة 

ا قويالا على التنشفففففئة اءجتماعيةد ةله ا ينب ي الح ر  ةال البا ، كما أ ها اسفففففتحوذ  على عطولهم ةاهتماماتهم، ما جعل لها تأثيرل

 منها ةالحدا مل استلدامها0

 اب اإللكترونية:مفهوم إدمان األلع. 1.1.1.2

 ظهر  تعريفا  متعددة إلدمان االعاإل اإللكترة ية، منها ما يلي 

( إدمان االعاإل اإللكترة ية  عبارة عل ألعاإل تجعل ال فل يميل إلى العزلة اءجتماعية، 20، ص ٦١٠٦ (قويفدر يعرف

ةاء  واب على  فسفه، بالشفكل ال ي يؤثر بالسفل  في  موه الفكري ةالشفلافي ةاءجتماعيد سيث يدطل دةن أب الهم المفضليل في 

 العدةا ية ةالعنيفة0   اللعبة، بالشكل ال ي يجعلهم عرمة لكيير مل السلوكيا 

( إلى أ ه يمكل اعتبار اإلدمان على االعاإل اإللكترة ية أسد اءمفف رابا  النفسففية 108، ص 1818  د امبة ةااسمدةيشففير 

، كما ةرد  في الدليل العالمي (Gaming Disorder DSM-5)التي أشففففار إليها الدليل اإلساففففايي ةالتشففففلياففففي اللامس 

 0(ICD-11)عشرلتانين اامراض الحادي 

 ة، ملإدمان االعاإل اإللكترة ية يتضفففمَّل مجموعة مل ااعراض ااسفففاسفففية للشفففلص ال ي يدعا ي مل إدمان االعاإل اإللكترة ي

ء هماق باللع ، ةبرةز بعض ااعراض اء سحابية كالطلف ةالهيا  ةالحزن، التي تظهر عادةل عند اء ط اع عل اللع ، أهمها  ا

ة إلى قضفاب ةقح أموا في اللع  إلشباع الرغبة، ةالعجز عل دفض الوقح الملاَّص للع  ةفشل محاةء  ةالحاجة المتزايد

اإلق ع عنه، ةالتللي عل اا شفففف ة اادرا، ةفطدان الرغبة باءهتماما  المحبَّبة بسففففب  االعاإل، ةاءسففففتمرار في اللع  على 

د مل الحالة المزاجية السففلبية كالشففعور بال    أة اليأن، ةد ر فطدان الرغم مل المشففك   الناتجة عنه، ةاسففتلدام االعاإل للح

 ةظيفة أة ع قة بسب  اللع ، 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        199  

 ISSN: 2706-6495 

 
ا ستى يمكل تافففنين21بد مل اسفففتمرارية ه ه ااعراض ةالع ما  لفترة ء تطلا عل   ةء  يعا ي مل إدمان الفرد بأ ه ( شفففهرل

 0(Wei, Chen, Huang, & Bai, 2012, p 92)اإللكترة ية  االعاإل

ف االعاإل اإللكترة ية بأ ها  عبارة عل االعاإل التي تدعرض على الشففاشففا   الحاسفف ،  ةمل ثم تسففت يأ الباسية أن تدعر 

الهاتن النطاا، الب يسفتيشل، الفيديو(، ةهي شبيهة في معظمها باالعاإل الريامية التي يمارسها ال عبون، ةتحتوي ه ه االعاإل 

ة الطدم، ةسففباق السففيارا ، ةالماففارعة ةالم كمة، أة االعاإل الليالية ك زة الفضففاب ةسرإل النجومد على محاكاة سطيطيةد ككر

ةألعاإل الطتاا ةألعاإل البطاب،  ةيسففت يأ ال ع  أن يتحكم في مجرياتها ةعناصففرها ميل ادتيار ااسففلحة، أة ادتيار مشففاركيل، 

 ايد كييرة إء أن سلبياتها تتعدَّا فوايدها0أة محاربيل، أة ةمأ الل ا ةتنفي ها  ةلتلع االعاإل فو

 النظريات الُمفسِّرة إلدمان األلعاب اإللكترونية:. 2.1.1.2

ر ذلع مل ةجهة  ظر معينة، إء أن الجميأ  تلتلن النظريا  المفسفففففرة إلدمان االعاإل اإللكترة ية سيث أنا كل  ظرية تدفسففففف 

ر  أكد على أن الفرد ال ي يعا ي مل ذلع لديه دافأ إلى ممارسففة تلع االعاإل بكيرة، ةالبحث عل المتعة، أة قضففاب الوقح، سيث يدفسفف 

، ص 1818 د امبة ةااسمد، أ اففففففار  ظريفة التحليفل النفسففففففي اإلدمفان على اللع  بكو ه يدحط ف للفرد الل ة، ةالتنفيس اء فعالي

ر أ اففار  ظرية بياجيه اللع  بأ ه مريطة تدمي ل ( 101  العالم اللارجي ليت بم مأ المل  ا  ةالنظم المعرفية لدا الفرد، بينما يدفسفف 

، أمفا رةاد النظريفة السففففففلوكيفة فيرةن أن إدمفان االعاإل اإللكترة ية يكون بدافأ التوتر (112، ص 1828 عيمفان، الطفايم بفاللعف  

، ةالنظرية اءجتماعية (101ص  ،1818 د امبة ةااسمد،  (1822ةالطلف الف ي يعفا يفه الشففففففلص في سياته اليومية  العباجي، 

ر ظاهرة اإلدمان بشففكلم عام على أ ها رغبة اإل سففان الكامنة في التفوق ةالسففي رة على االدريل د ةمل ثم ترا ( 1886 غا م، تدفسفف 

 إلدمان االعاإل اإللكترة ية0  الباسية أن  ظرية التحليل النفسي هي أقرإل تلع النظريا  إلى الواقأ في تفسيرها

 مميزات األلعاب اإللكترونية:. 1.1.1.2

ل عمليفة اتلاذ الطرار،  أ هفا  قفدالعفاإل اإللكترة يفة في ةيمكل إيجفاز فوايفد ا تزيفد مل ااداب المعرفي ل فراد كمفا تدحسفففففف 

أ على الطرابة بحيث يج إل الحوار الطايم بيل الشفففففلافففففيا  ال ع  فيطرسه ةيدنم ي مهارا  الطرابة اللاصفففففة به  ةتدشفففففج 

ا التفكير اءسففففتراتيجي ةالمهارا  المن طية 20، ص ٦١٠٦ قويدر،   لعاإل اإللكترة يةاا ةك لع تعمل(، ةتشففففح  أيضففففل

 ,Raffe & Parween, 2017) على توميد الع قة بيل االباب ةاابناب، ةتطترح الترةي  لها كأداة لترابا أفراد ااسففرة

p 3611).  ةتزيد اءهتمام بالتكنولوجيا الحديية، ةتسفففاعد على التواصفففل مأ النان مل د ا العالم اءفترامفففي، كما أن

اإللكترة ية أ ها تدسففففففتلدم كأدةا  للتدريس مل د ا تضففففففمينها مواد تعليمية، كما يمكل مل مل أهم إيجفابيفا  االعفاإل 

 د لها تنمية المهارا  الحياتية الملتلفة ةتَحسينها، باإلمافة إلى أ ها تدكس  العملية التعليمية المتعة0

 سلبيات األلعاب اإللكترونية:. 1.1.1.2

  على عدة جوا   اهما ةتكونلكترة ية لعاإل اإلاا ةسلبيا  إدمانتتعدد امرار 

ةك لع  ةآءم المفاصل، إصابة الجهاز العظمي ةالعضلي باالءم ةداصةل آءم في أسفل الظهرةالبد ية   ةاةءل اءمرار الاحي 

(200، ص 1820الزيودي   (زيادة الوزن، ةهشاشة العظام  
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 & Souza ةاإل  وايية0زدياد السفلوق العنين ةارتفاع معدا جرايم الطتل، ةاءغتااإل، إ ةاءجتماعية ثا يا اامفرار النفسفية 

Freitas (2017, p 422) 

عل المدرسففة اة النوم في الاففن إثر السففهر في  اة التأدر تيجة عدم التركيز .مففعن التحاففيل العلميثاليال اامففرار التربوية  

 (200، ص 01820 الزيودي  ممارسة اءلعاإل

، ص 1820  الزيودي، ه ه االعاإل ةهي في ال ال  دديلة عل اليطافة اءم ةثطافا  منتجيلالتأثر بطيم ا  اامفففرار اليطافية  رابعل 

200) 

 أنواع األلعاب اإللكترونية: .5.1.1.2

 المسففتلدم تفاعل على ةتعتمد ةاإلثارة المتعة   أةءل ألعاإل(٤، ص ٦١٠٢ كما ذكرها  سسففل، أ واع ث ثة اإللكترة ية ل لعاإل

 بيل التوازن إلى التعليمية ةتهدف ثاليال االعاإل ،ال كاب ةتعتمد على المحاكاة المن طية في اتلاذ الطرار ألعاإل ثفا يال  .مأ اللعبفة

 .للمستلدمسهلة  ب ريطة ةمهاراتها المعرفة ةاكتساإل المتعة

 أسباب إدمان األلعاب اإللكترونية:. 2.1.1.2

 Salama & Attaryةهنفاق العفديفد مل ااسففففففباإل التي تؤدي إلى إدمان االعاإل اإللكترة ية كما ذكرها سفففففف مة ةالع اري 

(2019, p 288)منها ما يلي ،: 

قة0 -2 مدوها يهدفون مل ةرايها تحطيف أرباح كييرة، ةله ا فإ هم يعرمو ها باورة مدشوا  أن تلع االعاإل هدفها ربحي، فمدام 

 تلع االعاإل بحيث تشتمل على م امرا  ةأسداث مرعبةد بهدف زيادة عدد ال عبيل0يتم تاميم  -1

م تلع االعاإل باورة فيها تَحدٍّ لطدرا  ال ع د مما يدفعه إلى ب ا الجهد في سبيل الفوز0 -1  تدامَّ

ه ستى زب ال ي يليتدعَرض تلع االعاإل في صفورة سلطا  متسففلسففلة، فإذا ا تهى ال ع  مل جزب معيل دفعه فضففوله إلى الج -4

 يضيأ الوقح بالساعا  دةن أن يشعر0

 أنواع إدمان األلعاب اإللكترونية:. 2.1.1.2

 Shraifin & Aldaraanتم تاففففنين إدمان االعاإل اإللكترة ية ةفطال لنوعها إلى  وعيل كما أشففففار شففففريفل ةالدران 

(2017, p 454) ةهما ، 

ةيعني إدمان االعاإل اإللكترة ية التي تتضففففمل مدهمة ةاسدة فطا، ةيلعبها ءع  إدمان المهمة الواسدة ذا  النهاية المحددة   (2 

 .ةاسد، إذ عندما يطوم ال ع  بإ هاب ه ه المهمة أة عندما يدحرز  تيجة معينة، فإن اإلدمان عليها غالبلا ما ينتهي

ان االعاإل اإللكترة ية التي ء تتضففففففمل مهمة إدمفان المهمفة الواسفدة أة المهفام المتعفددة التي ليس لهفا  هفايفة محددة  ةتشففففففمل إدم (1 

   ةاسدة، ةليس لها  هاية، ةيلع  ه ه االعاإل عدد متنوع مل ال عبيل عبر اإل تر ح0

مل  واحم ملتلفةد فتداففنَّن ةفطلا لنوعها، أة الوظيفة  (Electronic gamesاإللكترة ية  هناق مرق متعددة لتاففنين االعاإل ة

لها للموموع،ةالهدف مل إعدادها، أة   تدانَّن ةفطلا لموموعاتها، أة ل ريطة تَناةد

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        201  

 ISSN: 2706-6495 

 
 (2210-221 صص، 1818ةالبوسعيدي   بسيو ي كما أشار أة تدانَّن ةفطلا للمراسل العمرية 

 قياس إدمان األلعاب اإللكترونية:. 2.1.1.2

 اإللكترة ية، توصلح إلى ما يلي  بعد ام ع الباسية على البحوث ةالدراسا  السابطة التي استلدمح لطيان إدمان االعاإل

( مفردة، ةمطيان سففلوق إدمان اإل تر ح ال ي 18( ةتكون المطيان مل  1820مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية لـففففففف  أبو بكر، 

( مفردة موزعة على سفففففح أبعاد ةهي   السفففففي رة أة البرةز، ت ير المزا ، التحمل، 48( ال ي تكون مل  1826أعده  الدهام، 

زعح على أربعة أبعاد  (18( ال ي تكون مل  1826عراض اء سفففحابية، اء تكان، الافففراع(، ةمطيان  دراةشفففة، اا مفردة ةد

 ةهي   بدعد مبا السلوق، بدعد التجن ، بدعد العزلة اءجتماعية، بدعد الحرمان مل اإل تر ح(0

التالية   التحمل، ااعراض اء سحابية، السمة البارزة،  ه ا البحث مل د ا اابعاد اإللكترة ية فيةسفوف يدطان إدمان االعاإل 

 الاراع، اء تكان، سوب اءستلدام(0

 .(Bullying behavior)سلوك االستقواء  .2.1.2

 مفهوم االستقواء: .1.2.1.2

 ةرد  تعريفا  متعددة ل ستطواب، أهمها ما يلي 

النفسففي أة الجنسففي، ةيحاففل مل مرف قوي مدسففيِ ر تجاه  اءسففتطواب  سففلوق مطاففود إللحاق ااذا الجسففمي أة اللفظي أة

فرد مفففعين، ء يتوقأ أن يردا اءعتداب عل  فسفففه، ةء يدبادا الطوة بالطوة، ةك لع ء يدبلغ عل سادثة اءسفففتطواب للراشففففديل ِمل سوله 

 (2680، ص 1822 الابحيل ةالطضاة، 

ا مل أشكاا العنن (Bullying) اءسفتطواب كما يدَعدا  المدماَرَسة في المجتمعا  المدرسية، ةقد لطي اءهتمام اةا مرة  ةاسدل

، سيث لم يكل هناق تعرين دقيف له ه الظاهرة، فومففأ تعريفلا شففام ل له (Olweus)في سففتينيا  الطرن المامففي على يد أةليس

ف اءسففتطواب بأ ه  أيا سففلوق عدةا ي يمارسففه  د سففما  اءسففتطوابد إذ عرَّ الفرد على فرد آدر باففورة دةرية، ث ثة محكا  تدحد 

 (2660، ص 1820ةيلحف به أذا لفظيلاا أة جسديالا، باورة مباشرة أة غير مباشرة  الزعبي، 

تعمَّدة مل جا   تلمي  أة أكير إللحاق ااذا بتلمي  آدر، ةيتم باففورة متكررة ةمواا  ا بأ ه  أفعاا سففلبية مد ف أيضففل ةيدعرَّ

 0(Han et al., 2017, p 1117)فعاا سلبية لفظيالا أة جسديالا أة رمزيالا أة إلكترة يالا الوقح، ةيمكل أن تكون ه ه اا

كما يشفير مفهوم اءسففتطواب المدرسفي إلى أ ه  أيا سففلوق عدةا ي أة غير مرغوإل فيه بيل ال  إل، ةهو بدةره يدا على 

 ,.Gaffney et al)سواب أكان لفظيالا أم جسديالا ادت ا في ال اقة لدا الشفلص المسفتطوي، بشفكل يشمل الهجوم على االدريل، 

2019a, p 113)0 

ف اءسفتطواب بأ ه  عبارة عل ظاهرة عدةا ية ةغير مرغوإل سفبف ماةمل د ا  ة تن وي على ممارس فيها، تسفت يأ الباسية أن تدعر 

غير قادريل على الدفاع عل أ فسفففففهم، العنن ةالعدةان اللفظي أة الجسفففففدي أة النفسفففففي مل قِبل فرد أة مجموعة أفراد  حو غيرهم 

إل المدارن، ةيتان ه ا السلوق بالتكرار،  بيل أكبر ةتنتشر ه ه الظاهرة بشكلم   م ا
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 ةيكون له آثار سلبية متعددة على الحالتيل  المستطوي ةالمستطَوا عليه(، ةيتعرمان للعديد مل المشك   النفسية ةاءجتماعية0 

م اءسففففتطواب، سيث تتدادل ه ه المفاهيم ةالماففففف لحا  بمافففف لح اءسفففففتطواب كما ذكرتها سنان ةهناق مفاهيم ذا  الاففففلة بمفهو

 1818 ) 

 التنمر  هو سالة مل السلوكيا  السلبية المتكررة ةيطاد بها اءي اب أة المضايطة تادر مل شلص قوي مد شلص ادر أقل قوة0

رض الحاق ااذا بشفففلص أدر، إما عل مريف الجرح الجسفففدي، أة العدةان  ةيطافففد بها  شفففام هدام أة تلريبي يطوم به الفرد ب 

 عل مريف اءستهزاب ةالسلرية0

 ةهو كل فعل أة تهديد يتضمل استعماا الطوة، بهدف إلحاق الضرر بالنفس أة باادريل0 العنن 

 لسلوك االستقواء: الُمفسِّرة النظريات .2.2.1.2

 اءستطواب فيما يلي تتميل النظريا  التي ساةلح تفسير سلوق 

 :Attachment Theoryالتعلق  نظرية -

م أسد التفسيرا  الطوية لسلوكيا  اءستطواب، ةالوقوع كضحية له ه السلوكيا ، سيث  سيث است اعح تلع النظرية أْن تدطد 

ث يرا أصففففففحاإل سي اعتمفد  هف ه النظريفة على  وع الع قفة التي تربا ال فل بمل يرعاه، ةداصففففففة اام د ا فترة ال فولة

النظرية أن اامفاا ممل يتعرمفون إلى اسفتراتيجيا  أبوية غير ثابتة غالبلا ما يسفتلدم اءستطواب كوسيلة لحل الاراع ةالتحكم 

 (2000، ص 1822في بيئتهم  محمد، 

 :النفسي التحليل نظرية -

لجنسفففففية ةالتي غالبا ما تسفففففعى ل شفففففباع فاءسفففففتطواب مل ةجهة  ظر فرةيد هو رد فعل مل إسبام ةتعويف للدةافأ الحيوية أة ا

ةتحطيف الرما ةالسرةر ةاءبتعاد عل المواقن المؤلمة، غير أن ه ا التوجه لم يلف الطبوا ةاءستحسان لدا الكيير مل أ ااره، 

دللر تفسيرا  أ فطد أثار ه ا التنظير الجدا ةالنطد ةالرفض  ظرال لرب ه جميأ  واسي النشفام اء سفا ي بالدافأ الجنسفي، بينما قدم

جديدة سيث قاا أن النشفففففام العدةا ي في ال بيعة البشفففففرية هو غريزة ةهو كفاح مل أجل الكماا ةالتفوق  ماففففف فى سجازي، 

 (2060، ص 2206

تفترض هف ه النظريفة أن عفدةان الفرد على االدريل هو تفريغ مبيعي ل فاقة العدةان الدادلية لدا الفرد ال ي تدلِحا عليه ة

ر سففلوق اءسففتطواب ةفطلا له ه النظرية بأن المسففتطوي يدسففطا ما يدعا يه مل إسباما  ةسففلوكيا  غير سففوية دادل إلشففباعها،  ةيدفسففا

 (٢٠0، ص ٦١٠٢ااسرة أة البيئة المدرسية على شلاية الضحية  اتجةل عل أسالي  التعامل غير السوية مأ الفرد  الدسوقي، 

 :السلوكية النظرية -

اهتمامهم على السلوق اإل سا ي ةقوا ينه الملتلفة، ةسلوق اءستطواب شأ ه شأن أيا سلوق يكتسبه  يركز رةاد ه ه النظرية

ز سلوكه مل قِبل اافراد المحي يل به  الفرد مل البيئة المحي ة ةفطلا لطوا يل التعلم، سيث ترا النظرية السلوكية أن المستطوي يدعزا

 ة بيل زم يهد مما يجعله يشعر بأ ه ملتلن ةمتميز،ميل الزم ب ةااصدقاب ةإسرازه درجة النجومي
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ا بحد ذاته، ةه ا يدفعه إلى إ شففاب ةبناب مواقن عدايية في اءعتداب   كما أن ساففوا المسففتطوي على ما يريده يدمي ل تعزيزل

يدماِرن أفكاره ةاسففتطوابه على اافراد المحي يل به مل زم يه، ةقلما كان يواجه عطابلا مل ااسففرة أة مل المدرسففة، ةإ ما يدترق 

 (٠٦0، ص ٦١٠٨على االدريل  العنيرا، 

 االجتماعي: التعلم نظرية -

إن  ظرية التعلم اءجتماعي ء تطلا أهميةل عل غيرها مل النظريا  التي تناةلح السفففلوق اءسفففتطوايي بالدراسفففة ةالبحث، 

  باءستطواب عاد رييسة فيما يتعلفر ه ه النظرية إلى ث ثة أبةيدعتبر با دةرا هو المؤسفس الحطيطي لنظرية التعلم اءجتماعي، ةتنظ

 شفأة ج ةر اءسفتطواب بأسلوإل التعلم ةالم سظة ةالتطليد، ةالدافأ اللارجي المدحر ض على اءستطواب، ةتعزيز اءستطواب، ةتؤكد 

تعلَّم مل د ا الم سظفة ةالتطليفد،  ةهناق ث ثة ماففففففادر يتعلم منها الفرد هف ه النظريفة على أن معظم السففففففلوق اءسففففففتطوايي مد

، ص 1882بالم سظة ه ا السفففففلوق، ةهي  التأثير ااسفففففري، ةتأثير ااقران، ةتأثير النماذ  الرمزية كالتلفزيون  السفففففميري، 

10 0) 

 :الثقافية التاريخية النظرية -

ا  ا في ثطافة المسفففتطوي، فما ي قيترا ه ه النظرية أن اءسفففتطواب يحدث في سفففياقا  اجتماعية ثطافية، ةأن لل ة دةرل ه مهمال

ا في ا فعاءل ةمهمال زة تدفعه إلى ممارسة اءستطواب، كما أن للعوامل اءجتماعية ةاليطافية دةرل عة ةمدعز   المسفتطوي مل سفياقا  مدشج 

عة لميل ه ه السفلوكيا   الط امي ة ، ص ٦١١٢الارايرة، ت وير سفلوق المتنمريل، ةداصفةل إذا توفر  البيئة اللافبة المدشفج 

٨٨0) 

 :العامة الضغوط نظرية -

يتوافف ةقوع الفرد مففحيةل ل سففتطواب مأ المفهوم الواسففأ لنظرية الضفف وم العامة التي تدفسففر عمليا  اء حراف ةدرق 

عمل لتي تالطفا ون مل د ا الطوا ةالفدةافأ الكامنة في البناب اءجتماعي، أة مل د ا اءسففففففتجابة للحوادث ةالظرةف البنايية ا

طلطا ، داصفةل عندما ء تدتاح ل فراد الفرصة لتحطيف أهدافهم المطبولة اجتماعيالا، ةء تتوقن ماادر الض وم على  كضف وم أة مد

ا المشففففاعر السففففلبية التي تحدث في  اإلسبام ال ي يعيشففففه الفرد عندما تسففففدا أمامه ال رق لتحطيف هدف ما، ةإ ما تتضففففمل أيضففففل

لمتنوعة، ةةقوع الفرد مففففففحية ل سففففففتطواب يكون متوافطلا مأ المفهوم الواسففففففأ لنظرية الضفففففف وم العامة المواقن اءجتماعية ا

 (٢٣0، ص ٦١١٢ السميري، 

 اإلحباط: نظرية -

ا عدةا يالا يستيير سلوق إي اب االدريل، ةه ا الدافأ ينلفض تدريجيالا بعد إلحاق ااذا بالشلص  سيث إن اإلسبام يدنت  دافعل

هياأل االدر،  ةتدسفففمَّى ه ه العملية بالتنفيس أة التفريغ اء فعاليد ان اإلسبام يدسفففب   ال ضففف  ةالشفففعور بالظلم، مما يجعل الفرد مد

للطيام بالعدةان ةاءسفففففتطواب0 ةتهدف ه ه النظرية إلى أن البيئة التي تدسففففففب  اإلسبام للفرد تدفعه إلى الطيام بسفففففلوق اءسففففففتطواب 

ئة المحب ة التي ء تسففاعد الفرد على تحطيف ذاته ةالنجاح فيها تدفعه  حو اءسففتطواب0 كما تؤكد النظرية أن ةالعنن، بمعنى أن البي

 كل سلوق استطوايي يسبطه موقن إسباميد فالسلوق اءستطوايي يحدث عندما يشعر الفرد بعدم قدرته على  يل ما يريده،

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        204  

 ISSN: 2706-6495 

 
 (٦٤٨٢0ص ، ٦١٠٨ةعندما يؤدر إشباع تلع الرغبا   سهيل ةباهض،  

مما سفففبف يتضفففح أن هناق العديد مل النظريا  التي ساةلح تفسفففير ظاهرة اءسفففتطواب، ةجميعها تؤكد على إلحاق ااذا 

باالدريل، ةيمكل تفسففير سففلوق اءسففتطواب مل د ا تلع النظريا  مجتمعةل، سيث يكتسفف  الفرد السففلوكيا  التي تتسففم بالعدةان 

  الكبار العدةا يةد فاامفاا ةالمراهطون يتعلمون السفففلوق اءسفففتطوايي عل مريف تطليد ةاءسفففتطواب مل د ا م سظة سفففلوكيا

سفففلوق الكبار، أة مل د ا النماذ  العدةا ية ل مفاا ةتطليدها، أة عل مريف تعزيز السفففلوق اءسفففتطوايي لمجرد سدةثه، أة مل 

  إلى التعزيز ةأثره في اكتسففاإل سففلوق اءسففتطواب، د ا الرغبة في الت ل  على الضفف وما ، كما أشففار  معظم تلع النظريا

ا في اكتساإل تلع السلوكيا  مل د ا الم سظة ةالتطليد للنماذ  اءجتماعية المتاسة في البيئة  ةأن للتنشئة اءجتماعية أثرها أيضل

ا ااقران أة في المدرسة، سيث إن سلوق التنمر يدَعدا سالة  م ج ة لسلوق ي سظه الفرد مل د ا المحي ة، سفواب ااسفرة أة َةسفَ

 أدواته أة أقرا ه في المدرسة0

 أشكال االستقواء:. 1.2.1.2

(د 210، ص 1824 سففففففعيففد،(، ة 080، ص 1821ل سففففففتطواب أشففففففكففاا متعففددة، منهففا مففا يلي  الطففداح ةعربيففا ، 

ة صفففالح ةجياد، ، (Gaffney et al., 2019b, p 15)ة ،(2810، ص 1820، ة شفففريفي، (Thornberg, 2018, p 145)ة

 ( 2110، ص 1822

 :اداة0سةيتميل في الضرإل، ةالطَْرص، ةالَشدا مل الشعر أة ااذن، ةالعرقلة، ةالدفأ، ةاستلدام أدةا   االستقواء الجسمي 

 :ةيتميل في قيام الفرد بتوجيه السففف ا ةالشفففتم، ةالافففرار على االدريل، ة شفففر الشفففايعا ، ةالسفففلرية،  االسدددتقواء اللفظي

 ةالك م الب يب، ةاالطاإل ةااسماب التي ينادا بها على المسترشديل المستطَوا عليهم0

 :ا، ةالرغبة في السففي رة يتميل في اإلقاففاب، ةال يرة مل  جاح االدريل، ةتشففويه السففمعة، ةاإلذء االسددتقواء االجتماعي

 عليهم0

 :هو أد  ممتلكا  المسترشديل بالطوة، ةتلريبها ةإت فها، ةسرقتها، ةإ كار أد ها0 االستقواء على الممتلكات 

 :يتميل في إصففدار ألطاإل جنسففية، اللمس ب ريطة ءأد قية، التحرج الجنسففي، اإلجبار على الحديث في  االسددتقواء الجنسددي

 أمور جنسية0 

 االستقواء: ودوافع أسباب .1.2.1.2

 Al-Raqqadل ستطواب أسباإل متعددة  فسية ةاجتماعية، ةتتحدَّد أهم أسـفـفبـفاإل اءستطــواب كما ذكرها الرقاد ةآدرةن  

et al. (2017, p 44)    فيما يلي 

 واب0ق اءستطااسرية اءقتاادية ةاءجتماعية التي يعي، فيها الفرد لها تأثير قوي على أن يسلع سلو الظرةف -

 السلوق العدةا ي، ةالرغبة في اءعتداب على االدريل0 -

 اإلصابة باءكتئاإل أة أيا مرض  فسي0 -
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 التدليل الزايد ةالحماية الزايدة0 -

 الشعور بالطوة ةالرغبة في التعدي على االدريل0 -

 0(Hall, 2017, p 47)ال ا   في تطدير أة  طص في الشلاية، ةجود ام راإل  -

ةمل ثم يتضفح  للباسية أن ل سفتطواب أسبابلا متعددة، بعضها اجتماعي ةبعضها ا فعاليد ةل لع فإ ه مل الممكل الت ل  

على ساء  اءسفففتطواب ةع جها مل د ا التعرف على ه ه ااسفففباإل، ةالت ل  عليها، ةمل الممكل أن يحدث ذلع مل د ا 

د ثطته المفطودة، ةالبعد عل العنن في التعامل مأ ال ال  سففواب في البيح أة تعزيز ثطة ال ال  بنفسففه ةمسففاعدته على اسففتردا

المدرسففة، ةمراقبته لكي ء يطوم بأيا سففلوق عدةا ي، ةمحاةلة بناب ع قا  صففداقة بينه ةبيل المحي يل به مل زم ب ةأدوة 

 الحاء  الشديدة قد يحتا  الفرد المستطويةأةلياب أمور ةمدرسيلد ستى يلر  مل تلع العزلة التي يعا يها، إء أ ه في بعض 

 للعرض على مبي   فسي، مل أجل إيجاد سل له ه المشكلة0 

 اآلثار السلبية التي تظهر على الشخص الُمستقَوى عليه:. 5.2.1.2

 .Goodenow et alكما ذكرها جود اة ةآدرةن  عليه هناق بعض الع ما  التي تظهر على الشففففففلص المسففففففتطوا

(2016, p 387) ةمل أهم ه ه الع ما  ما يلي ، 

ا عل أصففدقايه ةزم يه، ةستى عل أهله ةإدوته، ةيظهر  السففلوق اء عزالي ال ي يتل ه الشففلص المسففتطوا - عليه بعيدل

 .عليه سلوق اء عزاا عمال سوله

ال ال  ال ي يتعرَّض  على دوف ال فالف  مل ال هاإل إلى المدرسففففففة، ةه ه الع مة تدَعدا مل أكير الع ما  التي تظهر -

 المدرسة0ل ستطواب عليه، مأ ادت ق ااع ار مل أجل الت ي  عل 

هها  ةمل ثم يتضفح أن الشفلص المسفتطَوا عليه يطأ محية للمستطوي، فهو ء يست يأ أن يدفأ عل  فسه ااذا ةاإلها ة التي يدوج 

عل شعوره باءم هاد ةالظلم، ةيتعرَّض للسرسان ةشرةد له الشلص المستطويد ةله ا تظهر عليه مظاهر  فسية د يرة تدعب ر 

مه الدراسففي، ةيطأ فريسففة ل ذا النفسففي، ةالعزلة اءجتماعية، فهو ء يطوا أن يدافأ عل  فسففه، ةء يجرس  ال هلد مما يعوق تَطدُّ

إل مل ال هاإل إلى المدرسففففة، ةيفطد اليط ة بنفسففففه ةباالدريل، كما تظهر أن يدلبر الراشففففديل بما يتعرَّض له مل إسففففابة، ةقد يتهرَّ

ا إلى شلص عدةا ي0  ع ما  الكآبة، ةقد يتحوَّ

 قياس سلوك االستقواء: . 2.2.1.2

 بعد ام ع الباسية على البحوث ةالدراسا  السابطة التي استلدمح لطيان سلوق اءستطواب، إلى ما يلي 

زعح على 21( ال ي تكون مل  1820مطيفان سففففففلوق اءسففففففتطواب الف ي أدعفد مل قِبل العنزي   أبعاد ةهي   1( مفردة ةد

( لطيان سلوق التنمر ال ي تكون مل 1820ةمطيان  ددان،  ، ةاءستطواب التكنولوجيةاءستطواب اءجتماعي اءسفتطواب اللفظي، 

زعفح على بلعفديل ةهما  11  ( ال ي تكون مل 1821الجسففففففدي، التنمر اللفظي ةالمعنوي(، ةمطيان  عيمان،   التنمر( مفردة ةل

زعح على أربعة أبعاد ةهي   اءسفتطواب الجسفمي، اءسفتطواب اللفظي، اءستطواب اءجتماعي، ةبلعد اءستطواب مد 10  ( مفردة ةل

 (0ممتلكا  اادريل
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التالية   اءستطواب الجسدي، اءستطواب اللفظي، اءستطواب ةسفوف يلطان سفلوق اءسفتطواب في ه ا البحث مل د ا اابعاد 

 النفسي ةاءجتماعي، ةاءستطواب على الممتلكا (0

 البحوث والدراسات السابقة .2.2

 يتم عرض البحوث والدراسات السابقة في ضوء المحاور الثالثة اآلتية:

 البحوث والدراسات التي تناولت إدمان األلعاب اإللكترونية. .1.2.2

المتمدرسيل في المرسلة اءبتدايية0  إلى التعرف على أثر االعاإل اإللكترة ية لدا اامفاا (2012)هدفت دراسدة قويدر 

ي التحليلي، ( سففففففنة، ةاسففففففتلدمح الدراسففففففة المنه  الوصففففففف21 -0( مفل تتراةح أعمارهم ما بيل  188ةادتفار  البفاسية  

ةاسففتلدمح أسففلوإل المسففح التربوي ةأدةا  كمية ةإساففايية لجمأ البيا ا  ةتحليلها، ميل اءسففتبا ة ةالمطابلة ةالم سظة، ةقد 

أظهر  النتاي   أن االعاإل اإللكترة ية في مطدمة النشفففففاما  الترفيهية التي يحبها اامفاا المدرةسفففففون ةيميلون إلى شفففففرايها 

ارسففتها غير مراقبة ةذلع على سسففاإل الدراسففة مما يؤثر في تحاففيلهم الدراسففي، أما عل  وعية االعاإل فإن ةاقتنايها، ةأن مم

ا لممارستهم المتكررة له ا النوع مل  أغلبية اامفاا يفضفلون االعاإل العنيفة، ةه ا ما يجعلهم عرمفة للسفلوكيا  العدةا ية  ظرل

البعد عل مجتمعاتنا سففففواب مل  اسية الطيم أة مل  اسية السففففلوكيا  أة مل  اسية  االعاإل التي تدنسففففَ  إلى المجتمعا  البعيدة كل

العطيدة الدينية، ةأن كل االعاإل اإللكترة ية تجعل ال فل يميل إلى العزلة اءجتماعية ةاء  واب على  فسففففففه مما يؤثر سففففففلبلا في 

المفضففليل ةه ا ما يجعلهم يتطماففون شففلاففيا  غير  موه الفكري ةالشففلاففي ةاءجتماعي، ةأغلبية اامفاا يطلدةن أب الهم 

 شلاياتهم تكون مبنية سس  مبادئ ةقيم الب ل ال ي يفضلو ه0

معرفة مسففففففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية ةمسففففففتوا ك ل مل المشففففففك   ااكاديمية  إلى( 2012وهدفت دراسددددددة الدرعان )

( مال  ةمالبة مل ملبة المدارن في المملكة العربية السعودية، 642سة  ةاءجتماعية ةاء فعالية ةالع قة بينهم ةبلغ عينة الدرا

في مففففوب مت يرا  الجنس ة وع اءلعاإل ةالترتي  الوءدي لل ال ، ةاسففففتلدمح الدراسففففة المنه  الوصفففففي ال بطي ةأظهر  

رجة جتماعية ةاء فعالية ةالدالنتاي    أن مسففتوا اإلدمان على االعاإل اإللكترة ية لدا ال لبة منلفض ةمسففتوا المشففك   اء

الكلية على المطيان جاب  منلفضفففة، ةمسفففتوا المشفففك   اءكاديمية جاب  بدرجة متوسففف ة، كما أشفففار   تاي  الدراسفففة إلى 

بففالع قففة بيل اإلدمففان على االعففاإل اإللكترة يففة مل جهففة ةبيل كففل مل ةجود فرق جوهري بيل معففاملي اءرتبففام اللففاصففففففيل 

 ةالمشك   اءكاديمية مل جهة أدرا، يعزا لمت ير الجنس لاالح ال كور مطار ة باإل اث0 الية ةاءجتماعيةالمشك   اء فع

( سففففنة في 20 -6إلى الكشففففن عل تأثير االعاإل اإللكترة ية على اامفاا ةالمراهطيل مل سففففل   (2020هدفت دراسددددة العتيبي )

أهمية االعاإل اإللكترة ية في الفضفففاب السفففيبرا ي، ةدافففايص االعاإل  الفضفففاب السفففيبرا ي، ةذلع مل د ا التعرف على كلٍّ مل

اإللكترة ية في الفضففففاب السففففيبرا ي، ةمميزا  االعاإل اإللكترة ية في الفضففففاب السففففيبرا ي، ةتحديد أهم االثار اإليجابية ةالسففففلبية 

لَح الدراسفففة ل لعاإل اإللكترة ية على اامفاا ةالمراهطيل0 ةقد اسفففتلدم الباسث المنه  الوصفففف ا للبحث0 ةقد توصفففَّ ي المكتبي منهجل

ا التسفففلية ةشففف ل الفرا ،  إلى العديد مل النتاي ، أهمها  أن أكير دافففايص االعاإل اإللكترة ية ألعاإل المتعة ةاإلثارة ةتهدف عمومل

د اامفاا ةالمراهطيلة علوما  أفكار ةمعلى  في الحاوامواجهة التحديا  المتضمَّنة في االعاإل اإللكترة ية ةتساعدهم على  تدعو 
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جديدة ةت وير مهاراتهم في اسفففففتلدام الحاسفففففوإل ةتنمية التفكير البافففففري، ةكان مل أكير سفففففلبياتها اإلدمان المفرم ل سفففففتلدام، 

ةاكتسففاإل العادا  السففيئة، ةتكويل ثطافة مشففوهة، ةمففعن التحاففيل الدراسففي، ةإهماا الواجبا  المدرسففية، ةالعزلة اءجتماعية 

 اللع  المنفرد ةالتوتر اءجتماعي0  بسب 

 البحوث والدراسات التي تناولت سلوك االستقواء. .2.2.2

إلى الكشن عل ع قة اءستطواب بالض وم التربوية لدا المراهطيل في محافظة عجلون، استلدم ( 2012هدفت دراسدة طوالبة )

مل ملبة الاففوف   اليامل ةالتاسفأ ةالعاشفر(، ةاستلدم ( مال  ةمالبة 010فيها المنه  الوصففي ةتكو ح عينة الدراسفة مل  

(، ةأظهر   تاي  الدراسفففة ةجود فرةق دالة 1822( الم ور مل قبل صفففبيحا   1882الباسث مطيان اءسفففتطواب ابي غزاا  

تاي    اسافففاييال في اءسفففتطواب تدعزا لمت ير الجنس لافففالح اإل اث ةلم تظهر فرةق تدعزا لمت ير الافففن الدراسفففي، ةاظهر 

الدراسففففة ةجود ع قة ارتبامية موجبة دالة اساففففاييال بيل أبعاد مطيان اءسففففتطواب ةبدعد الضفففف وم مل الدراسففففة ةةجود ع قة 

 ارتبامية عكسية بيل أبعاد مطيان اءستطواب جسمي، لفظي( مأ أبعاد مطيان الض وم التربوية ككل0

إلى تحديد تاففورا  األمريكية  المتحدة الواليات في Hester et al. (2011)هيسددتر ورورون  أجراها التي الدراسددة وهدفت

( 046ال لبة ل سففتطواب في المدارن الحديية الواسففعة باعتبار أن البيئة المدرسففية تؤثر في ال ال 0 ةتكوَّ َح عينة الدراسففة مل  

د مالبلا ةمالبة في الافففيل اليامل ةالتاسففأ0 ةأشففار  النتاي  إلى أن أهم مسففببا  اءسففتط واب المدرسففي هو اتسففاع المدرسففة ةتعدُّ

ته تعزا لمت ير الان إذ كا ح درجا  ملبة الان  د مبا يها، ةأظهر  ةجود فرةق في أشفكاا السفلوق اءسفتطوايي ةشدا ةتباعد

د العرقيا  يزيد مل أشكاا اءستطو ا على مطيان اءستطواب الجسدي، ةأن اءكتظاظ في الافوف ةتعدُّ ب االيامل أعلى، ةدافوصل

 الجسدي ةالنفسي0

إلى الكشففن عل الع قة بيل سففلوق التنشففئة الوالدية ةاءسففتطواب في محافظة العطبة ةادتير  ( 2012وهدفت دراسددة الرياطي )

( مال  مل ملبة الافن العاشر، ثم تم ت بيف مطيان سلوق اءستطواب ةمطيان التنشئة 208العينة ب ريطة عشفوايية قافدية مل  

اد عينة الدراسفة ةجاب  النتاي   أن مستوا سلوق اءستطواب لدا أفراد عينة الدراسة جاب بدرجة متوس ة ةإ ه الوالدية على أفر

ء يوجد فرةق ذا  دءلة اساففايية في سففلوق اءسففتطواب تدعزا لنوع المدرسففة ةددل اءسففرة ةإن هناق ع قة ارتبامية موجبة 

 سلوق اءستطواب ةأ مام التنشئة الوالدية لدا أفراد عينة الدراسة0 ( بيل80,8ذا  دءلة اساايية عند مستوا الدءلة  

 البحوث والدراسات التي تناولت إدمان األلعاب اإللكترونية وسلوك االستقواء. .1.2.2

بدراسففففة هدفح إلى التعرف على برام  التلفاز ةاالعاإل اإللكترة ية العنيفة ةع قتها  (2011الشدددديخة )هدفت دراسددددة 

مالبلا ةمالبة، ةتم استلدام المنه  شبه  (064بالسفلوق العدةا ي ةإمفعاف الحسفاسفية لدا اامفاا0 ةتكو ح عينة الدراسفة مل  

ةأداة قيان إمففعاف الحسففاسففية، ةأداة قيان دةر العنن  تجريبي، ةاسففتلدمح الباسية اادةا  االتية  مطيان السففلوق العدةا ي،

لَح الدراسففففففة إلى  ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففففايية بيل متوسفففففف ا  درجا  ملبة  في التلفاز ةاالعاإل اإللكترة ية، ةتوصففففففَّ

ثر ا المجموعة التجريبية ةمتوسفف ا  درجا  ملبة المجموعة الضففاب ة في السففلوق العدةا ي لدا ملبة الاففن السففادن تعزا

 .ممارسة بعض االعاإل اإللكترة ية على السلوق العدةا ي لاالح المجموعة التجريبية
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إلى التعرف على الع قة بيل اسففتلدام االعاإل اإللكترة ية ةسففلوكيا  التنمر لدا اامفاا ( 2020هدفت دراسددة أحمد )

للنوع ةعففدد اسففففففتلففدام االعففاإل اإللكترة يففة  في مرسلففة ريففاض اامفففاا، كمففا هففدفففح للتعرف على الفرةق بيل اءمفففاا ةفطففال 

مفل ةمفلة مل  188ةالمسفتوا اءقتافادي ةاءجتماعي، اعتمد  الدراسة على المنه  الوصفي، ةقد تكو ح عينة الدراسة مل 

الملتحطيل برياض اامفاا بالرةمففففففا  الحكومية الرسففففففمية في محافظة الجيزة، ةاعتمد  الدراسففففففة على مطيان التنمر اعداد 

لباسية ةمطيان اسفابة استلدام االعاإل اإللكترة ية اعداد الباسية، ةأظهر   تاي  الدراسة ةجود ع قة ذا  دءلة اساايية عند ا

بيل أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة الكلية ةالدرجة على مطيان اسففففابة اسففففتلدام االعاإل اإللكترة ية، كما أشففففار   8008مسففففتوا 

بيل متوسفففففف ا  درجا  ال كور ةاإل اث في أبعاد مطيان التنمر  8008اساففففففاييال عند مسففففففتوا   تاي  الدراسففففففة إلى فرةق دالة

بيل متوسفف ا  درجا   8008ةالدرجة الكلية ةفطال لمدة اءسففتلدام، كما ةجد   تاي  الدراسففة فرةق دالة اساففاييال عند مسففتوا 

 اادي اءجتماعي0اءمفاا في أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة الكلية ةفطال للمستوا اءقت

بدراسفففة هدفح إلى التعرف على الع قة بيل العنن المدرسفففي ةاإلدمان على االعاإل  (2020وقام عيسدددو وبوشددديربي )

ا ةتلمي ة يدرسففففففون ببعض 110اإللكترة يفة العنيففة لفدا ت ميف  المرسلفة المتوسفففففف ة0 ةتم ادتيار عينة قاففففففدية بل ح   ( تلمي ل

لدام المنه  الوصفففي اءرتبامي، ةاءعتماد على مطياسففي سففلوق العنن المدرسففي  لحليمة بو متوسفف ا  ةءية البليدة0 ةتم اسففت

(، ةتم التحطف مل صففففدقهما 1824(، ةاإلدمان على االعاإل اإللكترة ية العنيفة، لـفففففففففف   ويشففففي، فاممة الزهراب، 1824سملة، 

ء حرافا  المعيارية، ةقيمة   (0 ةتوصففلح النتاي  ةثباتهما، كما تم سسفاإل معامل اءرتبام بيرسففون ةالمتوسفف ا  الحسففابية ةا

إلى  ةجود ع قة بيل العنن المدرسففي ةاإلدمان على االعاإل اإللكترة ية العنيفة لدا ت مي  المرسلة المتوسفف ة، ةةجود فرةق 

ي االعاإل نسففيل فبيل الجنسففيل في العنن المدرسففي لدا ت مي  المرسلة المتوسفف ة تعزا لمت ير الجنس، ةةجود فرةق بيل الج

 اإللكترة ية العنيفة لدا ت مي  المرسلة المتوس ة تعزا لمت ير الجنس0   

 تعقيب عام على البحوث والدراسات السابقة:

 التعقيب على البحوث والدراسات التي تناولت إدمان األلعاب اإللكترونية: -1

 من حيث الهدف: -

االعاإل اإللكترة ية، ةهدفح بعض البحوث ةالدراسفففا  السفففابطة ( إلى الكشفففن عل تأثير 1818هدفح دراسفففة العتيبي  

على التعرف على الع قة بيل مسففففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية ةعدد مل المت يرا  ميل  المهارا  اءجتماعية، المشففففك   

( إلى التعرف على أثر 1821(، بينما هدفح دراسففففففة قويدر 1826اءكفاديمية ةاءجتماعية ةاء فعالية( ميل دراسففففففة الدرعان  

 االعاإل اإللكترة ية0

 من حيث المنهج الُمستخدم: -

( استلدم المنه  الوصفي ال بطي، 1826( المنه  الوصفي المكتبي، ةدراسة الدرعان  1818استلدمح دراسة العتيبي  

 ( استلدم المنه  الوصفي التحليلي0 1821ةدراسة قويدر  
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 من حيث األدوات:  -

لدراسففففا  السففففابطة في قيان إدمان االعاإل اإللكترة ية سيث قام الباسييل بإعداد مطيان إلدمان االعاإل اتفطح البحوث ةا

 اإللكترة ية0

 من حيث العينة: -

( اامفاا كعينة للدراسة، 1821ادتلفح البحوث ةالدراسفا  السفابطة في تحديد عينة البحث، سيث تناةلح دراسة قويدر  

( اامفاا ةالمراهطيل 1818( ملبة المدارن مل ال كور ةاإل اث ةتناةلح دراسففة العتيبي  1826 بينما تناةلح دراسففة الدرعان 

 كعينة للبحث0

 من حيث النتائج:  -

 ( إلى أن1818اتفطح بعض البحوث ةالدراسففا  السففابطة في النتاي  التي توصففلح إليها، سيث توصففلح دراسففة العتيبي  

 المفرم اإلدمان سلبياتها أكيرا لممارسفة االعاإل اإللكترة ية ةاإلدمان عليها، ةايضال أةقا  الفرا  هي السفب  التي تدفأ اامفا

 . ةال اعا العبادا  عل السيئة ةاء ش اا العادا  ةاكتساإل ل ستلدام،

 مواجهة على ةالمراهطيل اامفاا دتدعو  ( في ان مل مميزا  ممارسة االعاإل اإللكترة ية 1818ةادتلفح  تاي  دراسة العتيبي  

 مهاراتهم في ةت وير جديدة ةمعلوما  أفكار على الحافففففوا في ةتسفففففاعدهم االعاإل اإللكترة ية في المتضفففففمَّنة التحديا 

 الحاسوإل ةتنمية التفكير الباري0 استلدام

( إلى أن مسففففففتوا اإلدمان على االعاإل اإللكترة ية لدا ال لبة منلفض ةمسففففففتوا 1826ةأشففففففار   تاي  دراسففففففة الدرعان  

المشففك   اءجتماعية ةاء فعالية ةالدرجة الكلية على المطيان جاب  منلفضففة، ةمسففتوا المشففك   اءكاديمية جاب  بدرجة 

( أن االعاإل اإللكترة ية في مطدمة النشففاما  الترفيهية التي يحبها اامفاا 1821بينما أشففار   تاي  دراسففة قويدر    متوسفف ة0

اقتنايها، أما عل  وعية االعاإل فإن أغلبية اامفاا يفضففلون االعاإل العنيفة، ةه ا ما يجعلهم المدرةسففون ةيميلون إلى شففرايها ة

ا لممارسففتهم المتكررة له ا النوع مل االعاإل التي تدنسففَ  إلى المجتمعا  البعيدة كل البعد عل  عرمففة للسففلوكيا  العدةا ية  ظرل

ا  أة مل  اسية العطيدة الدينية، ةأن كل االعاإل اإللكترة ية تجعل ال فل مجتمعاتنا سفففففواب مل  اسية الطيم أة مل  اسية السفففففلوكي

 يميل إلى العزلة اءجتماعية ةاء  واب على  فسه مما يؤثر سلبلا في  موه الفكري ةالشلاي ةاءجتماعي0

 التعقيب على البحوث والدراسات التي تناولت سلوك االستقواء: -2

 من حيث الهدف: -

بعض البحوث ةالدراسففا  السففابطة الى الكشففن عل ع قة اءسففتطواب ببعض المت يرا   سففلوق التنشففئة الوالدية،  هدفح

 (18260  ةدراسة موالبة (1826دراسة الريامي  كةالض وم التربوية( 

 لحديية0إلى تحديد تاورا  ال لبة ل ستطواب في المدارن ا Hester et al. (2011)بينما هدفح دراسة هيستر ةآدريل 

 من حيث المنهج الُمستخدم: -

 اتفطح البحوث ةالدراسا  السابطة على المنه  الوصفي منهجال للدراسة0
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 من حيث األدوات: -

دراسففة ك ادتلفح البحوث ةالدراسففا  السففابطة في قيان سففلوق اءسففتطواب، سيث قاموا بعض الباسييل بإعداد مطيان لسففلوق اءسففتطواب

( على مطيان مدعد 1826، بينما اعتمد  دراسفففة موالبة   ،Hester et al. (2011)(، ةدراسفففة هيسفففتر ةآدريل 1826الريامي  

 (18220( ةم ور مل قبل صبيحا   1882غزاا   مدسبطال ابي

 من حيث العينة: -

( المراهطيل كعينة 1826ادتلففح البحوث ةالفدراسففففففا  السففففففابطفة في تحديد عينة البحث سيث تناةلح دراسففففففة موالبة  

 Hester et( ملبة الاففن العاشففر عينة للدراسففة، ةتناةلح دراسففة هيسففتر ةآدريل 1826للدراسففة، ةتناةلح دراسففة الريامي  

al. (2011) 0م إل ةمالبا  الافيل اليامل ةالتاسأ 

 يث النتائج:من ح -

( إلى ةجود فرةق دالة اساففاييال في اءسففتطواب تعزا لمت ير الجنس لاففالح اإل اث 1826اشففار   تاي  دراسففة موالبة  

ةلم تظهر فرةق تعزا لمت ير الافن الدراسي ةأظهر  ةجود ع قة ارتبامية موجبة دالة اسااييال بيل أبعاد مطيان اءستطواب 

د ع قة ارتبامية عكسية بيل أبعاد مطيان اءستطواب  جسمي، لفظي( مأ أبعاد مطيان الض وم ةبدعد الض وم مل الدراسة ةةجو

 التربوية0

( إلى أن مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا أفراد عينة الدراسفة جاب بدرجة متوس ة 1826ةأشفار   تاي  دراسفة الريامي  

لنوع المدرسفففة ةددل ااسفففرة ةإن هناق ع قة ارتبامية ةإ ه ء يوجد فرةق ذا  دءلة اسافففايية في سفففلوق اءسفففتطواب تدعزا 

 0( بيل سلوق اءستطواب ةأ مام التنشئة الوالدية80,8موجبة ذا  دءلة اساايية عند مستوا دءلة  

إلى أن أهم مسفففببا  اءسفففتطواب المدرسفففي هو اتسفففاع  Hester et al. (2011)ةأشفففار   تاي  دراسفففة هيسفففتر ةآدريل 

يها، ةأظهر  ةجود فرةق في أشففكاا السففلوق اءسففتطوايي ةشففدته تعزا لمت ير الاففن، ةان اءكتظاظ في المدرسففة ةتعدد مبا 

 الافوف ةتعدد العرقيا  يزيد مل اشكاا اءستطواب الجسدي ةالنفسي0

 التعقيب على البحوث والدراسات التي تناولت إدمان األلعاب اإللكترونية وسلوك االستقواء: -1

 من حيث الهدف: -

بعض البحوث ةالدراسفا  إلى الكشفن عل الع قة بيل ممارسة االعاإل اإللكترة ية ةعدد مل المت يرا   السلوق  هدفح

بينما (، 1818ة دراسة أسمد   (1822العدةا ي، ةسفلوكيا  التنمر، السفلوق اءجتماعي، إمفعاف الحسفاسية( كدراسة الشيلة  

هفدففح بعض البحوث ةالفدراسففففففا  السففففففابطفة الى الع قفة بيل إدمفان اءلعفاإل اءلكترة ية ةعدد مل المت يرا   مففففففبا النفس 

 (، 1818ةالعدةا ية، ةالعنن المدرسي( كدراسة عيسو ةبوشيربي  

 من حيث المنهج الُمستخدم: -

المنه  الوصفي ( 1818بينما اتل   دراسفة أسمد   ( المنه  الوصففي اءرتبامي،1818دراسفة عيسفو ةبوشفيربي  اسفتلدمح  

 ( على المنه  شبه التجريبي كمنه  للدراسة18220ةاعتمد  دراسة الشيلة   منهجال للدراسة0
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 من حيث األدوات: -

(، ةدراسة 1818اعتمد  بعض البحوث ةالدراسا  على مطاييس مدعدة مدسبطال مل قبل باسييل سابطيل كدراسة عيسو ةبوشيربي  

 0(1818(، بينما اعتمد  بعض البحوث ةالدراسا  على مطاييس مل اعدادهم كدراسة أسمد  1822لشيلة  ا

 من حيث العينة: -

(، ةاتل   1822(، ةدراسفة الشيلة  1818اتفطح بعض البحوث ةالدراسفا  في تحديد اامفاا عينة للدراسفة كدراسفة أسمد  

 0المتوس ة عينة للدراسة( ت مي  المرسلة 1818دراسة عيسو ةبوشيربي  

 من حيث النتائج: -

بيل أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة  80,8ةجود ع قة ذا  دءلة اسافففايية عند مسفففتوا إلى ( 1818اشفففار   تاي  دراسفففة أسمد  

مستوا  عندالكلية ةالدرجة على مطيان اسفابة اسفتلدام االعاإل اإللكترة ية، كما أشفار   تاي  الدراسة إلى فرةق دالة اسااييال 

بيل متوسفففففف فا  درجفا  ال كور ةاإل اث في أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة الكلية ةفطال لمدة اءسففففففتلدام، كما ةجد   تاي   80,8

بيل متوسفففف ا  درجا  اءمفاا في أبعاد مطيان التنمر ةالدرجة الكلية ةفطال  80,8الدراسففففة فرةق دالة اساففففاييال عند مسففففتوا 

 اءجتماعي0للمستوا اءقتاادي 

( إلى ةجود ع قة بيل العنن المدرسفففي ةاإلدمان على االعاإل اإللكترة ية 1818ةاشفففار   تاي  دراسفففة عيسفففو ةبوشفففيربي  

العنيفة لدا ت مي  المرسلة المتوسففف ة، ةةجود فرةق بيل الجنسفففيل في العنن المدرسفففي لدا ت مي  المرسلة المتوسففف ة تعزا 

 0الجنسيل في االعاإل اإللكترة ية العنيفة لدا ت مي  المرسلة المتوس ة تعزا لمت ير الجنسلمت ير الجنس، ةةجود فرةق بيل 

متوسفففف ا  درجا  ملبة المجموعة  ( إلى ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففايية بيل1822بينما اشففففار   تاي  دراسففففة الشففففيلة  

ا ملبة الاففن السففادن تعزا اثر ممارسففة السففلوق العدةا ي لد التجريبية ةمتوسفف ا  درجا  ملبة المجموعة الضففاب ة في

 0السلوق العدةا ي لاالح المجموعة التجريبي بعض االعاإل اإللكترة ية على

 أوجه التشابه واالوتالف بين البحوث والدراسات السابقة والبحث الحالي:

 ث رة ية كما جاب في بحواتفف البحث الحالي مأ البحوث ةالدراسففففففا  السففففففابطة في تناةلها لمت ير إدمان االعاإل اإللكت

 0(1818ةدراسا  عيسو ةبوشيربي  

   1826(، ةالريامي  1826تناةا البحث الحالي مت ير اءسففففففتطواب كما جاب في بحوث ةدراسففففففا  ك ل مل  موالبة ،)

 Hester et al. (2011)0هيستر ةآدريل ة

  السابطة0 قام البحث على المنه  الوصفي ةهو ما اعتمد  عليه معظم البحوث ةالدراسا 

  قامح الباسية ببناب مطياسفي البحث الحالي  إدمان االعاإل اإللكترة ية، ةمطيان سلوق اءستطواب، ةهو ما يتفف مأ بعض

 البحوث ةالدراسا  السابطة0

   في تحديد العينة المسفففففتهدفة ةهم مالبا  المرسلة 1818اتفف البحث الحالي جزييال مأ دراسفففففة عيسفففففو ةبوشفففففيربي ،)

 المتوس ة0
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  اتفف البحث الحالي مأ بعض البحوث ةالدراسففا  السففابطة في اسففتلدام المعالجا  اءساففايية كادتبارt-test ةمعامل ،

 ارتبام بيرسون، ةتحليل اء حدار0

  ادتلن البحث الحالي عل البحوث ةالدراسفففا  السفففابطة في الكشفففن عل الع قة بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسفففلوق

 لم ترب ه أي مل البحوث ةالدراسا  السابطة0اءستطواب ةهو ما

   اعد البحث الحالي على مالبا  المرسلة المتوسففففف ة بإدارة تعليم صفففففبيا، ةهو مالم تتناةله أيال مل البحوث ةالدراسفففففا

 السابطة0

 أوجه استفادة البحث الحالي من البحوث والدراسات السابقة:

  النظري0 اإلمارإثراب محاةر البحث في 

 مل المطاييس ةاادةا  المسففففتلدمة في تلع البحوث ةالدراسففففا  في بناب مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية،  اءسففففتفادة

 ةمطيان سلوق اءستطواب0

 0اءستفادة منها في اشتطاق فرةض البحث الحالي 

 بحث الحالي0اءستفادة منها في المنهجية، ةااسالي  اإلساايية المناسبة، مل د ا تحديد ما يتناس  منها مأ ال 

 0اءستفادة منها في التعليف على النتاي ، ةرب ها بنتاي  البحث الحالي 

 فروض البحث. .1

 مل د ا عرض الباسية للبحوث ةالدراسا  السابطة تمكنح الباسية مل اشتطاق الفرةض على النحو التالي 

 المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0توجد ع قة بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسلوق اءستطواب لدا مالبا   -

توجد فرةق دالة إساففففاييالا في مسففففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوسفففف ة بإدارة تعليم صففففبيا  -

 تعزا لمت ير الان الدراسي  ااةا  اليا ي  اليالث(0

ر سلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا تعزا لمت يتوجد فرةق دالة إسافاييالا في مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا مالبا  المر -

 الان الدراسي  ااةا  اليا ي  اليالث(0

يمكل التنبؤ بسفففلوق اءسفففتطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوسففف ة بإدارة تعليم   -

 صبيا0

 منهجية البحث وإجراءاتــه .1

المسفتلَدم، ةمجتمأ البحث ةعينته، ةةصفن أدةا  الدراسة، ةكيفية بنايها، ةمريطة التحطف مل يتناةا ه ا الفافل منه  البحث 

ا ااسالي  اإلساايية التي تم استلدامها0  الادق ةاليبا  ل داة المستلدمة، ةأديرل
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 منهج البحث:. 1.1

ثد إ ه المنه  المناس  ل بيعة البحاستلدمح الباسية المنه  الوصفيد سيث تساسءته لتحطيف أهداف البحث ةاإلجابة عل 

 فهو يعتمد على ةصن الظاهرة مل د ا جمأ البيا ا ، ةتانيفها، ةالتعبير عنها كميلاا ةكيفيالا0

 مجتمع البحث:. 2.1

( مالبة، 26440يتكون مجتمأ البحث مل جميأ مالبا  المرسلة المتوسففف ة في التعليم العام بإدارة صفففبيا البالغ عددهل  

 هـ24410م د ا العا

 عينة البحث:. 1.1

تم أد  عينة بال ريطة العشفوايية ال بطية البسي ة مل مكات  التعليم بإدارة تعليم صبيا ةهي   صبيا، بي،، ممد، هرةإل، 

 فيفا، العيدابي، الريث، الدرإل، الداير(0

 العينة االستطالعية:. 1.1.1

 اللاايص السيكومترية ادةا  البحث0( مالبةد بهدف سساإل 288تكو ح العينة اءست  عية مل  

 العينة األساسية:. 2.1.1

( مل المجتمأ ااصفففلي لعينة البحثد ةفيما يلي توزيأ ٪ 0021( مالبة، ةهي تدمي ل  048تكو ح العينة ااسفففاسفففية مل   

 0مستوا الددل(-مكات  إدارة تعليم صبيا -الان -عدد العينة ااساسية، ةتوميح عدد مفردا  عينة البحث سس   العمر

 وصائص عينة البحث:. 1.1

 –مكات  تعليم إدارة صففففبيا  –الاففففن  –تم تحديد عدد مل المت يرا  الرييسففففة لوصففففن عينة البحث، ةتشففففمل   العمر 

 مستوا الددل(، ةالتي لها مؤشرا  دءلية على  تاي  البحث0

 العمر: (1

 (: توزيع مفردات عينة البحث وفق متغير العمر.1جدول )

 النسبة ٪ التكرار العمر

 1206 142 سنة 21إلى  21مل 

 4602 124 سنة 20إلى  21مل 

 1100 220 سنة 26إلى  20مل 

 ٪100 210 المجموع
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 20إلى  21في الفئة العمرية مل  ٪4602( مل مفردا  عينة البحث يميلل ما  سفففففبته 124( أن  2يتضفففففح مل الجدةا رقم  

 21إلى  21مل إجمالي مفردا  العينة في الفئة العمرية مل  ٪1206البحث يميلل ما  سففففففبته ( مل مفردا  عينة 142سففففففنة، بينما  

 سنة0 26إلى  20مل إجمالي مفردا  العينة في الفئة العمرية مل  ٪1100( مل مفردا  عينة الدراسة يميلل ما  سبته 220سنة، ة 

 الصف: (2

 (: توزيع مفردات عينة البحث وفق متغير الصف2جدول )

 النسبة ٪ التكرار الصف

 1804 100 ااةا المتوسا

 1601 184 اليا ي المتوسا

 1100 102 اليالث المتوسا

 ٪100 210 المجموع

 

في الان اليا ي المتوسا، بينما  ٪1601( مل مفردا  عينة البحث يميلل ما  سبته 184( أن  1يتضفح مل الجدةا رقم  

( منهل يميلل ما  سبته 100مل إجمالي مفردا  عينة البحث في الان اليالث المتوسا، ة  ٪1100( منهل يميلل ما  سبته 102 

 مل إجمالي مفردا  عينة البحث في الان ااةا المتوسا0  1804٪

 مكاتب تعليم إدارة صبيا: (1

 (: توزيع مفردات عينة البحث وفق متغير مكاتب تعليم إدارة صبيا.1جدول )

 النسبة ٪ التكرار مكاتب تعليم إدارة صبيا

 4001 486 صبيا

 208 06 الدرإل

 1000 120 بي،

 202 2 الداير

 2800 28 ممد

 101 10 الريث

 200 24 فيفا

 ٪100 210 المجموع
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مل مكت  تعليم صفففففبيا، بينما  ٪4001( مل مفردا  عينة البحث  يميلل ما  سفففففبته 486( أن  1مل الجدةا رقم  يتضففففح 

( منهل يميلل مفا  سففففففبته 28مل إجمفالي مفردا  عينفة البحفث مل مكتف  تعليم بي،، ة  ٪1000( منهل يميلل مفا  سففففففبتفه 120 

مل إجمالي مفردا  عينة  ٪208( منهل يميلل ما  سفففففبته 06مل إجمالي مفردا  عينة البحث مل مكت  تعليم مفففففمد، ة  2800٪

مل إجمفالي مفردا  عينفة البحث مل مكت  تعليم الريث،  ٪101( منهل يميلل مفا  سففففففبتفه 10البحفث مل مكتف  تعليم الفدرإل، ة 

 ٪202 سففففبته  ( منهل يميلل ما2مل إجمالي مفردا  عينة البحث مل مكت  تعليم الريث، ة  ٪101( منهل يميلل ما  سففففبته 24ة 

 مل إجمالي مفردا  عينة البحث مل مكت  تعليم الداير0

 مستوى الدول: (1

 (: توزيع مفردات عينة البحث وفق متغير مستوى الدول.1جدول )

 النسبة ٪ التكرار مستوى الدول

 0800 416 لاير فأقل 0888مل 

 1802 262 لاير 2888إلى  6888مل 

 1201 140 لاير فأكير 2888مل 

 ٪100 210 المجموع

 

لاير  0888مسففتوا ددلهل مل  ٪0800( مل مفردا  عينة البحث يميلل ما  سففبته 416( أن  4يتضففح مل الجدةا رقم  

لاير فأكير،  2888مل إجمالي مفردا  عينة الدراسففففففة مسففففففتوا ددلهل مل  ٪1201( منهل يميلل ما  سففففففبته 140فأقل، بينما  

 لاير0 2888إلى  6888مل إجمالي مفردا  عينة البحث مستوا ددلهل مل  ٪1802( منهل يميلل ما  سبته 262ة 

 أدوات البحث:. 5.1

 ـ مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية  إعداد الباسية(20

 ـ مطيان اءستطواب  إعداد الباسية(10

 طريقة تصحيح المقياس المستخدمة في محوري البحث: -

 ةأدع يح ااةزان على النحو التالي تم تحديد مريطة ليكر  لتاحيح المطيان، 

 ، ء أةافف بشدة = درجة ةاسدة10درجا ، ء أةافف =  1درجا ، أسيا ا =  4درجا ، أةافف =  0أةافف بشدة = 

 :في محوري البحثصدق المقياس  -

مففأ لطياسففه، تم عرمففه باففورته  ا  ااةلية بعدد عبارللتعرف على مدا الاففدق الظاهري للمطيان، ةالتأكد مل أ ه يطيس ما ةد

 ،( لمطيان اءستطواب1عبارة  ملحف  (48ة   مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية( ل1(  ملحف 46 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        216  

 ISSN: 2706-6495 

 
ا  ملحف 22ةعرض على عدد مل ااسفات ة المتلاايل في مجاا علم النفس ةالبالغ عددهم    (، ةقد مدل  منهم إبداب 1( محكمل

الرأي سوا المطيفان، مل سيفث قفدرتفه على قيفان مفا أدعدا لطياسففففففه، ةالحكم على مدا م بمته اهداف البحث، ةذلع مل د ا 

حور، ةأهميتها، ةسففففف متها ل ويالا، ةإبداب ما يرة ه مل تعديل، أة س ف، أة إمفففففافة تحديد ةمفففففوح العبارا ، ةا تمايها إلى الم

للعبفارا 0 ةبعفد أدف  االراب، ةاءم ع على الملحوظفا ، تم إجراب التعفدي   ال زمففة التي اتفف عليهففا أغلبيفة المحكميل، ةهي 

م المتشفففابهة، ة طل بعض العبارا  ابعاد أدرا، ةمل ث تطليل عدد العبارا  لكيرتها بالنسفففبة للعينة المسفففتهدفة ةس ف العبارا 

( 4( عبارة  ملحف 12  ة اإللكترة يةمطيان إدمان االعاإل ل (4(  ملحف 11إدرا  المطيان بافففورته النهايية بعبارا  عددها  

 اءستطواب0لمطيان 

عد ال ي تنتمي إليه، ةذلع بعد س ف درجة صفدق المفردا د تم سساإل معامل اءرتبام بيل درجة العبارة ةدرجة البد  ةللتحطف مل

 العبارة مل درجة البدعد0

العملية الحسفففففابية أن قيم معام   اءرتبام بيل العبارة ةدرجة البدعد ال ي تنتمي إليه دالة إسافففففاييالا عند مسفففففتوا  ةاتضفففففح مل

 (د مما يشير إلى صدق المطيان0 8082 

 أوال: مقياس إدمان األلعاب اإللكترونية:

(، التي تطيس إدمان االعاإل اإللكترة ية، ةاشتمل المطيان على جزأيل الجزب ااةا  11يتضمل مجموعة مل العبارا  عددها   

يحتوي على بيا ا  أةلية، ةتتضففمَّل  العمر، ةالاففن، ةمكت  التعليم، ةمسففتوا الددل(0ة الجزب اليا ي  مطيان إدمان االعاإل 

ن المطيفا عفح هف ه العبارا  على أبعاد المطيان السففففففتة، ةذلع بعد مراعاة ااهمية 11ن مل  اإللكترة يفةد ةقفد تكوَّ ز  ( عبفارة، ةد

لالنسفففبية، ةهي    ةيدطافففد به الطدر المتزايد مل الوقح المنطضفففي باللع  لتحطيف السفففعادة ةالمتعة، ةاللع  لفترا  أموا  التحمُّ

إلى مشفاعر عدم الراسة أة السفعادة، أة ظهور آثار فسيولوجية عند   ةتشفير األعراض االنسدحابية ،بكيير مما كان مل  لا له0( 

اء ط اع عل اسفففففتلدام االعاإل اإللكترة ية، أة عندما تطلا فترة اسفففففتلدام ال ال  لهاد مما يترت  على ذلع مل الشفففففعور بالكآبة 

ة ال بأ م اا شفف ة لدا ال ال ، ةأكيرها قيمةل  ةهي عندما تاففبح االعاإل اإللكترة ية أه ، السددمة البارزة(ةسففرعة الهيا  ةسدا

في سياته، ةتسففي ر على تفكيره ةمشففاعره، ةيتضففح ذلع في اء شفف اا البارز أة الزايد بها، ةينتاإل ال ال  شففعور باللهفة للطيام 

ادل د ةيشفففير إلى الافففراعا  التي تدةر بيل مدمل االعاإل اإللكترة ية ةالمحي يل به أة الافففراع ال ي يدةر  ، الصدددراعبها(

 ،ال ال  ذاته ةهو الاراع البيل  فسي ال ي يتميل في اءستمرار أة التوقن، ةداصةل عندما تنشأ مشك    فسية عل ه ا اللع (

د به الميل إلى العودة مرة أدرا بعد اء ط اع، ةاء دفاع بشففففففكل مفرم  حو االعاإل اإللكترة ية(  االنتكاس ء ، سددددددو ةيدطاففففففا

ا ل رايزه دةن إدراق   ةيعني أن يفطد االسدتخدام المدمل الجوا   ااد قية ةالدينية عند اللع ، سيث يرتبا لعبه بما يدحط ف إشباعل

 لما يدسب به ه ا اإلدمان مل أمرار صحية، ةممارسا  غير أد قية(0

 المقياس: ثبات -

 معامل ألفا كونباخ: -1

التالي يومففح معام   اليبا  ابعاد المطيان ةالدرجة تم سسففاإل ثبا  المطيان باسففتلدام معامل ألفا كرة بار، ةالجدةا 

 الكلية0
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 - 80002 - 80004يتضح أن معام   اليبا  ابعاد مطيـفففففـفففففان إدمان االعاإل اإللكترة ية ةالدرجة الكلية بل ح على الترتي   

 طيان0 (، ةهي معام   ثبا  مرتفعةد مما يشير إلى ثبا  الم80260 - 80001 -80000 - 80020 - 80044

 اتساق األبعاد: -2

 ةكا ح النتاي  كالتالي  كما تم سساإل معامل اءرتبام بيل درجة البدعد ةالدرجة الكلية للمطيان

( ، سففوب 80661اء تكان   ،(80004(، الاففراع  80624، السففمة البارزة  (80084(، ااعراض اء سففحابية  80014التحمل  

(0 يتضفففففح منها أن معام   اءرتبام بيل درجة البدعد ةالدرجة الكلية للمطيان دالة إسافففففاييالا عند مسفففففتوا 80020اءسفففففتلدام  

 (د مما يشير إلى اتساق جميأ أبعاد المطيان0 8082 

 ثانيًا: مقياس االستقواء: 

ند ال البة في المرسلة المتوسفف ة، ةقد تم بناب المطيان بعد الرجوع إلى اادبيا  يتضففمل مجموعة مل العبارا  التي تطيس اءسففتطواب ع

ن المطيان مل   َعح على أربعة 12النظرية، ةاما عها على مجموعة مل المطاييس السففففففابطة المتعلطة باءسففففففتطواب، ةقد تكوَّ ز  ( عبارة ةد

كالدفأ، ةالضفففرإل، ةالرفس، ةالطرص، ةإجباره على فعل أيا ةهو إي اب الضفففحية جسفففديالاد االسدددتقواء الجسددددي ) أبعاد، ةهي 

ةيشفير إلى اسفتلدام كلما  اإلذءا ةإي اب المشاعرد كالس  ةالشتم، ةالتعنين، ةاإلشاعا  الكاذبة، االسدتقواء اللفظي ) شفيب(،

تلوين، شففأن الضففحية، ةالةيتميل بالتطليل مل االسددتقواء النفسددي واالجتماعي )ةإم ق تسففميا  ةألطاإل مسففتفزة ةغير ءيطة(، 

ةالرفض دادل الجماعة ةالضفحع ةاءسفتهزاب باالدريل، كما يشفمل التأثير باالدريل ليسفتبعدةا الضحية ةيتجنبوها، أة يدمرةا 

ةهو يتضففمَّل تمزيف الم بس، االسددتقواء على الممتلكات)الع قا  بيل اافراد، أة منأ بعض اافراد مل ممارسففة  شففاماتهم(، 

 كت ، ةتلري  الممتلكا  أة سِرقتها(،ةإت ف ال

  ثبات مقياس االستقواء: -

  ألفا كرونباخ: معامل -1

تم التأكد مل ثبا  مطيان اءسففتطواب مل د ا اسففتلدام معامل اليبا  ألفا كرة بار، ةيومففح الجداةا التالي قيم معام   اليبا  

 ألفا كرة بار ابعاد المطيان ةالدرجة الكلية0

 – 80246أن معام   اليبا  ابعاد المطيان ةالدرجة الكلية بل ح على الترتي    معفامفل ألففا كرة بفارةاتضففففففح مل سسففففففاإل 

 (، ةهي معام   ثبا  مرتفعةد مما يشير إلى ثبا  المطيان802010 – 80202 – 80201 -80240

 اتساق األبعاد: -2

تضفففففح أن معام   اءرتبام بيل درجة البدعد ةاكما تم سسفففففاإل معامل اءرتبام بيل درجة البدعد ةالدرجة الكلية للمطيان، 

 (د مما يشير إلى اتساق أبعاد المطيان82.80ةالدرجة الكلية لمطيان اءستطواب دالة إسااييالا عند مستوا الدءلة  

 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 2.1

اسفتلدمح الباسية ااسفالي  اإلساايية المناسبةد للتحطف مل صحة فرةض البحث باستلدام الحزم اإلساايية للعلوم اءجتماعية 

Statistical Package for Social Sciences   ا بالرمز  (، ةهي SPSSةالتي يرمز إليها ادتاارل
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 0ااسادي ةتحليل التبايلالمتعدد  تحليل اء حدارةبيرسون  ةمعامل ارتبام المتوسا الحسابي ةاء حراف المعياري

 وطوات إجراء البحث:. 2.1

 قام ه ا البحث على عدد مل اإلجرابا  المنهجية اللاصة بت بيف البحث، ةهي 

، ةكف لفع اادبيفا  النظرية العربية ةااجنبية التي تناةلح البحوث ةالفدراسففففففا  السففففففابطفةتم اءم ع على العفديفد مل  (2

 البحث0مت يرا  

 أعدَّ  الباسية مطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية، ةمطيان اءستطواب0 (1

ه مل عمادة الدراسففففا  العليا بجامعة جازان، إلى إدارة تعليم صففففبياد لتسففففهيل مهمة  (1 ساففففلح الباسية على د اإل موجا

 (00الباسية في ت بيف أدةا  البحث على مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا  ملحف 

مدباطح الافففورة ااةلية لمطيان إدمان االعاإل اإللكترة ية ةمطيان اءسفففتطواب إلكترة يالا على العينة اءسفففت  عية التي  (4

 ( مالبةد لحساإل اللاايص السيكومترية  الادق ةاليبا ( ادةا  البحث2880تكو ح مل  

مففف (0 عح مل أجله، مدباطح على العينة ااسفففاسفففية بعد التأكد مل صفففدق أدةا  الدراسفففة ةثباتها، ةصففف سيتها لطيان ما ةد

 ( مالبة مل مالبا  المرسلة المتوس ة بالتعليم العام بإدارة صبيا0480ةعددها  

غح البيا ا  ةالدرجا ، ةأدجريح المعالجة اإلساففففففايية مل د ا اسففففففتلدام البر ام   (6 َحح أدةا  البحث، ةفدرا حا صففففففد

 د ءستلرا   تاي  البحثspss0اإلساايي 

  تاي  البحث، ةمناقشتها، ةتفسيرها0 تم عرض (0

 

 تحليل نتائج البحث وتفسيرها .1

ا تفافيليلاا للنتاي  التي توصفل إليها البحث الحالي، ةذلع مل د ا اإلجابة عل فرميا  البحث  يتناةا ه ا الفافل عرمفل

 ةفف المعالجا  اإلساايية المناسبة، ةمل ثم تفسير ه ه النتاي ، ةذلع على النحو التالي 

 نتائج الفرض األول:

توجدد عالقدة بين إدمدان األلعاب اإللكترونية وسددددددلوك االسددددددتقواء لدى " يَندص الفرض ااةا مل فرةض البحفث على

 طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا".

م سساإل ت اءستطوابدللتعرف على ما إذا كا ح هناق ع قة ارتبامية دالة إسااييالا بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسلوق 

 معامل ارتبام بيرسون، ةجاب  النتاي  كما يومحها الجدةا التالي 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        219  

 ISSN: 2706-6495 

 
 االستقواء.(: نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين إدمان األلعاب اإللكترونية وسلوك 1-1جدول )

  البعد

البعد األول: 

االستقواء 

 الجسدي

البعد الثاني: 

االستقواء 

 اللفظي

الثالث: البعد 

االستقواء النفسي 

 واالجتماعي

البعد الرابع: 

االستقواء على 

 الممتلكات

مقياس 

 االستقواء

البعد ااةا  التحمل 

 Endurance) 

 80116 80108 80114 80111 80110 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد اليا ي  ااعراض 

اء سحابية 

 Withdrawal 

Symptoms) 

 80400 80482 80442 80441 80410 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية

80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد اليالث  السمة البارزة 

 Salience) 

 80412 80100 80428 80424 80414 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد الرابأ  الاراع 

 Conflict) 

 80022 80416 80401 80081 80081 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد اللامس  اء تكان 

 Relapse) 

 80400 80486 80466 80401 80460 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

البعد السادن  سوب 

 (Abuseاءستلدام  

 80061 80400 80018 80040 80061 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

مطيــان إدمان االعاإل 

 اإللكترة ية

 80014 80412 80422 80021 80022 معامل اءرتبام

الدءلة 

 اإلساايية
80888** 80888** 80888** 80888** 80888** 

 ( فأقل. 0001** دالة عند مستوى )

حة أع ه يتبيال أن معام   اءرتبام بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسفففففلوق اءسفففففتطواب دالة  مل د ا النتاي  المومفففففَّ

مما يشير إلى ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إسااييالا بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسلوق (د 8082إسافاييالا عند مسفتوا  

اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسف ة، ةه ا معناه أ ه كلما زاد إدمان مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا ل لعاإل 

 اإللكترة ية زاد  ممارستهل لسلوق اءستطواب0
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ر الباسية ه ه النتيجة بأن االعاإل اإللكترة ية تتضففمَّل مشففاهد عنند مما يؤثر في ممارسففيهاد ةل لع إدمان مالبا  ةتدف سففَّ

 المرسلة المتوس ة ل لعاإل اإللكترة ية يزيد مل ممارستهل لسلوق اءستطواب0

اإل اإللكترة ية بسفففففلوق اءسفففففتطواب ةبنابل على ه ه النتيجة يتم قبوا الفرض ال ي ينص على "ةجود ع قة إلدمان االع 

 لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا"0

( بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةأبعاده  البعد 8082كما يتضح ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إسااييالا عند مستوا  

سمة البارزة، البعد الرابأ  الاراع، البعد اللامس  اء تكان، ااةا  التحمل، البعد اليا ي  ااعراض اء سحابية، البعد اليالث  ال

البعد السففادن  سففوب اءسففتلدام(، ةسففلوق اءسففتطواب ةأبعاده  البعد ااةا  اءسففتطواب الجسففدي، البعد اليا ي  اءسففتطواب اللفظي، 

ة  ( لدا مالبا  المرسلة المتوسفففف ة بإدارالبعد اليالث  اءسففففتطواب النفسففففي ةاءجتماعي، البعد الرابأ  اءسففففتطواب على الممتلكا

 تعليم صبيا0

سيث يتضففح أ ه كلما زاد إدمان مالبا  المرسلة المتوسفف ة ل لعاإل اإللكترة ية ةجميأ أبعاده زاد  ممارسففتهل لسففلوق  

 اءستطواب ةجميأ أبعاده0

 نتائج الفرض الثاني:

ئي ًا في مسددددددتوى إدمان األلعاب اإللكترونية لدى "توجد فروق دالة إحصددددددا يَندص الفرض ااةا مل فرةض البحث على

 الثالث(. –الثاني  –طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا تبًعا لمتغير الصف الدراسي )األول 

للتعرف على ما إذا كا ح هنالع فرةق ذا  دءلة إساففففففايية في اسففففففتجابا  ال البا  مبطلا ءدت ف مت ير الاففففففن تم 

(د لتومففففيح دءلة الفرةق في اسففففتجابا  ال البا  مبطلا ءدت ف One Way ANOVAالتبايل ااسادي"  اسففففتلدام "تحليل 

 مت ير الان، ةجاب  النتاي  كما يومحها الجدةا التالي 

( للفروق في إدمان األلعاب اإللكترونية طبقًا One Way ANOVA(: نتائج "تحليل التباين األحادي" )2-1جدول )

 لصف.الوتالف متغير ا

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

 التحمل

 20826 1 10811 بيل المجموعا 

 80001 010 6460224 دادل المجموعا  غير دالة 80162 20126

 - 012 6400110 المجموع

 ااعراض اء سحابية

 10046 1 00822 المجموعا بيل 

 80020 010 6880102 دادل المجموعا  دالة *80812 10042

 - 012 6800408 المجموع

 غير دالة 80084 80120 80201 1 80146 بيل المجموعا  السمة البارزة
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 80024 010 6640640 دادل المجموعا 

 - 012 6640228 المجموع

 الاراع

 00480 1 280024 المجموعا بيل 

 80000 010 6110002 دادل المجموعا  دالة **80882 00242

 - 012 6440060 المجموع

 اء تكان

 10810 1 40801 بيل المجموعا 

 80014 010 6200212 دادل المجموعا  غير دالة 80800 10441

 - 012 0810121 المجموع

 سوب اءستلدام

 20880 1 10822 المجموعا بيل 

 80016 010 6260102 دادل المجموعا  غير دالة 80106 20160

 - 012 6200121 المجموع

الدرجة الكلية إلدمان االعاإل 

 اإللكترة ية

 20000 1 10200 بيل المجموعا 

 80682 010 0810420 دادل المجموعا  غير دالة 80801 10612

 - 012 0860002 المجموع

 ( فأقل 0005( فأقل           * دالة عند مستوى )0001** دالة عند مستوى )

( فأقل في 8080( عدم ةجود فرةق ذا  دءلة إساايية عند مستوا  1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفحة في الجدةا  

البارزة، البعد اللامس  اء تكان، البعد السففففففادن  سففففففوب اتجاها  ال البا  سوا  البعد ااةا  التحمل، البعد اليالث  السففففففمة 

ا لمت ير الان0  اءستلدام(، مطيــان إدمان االعاإل اإللكترة ية( تبعل

( فأقل في 8080( ةجود فرةق ذا  دءلة إسافففففايية عند مسفففففتوا  1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفففففحة في الجدةا  

ا لمت ير الان0اتجاها  ال البا  سوا  البعد اليا ي  اا  عراض اء سحابية تبعل

( فأقل في 8082( ةجود فرةق ذا  دءلة إسافففففايية عند مسفففففتوا  1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفففففحة في الجدةا  

ا لمت ير الان0 الاراع(اتجاها  ال البا  سوا  البعد الرابأ    تبعل

 يه، ةال ي جاب   تايجه كالتالي ةلتحديد صالح الفرةق بيل فئا  الاند تم استلدام ادتبار شيف

 (: نتائج اوتبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق بين فئات الصف.1-1جدول )

 العدد الصف البُعد
المتوسط 

 الحسابي
 األول المتوسط

الثاني 

 المتوسط

الثالث 

 المتوسط

 ااعراض اء سحابية
 *  - 1082 100 ااةا المتوسا

 * -  2022 184 اليا ي المتوسا
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 -   2001 102 اليالث المتوسا

 الاراع

 **  - 1082 100 ااةا المتوسا

 * -  2020 184 اليا ي المتوسا

 -   2000 102 اليالث المتوسا

 ( فأقل 0005( فأقل           * دالة عند مستوى )0001** دالة عند مستوى )

( فأقل بيل 8080ذا  دءلة إسافففففايية عند مسفففففتوا  ( ةجود فرةق 1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفففففحة في الجدةا  

ال فالبفا  في الاففففففن  ااةا، اليفا ي( المتوسففففففا ةال فالبفا  في الاففففففن  اليالث المتوسففففففا( سوا  البعد اليا ي  ااعراض 

 اء سحابية(، لاالح ال البا  في الان  ااةا، اليا ي( المتوسا0

( فأقل بيل 8080ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففايية عند مسففففتوا  ( 1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومففففحة في الجدةا  

ال البا  في الافن  ااةا المتوسفا( ةال البا  في الافن  اليالث المتوسفا( سوا  البعد الرابأ  الاراع(، لاالح ال البا  

 في الان  ااةا المتوسا(0

( فأقل بيل 8080ة إسافففففايية عند مسفففففتوا  ( ةجود فرةق ذا  دءل1-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفففففحة في الجدةا  

ال البا  في الافن  اليا ي المتوسفا( ةال البا  في الافن  اليالث المتوسفا( سوا  البعد الرابأ  الاراع(، لاالح ال البا  

 في الان  اليا ي المتوسا(0

ية إدمان االعاإل اإللكترة ةبنابل على ه ه النتيجة  طبل الفرض ال ي ينص على "ةجود فرةق دالة إسافففاييالا في مسفففتوا 

ا لمت ير الان الدراسي  ااةا   اليالث("0 -اليا ي  –لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا تبعل

 ةتفسر الباسية ه ه النتيجة ان السب  في الفرةق بيل ال البا  تبعال لمت ير الان في إدمان االعاإل اإللكترة ية قد يعود الى اءسالي 

 لدية في تطنيل ةقح استلدام االعاإل اإللكترة ية بيل ال البا 0الوا

 نتائج الفرض الثالث:

"توجد فروق دالة إحصددددائي ًا في مسددددتوى سددددلوك االسددددتقواء لدى طالبات  يَندص الفرض ااةا مل فرةض البحث على

 الثالث(. -الثاني  -المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا تبًعا لمتغير الصف الدراسي )األول 

للتعرف على ما إذا كا ح هنالع فرةق ذا  دءلة إساففففايية في اسففففتجابا  ال البا  مبطلا ءدت ف مت ير الاففففن تم اسففففتلدام 

(د لتومففففيح دءلة الفرةق في اسففففتجابا  ال البا  مبطلا ءدت ف مت ير الاففففن، One Way ANOVA"تحليل التبايل ااسادي"  

 الجدةا التالي ةجاب  النتاي  كما يومحها 
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( للفروق في سلوك االستقواء طبقًا الوتالف متغير One Way ANOVA(: نتائج "تحليل التباين األحادي" )1-1جدول )

 الصف.

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

 اءستطواب الجسدي

 80200 1 80104 بيل المجموعا 

 80100 010 1200110 دادل المجموعا  غير دالة 80682 80426

 - 012 1200082 المجموع

 اءستطواب اللفظي

 80210 1 80101 بيل المجموعا 

 80140 010 1280020 دادل المجموعا  غير دالة 80624 80160

 - 012 1220802 المجموع

اءستطواب النفسي 

 ةاءجتماعي

 80114 1 80440 بيل المجموعا 

 80101 010 1200046 دادل المجموعا  غير دالة 80012 80614

 - 012 1260220 المجموع

 اءستطواب على الممتلكا 

 80840 1 80821 بيل المجموعا 

 80161 010 1810281 دادل المجموعا  غير دالة 80002 80212

 - 012 1810220 المجموع

 الدرجة الكلية ل ستطواب

 80211 1 80140 بيل المجموعا 

 80111 010 1620001 دادل المجموعا  غير دالة 80601 80101

 - 012 1620012 المجموع

( فأقل في 8080( عدم ةجود فرةق ذا  دءلة إساايية عند مستوا  4-4يتبيَّل مل د ا النتاي  المومفحة في الجدةا  

ا  سفلوق اءسفتطواب ةأبعاده  اءستطواب الجسدي، اءستطواب اللفظي، اءستطواب النفسي ةاءجتماعي، اءستطواب على الممتلكا ( تبعل

 لمت ير الان0

ةبنابل على ه ه النتيجة يتم رفض الفرض ال ي ينص على "ةجود فرةق دالة إساففاييالا في مسففتوا سففلوق اءسففتطواب لدا 

ا لمت ير الاففن الدراسففي  ااةا مالبا  المرسلة المت فري اليالث( ةقبوا الفرض الافف -اليا ي  –وسفف ة بإدارة تعليم صففبيا تبعل

ال ي ينص على عدم ةجود فرةق دالة إسافاييالا في مسفتوا سفلوق اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوسف ة بإدارة تعليم صبيا 

ا لمت ير الان الدراسي  ااةا   (0اليالث -اليا ي  –تبعل

ر الباسية ه ه النتيجة بأن سففففلوق اءسففففتطواب يرتبا بعوامل مؤثرة على ال البة ةء يرتبا ب بيعة دراسففففتها أة العمر   ةتدفسففففَّ

فطا، ةتتسففففففف هف ه النتفاي  مأ مفا جفاب في اءمفار النظري في  ظريفة التعلم اءجتماعي أن السففففففلوق اءسففففففتطوايي متعلم مل د ا 

 الم سظة ةالتطليد، 
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التحليل النفسفي التي فسفر  ه ا السفلوق بأن المسفتطوي يدسطا ما يعا يه مل اسباما  ةسلوكيا  غير سوية دادل اءسرة أة ة ظرية 

البيئة المدرسففففية على شففففلاففففية الضففففحية  اتجة عل أسففففالي  التعامل غير السففففوية مأ الفرد، ةان اسففففباإل اءسففففتطواب بيل مالبا  

  فعالية أة اجتماعية ملتلفة0المتوس ة بادت ف الان تعود الى اسباإل ا

 نتائج الفرض الرابع:

" يمكن التنبؤ بسلوك االستقواء من والل درجة إدمان األلعاب اإللكترونية  يَندص الفرض ااةا مل فرةض البحث على

 لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا".

درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة يسففففعى ه ا الجزب إلى التنبؤ بدرجة سففففلوق اءسففففتطواب مل د ا 

 المتوس ة بإدارة تعليم صبيا، ل لع تم استلدام تحليل اء حدار المتعدد، ةجاب  النتاي  كالتالي0

(: نتائج تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بدرجة سلوك االستقواء من والل أبعاد إدمان األلعاب اإللكترونية لدى 5-1جدول )

 لبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا.طا

 مجموع المربعات المصدر المتغير التابع
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

مستوى داللة 

 )ف(

 سلوك االستقواء

 200202 6 220814 اء حدار

 80120 011 2000080 البواقي **80888 080606

 - 012 1620012 المجموع

يتضففففح مل الجدةا السففففابف أن قيمة  ف( لمعرفة إمكا ية التنبؤ بالدرجة الكلية لسففففلوق اءسففففتطواب مل د ا أبعاد إدمان 

(د مما يشير إلى إمكا ية التنبؤ بالدرجة الكلية 8082(، ةهي قيمة دالة إسااييالا عند مستوا  080606االعاإل اإللكترة ية بل ح  

 ن االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0لسلوق اءستطواب مل أبعاد إدما

ةيومح الجدةا االتي  تاي  تحليل اء حدار المتعدد المتدر  لمعرفة اإلسهام النسبي ةالطيمة التنبئية ابعاد إدمان االعاإل 

 اإللكترة ية في التنبؤ بالدرجة الكلية ل ستطواب0

تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للتنبؤ بدرجة سلوك االستقواء من والل أبعاد إدمان األلعاب اإللكترونية (: نتائج 2- 1جدول )

 لدى طالبات المرحلة المتوسطة بإدارة تعليم صبيا.

 المتغيرات المستقلة الداولة

 في نموذج 

 معادلة االنحدار

R 

 الجزئي

2R  

 الجزئي

2R 

 النموذج
B 

الخطأ 

 المعياري
Beta ت( قيمة( 

 **280406 80600 80841 80060 80188 80181 80408 سوء االستخدام

 **20121 80422 80802 80001 80201 80200 80411 الصراع

 **00202 80011 80861 80620 80204 80202 80122 االنتكاس
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 **60428 80000 80866 80611 80212 80242 80100 األعراض االنسحابية

 **60140 80061 80282 80028 80282 80281 80112 السمة البارزة

 **00206 80020 80280 80006 80800 80800 80108 التحمل

 110408 ثابت االنحدار

 (. 0.01** دال عند مستوى )

 يتضح مل الجدةا السابف ما يلي 

ا في التنبؤ بالدرجة الكلية  يمة ل سفففتطوابد سيث كا ح الطأن سفففوب اءسفففتلدام أكير أبعاد إدمان االعاإل اإللكترة ية إسفففهامل

(، ةقيمة 80408(، كما بل ح قيمة معامل اءرتبام الجزيي  8082(، ةهي قيمة دالة إسافاييالا عند مسفتوا  280406التنبؤية له  

م (، ةه ا معناه أن بدعد سوب اءستلدام يسه80188النموذ    1معامل التفسير المااس  لددوا المت يرا  إلى معادلة اء حدار ر

 .في التنبؤ باءستطواب لدا ال البا  عينة البحث ٪18بنسبة 

(، 8082(، ةهي قيمة دالة إسااييالا عند مستوا  20121ةيأتي في المرتبة اليا ية الافراعد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

ن بدعد الاففففففراع كأسد أبعاد (، ةه ا معناه أ80201(، ةقيمة معامل التفسففففففير  80411كمفا بل فح قيمة معامل اءرتبام الجزيي  

 .في التنبؤ باءستطواب ٪2001إدمان االعاإل اإللكترة ية يسهم بنسبة 

(، 8082( ةهي قيمة دالة إسااييالا عند مستوا  00202ةيحتل بدعد اء تكان المرتبة الياليةد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

(، ةه ا معناه أن بدعد اء تكان يسففففففهم بنسففففففبة 80204مل التفسففففففير  ، ةقيمة معا)80122(ةبل ح قيمة معامل اءرتبام الجزيي 

 في التنبؤ باءستطواب0 2004٪

( ةهي قيمة دالة إسافففففاييالا عند 60428ةيحتلا بدعد ااعراض اء سفففففحابية المرتبة الرابعةد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

(، ةه ا معناه أن بدعد ااعراض 80212قيمة معامل التفسير  (، ة80100(، ةبل ح قيمة معامل اءرتبام الجزيي  8082مستوا  

 في التنبؤ باءستطواب0 ٪2102اء سحابية يسهم بنسبة 

( ةهي قيمة دالة إساففاييالا عند مسففتوا 60140ةيحتل بدعد السففمة البارزة المرتبة اللامسففةد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

(، ةه ا معناه أن بدعد السففففففمة البارزة 80282(، ةقيمة معامل التفسففففففير  80112ي  (، ةبل ح قيمة معامل اءرتبام الجزي8082 

 .في التنبؤ باءستطواب ٪2802يسهم بنسبة 

( ةهي قيمة دالة إساففففففاييالا عند مسففففففتوا 00206ةيحتل بدعد التحمل المرتبة السففففففادسففففففةد سيث كا ح الطيمة التنبئية له  

(، ةه ا معناه أن بدعد التحمل يسففففففهم 80800(، ةقيمة معامل التفسففففففير  80108ي  (، ةبل فح قيمة معامل اءرتبام الجزي8082 

 .في التنبؤ باءستطواب ٪000بنسبة 

 ةفي موب ما سبف يمكل كتابة معادلة اء حدار على النحو التالي 

ض ااعرا× 80611اء تكان + ×  80620الاراع + × 80001سوب اءستلدام + × 80060+  110408 اءستطواب =

 التحمل×  80006السمة البارزة + × 80028اء سحابية + 
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ر الباسية ه ه النتيجة بأن سفففففوب اسفففففتلدام مالبا  المرسلة المتوسففففف ة بإدارة تعليم صفففففبيا ل لعاإل اإللكترة ية يجعلهل  ةتدفسفففففَّ

اسفففة سفففلوق اءسفففتطواب، كما جاب في دريمارسفففنها في اءعتداب على زمي تهلد مما يزيد مل تأثيراتها السفففلبية عليهل بزيادة اكتسفففابهل ل

( ان الضففففبا اءجتماعي ةالضففففبا اء فعالي يلتلن بادت ف عدد سففففاعا  اللع  لاففففالح ال البا  ال تي يلعبل عدد 1820السففففيد  

 ساعا  أقل0

ن اةبنفابل على هف ه النتفاي   طبل الفرض ال ي ينص على " إمكا ية التنبؤ بدرجة سففففففلوق اءسففففففتطواب مل د ا درجة إدم

 االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا"0

 

 والصة نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته .5

ا تمح اإلشففارة  يحتوي ه ا الفاففل على مللص  تاي  البحث، يليه عرضأل اهم التوصففيا  في مففوب تلع النتاي ، ةدتامل

 إلى جملة مل المطترسا  لبحوث مستطبلية0 

 ملخص نتائج البحث:. 1.5

( بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسلوق اءستطواب لدا 8082ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إسافاييالا عند مسفتوا   -2

 مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0

رة ية ةأبعاده  البعد ااةا  ( بيل إدمان االعاإل اإللكت8082ةجود ع قة ارتبامية مردية دالة إسافففاييالا عند مسفففتوا   -1

التحمل، ةالبعد اليا ي  ااعراض اء سفففحابية، ةالبعد اليالث  السفففمة البارزة، ةالبعد الرابأ  الافففراع، ةالبعد اللامس  

اء تكان، ةالبعد السفادن  سفوب اءسفتلدام(، ةسفلوق اءسفتطواب ةأبعاده  البعد ااةا  اءستطواب الجسدي، البعد اليا ي  

واب اللفظي، البعد اليالث  اءسففتطواب النفسففي ةاءجتماعي، البعد الرابأ  اءسففتطواب على الممتلكا ( لدا مالبا  اءسففتط

 المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا0

( فأقل في اتجاها  ال البا  سوا  البعد ااةا  التحمل، 8080عدم ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففففايية عند مسففففففتوا   -1

لسفففمة البارزة، البعد اللامس  اء تكان، البعد السفففادن  سفففوب اءسفففتلدام، مطيـففففففففـففففففففان إدمان االعاإل البعد اليالث  ا

ا ءدت ف مت ير الان0  اإللكترة ية( تبعل

( فأقل بيل ال البا  في الاففففففن  ااةا، اليا ي( المتوسففففففا 8080ةجود فرةق ذا  دءلة إساففففففايية عند مسففففففتوا   -4

( سوا  البعد اليا ي  ااعراض اء سففففففحابية( في مسففففففتوا إدمان االعاإل ةال البا  في الاففففففن  اليالث المتوسففففففا

 اإللكترة ية لاالح ال البا  في الان  ااةا، اليا ي( المتوسا0

( فأقل بيل ال البا  في الاففن  ااةا المتوسففا( ةال البا  في 8080ةجود فرةق ذا  دءلة إساففايية عند مسففتوا   -0

الرابأ  الاففراع( في مسففتوا إدمان االعاإل اإللكترة ية، لاففالح ال البا  في  الاففن  اليالث المتوسففا( سوا  البعد

 الان  ااةا المتوسا(0

( فأقل بيل ال البا  في الاففن  اليا ي المتوسففا( ةال البا  في 8080ةجود فرةق ذا  دءلة إساففايية عند مسففتوا   -6

 إدمان االعاإل اإللكترة ية،الان  اليالث المتوسا( سوا  البعد الرابأ  الاراع( في مستوا 
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 لاالح ال البا  في الان  اليا ي المتوسا(0 

( فأقل في اتجاها  ال البا  سوا  البعد ااةا  اءسفففتطواب 8080عدم ةجود فرةق ذا  دءلة إسافففايية عند مسفففتوا   -0

واب على البعد الرابأ  اءسفففتطالجسفففدي، البعد اليا ي  اءسفففتطواب اللفظي، البعد اليالث  اءسفففتطواب النفسفففي ةاءجتماعي، 

ا لمت ير الان0  الممتلكا ، لسلوق اءستطواب( تبعل

إمكا ية التنبؤ بدرجة سلوق اءستطواب مل د ا درجة إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة  -0

 تعليم صبيا0

ق اءسفتطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا هدف البحث لمعرفة الع قة بيل إدمان االعاإل اإللكترة ية ةسفلو

 ةبنابل على ه ه النتاي  جاب البحث به ه التوصيا  ةالمطترسا  

 توصيات البحث:. 2.5

 في موب النتاي  التي تم التوصل إليها، فإن الباسية توصي بما يلي 

  عل ملامر اءفرام في ممارسة االعاإل اإللكترة ية0 مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبياتوعية العمل على 

 0اءهتمام بالحدا مل سلوكيا  اءستطواب عل لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا 

 مقترحات البحث:. 1.5

 0دراسة مستوا اءدمان ل لعاإل اإللكترة ية ةمستوا اءستطواب ل البا  المرسلة المتوس ة 

  المسببة لسلوكيا  اءستطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة0دراسة العوامل 

 0إجراب برام  إرشادية لتلفيض أثر إدمان االعاإل اإللكترة ية لدا مالبا  المرسلة المتوس ة 

 0إعداد برام  إرشادية للفض سلوكيا  اءستطواب لدا مالبا  المرسلة المتوس ة بإدارة تعليم صبيا 

 لتي تؤدي إلدمان اءلعاإل اءلكترة ية لدا م إل ةمالبا  المرسلة المتوس ة0اجراب بحوث سوا اءسباإل ا 

 

 قائمة المراجع. 2

 المراجع العربية.. 1.2

(0 تاففففففور مطترح لمواجهففة إدمففان االعففاإل اإللكترة يففة في المرسلففة اءبتففداييففة 1820أبو بكر، منى محمود عبففد الل ين0  

بية مجلة التربفالمملكة العربية السففففففعودية على مففففففوب دبرتَْي كلٍّ مل الوءيا  المتحدة اامريكية ةكوريا الجنوبية0 

 1200-180(، 0 0، المطار ة ةاإلدارة التعليميةالمطار ة ةالدةلية  الجمعية المارية للتربية 

ع قة إدمان االعاإل اإللكترة ية بالتكين المدرسي ةاءجتماعي لدا عينة مل ملبة (0 1822أبو ةز ة، فلس يل علي سسل0  

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[0 الجامعة اارد ية، عمان0 المرسلة ااساسية العليا في مديرية عمان ااةلى
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(0 إسفففابة اسفففتلدام االعاإل اإللكترة ية ةع قته بسفففلوكيا  التنمر لدا اامفاا في مرسلة 1818أسمد، سنان أبو المعارف0  

(، 41 21، جامعة اإلسففففففكندرية، مجلة ال فولة ةالتربيةرياض اامفاا في مففففففوب بعض المت يرا  الديموغرافية0 

120-1020 

 بابل مركز مجلة(0 االعفاإل اإللكترة يفة ةمفدا تفأثيرهفا في تكويل ثطفاففة ال فل0 1818اا اففففففاري، رفيفدة بنفح عفد فان0  

 1110 -182(، 2 28 ،اإل سا ية للدراسا 

الع قة بيل اإلدمان على ألعاإل اء تر ح ةالسففففففلوق العدةا ي ةالضففففففبا ال اتي لدا ملبة (0 1822البفدر، لينفدا سففففففليمان0  

 ]رسالة ماجستير منشورة[0 جامعة الشرق ااةسا، ااردن0 ا  اارد ية اللاصة في محافظة العاصمة عمانالجامع

(0 تاففنين االعاإل اإللكترة ية بيل النظرية ةالت بيف  دراسففة مطار ة بيل د تي تاففنين ديوي 1821بسففيو ي،  اهد محمد  

 -100(، 2 22، ، المملكة العربية السفففففعوديةنيةمجلة مكتبة الملع فهد الومالعشفففففري ةتافففففنين مكتبة الكو جرن0 

1000 

(0 االعاإل اإللكترة ية ةاقأ ممارستها لدا ملبة جامعتي السل ان قابون في 1818بسيو ي،  اهد محمدد البوسعيدي،  ادية0  

 المجلة العربية ارشففففففين ةالتوثيفسففففففل نفة عمان ةجامعة المنوفية في ماففففففر ةمدا توافرها بمكتبتي الجامعتيل0 

 1120 -202(، 10  ةالمعلوما ،

(، 41 22، مجلة ال فولة العربيةةتعلمه0  ال فل  مو في اإللكترة ية االعاإل دةر (18280سسفففففل0   محمد آ دي سجازي،

66- 2820 

اءسففففتطواب ةع قته بتطدير ال ا  في مففففوب النوع ةعدد ااصففففدقاب لدا م إل ةمالبا  (0 1821الحربي،  اين بل محمد0  

 180-6(، 41،  رسالة التربية ةعلم النفس0 اليا وية بالمدينة المنورةالمرسلة 

مجلة إمفففابا  (0 ظاهرة ا تشفففار االعاإل اإللكترة ية في مدينة الموصفففل ةتأثيراتها على الفرد0 1821سسفففل، مرح مؤيد0  

 240 -2(، 00،  ، العراقموصلية

(0 إدمان ممارسففة االعاإل اإللكترة ية كمنبب بالميوا اء تحارية لدا 1818د امبة، يحيى مبارقد ااسمد، أسمد بل سففعد0  

 1100-160(، 06 18مجلة البحوث اامنية، ملبة المرسلة اليا وية بمدينة الرياض0 

ت مي  المرسلة اءبتدايية بمدينة جدة  (0 التنمر المفدرسففففففي ةع قتفه بفالمهفارا  اءجتماعية لدا1821دو ، سنفان سففففففعفد0  

 1200-200(، 4 21، جامعة الملع عبد العزيز، مجلة العلوم التربوية ةالنفسيةبالمملكة العربية السعودية0 

ة ]رسففال المهارا  اءجتماعية ةع قتها بسففلوكيا  التنمر لدا ال لبة في من طة الناصففرة(0 1820ددان، إياد عمر سففليمان0  

 نشورة[0 جامعة عمان العربية، ااردن0ماجستير م

الفرةق في السفما  الشفلافية بيل ال لبة المدمنيل ةغير المدمنيل على استلدام اإل تر ح (0 1826دراةشفة، مادليل محمد0  

 ]رسالة ماجستير[0 كلية العلوم التربوية ةالنفسية، جامعة عمان العربية، ااردن0 في موب بعض المت يرا 
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اإلدمان على االعاإل اإللكترة ية ةع قته بالمشك   ااكاديمية ةاءجتماعية (0 1826عبد العزيز سفمير0   الدرعان، فرسان

 ]رسالة ماجستير منشورة[0 جامعة اليرموق، ااردن0 ةاء فعالية لدا ملبة المدارن

 للنشر ةالتوزيأ00 دار العلوم مطيان السلوق التنمري ل مفاا ةالمراهطيل(0 1826الدسوقي، مجدي محمد0  

فاعلية بر ام  اإلرشفففاد الجمعي الواقعي في تحسفففيل المهارا  اءجتماعية ةدفض سفففلوق (0 1826الدهام، محمد فهد علي0  

 ]رسالة ماجستير منشورة[0 الجامعة الهاشمية، ااردن0 إدمان اإل تر ح لدا المراهطيل

ةع قتها بسلوق اءستطواب لدا م إل الان العاشر في تربية  أ مام التنشئة الوالدية(0 1826الريامي، آءب عيسفى محمد0  

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[0 جامعة مؤتة، ااردن0  محافظة العطبة   لواب الطابة

(0 درجة ةعي ال البا  المتدربا  بأسفففففباإل ظاهرة التنمر في الاففففففوف الي ثة ااةلى 1820الزعبي، ريم محمد صفففففايل0  

 2260-261(، 21 1مجلة جامعة الطدن المفتوسة ل بحاث ةالدراسا  التربوية ةالنفسية، ها0 ةإجراباتهل للتادي ل

 0  د0م(0 عالم الكت 0ال فولة ةالمراهطة(0 2201زهران، سامد عبد الس م0  

(0 اء عكاسففا  التربوية ءسففتلدام اامفاا ل لعاإل اإللكترة ية كما يراها معلمو ةأةلياب أمور 1820الزيودي، ماجد محمد0  

 120 -20(، 2 28مجلة جامعة ميبة للعلوم التربوية، ملبة المدارن اءبتدايية بالمدينة المنورة0 

للشفففباإل0  الطدم بكرة الطادسفففية أ دية محافظة ءعبي لدا اا ا ةبطو ةع قته اءسفففتطواب (0 سفففياسفففة1824سفففعيد، سيدر كريم0  

 2410-210(، 2(،   1 20 الريامية، التربية لعلوم الطادسية مجلة

(0 مواقأ التواصففففففل اءجتماعي ةتأثيراتها اإليجابية 1818سففففففعيد، سففففففعاد سامدد فرمان، شفففففف ا عاداد ةكاظم، بلطيس سمود0  

ية للتربية المجلة العربةالسففلبية ةاسففتلدام االعاإل اإللكترة ية العنيفة ةأثرهما على السففلوق العدةا ي لدا ملبة الجامعة0 

 0   100 -100(، 24،  النوعية

]رسففففففالة  اتجاها  المحكوميل  حو  ظام العدالة الجنايية في المملكة العربية السففففففعودية(0 1882عبد الرسمل0   السففففففميري،

 دكتوراه[0 جامعة مؤتة0

 (0 دار اللريجي للنشر ةالتوزيأ0 6 م  ظام التعليم في المملكة العربية السعودية(0 2220السنبل، عبد العزيز0  

(0 أسففباإل سففلوق التنمر المدرسففي لدا م إل الاففن ااةا المتوسففا مل 1820سففهيل، سسففل أسمدد باهض، جبار ةادي0  

 14220-1408(، ٢ ٦٢ ، جامعة ب داد،مجلة كلية التربية للبنا ةجهة  ظر المدرسيل ةالمدرسا  ةأسالي  تعديله0 

اإل اإللكترة ية ةالمهارا  اءجتماعية لدا عينة مل (0 الع قة بيل مسففففتوا ممارسففففة االع1820السففففيد، محاسففففل سسففففيل0  

ة السفففعودية، المملكة العربيالمجلة الدةلية للعلوم التربوية ةالنفسفففية، مالبا  الافففن اليالث المتوسفففا في مدينة ينبأ0 

 24 ،)00- 2840 

ر لدا المشك   ةاتلاذ الطر(0 أثر االعاإل اإللكترة ية على الت كر ةسل ا1822الريماةي، محمد عودة0  د الشفحرةري، مها

 6٤٢0 -610(، ص 1 10 ،مجلة دراسا  العلوم التربويةأمفاا مرسلة ال فولة المتوس ة في ااردن0 
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مجلة الباسث في العلوم اإل سفففا ية ( في المدرسفففة الجزايريةBullying 0(0 تحليل ظاهرة اءسفففتطواب  1820شفففريفي، هناب0  

 28160-2811(، 11رقلة،  ة –، جامعة قاصدي مرباح ةاءجتماعية

مجلة مركز بابل (0 الطرصففففنة اإللكترة ية في الفضففففاب السففففيبرا ي "التهديد المتاففففاعد امل الدةا"0 1820شفففلوج،  ورة0  

 1860 -200(، 1 0، للدراسا  اإل سا ية

ةالوقوع مففحية لدا  (0 اءسففتطواب1882الشففواشففرة، عمر مافف فىد الب اينة، أسففامة محمدد ةأبو غزاا، معاةية محمود0  

الجمعية الماففففففرية للتربية  -ملبفة ذةي صففففففعوبفا  التعلم في ااردن0 المجلس العفالمي لجمعيفا  التربيفة المطفار ة 

 1120-222(، 16 21، المطار ة ةاإلدارة التعليمية

برام  التلفاز ةاالعاإل اإللكترة ية العنيفة ةع قتها بالسففلوق العدةا ي ةإمففعاف الحسففاسففية لدا (0 1822سنان0   الشففيلة،

 .]رسالة ماجستير[0 كلية التربية، دمشف اامفاا

ة0 وي(0 اءسففتطواب ةع قته بالتشففوها  المعرفية لدا المراهطيل في المدارن اليا 1822صففالح، رينة عليد جياد، مها سففالم0  

 21400-2111(، 41، جامعة بابل،  مجلة كلية التربية ااساسية للعلوم التربوية ةاإل سا ية

(0 أشفففكاا سفففلوق اءسفففتطواب السفففايدة لدا عينة مل ملبة المرسلة 1822الافففبحيل، على موسفففىد الطضفففاة، محمد فرسان0  

 2210-200(، 2(،   246جامعة اازهر،  ، مجلة التربيةااساسية العليا في مدارن البادية الشمالية اارد ية0 

(0 ع قة االعاإل اإللكترة ية العنيفة بالسلوق العدةا ي 1826الافوالحة، علي سفليماند العويمر، يسفريد ةالعليما ، علي0  

مجلة جامعة الطدن المفتوسة ل بحاث ةالدراسففففا  التربوية ةالنفسففففية، ةالسففففلوق اءجتماعي لدا أمفاا الرةمففففة0 

4 26 ،)200- 2260 

]رسفففالة ماجسفففتير منشفففورة[0 جامعة  اءسفففتطواب ةع قته بالضففف وم التربوية لدا المراهطيل(0 1826موالبة، علي محمد0  

 اليرموق، ااردن0

 0 دار مجدءةي للنشر ةالتوزيأ0اإلدمان ةاإل تر ح(0 1822العباجي، عمر0  

قتها باإلدمان على اإل تر ح لدا ملبة المرسلة ااساسية جودة الحياة ةع (0 1820عبد الفتاح، معتافم محمد سفمير سسفل0  

 ]رسالة ماجستير منشورة[0 جامعة عمان العربية، ااردن0 العليا

سنة في الفضاب السيبرا ي0  20 -6(0 تأثير االعاإل اإللكترة ية على اامفاا ةالمراهطيل مل 1818العتيبي،  ادر بل محيل0  

 2160-286(، 10،  ةالنفسية المجلة الدةلية للعلوم التربوية

علمية المجلة ال(0 أثر االعاإل اإللكترة ية على سففلوكيا  أمفاا المرسلة اءبتدايية العليا0 ٦١٠٨عيمان، أما ي دميس محمد0  

 0 268 -216(، 2 14، جامعة أسيوم، لكلية التربية

]رسففالة ماجسففتير منشففورة[0 جامعة  الوءدياءسففتطواب ةع قته بتطدير ال ا  ةالترتي  (0 1821عيمان، صففابريل عارف0  

 عمان العربية، ااردن0
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 0 مؤسسة ميبة للنشر ةالتوزيأ0سيكولوجية اإلبداع(0 1828عيمان، فارةق0  

(0 دةر اإلدارة المدرسية في مواجهة ا تشار ظاهرة اءستطواب في 1820ع اري، عارف توفيف أسمدد الموسفى، رأفح سسفيل0  

مجلة الجامعة اإلسفففففف مية المفدارن الحكوميفة التفابعفة لمفديريفة تربيفة جرج مل ةجهفة  ظر مديري ةمعلمي المدارن0 

 200-08(، 2 11، فلس يل، ب زة

 (0 مكتبة الرشد280 م  سياسة التعليم ة ظامه في المملكة العربية السعودية(0 1821ل0  العطيل، عبد هللا عطي

، مجلة كلية التربية(0 السفففلوق اءسفففتطوايي لدا م إل ةمالبا  جامعة الجوف ةسايل0 1820العنزي، مريم  زاا سفففليمان0  

 4140-122(، 2(،   202 10جامعة اازهر، 

، جامعة مجلة كلية االداإل(0 التنمر المدرسففففي لدا بعض ت مي  مرسلة التعليم ااسففففاسففففي0 1820العنيرا، مناففففور عمر0  

 ٦٦0-2(، ديسمبر، 2(،   ٦٢الزاةية، ليبيا،  

ة مجل(0 العنن المدرسففي ةع قته باافكار ال عط  ية لدا ت مي  المرسلة المتوسفف ة0 1822عيسففو، عطيلةد بوشففيربي، إكرام0  

 2820-22(، 4 0، جامعة الوادي، العلوم النفسية ةالتربوية

مجلة أ سنة للبحوث (0 العنن المدرسي ةع قته بإدمان االعاإل اإللكترة ية العنيفة0 1818عيسفو، عطيلةد بوشفيربي، إكرام0  

 0 186 -281(، 1 21، ةالدراسا 

الجناح، العنن، إسففففففابة معاملة اامفاا، تلوث البيئة  مشففففففك    فسففففففية اجتماعية  اإلدمان،(0 1886غا م، محمد سسففففففل0  

 0 مكتبة عيل الجامعة0 ةالزسام(

(0 الطفدرة التنبؤيفة للبيئة التعلمية في ظهور اءسففففففتطواب لدا ملبة المرسلة 1821الطفداح، محمفد إبراهيمد عربيفا ، بشففففففير0  

 210-08(، 4 10، العلوم اإل سا ية - حاثجلة جامعة النجاح ل بمااساسية العليا في المدارن اللاصة في عمان0 

(0 تأثير ممارسة االعاإل اإللكترة ية على السلوق العدةا ي ةع قته بأسالي  المعاملة 1812قافارةة، آءبد زامل، مجدي0  

الوالدية لدا ملبة المرسلة ااسففففففاسففففففية الد يا في مدارن محافظة رام هللا ةالبيرة الحكومية مل ةجهة  ظر الوالديل0 

 060-11(، 211 211راب ة التربوييل العرإل،  دراسا  عربية في التربية ةعلم النفس،

 (0 دار المسيرة للنشر20 م ال فل المتنمر(0 1882الط امي،  ايفة، ةالارايرة، منى0  

ية0 اءبتداي (0 االعاإل اإللكترة ية ةع قتها بالتحافففيل الدراسفففي لدا ت مي  المرسلة1818قهلوز، منير، ةعرقابي، فاممة0  

 2110-282(، 21،  المجلة العربية للتربية النوعية

 ةاءتاففاا، اإلع م ماجسففتير[0 قسففم ]رسففالة اامفاا لدا السففلوكيا  على اإللكترة ية االعاإل أثر(0 1821مريم0   قويدر،

 الجزاير0 جامعة

(0 آليا  مطترسة لتعزيز تنافسففففففية الاففففففناعة اإلع مية التربوية لمواجهة ملامر إدمان 1822محمفد، عبفده إبراهيم عبفده0  

منافففورة، ، جامعة الالمجلة العلمية لعلوم التربية البد ية ةالريامفففةاامفاا ل لعاإل اإللكترة ية الترةيحية المعولمة0 

 14 ،)260-2220 
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(0 ممارسففة االعاإل اإللكترة ية في ةقح الفرا  ةع قتها بالسففلوق العدةا ي لدا ت مي  المرسلة 1826م ر، محمد السففيد0  

 1110 - 180(، 10، جامعة المناورة،  المجلة العلمية لعلوم التربية البد ية ةالريامةاءبتدايية بمحافظة الدقهلية0 

مدارن الحكومية التابعة لمحافظة جرج ةدةر اإلدارة درجة ممارسة اءستطواب في ال(0 1820الموسفى، رأفح سسفيل أسمد  

 ]رسالة ماجستير منشورة[0 جامعة اليرموق، ااردن0 المدرسية في مواجهته
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