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لكترونية في المرحلة تصور مقترح لمواجهة إدمان األلعاب اإل
 بالمملكة العربية السعودية على ضوء خبرَتي االبتدائية

 كل من الواليات المتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية 
                                      

 إعداد                                 
  (*) ف أبوبكر د/ منى محمود عبداللطي

 
 ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة الي وضع  صوع ر ترحعلم لج ا ظعة ةعإهلا  اتعإا االلعإر ايل حلو  عة فعي 
الجلحلعة ابتحداي عة لإلججل ععة الللا عة الةعل ا ة ءلععي ضع ا واللصع ي ال ب ععإم الجح عدا ااتل   ععة 

الثإ  ععة لحيت ععذ الجلحلععة وك ر ععإ الوب ا ععة د ومععد صععا صبال ععم اسععحالإ ة ت  ظععة اول ععإا ااتعع رد و 
ابتحداي ععة فععي تدببععة تل ععدا لجببرععة الروعع ا  لإلججل ععة الللا ععة الةععل ا ةن لجللفععة وامعع   اتععإا 

وهعععي تدببعععة تل عععدا  -هعععذه االلعععإر ايل حلو  عععة  د ومعععد اوحعععإرم الالإحثعععة تععع  توحجععع  الال ععع 
 ء بة ت   ة ت  : -لجببرة الرو ا

 حلة ابتحداي ة .(  صلج ذ وصلج ذا ت  الجل  200ءدا )   -
 ( اسحالإ ة صا اي إلة ءل ظإ.33( ت  أول إا اات ر وصا ال و ل ءلي )   200ءدا )  -

  -وقد توصلت الدراسة الي التوصيات التالية : 
اللجععع ءلععي ص ععإفل الوظعع ا يتععلال ت إ ععة الللععب ك سعع ف صلاعع ا لجععإ بح افععم تعع  تلععإب ل  -1

 الو اا اللإلج ة.
 اكععب الحبع رام الللج ععة ال دبثععة فععي توعإل الللععبد وأللععإر اا  ععإل صالبعي ري ععة صلا  ععة ص -2

ايل حلو  ععةد وصةحفععلت الحبعع رام الجةععحرالل ة تعع  ال  ععإ  ءلععي الظ  ععة الثرإف ععة واب حجإء ععة 
 للجوحج  الةل اا الجةلا.

 ععععلم تالععععإارام توحجل ععععة لجلإو ععععة الجععععلا   ءلععععي فظععععا االلععععإر الجحإحععععة فععععي ااسعععع ا   -3
  وإتي.وص ة  ظإ لف ع  

 

 مدرس بقسم الرتبية املقارنة, كلية الرتبية, جامعة الفيوم. )* (
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ببالغي ءلي الحلا     وأول إا اات ر ايحإ عة لعمها الو ا عب اي وإت عة والو ا عب الةعلال ة  -4
لألللععإر ايل حلو  ععةن وبلعع  تظععدت اللجععع ءلععي صلا ععا الو ا ععب اي وإت ععةد وال ععد تعع    ععإر 

 الو ا ب الةلال ة في الجدرسة والال ت ووإرج الجبال.
لعععع    الللاععععي ي ععععلاا ل عععع   بام  ععععلة   فععععإا تلكععععا و بيىمعععع تي ءلععععي تةععععح   ا -5

لإاللعإر ايل حلو  عةد واللجعع ءلععي   حإ ظعإ لجعإ بح افعم تعع  ابع  وءعإاام وصرإل عد الجوحجلععإم 
 ايسيت ة والللا ة.

  وععععإا  تععععإل صوععععب ك لألللععععإر ايل حلو  ععععة ءلععععي اععععلار  تولعععع  صوععععب ك الاللتو ععععإم  -6
((د ل  عع ا تل عع  ESRB) Entertainment Software Rating Boardالحلف ظ عة  

 لبعععي تحوعععب ك االلعععإر حةعععب ااءجعععإرد وكعععذل   لبعععي تح ضععع   ت حععع   كعععع للالعععة ءالعععل 
 أو إت تخحولاد لجإ بح افم ت  اب  وءإاام وصرإل د الجوحجلإم ايسيت ة والللا ة.

الجح عجبة فعي االلعإر ايل حلو  عة  –صالبعي وص عج   ءبإ عل الوعذر واي عإرا والحفع  م  -7
فععي   حععإج أللععإر ال حلو  ععة صح افععم تعع  ابعع  وءععإاام وصرإل ععد الجوحجلععإم  -رشععإيلة اب حفععإ

 ايسيت ة والللا ة.
  حإج تلتو إم حإس ا ة صلل ج ة وصلا  ة صفحجع ءلي ءبإ ل الوعذر واي عإرا والحفع  م  -8

 الجح جبة في االلإر ايل حلو  ة شإيلة اب حفإر.
اللععععإر ايل حلو  ععععة الحععععي صبععععح  فععععي اللععععإلا حجإ ععععة حرعععع   الجل  ععععة ال  ل ععععة لاللتو ععععإم ا -9

 الللاي.
صالبي ولارام الحلا ة والحلل ا في اللإلا الللاي للً إ تع  االلعإر ايل حلو  عة الحلل ج عة  -10

الو ععداد وص ععج بظإ فععي الجبععإه  الدراسعع ةد وءجععع تةععإلرإم بام  ععلة تظععذه ابللععإر ااوععع 
 ووإرج الجدرسة.
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a proposal to face addiction of electronic games in Saudi Arabia 

in light of experiences of The United States of America and South 

Korea 

Summary "  "  

This study was aimed to a proposal to face addiction of electronic games in 

Saudi Arabia in light of experiences of The United States of America and 

South Korea , a questionnaire was applied to parents and the second to 

primary school students In the city of Buraidah Qassim Kingdom of Saudi 

Arabia to know the reality of addiction to these electronic games , The 

researcher chose from the research community, Buraidah city in the Qassim 

region a sample of :- 

• The number of (200) students and students from the primary stage. 

• The number of (200) of the parents and got (33) questionnaire was 

answered . 

The study reached the following recommendations :-  

1- Work on concerted efforts to highlight the status of play as an 

educational mediator in accordance with international quality standards. 

2. Adopting an educational vision that complements modern scientific 

developments in the field of toys, electronic children's games and 

anticipates future developments while preserving the cultural and social 

identity of Saudi Muslim society. 

3. Initiating community initiatives to help educators understand and use the 

games available on the market. 

4. Educators and parents should be aware of the most positive and negative 

aspects of electronic games in order to promote positive aspects and reduce 

the negative aspects of school, home and outside the home. 

5. Establishing a national / national center at the level of the Arab world to 

conduct research related to electronic games and work on producing them 

in accordance with the religion, customs and traditions of Islamic and Arab 

societies. 

6. To create an electronic games classification system such as the 

Entertainment Software Rating Board (ESRB) to be a reference to the 

classification of games by age and to clarify the content of each game 

through short descriptions in line with the religion and customs and 

traditions of Muslim and Arab societies. 

7 - The adoption and inclusion of the elements of attraction, excitement and 

suspense - included in electronic games are widespread - in the production 

of electronic games correspond to the religion and customs and traditions of 

Muslim and Arab communities. 
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لكترونية في المرحلة قترح لمواجهة إدمان األلعاب اإلتصور م
 بالمملكة العربية السعودية على ضوء خبرَتي االبتدائية

 كل من الواليات المتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية 
  (*) إعداد:  د/ منى محمود عبداللطيف أبوبكر 

 مقدمــة: 
 ف ال  إا صجإًتإدبحوه اللإلا ال  ل      تإل ءإلجي  دبد بحغ ل ف ه  ج 

الحي صفظد سلءة الجحغ لام الحي فلضت  وأ ال   ل ش ح إرا الث را الجلل تإص ةد
  ( . 56:  2002  ء ة  دبدا ت  الح ب ل   إ الجحردتة. )أحجد  تلاه اد 

وكإا الظدت ااسإسي ت  هذه الح ب ل   إ ه  ص ف ل ال متد وص ة ل ال  إا  
اح إاد وفي ءدا ت  الاللداا ص  لت  لي تإرا في كث ل ت  ا -لإل ةإاد  ب أ ظإ

ا بلم ت  ءرإلهد وص  ل  لي س د بح  ا في اي ةإاد و لحظا ومحه وصلك اهد و و ر 
ل ةت  –الح ب ل   إ  –ءلي حره في ال  إاد في   هلهإ ال ر ري اي ةإ ين فظي 

ك بل  ءلي و ًلا وإلًوإ لإسحجلارد ول ةت شًلا تةحب ًلا ءلي   ل الخفد وإ جإ بح م
اي ةإا  إ   هذه الح ب ل   إ وت حف ظإ وتةحخدتظإن فظي في البظإ ة أااا د ول   
 ا ص  لت  لي س د أو ا  حإص رد أو س بلم ءلي اي ةإان كإا بل   ف ع وبًلا 

 ( .27-26: 2002تةحب ًلا ءل ه وءلي ح إصه.         )حة   تظإا الدب د 
الح ب ل  ي الجبلا والجحاابدد الذا  أا أ ه ت  سجإم هذا اللول الحردل  

أ ال  في تحبإول أبدا  ج    الرإم الجوحج د وو ً إ فئة اا  إل والجلاهر  ن 
ح    ر ي اا  إل ومًحإ    ًي في تجإرسة أللإر ال  دب د ت  ويل تخحلك 

 اا ظاا والظ اصك الذك ة واال ام ايل حلو  ة وأ ظاا ال إسب اآللي .
ح ظ أا االلإر ايل حلو  ة مد صب رم وصغ لم لف ع تث ل واإلحإلي ُبي 

للغإ ةد ت  صب ر ال  إا والح ب ل   إ الحي صحاابد وصحةإرع لخبي سل لةد وصب رم 
أ  إ اااوام الجةحخدتة ف ظإن فاللد أا كإ ت اااوام ترحولا ءلي أاوام الللب 

لا االلإرد واذل  تدأم الحرل د ةد اولت أاوام  دبدا كإا ظاا ايل حلو  ة  لي ءإ
 

 بقسم الرتبية املقارنة, كلية الرتبية, جامعة الفيوم.مدرس  )* (
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االلإر اب حجإء ة في الحلا   ش ًئإ فف ًئإن وإ ة للد اب حفإر ال اس  لل إسب 
اآللين ححي أ ال ت االلإر ايل حلو  ة أكثل ش  ًءإ في هذا اللول ) إسل س د 

 ( .2: 2014حة  تظداد 
و  ة د ولا  لد ال اًلإ في هذا اللول أا ببوذر البلالة     االلإر ايل حل  

ءلي حةإر االلإر ااول ن فرد أاا ا حفإر ال إس ر وهذه االلإر في الةب ام 
ااو لا  لي تلول اورهإ ت ض م في ح إا البلالة لحوع  لي ار ة اياتإا ) مبدبع د 

 (.2007تدوا د 
ءبد   واذل  أوذم االلإر ايل حلو  ة أهج حظإ ت   إبت حظإ وصف  رظإ ليا

رهإ في الجبإلل وأتإك  الللب والحةل ةد وو ع ا حفإرهإ للظإصك ومد أا  بل  ب حفإ
الج ج ل و ظإل ال إسبد وُصلد االلإر اا بال ة ااكثل ا حفإًرا في ةع ا خ إض 
كال ل لألللإر ايل حلو  ة في ال    الللاين و ح  ء  بل  ملة الج   م ة للج اا الحي 

 ( .21:  2016 ا  تلاه ا د ص   ظإ للض االلإر الحي صا صوب لظإ ) داا سل
واإلحإلي ا حفلم هذه االلإر ايل حلو  ة لةلءة هإيلة في الجوحجلإم  

الللا ة ت  ه ءإل والخل و ة ت  ه وإصد في   إا  خل  أا ت ت تبظإد ححي 
أ ال ت  اًاا ت  الفة الب عد تع أ ال  اآللإا وااتظإم  وب ال  ظإ تلظا أببجإ 

( د وت    ا أ ال  2010اتإ إ ءلي تجإرسحظإ )أت  اللب  د بهال ان ل ا دوا اا  إل  
اسحخدال االلإر ايل حلو  ة تف لة ص حإج  لي ص إفل الوظ ا الال ث ة لج ا ظحظإ د 

 مالع أا صوال  وبًلا بظدا أ  إلبإ في ةع ا إر اللمإلة وتلإب ل اوح إرهإ لظا   .
 مشكلة البحث:

الحي بحةإتم اآللإا لح ف لهإ  ُصلحالل االلإر ايل حلو  ة أحد اات ر 
ا  إلظاد ةًبإ تبظا أ ظا مد حرر ا  إ ب اللفإه ة ا  إلظاد اوا الح   ل في أللإاهإ 
 ااول ن ح   ةظلم   وإت إم لججإرسحظإد واإلجرإتع ةظلم سلال إم ب ُ ةحظإا تظإ.

فرد أكد ءلجإا الب   واب حجإع تلاًرا وص لاًرا ءلي وب را هذه االلإرد  
لحي أ ال ت تدورهإ ُصخلج لبإ شخو إم  إموةد وا ل مإارا ءلي اي حإج وايتداعن ا

 في حإلة اسحخدال هذه االلإر تدوا رمإلة.
ولرد صب رم أاوام وأسإل ب الللب في ال مت ال إضل ءجإ كإ ت ءل ه في  

الجإضين فتظلم اا ظاا وااللإر ايل حلو  ةد وكإ ت الالدا ة لة بةد كوظإل 
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بام تغا  وهدت   دن لغلس تالإائ الحلك اد وم ا الجيحتة والحخب فد  وأللإر
 (. 2012تثع أ ظاا ااصإرا )أتإا الخإلدد 

أتإ االلإر ال دبثة ال  لن أ ال ت ُصللاا اا  إل أسإل ب الول جةد أو  
فب  ظإ وح لظإن واذل  فظي ُصبجاي في اللرع مدرام وتظإرام  لحظإ اللبك و ح وحظإ 

 وهذه الردرام ت حةالة ت  ويل ابءح إا ءلي تجإرسة صل  االلإر .  الول جةد
ومد ُ ِفلم تؤوًلا اراسإم في ألجإ  إن أ الحت أا اا  إل الذب   ر  ا  

سإءإم    لة أتإل االلإر ايل حلو  ة  وإت ا لرول البتل أكثل ت  ا لهاد كجإ 
صجحد لحة   -حلام    لةحذر فل م  الي ت  الالإحث   ال إلإ     ت  أا الول س ل 

مد    ا له ءيمة لجلض وب ل  و ب  -سإءإم أو أكثل في ال  ل أتإل ال جال  صل
الجإا االر (د ومد بؤا   لي اللجي الحإل )ت ج ا ال إج مإسا  –الل   )الول ك تإ 

 ( .50: 2013ت جدد 
(  لي أ ه في ةع ا إر أ ظاا اللمإلة Mai, 2010ومد أشإرم تي )  
ءلي ت يم ت   االلإر ايل حلو  ة وتلاكا االلإرد وءدل تلامالة ااسلا اللسج ة 

تإ  فإهده أتبإيها ت  االلإرد وءدل ال ءي لجخإ ل بل ن أا  هذا  لي صةلر 
أللإر والات  هداتةد صلواج ااف إر وأل إ  وءإاام صحلإرض ت  صلإل ا الدب د 

 وءإاام وصرإل د الجوحج د وصظدا اب حجإا لل   .
  بإ لودا حر رة بويت لخو  ظإد وهي أ بإ  حلإتع ت    ع  دبد له  

سجإصه الة   ل   ة واب حجإء ة وال  إر ةد   ع اي حل تد وبل  الو ع الذا ُوِلد 
في تدا ة الرلا ال إليد وءإش في كبك الج د إ الودبدا الحي أ ال ت  اًاا تظجإ في 

والجخحو   س   الحلإتع ت  هذا الو ع ح إصهد وتإ ءلي أول إا اات ر والجلا   
الودبد لجببم وري ة ح إر ة تغإبلاد في ةع صداء إم شلوط هذا اب دتإج 
الح ب ل  ي ال  إرا و اوع الب ع  لي تبإا ءإلجه الخإص في ةع صبإتي 

 (89: 2016اسحريل حه الذاص ة )فإباا  خلكد 
للإلا أ ج د ححي  ا وُ لد  اتإا االلإر ايل حلو  ة كإر ة في تلداا ا 

للض تلداا اللإلا الجحب راد تثع: ال ب إم الجح دا ااتل   ةد وأرواإد و س إ مد 
فح ت ء إاام تحخووة في ءيج هذا الب ع ت  اياتإا.  )سح  ارام تلاواد 

 ( .205: 2012كل ةح فل ف اد 
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تع أ ظإ  واسحخدال اا  إل لألللإر ايل حلو  ة ب  رحول ءلي الدول الجحردتة د
اكثل ا حفإرا ت   اا  إل في الدول البإت ة والللا ة د فج  الجيحظ اسحخدال اا  إل 
الجحاابد لظذه االلإر في الججل ة الللا ة الةل ا ة ت    ير الجدارس ابتحداي ة د 

اوبر د  400ح   ُ ردار حوا    إ  الب ع الةل اا ءلي االلإر ايل حلو  ة تب   
تيب   للالة  ل حلو  ة في اللإل ال احد  3الة   الةل ا ة تإ  رلر ت   كجإ صةح ءب

:  2015) ءالد البإ ل راضي د  تبظإ ءفلا  بلك للالة أ ل ة والالإمي صرل د
354). 

ألك  ظإل تيا سح ف د وأا  800كجإ أا أس ا  الججل ة اسح ءالت ح الي تل  ا و
إل واحد ءلي اامع )الب  ليد % ت  الال  م الةل ا ة ب  د لدبظإ  ظ40أكثل ت  

2009. ) 
وأ ال  هؤبا اا  إل  ةحخدت  ظإ تدوا رمإلة وادوا تلإب ل بوح إرهإد تجإ مد 
 للضظا لجف يم ا حجإء ة و جإي ة د وت   ا أت     إاة تف لة هذا الال   د 
في ال إ ة  لي صو ر ترحلم لج ا ظة تف لة  اتإا اا  إل لإلجدارس ابتحداي ة 

جل ة الللا ة الةل ا ةد لإبسح إاا ت  واللام وصوإرر للض الدولد تثع: لإلج
 ال ب إم الجح دا ااتل   ةد وك ر إ الوب ا ةن وت   ا  لم الةؤال اللي   الحإلي :

"كيف يمكن وضع تصور مقترح لمواجهة إدمان األلعاب اإللكترونية بمرحلة التعليم 
لى ضوء خبرتي الواليات المتحدة األمريكية االبتدائي بالمملكة العربية السعودية ع

 وكوريا الجنوبية  ؟"
 ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة التالية:  

تإ ال ام  اللاه  ياتإا االلإر ايل حلو  ة في  الجلحلة ابتحداي ة لإلججل ة  -1
 الللا ة الةل ا ة؟

ي ة في كع تإ ال ام  اللاه  ياتإا االلإر ايل حلو  ة في الجلحلة ابتحدا -2
 ت  ال ب إم الجح دا ااتل   ة وك ر إ الوب ا ة؟

تإ الحو ر الجرحلم لج ا ظة  اتإا االلإر ايل حلو  ة في الجلحلة  -3
ابتحداي ة لإلججل ة الللا ة الةل ا ةد ءلي ض ا واللص ي ال ب إم الجح دا 

 ااتل   ة وك ر إ الوب ا ة ؟ 
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 أهداف البحث :
 الح  ع  لي :   ةلي هذا الال   ال إلي 

تللفة ال ام  اللاه  بسحخدال وإاتإا الحيت ذ لإلجلحلة ابتحداي ة لإلججل ة  -1
 الللا ة الةل ا ة لألللإر ايل حلو  ة ت  و ظة  تل اآللإا والحيت ذ .   

ال م ت ءلي سالع ت ا ظة اياتإا لألللإر ايل حلو  ة في الججل ة الللا ة  -2
ة ءلي ض ا واللام الدول الجرإرا تظإ وهي الةل ا ة لإلجلحلة ابتحداي 

 ال ب إم الجح دا ااتل   ة وك ر إ الوب ا ة . 
صو ر ترحلم لج ا ظة اياتإا لألللإر ايل حلو  ة لإلجلحلة ابتحداي ة في  -3

الججل ة الللا ة الةل ا ة ءلي ض ا واللام الدول الجرإرا تظإ لجإ بحجإشي 
 وةلوت الجوحج  الةل اا. 

 ث: أهمية البح
 صبرةا أهج ة الال   ال إلي  لي:  

 أهمية نظرية : 
 ردل الال   ال إلي   إًرا  تلً إ ح ل سالع ت ا ظة  اتإا االلإر  

ايل حلو  ة وواملظإد ل ع ت  الججل ة الللا ة الةل ا ة وال ب إم الجح دا ااتل   ة 
و  ة لجلحلة وك ر إ الوب ا ة د ووض  صو ر ترحلم لج ا ظة  اتإا االلإر ايل حل 

 الحلل ا ابتحدايي في الججل ة الللا ة الةل ا ةد ءلي ض ا واللام الدول الجرإرا تظإ. 
 أهمية تطبيقية : 

 و ج   صبال ر إ أا    د الال   ال إلي كًي ت :  
: ح    ردل صو ًرا ترحلًحإ ح ل اإلدارة المدرسية وفريق اإلرشاد المدرسي -1

ر ايل حلو  ة وصثر ك  لإيظاد وكذل  اورها في صلدبع سل ك تدتبي االلإ
 الجوحج  الجدرسي لمكجله. 

: ح   بحا ص ء حظا ت  ويل ايرشإا الجدرسي لجف يم أولياء األمور -2
أتبإيظاد وأ  اع االلإرد الحي بدتب  ظإ د و ل  اكحفإت  اتإا أتبإيظاد 

 وسالع الحغلب ءل ه. 
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تع الجللج   ت  : مد صةظا  حإي  الال   في صلدبع  ل  صلإالمعلمين -3
 الحيت ذ تدتبي االلإر ايل حلو  ة. 

ت  الجح م  أا  رحلم هذا الال   أتإل للض الالإحث   اصوإهإم  الباحثين :  -4
 دبدا للحللت ءلي الدور الجح م  ت  اياارا الجدرس ة وفل م ايرشإا 
الجدرسي ااوع الجدارسن ووإ ة في توإل الحرل ع ت  تلدبم اياتإا 

 يل حلو  ة. لألللإر ا
: وبل  تحلدبع ابصوإهإم ااول ة متخذي القرار بوزارة التربية والتعليم -5

لإل لارا صوإه اور اياارا الجدرس ة وفل م ايرشإا الجدرسيد وإاراج  اتإا 
 االلإر ايل حلو  ة ءلي ول بة الخدتإم اب حجإء ة والب ة ة الجدرس ة. 

  حدود البحث:
 ج داام الحإل ة: رحول الال   ال إلي لإل

 حدود موضوعية:
 اتإا االلإر ايل حلو  ة لجلحلة الحلل ا ابتحدايي لجببرة الرو ا لجدببة   -1

 تل دا لإلججل ة الللا ة الةل ا ة .
 الخاللام الجرإر ة لإل ب إم الجح دا ااتل   ة وك ر إ الوب ا ة . -2

 حدود بشرية: 
اس ( ت  تلحلة الحلل ا ابتحدايي ) الةإ –الخإت   –الو  ت الحإل ة ) اللال   -1 

 تبإم (. –تب   
 :الحدود المكانية

صا صبال م أاوام الدراسة الج دا  ة لظذا الال   في تببرة الرو ا لجدببة تل دا  
لإلججل ة الللا ة الةل ا ة ح   ت ع  مإتة الالإحثة  في بل  ال مت في للض 

 تبإم(  –تدارس الجلحلة ابتحداي ة )تب   
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 ج البحث:  منه
 تًلا اا  ال لة الال   ضج  الدراسإم الجرإر ة الحي صحبإول  تا الحلل ا  

في ءدا ت  الدولد فة ت بحا ابسحلإ ة لإلجبظ  الجرإران ا ه ُ ل د ت  أ ةب 
 الجبإه  وأكثلهإ شج ًب لدراسة الجف لة 

 المنهج المقارن 
م اب حجإء ة, كجرإر ة ةإهلا ُ ةحخدل الجبظ  الجرإرا اسحخداًتإ واسُلإ في الدراسإ 

ا حجإء ة تب   التإهلا في توحج   ول, أو ترإر حظجإ في للض الجوإبم 
 .ابمحوإا ة والة إس ة والرإ    ة

و ح   اسحخدال هذا الجبظ  الجرإرا الحلجم والدمة في الدراسةد والح  ا في ت ض ع 
 ة يتلال ووإيص الال  د والحلجم في  إ ب ت    ا اله. و ج   أا ص  ا الجرإر 

وتج اام كع ت ض ع ت  ت ض ءإم الجرإر ةد وإةظإر أو ه الفاله وابوحيت 
فظ  تبظ  تحلدا اااوام, ُ ةحخدل في توإبم ال  ك والح ة ل والح ل ع  .ت بظجإ

والحبالؤ, ول   وفم حإ إم الدراسة الجرإر ةد ول به في     ال مت ب بب وع ء  
 تبإه  الال   الجللوفة.

صظحا  -لإيضإفة لذل  -ل ةت و  إ لبتا الحلل ا الجلإ لا د وإ جإ بية المقارنةفالتر 
ل ظا وص ة ل الر   والل اتع الحي  للت هذه البتا صبج  وصحب ر في اصوإهإم 

 2014تخحل ة د ولجإبا ص  د تبظإ  تا صردت ة وأول  تحخل ة؟) يم ءالد ال ج د د 
ة تظدت فظا البتا والة إسإم الحلل ج ة اراسة ال رإيم الحلل ج  ( وهي أ  إ 24: 

 وب أا صبتل لإ لار     الجةحرالع لرود  إا     د و لإل ض  الذا هي ءل ه 
 .اي يم, ولظذا فإا لظإ اراسة لظإ  ال لة اببإت   ة وبام هدت   لي

 مصطلحات الدراسة 
 The gameاللعبة  -1

ل بة د لف ع  فإط ببخلط ف ه اليءال ا في  ااع ت لاع ت   ل لر اءد ت "
 Salen & Zimmer man ,2004بؤاا  لي  حإي  مإتلة للر إس ال جي )  

.p.80) 
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 ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها : -2
 play)  ج   أ  اع االلإر الجح فلا ءلي ه ئإم  ل حلو  ة د واللإر ال  

station    وصفجع أللإر ال إسب وأللإر اي حل ت وأللإر ال  دب  والظ اصك ,
 ة وأللإر اا ظاا ال  ا ة " الج ج لة "( البرإل

 Addiction to electronic games إدمان األلعاب اإللكترونية -3
" هي ةإهلا صحجثع في ابءح إا ال إتع والجةحجل لدا الب ع ءلي تجإرسة 
االلإر ايل حلو  ة ءالل وسإيع وس بة لف ع اايا د بؤ ل ءلي  فإ ه البال لي 

 وإل اايا ء  ال  إا البال ل ة د تخلً إ حإلة ت  كب عد و ولله في حإلة ا 
 الحللم الفدبد تحل  االلإرن ص حع و داا الب ع في  رتحه و  ته .

http://www.addiction-د 2015ى5ى21)  ت س ءة اياتإا :         
wiki.com) 

الح   عععل الجبفعععغع للحخبععع ف للالعععب ونيـــة " تعريـــخ اخـــر إلدمـــان األلعـــاب اإللكتر 
وتجإرسععععحهن والععععذا بحةععععالب فععععي الحفعععع  ش ءلععععي ءجععععع الجععععدتب   ءلععععي الللععععب د 

 (( Kanjanopas , 2007والحف  ش أ ً إ ءلي صلل جظا و فإ إصظا ال  إص ة 
 و ج   صلل  ظإ   لاي إ لم ظإ:  -4

داتظإ اافلاا و ج   صلل  ظإ أ  إ   لاي إ لم ظإ: " االلإر الحي بدِت  اسحخ 
(  د وهذا ببل   سلالً إ ءلي Online or Offlineلو را تةحجلا س اا كإ ت ) 

ال لا لو را ءإتةد والب ع لو را وإ ةن ح      ا لظإ صم  ل ءل ه ا حجإءً إ 
 و  ةً إ و  ً إ . 

صلل ف   لايي  ول " الدر ة الحي   وع ءل ظإ الجةحو ب د ءلي تر إسي  -5
للإر ايل حلو  ة د وتةح   اياتإا ءلي صفخ ص اياتإا ءلي اا

 االلإر ايل حلو  ة  " .
 Electronic games األلعاب اإللكترونية

( بأنها ” عبارة عن األلعاب Salen & Zimmerman 2004 : 86يعّرفها ))
 المتوفرة على هيئة إلكترونية “.

http://www.addiction-wiki.com/
http://www.addiction-wiki.com/
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ــاب المتـــوف  ــع أنـــواع األلعـ ــا جميـ ا بأنهـ ــع ــا الباحـــث إجرائيـ ــا يعّرفهـ ــات كمـ رة علـــى هيئـ
ــد و ــتش وألعــــاب اإلنترنــــتش وألعــــاب الفيــ ــةش وتشــــمل ألعــــاب الحاســ  إلكترونيــ

PlayStation  ( .وألعاب الهواتف النقالةش وألعاب األجهزة الكفّية )المحمولة 
 الدراسات السابقة :

ص  د اللدبد ت  الدراسإم الحي صبإولت ةإهلا  اتإا االلإر ايل حلو  ةد 
تجإرسة اللبك في االلإر ايل حلو  ة ُ ةظا في ل إاا الةل ك  فجبظإ تإ أكد ءلي أا

اللدوا يد وتبظإ تإ صبإول اآل إر الةلال ة ياتإا االلإر ايل حلو  ةد وتبظإ تإ أكد 
ءلي و  ا ءيمة هإتة ت   تةح   أءلاض  رص اب حالإه الجو  ر لإلبفإط 

بأهمية مواجهة إدمان ومن الدراسات التي نادت ال لكي الاايد وشدا اياتإاد 
 تإ بلي: األلعاب اإللكترونية بمرحلة التعليم األساسي

( دراسة بعنوان: اإلدمان 2016فلحإا ءالداللا ا سج ل الدرءإاد تناول ) -1
على األلعاب اإللكترونيةش وعالقته بالمشكالت األكاديمية واالجتماعية واالنفعالية 

   اتإا االلإر ايل حلو  ةد هدفت  لي تللفة تةح  لدى طلبة المدارس والتي 
وتةح   كع ت  الجف يم ااكإا ج ةد واب حجإء ة واب  لإل ةد والليمة ت بظإ لد  
 لالة الجدارس في الججل ة الللا ة الةل ا ة في ض ا تحغ لام الوب د و  ع 

(  إلالًإد 641االلإرد والحلص ب ال باا للبإلبد وص   ت ء بة الدراسة ت  )
ي  الدراسة  لي و  ا فل    هلا ت   الليمة ت    اتإا االلإر وأشإرم  حإ

ايل حلو  ة ت   ظةد وا   كع ت  الجف يم اب  لإل ة واب حجإء ة وااكإا ج ة 
ت   ظة أول د هذا ال ل  ُ لا  لجحغ ل   ع الللب )لوإل  الحلف ظ ة ترإتع 

رإتع اي إ (د في ح   الحلل ج ة(د وكذل  أ  ًإ لجحغ ل الوب  )لوإل  الذك ر ت
ءدل و  ا تثع هذه ال لو  وفرًإ لُجحغ ل صلص ب الب ع ال باا د ومد أو ت هذه 

 الدراسة لإلح   إم الحإل ة : 
 ءرد اورام  رشإا ة لبلالة الجدارس لح ء حظا لإاللإر ايل حلو  ة . -1
لحدوع ءرد اورام ص ء  ة اول إا اات ر والجللج  ن ل لورا تلامالة أتبإيظا د وا -2

 في حإل تيحتة أا صغ  ل في سل كظا .
ص ث ك اا فبة للبلالةن يشغإلظا لم فبة ت  داد وت إولة  للإاها ء   اتإا  -3

 االلإر ايل حلو  ة .
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للب اا  ( اراسة2014)  Z . Teng , Li , Y , Liu , Yوأ ل  كع ت   -2
ن: دور إدمان األلعاب عبر اإلنترنتش والعدوان لدى الطالب الذكور الصينيي

هدفت  لي صللت الدور ال س ف ل الف  الوساطة على ضبط النفس المنخفض
الب   الجبخ ض ءلي الليمة ت   أللإر اي حل ت اللب  ة وإاتإا اي حل ت 

(  إلالًإد وصا اسحخدال 211د وص   ت ء بة الدراسة ت  )الصينواللدوا  ة في 
اللإر اي حل ت اللب  ةد  اسحال إ إم صرل ل باصي ءلي اي حل تن لحر  ا الحللض

وإاتإا اي حل ت وضالف الب   الجبخ ض واللدوا  ة. وأةظلم  حإي  الدراسة و  ا 
ءيمإم ارصالإ  ة   وإت ة ت   الحللض لألللإر اللب  ة ءلي اي حل ت وإاتإا 
اي حل ت وضالف الب   الجبخ ض واللدوا  ةد وصدءا هذه البحإي  ضلورا اسح دا  

ت ل الحلل ج ة لثرإفة ضالف الب   في  ير الوإتلإمد وال د ت  الاللات  والحدا
 اللدواا البإص  ء  للب االلإر ايل حلو  ة اللب  ة.

( والتي بعنوان 2015ءالد الوإا  حة  ءالد الوإا د أما دراسة ) -3
التعرض أللعاب الفيد و جيم اإللكترونية وعالقته بالعنف لدى المراهقين: دراسة 

هدفت  لي صلالت فرد  المدارس الثانوية في مصر والبحرينمقارنة بين طالب 
صللُّض الجلاهر   اللإر ال  دب    ا وءيمحه لإللبك لدبظاد وإلي صللت أ  اع اللبك 
الجةحخدل في أللإر ال  دب    اد وإلي الةل ك إم اي وإت ة والةلال ة الجردتة ت  

ت ج ا ست أللإر ت   ويل هذه االلإرد وبل  ت  ويل   لاا اراسة ص ل ع
االلإر الجحللرة لإلجوإرءة وسالإ  الة إرام والجلإرك الرحإل ة وال لا ةد ت  ويل 
ر د ا جإط وءإاام صللضظا اللإر ال  دب    اد واواف  هذا الحللضد لإيضإفة 
لحللت تد  صم  ل الل اتع الد ج الاف ة ءلي  اراك الجلاهر   لل ام  الجردل ت  ويل 

ل  دب    اد وص  لت الدراسة  لي اللدبد ت  البحإي د ت  أهجظإ: أا تفإهد أللإر ا
%د   ي  18.03اللبك الجردتة في أللإر ال  دب    ا صحجثع في: الرحع تبةالة 

%د ابءحداا ءلي الججحل إم 15.57%د ال لر تبةالة 16.19الل إص تبةالة 
واااوام  %د وصجثلت أها ااسل ة8.4%د الةب  والةلمة 14.55تبةالة 

%د مبإتع 40.57الجةحخدتة في أللإر ال  دب    ا في ااسل ة البإر ة تبةالة 
%د أسل ة ت  إا تبةالة 11.07%د صوإال س إرام تبةالة 13.52وتح ولام تبةالة 

%د وص لاع تد  صللاض الجلاهر   اللإر ال  دب    ا ءلي الب   اآلصي: 9.02
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%د كجإ 9.60%د الحللض  إاًرا 28.80%د الحللض أح إً إ 61.60الحللض اايًجإ 
كف ت الدراسة ء  و  ا فلو  بام ابلة  حوإي ة  الرإ للجحغ لام الد ج الاف ة 

 ."الب ع والجدارس" وإاراك وامل ة الج ج ا الجردل في أللإر ال  دب    ا 
المخاطر اإلعالمية  ( بعنوان1995فإ جة ب سك الرل بيد أتل ع دراسة ) -4

سة األبعاد السلبية لبعض األلعاب المستحدثة على الطفل درا -والثقافية للطفل
صلُّلت الخل  ة اب حجإء ة والثرإف ة لأل  إل الذب  المصري: )الفيد و جيم( 

بلصإاوا أ د ة "ال  دب    ا"ن لج إولة الال   ء  الليمة ت   هذه الخل  ة وا   
إت ة الداول ة الحلاا ءلي هذه اا د ةد  ضإفة  لي ت إولة الحللت ءلي الدبب

لللالةن ت  ح   ءبإ لهإ ااسإس ة الحي بدركظإ الب ع و ح إءع تلظإن تظدت 
اسح فإت صم  لهإ ءلي تبإا شخو حهد وص دبد الج إر البإصوة ء  هذه الللالةد 
واسحخدتت الجيحتة والجرإتلة كماوام لوج  الال إ إمد كجإ صا صوج ا اسحجإرا 

د وص  لت  لي أا اا  إل الجدتب   لظإ ص ل ع الج ج ا لألللإر ايل حلو  ة
ببحج ا ءإاا  لي الالل  ال ة اللل إ في الجوحج د كجإ أا هذه االلإر  وإحالظإ 
للض الةل ك إم اب  لاف ةن كحلإ ي الجخدرامد كجإ أا هذه االلإر صدرِار 
الب ع ءلي أءجإل اللبك والرحع والحدت لد كجإ أ ظإ صبجاي الو ا ب الغ ال ة 

 ة في ح إا الب عد ف ًي ء  و  ا ءيمة ت   ا خ إض الجةح   والخ إل
 .الحلل جي لظؤبا اا  إل وا   صلااها ءلي أ د ة ال  دب    ا 

 كما أجرى  -5
   (2004 ) J, Yoo, S.C., Ha, J, Yune , S. K, Kim, S. J Hwang 

 اراسة هدفت  لي صر  ا الليمة ت   أءلاض  رص اب حالإه الجو  ر لإلبفإط   
د ص   ت ء بة الدراسة ت  كوريا الجنوبيةال لكي الاايد وإاتإا اي حل ت في 

( ت  الذك ر 246(  إلالًإ و إلالة ت  الجدارس ابتحداي ةد ح   ص جبت )535)
( سبةد وصا صج  ا  اتإا 11( ت  اي إ د وكإا تح سف اللجل )271و)

البفإط الاايد فحا اي حل ت لإبءحجإا ءلي تر إس ب  غد أتإ صفحت اب حالإه و 
اسحلجإل تر إس  رص اب حالإه ال  را الجو  ر لإلبفإط ال لكي الاايد  

(ARS, Korean Version, K- ARS) .د كجإ اسحخدتت م ايا صردبل الةل ك
%( تدتب   ءلي اي حل تد ت بجإ صا 0.9أةظلم البحإي  أا وجةة  ير )
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اي حل تد كجإ  %( كجدتب   ت حجل   ءلي14(  إلالًإ أ  )75صوب ك )
أةظلم أا ءداًا كال لًا ت  البلالة الذب  لدبظا أءلاض  رص ا حالإه و فإط لايد 
ها تدتب    حل تد كجإ أةظلم البحإي  أا هبإك ءيمة هإتة ت   تةح   
أءلاض  رص اب حالإه الجو  ر لإلبفإط ال لكي الاايد وشدا  اتإا اي حل تن 

 اتإا اي حل ت.فرد     إا أحد ء اتع الخبل الظإتة ي
( اراسة هدفت  لي ال فك ء  ابسحخدال Gentile, 2009وأ ل  ) -6

الجل ِضيا اللإر ال  دب  لد  ء بة ءف اي ة ت  اا  إل والجلاهر  . وُأ ل ت الدراسة 
( ءإتًإد وأةظلم 18 -8(  إلالًإ أتل   ًإ صلاوحت أءجإرها تإ ت   )1178ءلي )

ي  ج    ا ضلك ال مت في الللب ترإر ة ت  اليءال   البحإي  أا اليءال   الجلض 
يد و  ول ا ءلي ءيتإم أمعد  ضإفة  لي ةظ ر تف يم في  ا ل الجلض 
اب حالإهد وااااا ال ل ك في الجدرسةد ححي للد ضالف كع ت  ء اتع الوب  

ي. ءال   الجلض   واللجلد وكج ة الللب ااسال ءي اللإر ال  دب  ليا
دراسته بعنوان: إدمان ألعاب اإلنترنتش  في Lam, L. T. , 2014)وأكد ) -7

ةظ ر صم  ل  االستخدام المشكل لإلنترنتش ومشاكل النوم: مراجعة منهجية على
ابسحخدال الجف ع لإل حل ت ءلي الو ة اللرل ةد وبل  تاللول ابكحئإر وإ ة ت   
الفالإرد ول   اوا الحللت ءلي البج بج الج حجع آلل حه ال إتبة. وُصردل هذه 

لدراسة  ج بً إ ل  ك الجةإرامن لللاف ت    اتإا أللإر اي حل ت وابكحئإر ا
الجح م  ء   ل م ح ا  تفإكع في الب ل. ومد ُأ ل ت تلا لة تبظو ة لوج  
ا أو صدحض الليمة ت   االلإر اياتإا اي حل تد واسحخدال اي حل ت  ااالة ُصدءِا

  وس ا   ء ة الب ل. وأشإرم البحإي  تف لةد وتفإكع في الب لد لجإ في بل  اار 
 لي أا ابسحخدال الجف ع اللإر اي حل تد وابسحخدال الج ِلط لإل حل ت بؤا إا 

  لي اار  وتفإكع في الب ل.
( في دراسته والتي بعنوان: إدمان ألعاب 2013.د Kuss, D. Jوقام ) -8

لبتل ال إل ة ء   لي  ص ف ل ري ة ح ل و ظإم ا اإلنترنت: وجهات النظر الحالية
 اتإا أللإر اي حل ت لإسحخدال البظ  الفج ليد ت  تلاءإا البداا الوجإه لا 
لألللإر ءلي اي حل تد وس إ  اياتإا لظإد والبحإي  الحو  ل ة الجلصالبة تظإد ف ًي 
ء    إر الحفخ ص ال إلي الجلحجد ت  ِمال ع الوجل ة ااتل   ة للبب الب ةي. 
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 ل ة  لي أا ال لا ه  ءإتع تظاد وُ جثع الخف ال إ ع ت   فلط وصف ل الال    الجل 
الللب وا    اتإا الللبد ف ُي ء  أا س إ  الللالة  ج   أا   حع أهج ة وإ ة 
لإلبةالة ليءال  د وهذا بح مك ءلي أوضإءظا ال  إص ة وأللإتظا الُج  لة. وءيوا 

ي الجوحج  لجلحرداصه ءلي بل د فإا الة إ  الثرإفي تظان ا ه بدت  اليءب ف
وتجإرسإصه الجفحلكةد وتب  االلإر تلبي وإً إ. وصف ل الدراسإم الحو  ل ة 
د تظإ أا  اتإا االلإر ايل حلو  ة بحفإله ت  أش إل اياتإا ااول د  الُجةحفظ 
وص فل هذه البحإي  الدءا للجبت ر ال إلي ل ظا  اتإا أللإر اي حل ت ت  ح     إر 

ف ايد صفخ ص  اتإا أللإر اي حل ت في صب  ل ءيج فلإلد وص ف ل  الجلض. وُص  د
ب  ةلاف البظ  الفإتع الجلحجد في هذا و  الحمت   للو ة اللإتةد وولم حإفا اللءإ ة.

ابسحللاض ال  ا فرف ءلي الال    الحول ال ة الُجلصالبة لإياتإا لألللإر ءلي 
لي لظإد ول   بؤ  كد أ ً إ ءلي ضلورا ال ظا اللج م اي حل ت وص ف ل الحفخ ص ااوا

 لجلبي وس إ  الججإرسإم الجلصالبة لإاللإر.
( Straker, L., Abbott, R., Collins, R, 2014 & ,.Campbell)أما  -9

المبادئ التوجيهية القائمة على األدلة الستخدام األطفال األلعاب  بعنوان
بسحخدال اا  إل ال   ا : فرد هدفت  لي صرد ا تالإائ ص   ظ ة  اإللكترونية بحكمة

لألللإر ايل حلو  ة اسحبإاًا  لي روا إم لحوإرر شخو ة صا صوج لظإ. وامحلم 
 ج ب ًإ للل اتع الحي صؤ ل ءلي ص إءع الب ع ت  االلإر ايل حلو  ةد تحرد ا ااالة 
ءلي اآل إر اي وإت ة والةلال ة لظذه االلإر ءلي البفإط الالد ين  ب بؤ ل الول س 

الللب ل حلام    لة ءلي   ة كع ت : البفإط اا  ي للرلبد الحلك ب  ءلي
اللتجي والل ليد والبةم ال لكيد واللي ة والحب ر اياراكيد والو ة الب ة ة. 
وصا صل جة هذه الجلل تإم  لي توج ءة واض ة ت  الجالإائ الح   ظ ة اللجل ة 

اللجل ة الحي صا اسحبيءظإ ح ل ال امل ة )الرإيجة ءلي ااالةد والخاللامد والحوإرر 
اسحخدال اا  إل االلإر ايل حلو  ة ل  جة( الج  ظة  لي اا  إل والجخحو   

 والرإيج   ءلي  بإءة هذه االلإر.
 J. Kim , Namkoong , K , Ku , T , Kim , S. Jوأ ل  كع ت  -10

ية وضبط العالقة بين إدمان ألعاب اإلنترنت والعدوانل(   اراسة للب اا 2008) 
هدفت  لي صللُّت الليمة ت    اتإا أللإر الذات وخصائص الشخصية النرجسية: 
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اي حل تد واللدوا  ةد وضالف الذامد وووإيص الفخو ة البل ة ة الجللوفة 
لإلخوإيص الة   ل   ةن الجلصالبة لإاشخإص الجللض   للخبل  لااا  اتإا 

 اتإا أللإر اي حل ت )الجلدل ء  . وصا اسحخدال تر إس في كورياأللإر اي حل ت 
د Buss- Perryتر إس ب  غ ء   اتإا اي حل ت( كجإ اسُحخدل اسحال إا اللدوا  ة 

وتر إس ضالف الذامد وتر إس اضبلار الفخو ة البل ة ةد وأةظلم البحإي  أا 
اللدوا  ة وووإيص الفخو ة البل ة ة لظإ ءيمة ارصالإ  ة   وإت ة ت   اتإا 

تد ت بجإ كإا ضالف الذام له ءيمة سإلالة ت   اتإا أللإر اي حل تد أللإر اي حل 
كجإ أةظلم البحإي  أا اللدوا  ة وضالف الذام و  إم الفخو ة البل ة ة  ج   أا 

 .صؤهع للض البلالة ل ي  وال  ا تدتب   ءلي أللإر اي حل ت
( في دراسته بعنوان: االنعكاسات 2015تإ د ت جد الا  ااد وسعى ) -11

ية الستخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية كما  راها معلمو وأولياء أمور طلبة التربو 
 لي صللت  لي اب ل إسإم الحلا  ة بسحخدال  المدارس االبتدائية بالمد نة المنورة

اا  إل لألللإر ايل حلو  ة كجإ بلاهإ تللج  وأول إا أت ر  لالة الجدارس ابتحداي ة 
 م أهدات الدراسة اسحخدل الالإح  الجبظ  ال   ي الجة يد . ولح ربالمد نة المنورة

وصا  ءداا اسحالإ ح   للجللج  د وأول إا أت ر البلالة في تدارس الالب   ابتحداي ة 
( فرلا. صا الح رم ت  40الحإللة ياارا الحلا ة والحلل ا لإلجدببة الجب راد ص   ت ت  )

( ولي 500( تللجًإد و)336 ة ت  )اببم  دمظإ و الإصظإد وُ الِارت ءلي ء بة ت   
أشإرم  حإي  الدراسة  لي أا .أتل  إلب ُاوح لوا لإلبل رة اللف اي ة الالة بة

الجللج   بلوا أا  جة تخإ ل لظذه االلإرد ت  ح   اورهإ في ح اا  اللبك 
الجدرسي لم  اءهد كجإ أ ظا بدرك ا حوا اآل إر الو  ة الةلال ة  ح وة  اتإا 

ذه االلإرد كجف يم الالول والةج د وءلي  ل د   جإا مدرام اا  إل ءلي ه
وتظإرام اا  إل اللرل ة وال لك ةد أو تظإرا صللا اللغة اي ول ا ةد أو تظإرا  اارا 
ال متد في بل  الجللج ا  جة ف ايد لظإ في هذا الوإ ب. واإلبتل ل  ظة  تل أول إا 

ب ا ظ ا تلإ إا حر ر ة  ح وة سظل  اات رد فرد ت بت  حإي  الدراسة أا ااهإلي
اا  إل مي تجإرسة االلإر ايل حلو  ةد تجإ بؤ ل في توظ ااصظا الدراس ةد ف ًي 
ء  اسح  اب هذه االلإر ءلي ومت وءر ل أ  إلظاد تجإ صةالب في ءدا تف يم 
ااوع ااسلد ك لك الح ا ع ااسلا ت   أفلاا ااسلاد والول  اءة اا إ  ة لد  
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  إل. كذل  أتد  أفلاا الل بة ت  ااهإلي ملرظا تجإ ص ح  ه هذه االلإر ت  اا
تفإهد ءبك ولربإم  بة ة. كجإ ت بت  حإي  الدراسة أا  جة ص افرًإ ت   صو رام 
الجللج   وأول إا أت ر البلالة ح ل ال د ت  اآل إر الةلال ة لألللإر ايل حلو  ةد 

 ت ة والجخحوة في تلامالة تإ ُ بلم لإاس ا  تبظإ: ص ل ع اور ه ئإم اللمإلة ال  
ت  هذه االلإرد وضلورا  شلات ااهع ءلي شلاا تلات  االلإر الجبإسالة اءجإر 
أ  إلظاد ف ًي ء  ص ل ع اور الجدرسة في ص ء ة اا  إل لجخإ ل اياتإا ءلي 

ض  صل  االلإرد وك   ة تجإرسحظإ لو را     ةد وإلاال الج يم الحوإر ة ت  
  .تلل تإم صلل   ة ء   ال لة االلإر الجللوضة وال ئإم اللجل ة الجبإسالة لظإ

 السابقة : الدراساتتعليق على 
 : من  خالل الطرح السابق للدراسات يمكن استخالص اآلتي

اص رت  حإي   ج   الدراسإم الةإلرة أا ياتإا االلإر ايل حلو  ة   إرًا  (1
ءالد الوإا  (د واراسة )2016ا سج ل الدرءإا, د فلحإا ءالداللا سلال ة كدراسة )

(د 1995فإ جة ب سك الرل بيد أتل ع (د واراسة )2015حة  ءالد الوإا د 
 ,,.Kim, Namkoong, K.,, Ku, T)(د واراسة )Lam, L. T. , 2014واراسة )

& Kim, S. J., 2008( د واراسة) د واراسة 2015تإ د ت جد الا  ااد)
(Gentile, 2009). 

م للض  حإي  الدراسإم الةإلرة ءلي أا تجإرسة اللبك في االلإر أكد (2
ءالد الوإا  حة  ءالد ايل حلو  ة صةظا في ل إاا الةل ك اللدوا ي كدراسإم )

 ,.Kim, Namkoong, K.,, Ku, T.,, & Kim, S. J)(د 2015الوإا د 
2008) . 

ة صبإولت للض الدراسإم سالع ءيج تف لة  اتإا االلإر ايل حلو   (3
 ,.Straker, L., Abbott, R(د واراسة )2015تإ د ت جد الا  ااد كدراسإم )

Collins, R & ,.Campbell اتإا اي حل ت: الجف لة  ( الحي صبإولت2014, د 
 .والليج 

( أا  اتإا االلإر 125د    ة 2013.د Kuss, D. Jأشإرم اراسة ) (4
( 2004د و ولواد Yooسة )ايل حلو  ة بحفإله ت  أش إل اياتإا ااول د وارا
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الحي و دم أا هبإك ءيمة هإتة ت   تةح   أءلاض  رص اب حالإه الجو  ر 
 لإلبفإط ال لكي الاايد وشدا  اتإا اي حل ت.

اص رت تلتا الدراسإم ءلي أا ةإهلا  اتإا االلإر ايل حلو  ة ت  أوبل  (5
صحلدا   إرهإ الةلال ةد الت اهل الحي  فظدهإ الجوحج  الدولي في ال رالة اللاهبةن  ب 
 .كجإ اص رت تلتا الدراسإم الةإلرة في اسحخدال الجبظ  ال   ي

اسح إام الالإحثة ت   حإي  هذه الدراسإم وتبظو حظإ في حدوا الدراسة  (6
 .ال إل ةد وفي تبإا أاوام الدراسة وتبإمفة للض  حإيوظإ

 خطوات البحث: 
  تناول البحث الخطوات اآلتية:  

 : النظرية وتشتمل اآلتي: الدراسة أوال
صبإول ةإهلا  اتإا االلإر ايل حلو  ةد وبل  ت  ح   حوا ا حفإر 
التإهلاد واآل إر الةلال ة الجحلصالة ءلي  اتإا االلإر ايل حلو  ةد وأسالإر  اتإا 
االلإر ايل حلو  ةد وسالع ءيج  اتإا هذه التإهلا في الججل ة الللا ة الةل ا ةد 

 لام كع ت  ال ب إم الجح دا ااتل   ة وك ر إ الوب ا ة . وبل  ت  ويل وال
 فل في     ة ابمحوإا ة  –( في صرل ل له 2009ف جإ بكل  )الب  ليد 

لما حوا    إ  الب ع الةل اا ءلي أللإر  –ل 2009-1-7الةل ا ة تحإر خ 
ا ة اوبر سب ً إد وأكد ءلي أا الة   الةل   400الحلف ه ايل حلو ي  ردر تب   

تيب   للالة  ل حلو  ة في اللإل ال احدد تبظإ ءفلا  بت  3صةح ءب تإ  رلر ت  
ألك  800للالة أ ل ة والالإمي صرل دد كجإ أا أس ا  الججل ة اسح ءالت ح الي تل  ا و

% ت  الال  م الةل ا ة ب  د لدبظإ  ظإل 40 ظإل تيا سح ف د وأا أكثل ت  
 (.2009واحدءلي اامع )الب  ليد 

 : الدراسة الميدانيةيا: ثان
وصفجع صبال م اسحالإ ة في تدببة تل دا لجببرة الرو ا  لإلججل ة الللا ة  

الةل ا ةن لجللفة وام   اتإا هذه االلإر ايل حلو  ة ح   ت ع  مإتة الالإحثة في 
بل  ال مت د  وكذل  ا حفإر هذه التإهلا في هذه الجدببةد وهذا اص   ت  ويل 

 الالإحثة ت  للض أول إا اات ر .  ترإتلة مإتت تظإ
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وض  صو ر ترحلم لج ا ظة  اتإا االلإر ايل حلو  ة في تببرة الرو ا ثالثا: 
لجدببة تل دا  لإلججل ة الللا ة الةل ا ة في الجلحلة ابتحداي ةد ءلي ض ا واللصي 

 .ال ب إم الجح دا ااتل   ة وك ر إ الوب ا ة 

 :   محاور التاليةوإجماالع  فإن البحث  تناول ال
الج ععع ر ابول : تإه عععة االلعععإر ايل حلو  عععة وأسعععإل ب ت ا ظعععة  اتإ ظعععإ فعععي الجلحلعععة 

 ابتحداي ة )   إر  تلا(.
الج عع ر الثععإ ي : ةععإهلا  اتععإا االلععإر ايل حلو  ععة فععي الجلحلععة ابتحداي ععة لإل ب ععإم 

 الجح دا ااتل   ة .
يل حلو  عععة فعععي الجلحلعععة ابتحداي عععة ل  ر عععإ الج ععع ر الثإلععع  :  ةعععإهلا  اتعععإا االلعععإر ا

 الوب ا ة .
الج ععع ر اللالععع  : ةعععإهلا  اتعععإا االلعععإر ايل حلو  عععة فعععي الجلحلعععة ابتحداي عععة لإلججل عععة 

 الللا ة الةل ا ة .
الج ععع ر الخععععإت  : ص ل عععع ترععععإرا لتعععإهلا  اتععععإا االلعععإر ايل حلو  ععععة فعععي الجلحلععععة 

 ابتحداي ة تدولحي الجرإر ة.
 الةإاس: الدراسة الج دا  ة.الج  ر 

الج  ر الةإل  : صو ر ترحلم لج ا ظة  اتععإا االلععإر ايل حلو  ععة للجلحلععة ابتحداي ععة 
 لإلججل ة الللا ة الةل ا ة .

المحور االول : ماهيـة األلعـاب اإللكترونيـة وأسـاليت مواجهـة إدمانهـا فـي المرحلـة 
 االبتدائية ) إطار نظري(.
و ععلا ت ععيم ت عع  االلععإر ايل حلو  ععة لفعع ع كال ععل لجخحلععك ا حفععلم فععي الةععب ام اا

أشععع إلظإ وأحوإتظعععإ وأ  اءظعععإد  ومإتعععع هعععذا اب حفعععإر  لعععب تحاابعععد تععع  ِمالعععع اا  عععإل 
والجلاهر   ءلي امحبإا هععذه االلععإر الحععي اكحةععالت شععظلا واسععلة ومععدرا ءلععي  ععذر تعع  

ومعععإصظان فظععععي بللال  ظعععإ د ح ععع  أ ععععال ت لإلبةعععالة لظعععا ه ا ععععة صةعععح  ب ءلعععي تلتععععا أ
 صوذتظا لإللس ل واال اا والخ إل والجغإتلا .
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إ واسععًلإ تعع  اا  ععإل د تععع والجععلاهر   ءلععي الجةععح ا اللععإلجين لجععإ  كجععإ  ععذتت مبإءععً
ف ظععإ تعع  تععؤ لام سععجل ة واوععل ة م  ععةد وص ة  ظععإ للععدا تعع  ال ب عع   الجظععلا فععي   حععإج 

 ( 2010أللإر تف مة وتث لا ) أت  اللب   د 
ايل حلو  عععة سعععيم بو حعععدب  د ف جعععإ أا ف ظعععإ سعععلال إم فإ ظعععإ ب صخلععع  تععع  وااللعععإر 

ه( أ ععه لعع  كععإا لألللععإر 1425اب وإت ععإم . واظععذا الخوعع ص  رعع ل ) أتعع   ععلام د 
ايل حلو  ععة ضعع الف رمإت ععة   ععلص ءلععي صب  ععذهإ لج  ععب صععلاو ص  تإت ععة واإشععلات 

 ر ععي ف ظععإ  ععاًاا تعع   صلا ان ل إا لظععإ للععض اي وإت ععإمن ل  عع   ةععحب   الب ععع أا
إ شععع رةد كإاللعععإر الل إضععع ة د  ومعععت فلااعععه اوا وععع ت أو ملعععم ءل عععهن ف جعععإرس أللإلعععً

 .    وأللإر الذاكلا وصبف ف ال  ل د وأللإر الح   ل ايتداءي
   تعريخ األلعاب اإللكترونية وأنواعها -1

"  ل حلو  ععةلإر الجحعع فلا ءلععي ه ئععة لم ظإ " ءالإرا ء  االوتعرف األلعاب اإللكترونية  
 (.Salen & Zimmermanد2004:86)
لم ظإ  ج   أ  اع االلإر الجح فلا ءلي ه ئععإم  ل حلو  ععةد  كما تعرفها الباحثة إجرائيعا 

وأللعععإر  PlayStationوصفعععجع أللعععإر ال إسعععبد وأللعععإر اي حل عععتد وأللعععإر ال  عععدب  
 Mobile games, and الظ اصععك البرإلععةد وأللععإر اا ظععاا ال  ا ععة )الج ج لععة ( )

handheld games (portable. 
ـ  & Salen) هــذا ويمكــن تصــنيف األلعــاب اإللكترونيــة حســت طبيعتهــاش وفقــا لــ

Zimmerman 2004) :إلى األصناف اآلتية 
وهعععععععدت هعععععععذا الوعععععععبك الحبععععععععإف   :Conqueror الغعععععععإلا )الج عععععععإررد الجرإصعععععععع( -

ع لح ر عععم أهعععدات واب حوعععإر تظجعععإ كإ عععت الخةعععإيل. و ةعععلي اليءالععع ا فعععي هعععذا البععع  
ت ععداا سععلً إن ل  عع   فععللوا لجحلععة الةعع بلا ءلععي أحععدا  الللالععةد أو الةعع بلا ءلععي 

 ااحدا  اب حجإء ة الحي صدور ح لظإ أو صح جبظإ الللالة.
و ظععدت هععذا الوععبك  لععي صبعع  ل تظععإرام ت ععداا  لععي ار ععة  :Manager الجععدبل - 

لععد  اليءالعع    لععي تةععح    processes ايصرععإا. كجععإ بععحا صبعع  ل أسععإل ب اللجل ععإم
 وللظععا ب ا ععل ا الللععب  لععي البظإ ععةد وبلعع  ءالععل صج  ععبظا تعع  اسععحخداتظا للجظععإرام 



 2017 يونية –قارنة والدولية                                                   العدد السابع مجلة التربية امل

 تصور مقترح ملواجهة إدمان األلعاب اإللكترونية           منى محمود عبداللطيف أبو بكر 

326   

إن تظععدت  صرععإا تظععإرام  الحي أصرب هإ سإلًرإ في     الللالةد واللجع ءلي ص ة  ظععإ بحرععً
 أول  أكثل ءجًرإ وشج ًب وص و ًي في الللالة باصظإ.

فععي هععذا الوععبك بععحا ءععلض وا ععإا والععلام  :Wanderer الجةععحغِلر )الجحلوععب( - 
وصوعععإرر  دبعععدا وتجحلعععةد ول ععع  ار عععة الح عععدا فعععي هعععذا الوعععبك أمعععع تبظعععإ تجعععإ هععع  
ت  عع ا فععي الوععب    الةععإلر  . واليءالعع ا فععي هععذا البعع ع بحبللعع ا لفعع ع ريعع    لععي 

 الجحلة وابسحلوإا.
بام  فعععععي هعععععذا الوعععععبك  ةعععععحجح  اليءالععععع ا لإاللععععععإر :Participant الجفعععععإرك - 

 الوالغة اب حجإء ةد أو الجفإركة في الل الا ابفحلاض ة.
( لععما هبععإك أتععإك  افحلاضععع ة 2010واخوعع ص الوععبك اللالعع   خالل ععإ )ال  عع كد 

فععي ف ععإا اي حل ععتد ح عع   وحجعع  اليءالعع ا تعع  كععع ت ععإاد فععي ف ععإا صلعع ش ف ععه 
اف حععه حععدوا. ءر لظا ومل اظا ول   ب صة به أ ةإاهاد فظ  ءععإلا تععي م عع ا ولعع   لوغل 

هبإك ح   ال  إا ابفحلاضعع ة الحععي بظععلر  ل ظععإ للععض تلصإابظععإ تعع  ح ععإصظا ال ر ر ععةد 
وضععععغ  ظإ ال  ت ععععةد وأحعععع الظا الو  ععععةد فال بجععععإ كععععإ  ا لععععإات  فععععي ل عععع  ءعععع  صلف ععععه 

وءيمعععةد صوعععدها ال ععع ل معععد ا ظج ععع ا فعععي ءعععإلجظا ابفحلاضعععي بللالععع ا  وسعععلإااد واراشعععة
  اد و فحلوا.و حللج اد و ح ة  اد و ال ل

( اللععع الا ابفحلاضععع ة لم ظعععإ تعععلات  صجثعععع ت ئعععإم صخ ل عععة 2009وصلعععلت )هبعععد الخل  عععةد 
 ي  عععة االلعععإاد  ةعععحب   الجةعععحخدل لظعععذه اللععع الا اتح عععإر شخوععع إم افحلاضععع ة صوةعععده 

( وأ  ععإ تبععإا وصوععج ا الجالععإ ي والجوةععجإمد والر ععإل لجخحلععك avatarsصةجي أفإصععإر )
  لت والح ا ع ت  أشخإص  ول   ت  تخحلك لرإع اللإلا.أ  اع اا فبةد والحل

وكث ععععععععلا هععععععععي اللعععععععع الا ابفحلاضعععععععع ة فععععععععي ف ععععععععإا اي حل ععععععععتد فظبععععععععإك ت معععععععع  هبععععععععإك 
(there.comد) وهبإلعععع  ال  ععععإا ابفحلاضعععع ة (secondlife.comد) و جععععة (lylive )

وءبععدتإ  ةععوع اليءععب فععي أحععد هععذه اللعع الا ابفحلاضعع ة فة فععلل لععما اللععإلا ءإلجععه 
والخ عععإل و إلعععهد فظعععي ت امععع  ت إكعععإا حإسععع ا ةد ءعععإاا تعععإ ص ععع ا فعععي  ععع را  بإي عععة أو 
إ ال  ععإا ال ر ر ععةن  ب  بلععب تعع  اليءععب اوح ععإر )أفإصععإر(   ي  ععة االلععإاد ص ععإكي صجإتععً

كلص   ععة صجثععع اليءععب ااوععع اللععإلا ابفحلاضععيد وععإص لععهد وهععي شخوعع ة افحلاضعع ة 
وت  ويله  ج   للجةحخدل الحلإتع ت  الال ئة ابفحلاض ة الج  بة له وت  كععع أفإصععإر 

http://www.there.com/
http://secondlife.com/
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 جثععع تةععحخدًتإ  وععلن  ب ولععك كععع أفإصععإر   ةععإا حر رععي  رالعع  فععي لرلععة تعع  لرعع  ال ععلا 
 (.2010)ال   كد  اارض ة  إلًةإ ولك شإشة حإس اه

 لالعبين لأللعاب اإللكترونيةاسباب ممارسة ا -2
كجععععإ ص عععع ك الالإحثععععة ااسععععالإر الحععععي صععععدء  اا  ععععإل واليءالعععع   لججإرسععععة االلععععإر 

 -تإ بلي: ايل حلو  ة
   اا رس ل الللالة . -
 ااسل ر الرووي الججح  . -
 ك  ظإ سلةلة ) ت ا لة( لللالة ت  لة صجت تجإرسحظإ ت  مالع. -
  ل رة الحل ظ لإل لجإم . -

 ال ل في ا حفإر االلإر ايل حلو  ة وش  ءظإ .وهذا سإها لف ع ك
المحور الثاني : ظاهرة إدمان األلعـاب اإللكترونيـة فـي المرحلـة االبتدائيـة بالواليـات 

 المتحدة االمريكية
سععععححبإول الالإحثععععة فععععي فععععي هععععذا الج عععع ر ءععععلض وص ل ععععع  اتععععإا اا  ععععإل بسععععحخدال 

   ةد  ت  ويل أرالة ت إور :  االلإر ايل حلو  ة  في ال ب إم الجح دا ااتل 
 حوا ا حفإر ةإهلا  اتإا االلإر ايل حلو  ة.   -
 اآل إر الةلال ة ياتإا االلإر ايل حلو  ة.   -
 أسالإر  اتإا االلإر ايل حلو  ة.   -
 ءيج  اتإا االلإر ايل حلو  ة. -

 حجم انتشار ظاهرة إدمان األلعاب اإللكترونية في أمريكا : -1
ل   ععع ا أومإصعععًإ    لعععة فعععي تجإرسعععة االلعععإر ايل حلو  عععة اات اا  عععإل ج عععي 

صحةإو  ت  ااومإم الحي  ج   ظإ في الحللا الجدرسععيد وإ ععه ت  عع ل ال ععلا ااتل  ععي 
( 10000سعععبة( فإ عععه سععع   ا معععد أت عععي ءفعععلا  بت ) 21سععع  ال عععإاا واللفعععل   )

الععععذب   سععععإءة ءلععععي اامععععع فععععي تجإرسععععة االلععععإر ايل حلو  ععععةد وأا ءععععدا ااتععععل     
)ءالععد ب تعع  ءالععد اللا ععا    تل عع ا أتل  ععي 170 جإرسعع ا االلععإر ايل حلو  ععة باللععغ 

  (160-159: 2013الظدلمد 
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تععإ  وععلفه الب ععع ااتل  ععي ءلععي هععذا البعع ع تعع  االلععإر  تلععدلومععد ُو ععد أا 
) تععمرر  سإءإم في ااسععال ع 5سإءة أسال ءً إد ت بجإ صولت ال حإا تإ تلدله  13ه  

  رععلروأةظععل تععإ . (613 -612 :2012لي د   لج لععه ت جعع ا اللال ععداد ت جععد الجعع  
 ٪ ت  اليءال   الفالإر ااتل      اا جإط الجلض ة ت  االلإر.8ت  

إد وكععذل   ةععالة ) 1178٪( تعع  كععع 8كجععإ  ج عع  صوععب ك  ةععالة ) ٪( 20شععإًلإ أتل   ععً
 ,تلاهم أتل  ي ءلي أ ظا تدتب ا لألللإر ايل حلو  ة 387ت  كع  

013, p. 1)         17, 2-Sepehr & Head, M. August 15(S. 
 أسباب إدمان األلعاب اإللكترونية في أمريكا:-2

ــاصفعع ل الدراسععإم ال دبثععة فععي   لععي أا سععالب  اتععإا أللععإر ال  ععدب  هععع   أمريك
اضبلار الة بلا ءلععي اب  لععإبمن  ب بععلصالف اب ععدفإع تحبعع  ل سععل ك اياتععإا لفعع ع 

 . هدًفإ في الحدويم اللي  ة  ا اب دفإعءإلن لذا  وب أا   
هعععذا ومعععد  عععلم العععلي   والجعععدبل الحب  عععذا بص عععإا الاللتو عععإم الحلف ظ عععة )لعععما 
  عععععبإءة االلعععععإر ايل حلو  عععععة )أللعععععإر ال  عععععدب د وال إسعععععبد واي حل عععععتد واا ظعععععاا 
الج ج لععة( ُصلععد واحععدا تعع  أهععا الربإءععإم ابمحوععإا ةد فظععي صععدر ءلععي أتل  ععإ وحععدهإ 

( 120000تل إر اوبر سب  إد وص ةك أكثل تعع  تإيععة وءفععلوا الععك ) 25كثل ت  أ
$( للج ةعععععك  000د90شعععععخص لجح سعععععف راصعععععب سعععععب ا  رعععععدر تحةعععععل   ألعععععك اوبر )

 (    :p4)   Gallagher 2011ال احد .   
إ    لعععة   واعععما اا  عععإل ااتعععل       ج ععع ا فعععي تجإرسعععة االلعععإر ايل حلو  عععة أومإصعععً

إم الحي  ج   ظإ في الحللا الجدرسععي. وأ ععه ت  عع ل ال ععلا ااتل  ععي صحةإو  ت  ااوم
( سععإءة 10000سبه( فإ ععه سعع   ا أت ععي ءفععلا  بت ) 21س  ال إاا واللفل   )

ءلعععي اامعععع فعععي تجإرسعععة االلعععإر ايل حلو  عععةد وأا ءعععدا ااتعععل      العععذب   جإرسععع ا 
 ( . Mcgonigalد 2011تل  ا أتل  ي)   170االلإر ايل حلو  ة باللغ 

 اآلثار السلبية إلدمان األلعاب اإللكترونية في أمريكا:-3
ااتل   ععة للبععب الب ةععي أا  اتععإا االلععإر  للوجل ععةأةظععلم اراسععإم صإللععة 

ايل حلو  ععة بععؤا   لععي تفعع يم ا  لإل ععة صوععع  لععي اضععبلالإم سععل ك ة تثعععن فرععداا 
د وصاابععد الوععلاءإم تعع   الةعع بلاد واب ةعع إر اب حجععإءيد و رععص ال  ععإاا اب حجإء ععة
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البلالعععة أو ااوعععع البإلعععب   ةعععهد كجعععإ أ الحعععت هعععذه الدراسعععإم أا هعععؤبا الجعععدتب   هعععا 
  ااكثل ءلضة للرلمد وابكحئإرد ول إاا الفل ر لإل حدا وا خ إض صردبل الذام.

Association, 2013)     . (American Psychiatric 
م  ل كال ععل ياتععإا الللععب ءلععي  لي أا هبإك لإل لع صعع  الدراسإموأشإرم  حد  

الحةعععلر تععع  الجعععدارس الثإ   عععةد وأ  عععًإ ءيمعععة ت حجلعععة لإضعععبلار الةعععل كد وأ  عععًإ 
 الحم  ل ءلي اللفإه ةد وابكحئإر.

        p. 80)  د( LIU, 2014 
 حعععد  الدراسعععإم الحعععي أ ل عععت ءلعععي ء بعععة ءفععع اي ة تععع    حعععإي كجعععإ أةظعععلم 

 -8إلالًإ أتل   ًإد صلاوحععت أءجععإرها تععإ تعع   )(  1178اا  إل والجلاهر   ت   ة ت  )
( ءإتععععًإ أا اليءالعععع   الجلضععععي  ج عععع ا ضععععلك ال مععععت فععععي الللععععب ترإر ععععة تعععع  18

اليءالعع   ا ععل الجلضععيد و  وععل ا ءلععي ءيتععإم أمعععد  ضععإفة  لععي ةظعع ر تفععإكع 
فععي اب حالععإه وااااا ال ععل ك فععي الجدرسععة ححععي للععد ضععالف كععع تعع  ء اتععع الوععب  

 ,Gentile)لعععب ااسعععال ءي اللعععإر ال  عععدب  ليءالععع   الجلضعععي واللجعععل وكج عععة الل
2009, p. 594). 

أسعععإصذا  ءلعععا العععب   فعععي  إتلعععة  بععع ا ااتل   عععة فعععي ءعععدا تععع   للعععض و عععل  
الال ععع   الحعععي معععإت ا تظعععإ ءععع  صعععم  ل أللعععإر ال  عععدب  والحعععي تبظعععإ )الالي ةح فععع ( أ ظعععإ 

ا االلععإر ص إءل ععة ت بجععإ ص لض ءلي اللبك ولظإ صم  ل أشد ت  صم  ل أفيل اللبععك ا
اور الجفعععإهد لألفعععيل سعععلالي. وأا أالعععب أللعععإر ال  عععدب  هعععي ءععع  اللبعععكد وأا ار عععة 

% تبظععععإ فععععي ال  ععععإا البال ل عععة  لععععي ال فععععإا أو اي ععععإلة 50اللبعععك ف ظععععإ صععععؤاا  ةعععالة 
الخب ععلا. وأا الللععب الجحاابععد لظععذا البعع ع تعع  االلععإر بععؤاا  لععي اللدوا  ععة فععي الح   ععل 

إ ءلععي والجفععإءل  والةععل ك. كجععإ أا هععذه االلععإر صولععع تةععحخدت ظإ أمععع ءبإ ععة وءب ععً
 .(613 -612:  2012) تمرر ت جد الج لي و لج له ت ج ا اللال داد  اآلول  

٪ تععع  اا  عععإل فعععي ال ب عععإم 16أا  الةعععجبة ااتل   عععة  جل عععةكجعععإ معععدرم 
 ضععع  مالعععع الجح عععدا  لعععإ  ا تععع  الالدا عععةد  ي عععة أضعععلإت الجلعععدل العععذا كعععإا ءل عععه ال

ءرععدب  تعع  الععات . هععذا ومععد ءععام الوجل ععة   ةععظإ ااسععالإر للععدا تعع  الل اتععع تبظععإ 
 ت ععإا سععإءإم    لععة أتععإل الفإشععة لججإرسععة االلععإر ايل حلو  ععة. كجععإ ت بععت اراسععة 

سععبة  ج عع ا تلتععا أومععإصظا فععي االلععإر  18و 8أول  أا الذب  صحلاوم أءجإرها ت   
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سععإءة فععي ااسععال ع(. تجععإ  44.5ل لإسععحثبإا البعع ل )ايل حلو  ة أكثل ت  أا  فععإط  وعع 
)ءالعععد ب تععع  ءالعععد اللا عععا  بعععؤاا  لعععي و عععض البفعععإط الالعععد يد ول عععإاا الععع لا والةعععجبة

 .(177 -176:  2013الظدلمد 
االلععععإر ايل حلو  ععععة فععععي أتل  ععععإ لظععععإ صععععم  ل سععععلالي ءلععععي  اسععععحلجإلكجععععإ أا 

ة الحي لظإ م جة صلل ج ععةد كجععإ فرد ص ع ت ع أ فبة تإ للد الجدرس الح و ع الدراسين
                   معععععععععد صحعععععععععداوع تععععععععع  صبععععععععع  ل تظعععععععععإرام الرعععععععععلااا وال حإلعععععععععة لعععععععععد  للعععععععععض اا  عععععععععإل

(Vandewater, E. A ,2007   .M,Cummings) 
 حعععإي   حعععد  الدراسعععإم فعععي أتل  عععإ  لعععي أا اسعععحلجإل االلعععإر  ص  عععلتومعععد 

إلعععة والرعععلااا لعععد  ء بعععة تععع  ايل حلو  عععة بعععؤا   لعععي صلا ععع  البحعععإي  فعععي كعععع تععع  ال ح
 .  ( (R. Weis, Cerankosky , B.C. 2010صلج ذًا في أتل  إ 60الحيت ذ تلغت 

 عالج إدمان األلعاب اإللكترونية:-4
راعععا اآل عععإر الةعععلال ة بسعععحخدال هعععذا البععع ع تععع  االلعععإر  ب أ عععه  ج ععع  صعععداركظإ 

أا  وععلت اآللععإا اللبععكد و  أللععإرلإل ععد تعع  ال مععت الجةععحخدل فععي الللععب وال ععد تعع  
تا ععدا تعع  ال مععت تعع  أتبععإيظا أ بععإا الللععب تعع  صرععد ا الح ةعع ل اللري ععي لألللععإر الحععي 

 بللال  ظإن وبل  ت  ويل تإ بلي:
 ) أ ( التدابير الحكومية في أمريكا: 

الة إسععة اللإتععة لألكإا ج ععة ااتل   ععة لبععب اا  ععإلد ببالغععي  ت ععإااسحبإًاا  لععي 
ي ص   ععه اآللععإا لل ععد تعع    جععإلي ال مععت الجج ععي ءلععي أا  ةععحجل أ الععإا اا  ععإل فعع 

الفإشة ا ل الحلل ج ة  لي تإ ب با ععد ءعع   سععإءح   فععي ال عع ل ا  ععإل فععي سعع  الثإ  ععة 
 (                              Z.Teng.Liu,2014,p.84)   ءفل وتإ او ظإ . 

 لحوب ك االلإر الحلف ظ ة   األمريكيالجول    تإل كجإ  لد 
Entertainment Software Rating Board (ESRB)               

 و تإل ابص إا ااورواي لجلل تإم االلإر   
Pan European Game Information System (PEGIS)               
تععل ل   تظجعع   للحرل ععع تعع  أضععلار االلععإر  ل حلو  ععة ءلععي اا  ععإل والفععالإرن ح عع  

لعععإر ايل حلو  عععة وفرعععًإ للجلحلعععة اللجل عععة الجبإسعععالة  رععع ل هعععذاا البتإتعععإا تحوعععب ك اال
لججإرسة الللالةد كجإ  ر تإا كذل  تح ض   ت ح   كع للالة ءالععل أو ععإت تخحوععلا. 
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هذا و   د هذاا الحوب  إا اآللإا وأول إا اات ر ءبد اللاالة في اوح إر أللععإر تبإسععالة 
 .(93:  2014)ءالد ب ت  ءالد اللا ا الظدلمد  اوباها وابإصظا 

 ) ب( برنامج اإلرشاد الجمعي للعالج الواقعي في أمريكا 
تدا عععععة  ج ععععع  الرععععع ل أا  ج ععععع  تعععععلات  اللعععععيج صظعععععدت  لعععععي ل عععععإاا الجظعععععإرام 

واسحالدال ال مععت الجج ععي ءلععي  اب حجإء ةاب حجإء ة اي وإت ةد ت  ويل اا فبة 
ع ءلععي صرععد ا  ظععإل ال جال عع صل لم فععبة ال  ععإا ال ر ر ععة.  ضععإفة  لععي أا  ج لظععإ  لجعع 

شععع ع تععع  أشععع إل اللعععيج خالح عععد خ الفخوعععي لجلإلوعععة م عععإ إ فلا عععة تثعععع ابكحئعععإر 
والرلععم. كجععإ أ ظععإ صععدت  الجظععإرام اياار ععة تثععع ص دبععد ااهععدات وال  ععإ  ءلععي ال مععت 

 D. Griffiths & Meredithل  عع   ج عع  لليءالعع   لةععف سعع بلصظا ءلععي سععل كظا )
,A. 2009 .p .251           .  ) 

ح ععع   ا ال مإ عععة صلعععد هعععي الج حعععإم لل عععد تععع  اي عععإلة لجلتعععا الجفعععإكع الةععععل ك ة و 
واياتعععإاد وكعععذل  ااتعععلاض الجلصالبعععة تظعععا ن ف وعععب صعععدر ب ال العععدب  ءلعععي اسعععحخدال 
اي حل عععتد والجبإلالعععة لإيشعععلات الةعععل ا لل العععدب  ءلعععي اسعععحخدال اي حل عععت تععع  وعععيل 

  الل اتععع و  رععة الوععلة فععي  ظعع ا ال مإ ععة                 الح ء ة اللإتة لإاتإا اي حل ععت الحععي صلععد تعع 
S.H.Ong ,Tan .Y.R.2014.p.380 )                ) 

ل إ ععة  لععي الحععذك ل لإلةعع إ  الوعع      ب ص  د الحرععإر ل لععما اآللععإا والججإرسعع  
ال  دب  في اللجل ععة الحلل ج ععةن ااتععل الععذا بععؤا   أللإرلألللإرن  ب لإت إ ظا اسحخدال 

 D. Griffiths & Meredith)لي رف  صردبل اا  إل ا  ةظاد ول إاا راوا أفلإلظا  
,A. 2009 .p .249.) 

فعععي تفعععإهدا الحل ا ععع اد والعععذا  ج ععع   توجيـــه الوالـــد نوهبعععإك تر عععإس  رععع   
تثع ال حب وأللععإر ال جال عع صل.  دالجلدلةصبال ره ءلي أش إل أول  ت  وسإيع ايءيل 

التقييمـيش وييـر  التقييديشلح   ه اات ا لجفإهدا الحل ا عع ا: أ جإط ت  ا وهبإك  ي ة
ــز. و فععع ل الح   عععه الحر  عععد   لعععي وضععع  حعععدوا أو م ععع ا ءلعععي اسعععحخدال وسعععإيع  المركـ
فجعععثًيد  ج ععع  لل العععدب  وضععع  حعععد لل معععت الجخوعععص لجفعععإهدا الحل ا ععع اد  .ابصوعععإل

ف لبععي تبإمفععة  الحر  جيدت  تفإهدا تلات  تل بة. أتإ ص   ه ال الدب   و ج   أا ُ جب  
 ر تعع ا أ  ععإ لععإلحلل م ءلععي  كجععإأ  ععإلظا.  أول ععإا ااتعع ر للج حعع   ايءيتععي تعع 

الج ح  ععإم ا ععل  سعع اا كععإا هععذا   ععًدا أو سعع ًئإد وللععع بلعع    ةععل لظععا  ت حعع   تلعع  د
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 لععي حإلععة  لعع س اآللععإا فرععف لععإلرلر تعع   ال امل ة. و ف ل الح   ه اات ا ا ل الجلكععا
 S.T.WU and .الةععل ك إم إا تفإهد الحل ا  ا وصفو   تفععإهدا للععضأ ب أ  إلظا 

others, 2016.p.2) . ) 
الح رعععم تععع  ت حععع   االلعععإرد وت إولعععة  ءبعععإا اا  عععإل  لآللعععإاكجعععإ  ج ععع  

االلعععععإر الحلل ج عععععة أكثعععععل تععععع  أللعععععإر اللبعععععك. و ج ععععع  أا ُ فعععععول ا أللعععععإر ال  عععععدب  
ااحإابععع  واللجعععع الحلعععإو ي تععع    الوجإء عععةن الحعععي تععع  الجج ععع  أا صعععؤاا  لعععي صالعععإال

اا  عععإل لل عععظا العععاللض. كجعععإ  ج عععبظا وضععع  حعععدوا لتب عععة ل معععت الللعععب لأل  عععإل 
واسععععحخدال أللععععإر ال  ععععدب  كج إفععععما يصجععععإل ال ا الععععإم الجدرسعععع ة أو ااءجععععإل الجبال ععععة. 
وأ  ععإ لإت ععإ ظا فععلض ص  عع إم الفععلكة الجوععبلة لللالععة ل  ععدب د تثععع الولعع س ءلععي 

ا بعع   مععدل تعع  الفإشععةد والللععب فععي الفععة ت ععإاا   ععًداد ءععدل صععلك  اامععع ءلععي للععد
الفإشة في أموي سب ع لظإد وصلك الللب ءبد الفععل ر لإلحلععب. وأو ععًلاد  با تععإ ففععع 
كععع تعععإ سعععالمد فالإت عععإا لل الععدب  سعععلب للالعععة واحعععدا لفعع ع تؤمعععت وإءبإيهعععإ فرعععف  لعععي 

 .Griffiths & Meredith, A., 2009, p)الب ععع لفعع ع  ايععي ءبععد ال إ ععة 
249). 

تا إاا الحلإوا ل ع ت  الجدرسة وال الععدب ن ااتععل الععذا مععد  الجج  لذل د فج  
 بلاع الجلاهر   ت  كثلا االلإر أو تةإءدصظا في الحغلب ءلي كثلا االلإر

           82). ( LIU, 2014, p. 
سعععالمن ص  عععد للعععض اي عععلااام الالةععع بة الحعععي ُصلعععد لجثإلعععة  تعععإوءعععيوا ءلعععي 

ي  ءجل ة امحلحظإ للض أول إا اات رد والحي  ج   الفععلوع فععي صب  ععذهإ لةععظ لةن  وإ
تثععععع صبال ععععم الر اءععععد الجبال ععععة ءلععععي اسععععحخدال اي حل ععععت فععععي الوععععغلد ووضعععع   ظععععإل 
ال جال ععععع صل فعععععي الفعععععة الجل فعععععة الجفعععععحلكة واصخعععععإب تعععععدايع تععععع  اا فعععععبة اب حجإء عععععة 

لب عععععع وصلتععععع ا العععععدور ااسعععععل د الجحإحعععععة. كجعععععإ أا ص ةععععع   الليمعععععة تععععع   ال العععععدب  وا
والح ا ع ال لإل والدءا اب حجإءي اي وإتيد وإرسإا ااس  لألسلا واا  ععإل لفعع ع 

.   وللظععععععععععععععععععععععععإ أكثعععععععععععععععععععععععععل ك عععععععععععععععععععععععععإاا وتلو عععععععععععععععععععععععععة فعععععععععععععععععععععععععي حعععععععععععععععععععععععععع الجفعععععععععععععععععععععععععإكع
S.H.,Ong,Tan,Y.R.2014,p.380 )   ) 
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اب حجعععإء    لإلجعععدارس فعععي أتل  عععإ صرعععد ا الجةعععإءدا تععع   لألووعععإي   كجعععإ  ج ععع    
ظععإرها لجععدتبي االلععإر هععؤبا أ ظععا ت ضعع  ليهحجععإلد وتةععإءدصظا لإشععلإرها وععيل  ة

 ت ال ا ا وتحلإو  ا في الجدارس. لم ظا 
                   ( LIU, 2014, p. 82). 

وععدتإم الععدءا ال عع را لةععل ك  اتععإا االلععإر ايل حلو  ععةد والحععي   ضععإفة  لععي
د إم ءلععي اي حل ععت الجوععججة تععدأم صععاااا شععلال ةن فظبععإك توج ءععة تحب ءععة تعع  الجبحعع 

لفععما اسععحخدال أولئعع  الجح ععلر   تعع  ايفععلاط فععي تجإرسععة الللععب. وصععدار للععض تعع  
هععذه الجبحععد إم ت اسععبة  جإءععة اآللععإاد فععي حعع   بععحا صفععغ ع الجبحععد إم ااوععل  تعع  
ويل الجبتجإم الجظب ة. وصردل هععذه الجبحععد إم ءععإاا الجفعع را اللجل ععة وى أو الحول ال ععة 

 لا ة. وصةحبد ال ث ل ت  البوإي   لي أ تجة الث ار واللرإر الةل كي  ل إبم ف
                         (Griffiths & Meredith, A., 2009, p. 249.) 
ــرامج ــة:  ) ج( ب ــارين البدني  وععب أا بععحا اسععحالدال اسععحخدال اي حل ععت الرياضــة والتم

ل إضععععةد والحمتععععع لم فععععبة أمععععع وبعععع را و عععع  ة تثععععع تجإرسععععة ال   ععععإد وتجإرسععععة ال
ال ل  الل إض ة الحي  ج   أا صةإءد اللجععيا تعع  وععيل تلععإلوي  واب  جإل لاللض

حعع ل  الجللفي ل مك سل ك إم اي حل ت الرظل ةد ء   ل ععم صغ  ععل تععدركإصظا  الةل ك
      (O.Busari, 2016, p. 8 ) اي حل تد والظإصك الذكيد واسحخدال ال جال  صل

 cognitive -Behavioral therapyالســلوكي  ) د (  العــالج المعرفــي  
(CBT.في أمريكا ) 

أشععظل أا  6تععدتًبإ اي حل ععت لجععدا  114امحلم الحدوع لإلليج الجللفي الةل كي ءلععي 
 ,.Griffiths & Meredith, Aالليج الجللفي الةل كي راجععإ   عع ا ااكثععل فلإل ععة )

2009, p. 250.) 
م الح   ا ععة الجرحلحععة للععيج " اتععإا اي حل ععت وتعع  أهععا الةععل ك إم الجللف ععة والج   ععإ

 في أتل  إ"  
Khazaal دXirossavidou, C., دKhan, R., دEdel, Y., دZebouni, F د,.

 (   p :33د Zullino, D. 2012)و 
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 (1جدول رقم ) 
 العالج المعرفي السلوكي في أمريكا 

 الهدف المحتوى الرئيس استراتيجية المعافاة
ا  الحللت ءلي تإ كإ

   حرده
ابءحلات  تردار اا فبة الج ر ااى الجرإتيم الح   ا ة

 لإلجف لة
حجع لبإمإم صذك ل 

   وإت ة
( تفععإكع ري ةععة  إصوععة ءعع  " اتععإا اي حل ععت" . 5بعذكل)

( ف ايععد ري ةععة  إصوععة ءعع  و ععض  اتإ ععه 5و عذكل كععذل )
 لإل حل ت.

ابسحجإع  لي أ  ام  
 ال لتإا 

إر  ءعععإاا ه  لعععة اضعععبلار ص دبعععد اياراك الجعععلصالف لإ  ععع 
 الةل ك الجللفي لإل حل ت.

لج إم ت   اتإا  
 اي حل ت

الحثر ععععك الب ةععععي ءلععععي  اتععععإا ال  عععع ل ترإر ععععة لإاتععععإا 
 اي حل ت

صردبل ال مت الجر ي  
 ءلي اي حل ت

الجلامالة     لاا صر  ا ت وع ء  أ فبة اي حل ت وال مت
 اآلل ة

الحللت ءلي تةالالإم 
 اياتإا الخإص له 

ص دبععد الجةععالالإم واخإ ععة الل ا ععك الجلصالبععة لإلفععلوع 
 في اسحخدال اي حل ت

الظلورد وإاتإا  
 لإل حل ت

ص دبعععععد الوعععععلة تععععع   الةعععععالب اللعععععإ  ي والظعععععلور  لعععععي 
 اسحخدال اي حل تى  ءإاا الظ  لة للحثر ك الب ةجللفي

اسحخدال صرب إم  اارا 
 ال مت

الحخبع ف اسحخدال سدااام وإر  ة بسحخدال اي حل ت. 
بسعععععععحخدال اي حل عععععععتد والحخبععععععع ف لأل فعععععععبة الالدبلعععععععةد 

 تجإرسة اا فبة الل ة ة.

  اارا ال مت 

اصخإب وب ام تلج سة  
 لجلإلوة الجفإكع 

صب  ل  حع الجفإكع
أ فبة 
وإرج 

ابصوإل  
لفال ة 
 اي حل ت

 

ت ا ظة ال حداى  
 اب  لاا.

اكحفإت الل اتع الحي صؤاا  لي الفعل ر لإل حعدا. ال عد 
ال  ععإا اب حجإء ععة ءلععي شععال ة اي حل ععتد واب حرععإل تعع  

  لي أوضإع ا حجإء ة حر ر ة.
ال و ل ءلي الدءا  

 في أرض ال ام . 
 الدءا الب ةيد اب حجإءي والبالي
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البتل في ف ايد  
 الجلإفإا

الحلعععلت ءلعععي ف ايعععد ءجل عععة الجلإفعععإا والل امعععب الججحعععدا 
 لي ح إس  

تب  
 الب  ص

 اسحخدال الةل ك الالدبع  وإي  للحلة الحلإفي
 

Khazaal,2012,p :33) شXirossavidou, C., شKhan, R., شEdel, Y., ش
Zebouni, Zullino, D) 

وتعع  ال اضعع  تعع  الوععدول الةععإتم هعع   حععدا البععل  الجلإلوععة ياتععإا اي حل ععت 
أ عععه صعععا ص دبعععد الظعععدت وت حععع اه وك   عععة تلإلوحعععه ءلعععي سعععال ع الجثعععإل تععع  وعععيل 

فيتعععد تععع    عععلاا ت وعععع ءععع  اا فعععبة  الحعععي  جإرسعععظإ اليءعععب  الجلامالعععة اآلل عععة
ءلي اي حل تد وص دبد ال مت الجخوص لظععإن ححععي  ج عع  أا   ععد تعع  الحلإتععع 
ت  اي حل تد  وه ذا  ج عع  الععح  ا فععي الحلإتععع تعع  اي حل ععت تعع  وععيل الظععدت 

 الج ض ع له والج ح  د كجإ بح   ت  البل  ااول  .
 ترونية تعيد صياية التعليم في أمريكا:اإللك ) ه(  األلعاب 

صحج عععا االلعععإر ايل حلو  عععة لعععما الوعععالل ب بب عععذ ف ظعععإد ااتعععل العععذا  وللظععععإ 
صح ععع ل تععع  كثعععلا الججإرسعععة  لعععي  ععع ة ت حةعععالةد وتععع   عععا  ععع ة  ال ل عععة أ ععع لة لعععد  
الحيت ععععذن ااتععععل الععععذا أا   لععععي سععععلي ال ب ععععإم الجح ععععدا ااتل   ععععة  لععععي راععععف هععععذه 

لل ان وبلععع  تح دبعععد أتعععلل وأهعععا تيتععع  وت ا ععع إم االلعععإر الحعععي  ج ععع  االلعععإر لعععإلح
ص ة  ظإ فععي تععلات  الععحللاد وك   ععة م ععإس الجظععإرام لععد  البععير تعع  وععيل تععإ صللجعع ه 

 ت  االلإر. وصالدو ال  لا  دتة اولئ  الذب   لحاللوا رتاًا للظ  ءبد الجلاهر  .  
ععععع "ابكحفعععععإت"ن تظعععععذه البل رعععععة فعععععي أسعععععل ر العععععحلل الللجعععععإا ب أا  ا ال عععععدب  تع

 وععع  ا االلعععإر لإءحالإرهعععإ البل رعععة الجثلعععي لوعععذر الحيت عععذ  لعععي الحللععع اد تععع  وعععيل 
م ععإا الةععإءإم الب  لععة فععي الععحللا ءلععي  ععل رحظا الخإ ععةد وبلعع  تعع  وععيل ري ععة 
 دبدان أاواصظععإ أللععإر ال جال عع صل أو تععإ  ةععجي لإاللععإر ايل حلو  ععةن  ب بععل  اللععإتل ا 

االلععإر أا االلععإر الحلل ج ععة ب ص رععم را ععًإ تإل ععًإ فععي سعع   الجةععحظل د فععي  ععبإءة 
) تععمرر ت جععد   وأا الح  ه الودبد س ةلي  لي صة  م االلإر في الجععدارس تالإشععلا.

 .(613:  2012الج لي و لج له ت ج ا اللال داد 
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 .Hirumi, and others , 2010 Mومععد ص  ععلت  حععإي  اراسععة ) 
Kebritchi,)- تععدارس تعع   10 ل ت ءلي ء بة ت   ير الوك الثععإت  فععيالحي أ
 لععي اور االلععإر ايل حلو  ععة الحلل ج ععة فععي ارص ععإع ص وعع ع البلالععة فععي  -وب ة فل ر ععدا

الل إضععع إمد ول عععإاا الجظعععإرام اللغ  عععة وال إسععع ا ة ءبعععد الجوج ءعععة الحول ال عععةن ترإر عععة 
 . لإلجوج ءة ال إلبة

 عع ا فععي اول اللععإلا الجحرععدل أا اسععحخدال وءل ععهن ف ععل  والععلاا وتةحفععإروا صلا  
االلععإر ايل حلو  ععة فععي الحللعع ا ولععد  ج حععًإ لععد  اا  ععإلن ي ععإاا صللععا ت ضعع ءإم 
الللعع ل والل إضعع إم وال ةععإر ءلععي و ععه الح دبععدن ح عع  ارص عع  تةععح   للععض اا  ععإل 

%( فععي للععض ال ععإبمن مععد ص  معع ا فععي الل إضعع إم ص دبععدًا 90,  50%  لععي )40ت  
جاجت لبل رععة تالةععبة وفلإلععة وت الالععة للد  أا شللوا تح ٍد ءرلي ءالل االلإر الحي  ععُ

لب  سظا في ال مت   ةهن تجإ لاا في مدرصظا ءلي حةإر الجةععإيع الل إضعع ةد وو ععع 
 لي أضلإت  تلايظا تج   ةحخدت ا البل رة الحرل د ة في الحللاد كجإ أ ععلم االلععإر 

)  ج اء د للععد أا أحالعع ا ال  عع ر وا حتجعع ا ف ععهءلي سل كظان ح   اكحةال ا الدمة في ال
 .(613:  2012تمرر ت جد الج لي و لج له ت ج ا اللال داد 

الحععي أ ل ععت ءلععي ء بععة  -(Plass, et al, 2007كجإ ص  لت  حععإي  اراسععة أوععل  )
 لععي أا  -تعع   ععير الوعع  ت الخععإت  والةععإاس والةععإل  فععي تععدارس شععل  أتل  ععإ

ج ععة سععإءدم البععير ءلععي ص وعع ع البععير فععي  اكحةععإر االلععإر ايل حلو  ععة الحلل 
 . ) الج إه ا الللج ة والل إض ةد كجإ سإءدم في م إس ك إاا البير و رحظا لم  ةظا 

( J . L . Plass, et al., 2007. PP. 1-15 
"  لععي أا تعع  أهععا  Repenning ,  Lewisلععذا فرععد ص  ععع كععع تعع  ". 

ءبععد صوععج ا الللالععة ايل حلو  ععة الحلل ج ععة:  ابءحالععإرام الحععي  وععب أوععذهإ فععي ال ةععالإا
الععدت  تعع   الجحلعععة والحةععل ة تعع   إح عععةد وص ر ععم الظععدت الحلل جعععي تعع   إح ععة أوعععل ن 
فجثًي  با تإ كإا " لإك تإا" في للالحه الجفععظ را  ةععحغع م صععه فععي ها جععة الفععال د فجعع  

  ل  ا إا.في تإاا الل إض إم أو ا حةإت ةالجج   أا ب  ه هذه الر ا ل ع تف لة 
 ( A. Repenning ,  Lewis, C., 2005)  
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أا أ ععه  وععب أا    ععه الللالععة  لععي هععدت   وععإتي  لعع ا ل  ععلا ا وإت ععة وت  ععدا 
 .  اللدواا وابءحداا ءلي اآلول  لليءب  تدًب ت  االلإر الحي صغلس في اليءال 

هرة إدمــان األلعــاب اإللكترونيــة فــي المرحلــة االبتدائيــة بكوريــا المحــور الثالــث : ظــا
 الجنوبية

سععححبإول الالإحثععة فععي هععذا الج عع ر ءععلض وص ل ععع  اتععإا اا  ععإل بسععحخدال االلععإر 
 ايل حلو  ة  في ك ر إ الوب ا ة ت  ويل أرالة ت إور :  

 حوا ا حفإر ةإهلا  اتإا االلإر ايل حلو  ة.   -
 اتإا االلإر ايل حلو  ة.  اآل إر الةلال ة ي -
 أسالإر  اتإا االلإر ايل حلو  ة.   -
 ءيج  اتإا االلإر ايل حلو  ة. -

 حجم انتشار ظاهرة إدمان األلعاب اإللكترونية في كوريا الجنوبية :-1
إ لإاتععإا أللععإر اي حل ععت فععي ك ر ععإ  لرععد ُ فععلم للععض اال ععإ  ااكثععل اهحجإتععً

لن مععدرم ح  تععة ك ر ععإ الوب ا ععة أا تععإ  رععلر 2006ل الوب ا ة. فالإسحخدال ت إ إم ءععإ
٪د تعع  الععذب  صحععلاوم أءجععإرها تععإ 2.1أ  ععإل تعع  أ  ععإل ك ر ععإ الوب ا ععة )) 210(تعع  
 (  لإ  ا ت   اتإا أللإر اي حل ت و  حإ  ا للليج  19-6ت   

  (Medenica,2015 ,p. 70   دM, , S.Racic) 
تدرسععة تعع   328إل حل ت ت  ت   ٪ ابسحخدال الاايد ل4.9كجإ أةظلم  ةالة 

تعععع   ععععير الجععععدارس  903الجععععدارس الثإ   ععععة ال  ر ععععة. ومععععدرم اراسععععة كال ععععلا للععععدا 
 ٪10.7الثإ   ة ال  ر ة أا  ةالة اب حفإر تلغت 

    (Yau, Crowley, M. J., Mayes, L. C., & Potenza, M. N., 
2012, p. 5). 

للععإر ال  ععدب  لإءحالععإره أحععد ن شععظد ابسععحخدال الج ععلط اخب ععلا الال ععإبم وفععي 
 .الل اتع الجؤا ة لل فإا في ك ر إ وال ب إم الجح دا 

(Yau, Crowley, M. J., Mayes, L. C., & Potenza, M. N., 2012, 
p. 2 )        



 2017 يونية –قارنة والدولية                                                   العدد السابع مجلة التربية امل

 تصور مقترح ملواجهة إدمان األلعاب اإللكترونية           منى محمود عبداللطيف أبو بكر 

338   

٪ تععععع  الفعععععالإر و 20.3ومعععععد و ععععع ت ء بعععععة يحعععععد  الدراسعععععإم أا حععععع الي 
 . في اسحخدال اي حل ت٪ ت  اا  إل في ك ر إ الوب ا ة أ ظا تدتب ا 13.8

(J Kuss, D Griffiths, M., Karila, L., , & Billieux, J., 2014, p. 
4028). 

 أسباب إدمان األلعاب اإللكترونية في كوريا الجنوبية :-2
( أا اللدوا  ععة  Kuد  Kim, Namkoongأةظععلم  حععإي  اراسععة كععع تعع  ).

 عععععة تععععع   اتعععععإا أللعععععإر وووعععععإيص الفخوععععع ة البل ةععععع ة لظعععععإ ءيمعععععة ارصالإ  عععععة   وإت
اي حل ععتد ت بجععإ كععإا ضععالف الععذام لععه ءيمععة سععإلالة تعع   اتععإا أللععإر اي حل ععتد كجععإ 
أةظعععلم البحعععإي  أا اللدوا  عععة وضعععالف العععذام و ععع إم الفخوععع ة البل ةععع ة  ج ععع  أا 

   صؤهع للض البلالة ل ي  وال  ا تدتب   ءلي أللإر اي حل ت
        ( J.Kim, Namkoong, K.,, Ku, T.,, & Kim, S. J., 

2008,      p. 212) 
با  ا  كجععإ و ععدم الدراسععة ال ج ععة الحععي أ ل ععت فععي ك ر ععإ أا البععير الععذب   ععُ
ءلععي أ ظععا تععدتب ان أةظععلوا ضععلك الرععدرا فععي الةعع بلا ءلععي ءعع ا  ظا. ااتععل الععذا 
 لبععععي أا ضععععلك الععععح  ا فععععي الععععذام هعععع  ءإتععععع وبععععل كال ععععل لجوج ءععععة كال ععععلا تعععع  

 ( .C.Chen ,2014 ,p. 13)     تةحخدتي سل ك إم اياتإا
دتب   ومععد   عع ا  اتععإا أللععإر اي حل ععت شعع ًي تعع  أشعع إل الحلف ععه الخبععم ن فجععُ
اي حل ععت كث ععًلا تععإ ب ا ظعع ا تفععإكع تعع   اارا ال مععت والجلععع فععي أومععإم ال ععلا ن فلععدل 

 اللضإ ت  اا فبة
الحلف ظ ععة ا ععل الةععإرا مععد ص عع ا هعععي الععداف  لل وعع ل ءلععي تععدبع  وععلد وهععع  

 أللإر اي حل ت .
                             ( Hyunna  Kim  , 2013 , p. 503 ) 

إ بكععل كععع تعع  الالععإحث   ال عع ر    والغععلا    )وإ ععة فععي ه لبععدا( أا  وأ  ععً
الحلععدا الظإيععع ااوار اليءالعع   فععي االلععإر ايل حلو  ععة هعع  الةععالب الععلي   فععي  اتععإا 

 .صل  االلإر
 ( J.Van Rooij, Schoenmakers, T. M., Vermulst, A. A., Van De 
Mheen, D., & Van Den Eijnden, R. J., 2011, p. 205). 
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 اآلثار السلبية إلدمان األلعاب اإللكترونية  في كوريا الجنوبية :-3
لرد أا  صاابد ءدا تفغلي االلإر ايل حلو  ة في ك ر إ الوب ا ععة  لععي حععدو  

 . كجإ أشإر "أ ح  ي ف  ب" فععي ترععإل لععه فععي واشععبب  الجا د ت  الجف يم في الجوحج
 -تعععلاهر   تععع  ك ر عععإ الوب ا عععة 10لد "أا حععع الي 2006تعععإب   27ت سعععت ال ععع ل فعععي 

ل تععع   اتعععإا 2005لرععع ا توعععلءظا فعععي ءعععإل   –تلتجظعععا فعععي اللفعععل بإم تععع  اللجعععل
إا االلإر بام الولةد واةالب ابرص إع  لي هذا اللدا ت  ا ب   فرف تعع  حععإبم ال فعع 

ل ". فالإلبةعععععالة  لعععععي للالعععععة الععععع ر  ااتععععع ض 2004-2001الجللوفعععععة فعععععي ال حعععععلا تععععع  
٪(د وإ وإت ععة تبةعععالة 30.8ال عع ران  لحرععد البععإس لععما أللععإر اي حل ععت سععلال ة تبةععالة )

ععع )26.2) ٪(. فععإ ظا تحرععدتظا فعععي اللجععلن صحاابععد اسعععحوإلإصظا 26.2٪(د وححععي  ةععالة الع
 .(.p . 2 Ahn,J.H. ,Park W, 2008) الةلال ة    

و ح افععم اضععبلار  اتععإا اي حل ععت تعع  اللععدواا فععي للععض ال ععإبم الجحوععلة 
فععي الغإلععبن ف جععإ صفعع ل ااالععة أا اضععبلار  اتععإا اي حل ععت واللععدواا لععدبظجإ اللدبععد 
تعععع  اللكععععإيا والجععععؤ لام اللوععععال ة الجفععععحلكة. واإلحععععإليد مععععد   عععع ا اضععععبلار  اتععععإا 

ل  معععد   ععع ا اللعععدواا هععع  أ  عععًإ اللإتعععع اي حل عععت هععع  اللإتعععع الجةعععالب لللعععدوااد وكعععذ
اللي   بضبلار  اتإا اي حل ت. ءيوا ءلي أ ه ت  الجج عع  أ  ععإ أا   عع ا لخلععع 
 اتإا اي حل ت واللدواا     الال  ل   إ اللوععال ة وال ععلك فععي تبت تععة الجععؤ لام أو 
الععععدوايل اللوععععال ة. هععععذا الخلععععع الجفععععحلك  ج عععع  أا بععععؤاا  لععععي صععععاات  الحبعععع  ل فععععي 

 .لار  اتإا اي حل ت واللدواا في     ال مت  اضب
         (2014 , p. 16  ,Changtae Hahn, Jin Kim                                  ) 

فرععد أشععإرم  لععي أا ابصوععإه   عع  الولعع س ءلععي ال جال عع صل ل حععلام    لععة تعع  
ال ععإبم ءععإل ال مت أ ال  أكثل ش  ًءإد و ج عع  أا   عع ا مععإصًي. ف ععي صرل لهععإ يحععد  

لن فرععد و عع ت لععي لإلح وعع ع  حععإي  الحفععل   ال ععي لوثععة الل ععع ال عع را الالععإلغ 2004
ءإًتإد الععذا ا ظععإر وتععإم للععد أا شععغع أللععإر اي حل ععت لفعع ع تحوععع  24ت  اللجل 

سإءة. وكفك الحفععل   أا الجحعع في أ عع ب لولبععإم ري  ععةد سععالالظإ الولعع س  80لجدا 
تثععع أللععإر   -. وص ععذر تةععحخدتي ال جال عع صل ل ثععلا أتععإل ال جال عع صل ل حععلا    لععة  ععًدا

الحخثععل أو الععحولف ايل حلو ععيد كجععإ  تعع  هععذه التععإهلا الودبععدا الجةععجإا  -اي حل ععت 
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 ,H.Lee, 2004) حذرم تجإرسععي االلععإر ايل حلو  ععة تعع  أ ظععا تللضعع ا للخبععل
p. 349: 351) .   

أللععإر ال جال عع صل  ءإتععًإ الععذا للععب 28وكذل  الل ع ال  را الالإلغ ت  اللجععل 
لد وصعع في لملتععة 2005في ءععإل  ص مكسإءة صرل اٍلإ اوا  50في ترظي لإل حل ت لجدا 

 ملال ة .
                           (2012, p. 3-4 .Mullan, B V.A.Sublette) 

إ كال ععًلا لللععب   عع  اااوار  وأةظل اافلاا تدتب  أللإر اي حل ت ل  ر ععإ اهحجإتععً
ءلعععي الر عععإل تظعععإ فعععي ح عععإصظا   وعععليواوإ عععة لحلععع  اااوار الحعععي ب اللعععإر اي حل عععتن 

 .ال ر ر ة 
كجععإ ت بععت  حععإي   حععد  الدراسععإم أا هبععإك ءيمععة هإتععة تعع   تةععح   أءععلاض 

 اتععإا اي حل ععتن فرععد     ععإا  وشععدا  رععص اب حالععإه الجوعع  ر لإلبفععإط ال لكععي الاايععد 
 أحد ء اتع الخبل الظإتة ياتإا اي حل ت .

                         J.Yoo and others , 2004 , p. 487 )  ). 
وءج تععًإ فرععد أ ععل  اتععإا أللععإر اي حل ععت ءلععي البععيرن  ب  للععحظا ب بععذهال ا 
 لي الجدرسةد كجإ أا الفالإر أ  ًإ  ةحغلم ا ءدا أ إل تعع  اللبلععة ف ظععإد تععع   ظععا مععد 

 .  بحلك ا وةإي ظا 
                                ((Ahn, J. H , Park , 2008 ,p .2   

 عالج إدمان األلعاب اإللكترونية:  -4
 ) أ ( الدور الحكومي في كوريا الجنوبية : 

امحعععلم ابيعععحيت الععع  بي أا اياعععي  ببالغعععي اءحجعععإاه تععع  البتعععإل أو   وعععإا  
 تإل الجلع )كبتععإل الحفععغ ع( الععذا   ععد تعع  ومععت الللععبن  تععلًا لحاابععد الوعع را الةععلال ة 

ر ءلععي اي حل ععت الحععي اصةععجت لخ ععض ومععت الدراسععة للبععيرد ول ععإاا تلععدبم لألللععإ
 . ايمإلة ت  ال ةإيكد وص إما اللبك أ  ًإ 

                               (W.Park ,Ahn.J.H. 2008 ,p .2    ) 
اصخذصظإ ح  تة ك ر ععإ الوب ا ععةد بلعع  البتععإل الععذا  الحيالخب ام  فج وءل هن 

 6ل ت لإاللإر ايل حلو  ةد وإ ة لج   جإرس الللب اكثععل تعع  بالبئ اصوإل اي ح
 . سإءإم
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  ر عععإ الوب ا عععة تحبتععع ا حلرعععة سعععب  ة للبععع اا لكجعععإ مإتعععت ال كعععإبم ال   ت عععة 
   " وم ال لإلنترنت"

                          p . 99 )     ,Van Rooij .2011,. J.)   
لععة فععي افححععإم اللدبععد تعع  تلاكععا ءيوا ءلي س إسععإم ال   تععة ال  ر ععة الجحجث 

صرعععععد ا الجفععععع راد وتلةععععع لام )ء عععععإاام( لأل  عععععإل الجعععععدتب   والفعععععالإر وعععععيل فوعععععع 
تعع  الللععب  -اوا سعع  الثإتبععة ءفععلا  -الو ك واللبلة الفح  ةد وحتلم ءلي البععإس

 عععالإحًإن وبلعععع  للعععد حعععع اا   8:00فعععي ترعععإهي اي حل ععععت تعععإ تعععع   تبحوعععك الل ععععع و
اا للجعع مد وأ  ععًإ وفععإا الب ععع الععذا صلععلض لإلهجععإل تعع  تح ععلرا يهجععإل الععذام الجععؤ 

                                                                                                                      والد ه .
                                       (Poon  , 2012 , P . 8  Amy W)           

 برنامج اإلرشاد الجمعي للعالج الواقعي في كوريا الجنوبية -)ب( 
إ كال ععًلا للععيج الجفععإكع الجلصالبععة لإي حل ععتد لجععإ فععي بلعع   اتععإا  بالععدو أا هبععإك  لالععً

االلإر في  بعع ر شععل   سعع إ. ومععد صععلاا أا ح  تععة ك ر ععإ الوب ا ععة مععد أ فععمم شععال ة 
إتلكعععاًا للجفععع را للعععيج  اتعععإا اي حل عععت 140ص عععا أكثعععل تععع    د كجعععإ ص  عععد أ  عععً

وبعععع ان للجةععععإءدا فععععي اللععععيج الععععذاصي )تثععععع:  12توج ءععععإم اللععععيج الج   ععععة تعععع  
فععي ُ لععلت  سعع   ملععة تعع  الح إ عع ع  اليءال ا الجوظ ل ا ءلي اي حل ت(. وتعع  بلعع د

إ ء ععإاام  اتععإا االلععإر فععي الععدول  ح ل تلوص ك بم الليج أو فلإل حععهد واععدأم أ  ععً
   ولد تثع: ه لبدا والججل ة الجح دا ا الغلا ة في التظ ر في

                (2012 , p . 313,,Daria.J.Kuss  Mark .D. Griffiths ). 
ــا(ومععد صععا صوععج ا اللععيج العع املي  ءلععي الععح  ا  لجةععإءدا اافععلاا )فــي كوري

الةعععل كيد وءلعععي اصخعععإب و عععإرام  دبعععدا و عععلالة فعععي ح عععإصظان ا عععه  رععع ل ءلعععي  تل عععة 
 .   ء  ح إصظاد أفلإلظاد شل رها وص   لها  لض تةؤول ة البإسابوح إرد والحي ص ح

فلععإًب  ععدًا لح ةعع    )فـي كوريـا(ايرشإا الوجلي للليج ال املي  تل إت ُو لد 
تةععح    اتععإا اي حل ععت لجععدتبي اي حل ععت تعع   ععير الوإتلععةد كجععإ  لععال تعع  صرععدبل 

 ععت تعع  تدتب ععه فععي الل بععة الععذام الجععلصالف لإسععحخدال اي حل ععتن فرععد مععع اسععحخدال اي حل 
الحول ال ععةن  ب  ج ععِا  تل ععإت  ايرشععإا الوجلععي لللععيج العع املي أولئعع  الجععدتب   تعع  أا 
    عع ا ءلععي ارا ععة لمفلععإلظا واحح إ ععإصظاد كجععإ  ةععإءدها فععي الحخبعع ف وصب  ععذ الخبععفد 
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ي وكععذل  الحر عع ا الععذاصي للحب  ععذد وابوح ععإر للةععل ك إم ااكثععل فلإل ععة الحععي صةععإءدها فعع 
ص ةعععع   تةععععئ ل إصظا. وصععععدءا هععععذه البح وععععة شعععع  ع اسععععحخدال اللععععيج ال ر رععععي كلععععيج 

 (p. 10  ,J.Kim,Namkoong,K.,Ku , 2008)  لإلاتإا
و حا   ععلاا اللععيج لفعع ع فععلاا وفععي توج ءععإمد وبلعع  للععد ابصوععإل ااولععي 

اياتععإا. كجععإ ُببوعع  أولئعع  الععذب  اسععحخدت ا  الجععل ض لح دبععد سععالب وال ععلورا تعع 
ححععي بحج بعع ا تعع  الالععدا فععي  لفعع ع ت ععلطد و ععحا صععدر الظا لفعع ع  عع     حل ععتاي

. أتععإ ال إسععبالععذا  ر عع ه ءلععي  لإءحدالن وبل  لإلح  ا في ال مععت اسحخدال اي حل ت
ت  وام  ال  إا  لي  ول صخ ُّلي اسالإر   ةعع ة وا حجإء ععة  في حإلة الجلضي الظإرا  

تفععإكع ال  ععإا ال ر ر ععة  فععإا بلعع  ُ لععد تعع تخحل ععةد أو فععي حإلععة الجلضععي الب ةععإ    ن 
اللععيج الب ةععي اب حجععإءيد واللجععع الجظبععيد  الحي صحبلب تلإلوحظإد وبلعع  تعع  وععيل

والععدورام و لةععإم  سععداا البوعع   واللععيج لإلل إضععة الحلف ظ ععةد ف ععي ءعع  الحععدر ب
 .                 والجف را 
                (2015 , p . 73  ,Medenica  وM,.  &Joksimović ,V). 

و حبلععب ايرشععإا الععلي   الخععإص ءععدا صععدويم ومإي ععة لفعع ع تحاابععدن لخ ععض 
م ععإا الجا ععد تعع  ال مععت ءلععي أ ظععاا  تعع أءععداا  ععير الجععدارس الجح سععبة والثإ   ععة 

ال جال ععع صلن لجعععإ فعععي بلععع  صثر عععك ال العععدب  العععذا  وعععلا ءلضعععه اآلا وصب  عععذه تععع  مالعععع 
ا سعععحا د ال عععلص الجحإحعععة للجلشعععدب  الجظب ععع   تلشعععدا الجعععدارس فعععي كعععع تدرسعععةن لعععذ

للجةإهجة فععي ءععيج  اتععإا أللععإر اي حل ععت فععي ك ر ععإ واإلحععإلي رفعع  وضععلظا فععي هععذا 
 الجوإل.  

(Yu Suh, & Lee, 2014, p. 252)                   
ُبلكعععا اللعععيج الح ج لعععي فعععي ك ر عععإ الوب ا عععة ءلعععي الل اتعععع  ) ج ( العـــالج التكميلـــي:

 ,Kimحخدال أ فععبة تحب ءععة للععيج  اتععإا اي حل ععت. ومععد ص  ععلت اراسععة )الال ئ ة واس
(  لعععي   وعععإا أ فعععبة فلإلعععة ت عععدااد تثعععع: الج سععع ريد والبالععععد وال ععع د وححعععي 2013

 (.  Kim , 2013 , p . 503) الحجإر  ن لخ ض تلدل  اتإا أللإر اي حل ت
ل ععت تعع  وععيل الجفععإركة لجلإلوة  اتععإا اي ح)د( برامج الرياضة والتمارين البدنية: 

الل إضععععع ة ال ث عععععل تععععع  ال  ايعععععد الب ةععععع ة والوةعععععد ة ايضعععععإف ةد تثعععععع: صرل عععععع الرلعععععمد 
د فالبععإا ءلععي  حععإي  اراسععة (Park, et al., 2016, p. 5) وابكحئععإرد والحعع صل 
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(Park, et al., 2016 الحي أ ل ععت ءلععي )إد والععذب  صحععلاوم أءجععإرها تععإ  345  إلالععً
   تعع  الجععدارس الجح سععبة وتدرسععح    ععإ   ح   فععي ك ر ععإ سععبة تعع  ا بعع  18: 15تعع  

لوإ عععب اسعععحلاص و إم  الوب ا عععةد  ج ععع  اسعععحخدال تعععلات  الل إضعععة والحجعععإر   الالد  عععة
أو الجلإلوععة الدواي ععة ياتععإا اي حل ععتد ووإ ععة لإلبةععالة للجععلاهر  ن   الحععدوع الرإيجععةد

 اتععإا اي حل ععتد وبلعع  تعع   فعع ج   اسععحخدال الحلا ععة الالد  ععة فععي الجدرسععة لجبعع  وصرل ععع
وعععيل تعععلات  الحبج عععة الخإ عععة تحلعععدبع واءحجعععإا ضعععالف العععب  . فجعععثًيد ُصلعععد الل إضعععة 

إ تعع  ااااا -ال لا ة تعع  االلععإر الل إضعع ة  أكثععل فلإل ععة -الحععي صحبلععب تةععح   ءإل ععً
الجللجعع ا  لععي صعع ف ل الععدءا  الوجإء ة لحب  ل ضالف الععب  د كجععإ   حععإج الجععدرا ا أو

 .لحغذ ة الجلصدان لح ر م أموي مدر ت  الجب لةال إفي وا
                                             (Park, et al., 2016, p. 5). 

ءلي تدتبي أللععإر اي حل ععت تعع   العالج بالفنومد اصوظت ك ر إ الوب ا ة  لي صبال م 
والا ععإا  ااحععدا ن وبلعع  لح ةعع   أسععإل ب ضععالف الععب  د وو ععض ابصوإهععإم اللداي ععةد

 الح إءع اب حجإءي ت  ااملااد وكذل  أفلاا ااسلا.  
                                               (Kim , 2013 , p . 503  ) 

إ ك ر ععإ لوبععة حجإ ععة الفععالإر وءععيج  اتععإا اي حل ععت و جعع بج اياتععإا  ووضــعت أ  ععً
الإت ة لجعععدتبي ل أ فعععمم تلةععع لام أسعععل ة شععع 2005. للعععدهإ فعععي ءعععإل 2004فعععي ءعععإل 

اي حل عععت واعععلات  اللعععيج البال لعععي تععع  تؤسةعععة الثرإفعععة الخ عععلاا ال  ر عععة فعععي ءعععإل 
ل. واح ل ععع الجلةعع لام واععلات  اياتععإا ااوععل د هبععإك توج ءععة تحاابععدا تعع  2007

 ت إوبم لليج اياتإا والحي ب صلكا فرف ءلي  جف الليج الحرل دا.
                                                    Kim , 2013 , p . 501)    .) 

 ) ه( األدوية النفسية في كوريا الجنوبية. 
اللفععععع اي ة للجعععععلاهر   الوععععع ب    وال ععععع ر     الحوعععععإررلرعععععد ل ثعععععت ا بعععععإا تععععع  

الجحعععإح  ن وو عععدم  حعععد  هعععذه الدراسعععإم أا الوجععع  تععع   اللعععيج الجللفعععي الةعععل كي 
لععيج  اتععإا الب  عع ص  (د وو ععدم أا )ءععيج ت ععإا ليكحئععإرن الععذا  ةععحخدل أ  ععإ ل

تعع  الجععلاهر    65لظجإ فإيدا كال لا  حوإيً إ ءعع  اللععيج لإااو ععة فرععف لععد  ء بععة تعع  
 . ال  ر    الذب   لإ  ا ت  ايفلاط في أللإر اي حل ت وتلضي الخلع ابكحئإتي
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R., & Miller, L. L., 2015, p. 19)   .( Breslau, Aharoni, E., 
Pedersen, E 

فعععي ك ر ععإ الوب ا عععة هععع  الحعععدوع الجظبععي لر عععإا ومعععت ال عععلا   العالجــي ) و ( الترفيــه
ال  إصين فظ  صةظ ع هإات وام ععم تعع  الحوععإرر الحلف ظ ععة الو ععدا لحبعع  ل الفخوعع ةد 
واءععا  رععإط الرعع ا تظععإد والحععي صععؤاا  لععي ل ععإاا اللفإه ععة لإلبةععالة لألشععخإص الج حععإ    

ا وأحيتظععان لةععالب الح ععد إم الحععي راجععإ وا ظععحظا فععي للجةإءدا ال لا ععة لح ر ععم أهععدافظ
 الليمة لإلجلض أو ايءإمة أو ا ل بل  ت  التلوت ال  إص ة.

)m,2013.p.503)                                                                    
ــلوكي    ــي السـ ــالج المعرفـ  cognitive -Behavioral therapy) ز( العـ
(CBTفي ) وريا الجنوبية:ك 
 التقنيات السبع الممكنة في كوريا الجنوبية. -5

هبععإك للععض اسععحلاص و إم اللععيج الجللوفععة لإل لععع تعع  الععبظ  الجللفععي 
الةععععل كي فععععي ك ر ععععإ الوب ا ععععة: )أ( تااولععععة أ فععععبة تغععععإبلا فععععي لتعععع  اسععععحخدال 
اي حل عت )وبلعع  لإكحفعإت أ جععإط الجعل ض تعع  اسعحخدال اي حل ععت وصلب عع هععذه 

ت اء عععععد  دبعععععدا(. )ر( اسعععععحخدال سعععععدااام وإر  عععععة )تحععععع ف ل  لعععععإمحلام جعععععإط اا
اا فعبة أو ااحععدا  ال ر ر ععةن تجعإ بععدف  الجععل ض  لعي صةععو ع الخععلوج(د )ج( 
وضعع  ااهععدات )ف جععإ بحللععم لجرععدار ال مععت(د )ا( ابتحبععإع ءعع  صبال ععم تلعع   

ل لبإمإم ) لي أا  وال  اللج ع ا ل مإار ءلي الة بلا ءل ه( و )ه( اسحخدا
صععذك ل ) شععإرام صععذكل الجععل ض تح ععإل ك  اتععإا أللععإر اي حل ععت وف ايععد الحغلععب 
ءل ظعععإ(د )و( وضععع  مإيجعععة  عععلا الفخوععع ة ) تظعععل فرعععف اا فعععبة الحعععي كععععإا 
 جإرسظإ الجل ض أو الحي ب  ج بعه تجإرسعحظإد وصع ف ل ال معت لظعإ لةعالب  اتعإا 

صل ضعه ءع  ءعدل و ع ا أللعإر اي حل عت(د )ل(  اوعإل توج ءعإم العدءا )الحعي 
العععدءا اب حجعععإءي(د و )م( الجفعععإركة فعععي اللعععيج ااسعععلا )تحبعععإول الجفعععإكع 
الحلالب ة في اللإيلة(. وتجإ صودر ايشإرا  ل عه ءعدل بكعل أالعة  كل ب   عة ل لإل عة 
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., & Mو   Medenica 2015 , p 73 – 74)هععذه ابسععحلاص و إم 
Joksimović ,V ) 

 Prevention of relapseلــذهن  منــع االنتكــاس القــائم علــى ا -1
based on the mind (MBRP) ( فعي ك ر عإ الوب ا عة هع  اسعا  وعل تع 

الحدوع الحلا ا الب ةعي العذا  وجع  تع    وه الليج الجللفي الةل كي ال رظ (د 
اسحلاص و إم ال مإ ة ت  اب ح إس الةعل كي الجللفعي الحرل عدا تع  الحعدر ب ءلعي 

 الحمتع والح لك ال اءي. 
د هععع  تةعععإءدا MBRPتبععع  اب ح عععإس الرعععإيا ءلعععي العععذه   لظعععدت ااول تععع وا

الجلضعععي ءلعععي ص جعععع ال ضععع  ا عععل الجعععل  د تثعععع اللاالعععة فعععي اللععع اا ياتعععإا 
االلععإرد وصول ععب الجفععإءل الوععلالةد وال لكععة ال اء ععة الجح ععجبة لأل ععل الججحععد 

 .وا لهإ ت  ال لكإم ااسإس ة الو دا 
                                    (Kim 502د    ة 2013د) 

صر  د الدو ل ءلي اي حل عتد  )في كوريا(كجإ امحلم اللدبد ت  الالإحث   
وبععل اياتععإاد أو تعع   ء اتعععووإ ععة لل ئععإم الةعع إ  ة ال ععل  ة الععذب  لععدبظا 

وععيل تلامالععة اا فععبة الحععي بب ععذو ظإ ك سععإيع ومإي ععة. ووضعع  لععإحث ا  وععلوا 
تععععدتبي أللععععإر اي حل ععععتن والحععععي صلكععععا ءلععععي  اسععععحلاص و إم اللععععيج للجلضععععي

تةعععإءدا الجعععدتب   ءلعععي صبععع  ل اسعععحلاص و إم الج ا ظعععة ال لإلعععة لحلعععدبع سعععل ك 
إ ل ععععي  اياتععععإا. وُ لععععد فظععععا خخالةعععع إا الجللضعععع   لخبععععل اياتععععإاخخ أتععععًلا ححج ععععً

و وععب ءلععي الالععإحث   تععذل الوظععد لل فععك ءعع  ء اتععع وبععل  اتععإا . البظوعع  
فععي بلعع  الخوععإيص الب ةعع ة. كجععإ ببالغععي ءلععي واضععلي  أللععإر اي حل ععتد لجععإ

الة إسإم البتل في هعذه الل اتععد كجعإ ببالغعي وضع  الحثر عك الب ةعي الجبإسعب 
لحاو عععد البعععإس لإرشعععإاام لجبععع  تلضعععي أللعععإر اي حل عععت. وسعععح فل  حعععإي  هعععذه 
الدراسععة الجلل تعععإم ااسإسعع ة الحعععي  ج عع  أا صةعععظا فععي صبععع  ل تل ععإت  ومعععإيي 

 ر اي حل ت لجدتبي أللإ
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         & Kim, S. J., 2008, p. 217). (Kim, Namkoong, K.,, Ku, 
T.,, 

 ثالثا : ظاهرة إدمان األلعاب اإللكترونية في المملكة العربية السعودية:
سععححبإول الالإحثععة فععي فععي هععذا الج عع ر أ  ععإ ءععلض وص ل ععع  اتععإا اا  ععإل بسععحخدال 

 ا ة الةل ا ةد  ت  ويل أرالة ت إور :  االلإر ايل حلو  ة  في الججل ة اللل 
 حوا ا حفإر ةإهلا  اتإا االلإر ايل حلو  ة.   -
 اآل إر الةلال ة ياتإا االلإر ايل حلو  ة.   -
 أسالإر  اتإا االلإر ايل حلو  ة.   -
 ءيج  اتإا االلإر ايل حلو  ة -

 حجم انتشار ظاهرة إدمان األلعاب اإللكترونية في المملكة:-1
تإا أللإر ال  ععدب  واععإًا ءرل ععًإ تاتبععًإد كجععإ  ةععالب اضععبلالإم  ةععد ة  ةالب  ا

تعع   اا  ععإل فععي  ج عع  أ  ععإا اللععإلان ح عع  بععاااا ابسععحخدال الج ععلط للح ب ل   ععإ فععي 
 ..  (31 -30  :2012)ءوإل ت    ي ال  يليد كع ت  الجبال والجدرسة. 

 400 عععة تب ععع  و رعععدحر حوعععا    عععإ  الب عععع الةعععل اا ءلعععي االلعععإر ايل حلو 
تيبععع   للالعععة  ل حلو  عععة فعععي  3اوبرد كجعععإ صةعععح ءب الةععع   الةعععل ا ة تعععإ  رعععلر تععع  

اللعععإل ال احعععدد تبظعععإ ءفعععلا أبت للالعععة أ عععل ة والالعععإمي صرل عععدد كجعععإ أا أسععع ا  الججل عععة 
% تعععع  40ألععععك  ظععععإل تععععيا سح فعععع د وأا أكثععععل  800اسععععح ءالت حعععع الي تل عععع ا و

) ءالعععد البإ عععل راضعععي ت جعععد  ءلعععي اامععععالال ععع م الةعععل ا ة ب  عععد تظعععإ  ظعععإل واحعععد 
 . ( 354: 2015حة د 

كجإ تلغت  ةالة البير في تدارس ت إفتة اللس لإلججل ة الللا ة الةععل ا ة 
الععععععذب   جإرسعععععع ا االلععععععإر ايل حلو  ععععععة )وإ ععععععة أولئعععععع  الععععععذب   جإرسعععععع ا االلععععععإر 

 ( سعععععإءإم فجعععععإ فععععع  ( حععععع الي5ايل حلو  عععععة لةعععععإءإم    لعععععة لعععععإل  لد والحعععععي صاللعععععغ )
إ  فعععع ل ا 3228تعععع  الجوحجعععع  البيتععععي  ج لععععهد والالععععإلغ )  (  إلالععععإً 3120) (  إلالععععً

%( تعع  96.65الجلحلععة ابتحداي ععة فععي ت إفتععة الععلس.  فعع ع هععذا اللععدا تععإ  ةععالحه )
 .(218:  2012) حة  ءجل شإكل تبةيد اللدا ال لي 
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 أسباب إدمان األلعاب اإللكترونية  في المملكة :-2
ةععل ك اياتععإ ي فععي حععد باصععه ُ لععد مععلارًا ا ععل ح عع ان اا  ا الحلك ععا ءلععي ال  

هذا الةل ك ل   هعع  الجفعع لة. وتبععذ الرععدلد ُ لععُد البععإس اياتععإا وتععإ بلافرععه تعع  سععل ك 
ءععدوًاد وتععإ لالععت للععض تععلات  اللععيج ححععي اآلا صبتععل  لععي الةععل ك اياتععإ ي لوعع حه 

إن ااتعععل العععذا بعععدفلبإ ءعععدوًاد وهعععذا وبعععم فعععإامن  ب ُ لعععد هعععذا الةعععل ك اياتعععإ ي ءإرضعععً 
لببحرع تح   ل إ و تلصبإ ت  الةععل ك   ةععه  لععي البتععل ف جععإ وراا هععذا الةععل ك تعع  سععالب 

 .(58 -57:   2015)ب   اولولد  أو ااف 
ومــن  األســباب التــي تءــف وراء تعلــق األطفــال باأللعــاب اإللكترونيــةش و لــ  

  -:  (186ش 184: 2013)عبد هللا بن عبد العزيز الهدلقش  كما  لي
فظععي صوععذر اا  ععإل لجخحلعععك د اشــتمالها علــى عــدد مــن عوامــل الجــذب  -1

أ  اءظإ لجإ ص ح ه لظا ت  تلإرك في ااااإلد أو اععاو ال  ععإاد أو صعع هجظا 
تعععدو ل ءوععع ر تعععإ مالعععع الحعععإر خد تثعععع: محعععإل الدببإ ععع رام وتعععإ  لعععي بلععع د 

 .لإيضإفة  لي ص ة  ظإ اللس ل واال اا والخ إل والجغإتلا 
 ب صحبعع ع أف ععإر وت ضعع ءإم االلععإر ايل حلو  ععة.  طلـت التأمـل والتركيـز تت  -2

فمح إ ععًإ صرععدل الللالععة سععالإًمإ للةعع إرام صحبلععب ويلظععإ تعع  الب ععع الحلك ععا أ بععإا 
الر ععإاا واللجععع ءلععي صوبععب ال عع ا ا مععدر اسععحبإءحهد أو صرععدل أللإلععًإ للخ ععإل 

 ال تععإا"  رععإرع الللجي في ال  إاد أو شخو ة لبععع وععإر  ءلععي  جععف "الةعع 
فح عععج   االلعععإر ايل حلو  عععة ءبوعععل  ااشعععلار و حغلعععب ءلعععي الجوعععإءبن

إ بسععحجلار  ععير الحللعع ا اللععإل فععي تجإرسععة االلععإر  الح ععدا  لععد ت  ععًاا م  ععً
 :ايل حلو  ة ءالل ص ة ك أحد أو  ج   الل اتع اآلص ة

  ص ف ل تةععح  إم تحلععداا تعع  الوععل اةد واليءععب ااف ععع هعع  الععذا  ةععحب  •
الحلإتععععع تعععع  أ ععععلب الجةععععح  إمد وال  عععع ل  لععععي  ظإ ععععة الللالععععة مالععععع لر ععععة 

 .اليءال  
ص ف ل  رإط أو ار إم ببالغي ءلي اليءععب ال وعع ل ءل ظععإ تدر ععة أكالععل تعع   •

 .تبإفة ه
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  وإل اليءب تظإًتإد أو ص لكععإم تل بععة فععي أمععع ومععت تج عع ن ترإر ععة تالر ععة  •
 .اليءال  

إ ءلععي تععإ ص  ععلت  ل ععه  حععإي  هععذه  ف جععإ بحللععم لإلل اتععع الحععي  -الدراسععة  ءب ععً
فعععإا الالإحععع   رحعععلم ءلعععي  -صعععدف   عععير الحللععع ا اللعععإل لججإرسعععة االلعععإر ايل حلو  عععة

 Instructional توعععججي وتبحوعععي الاللتو عععإم ال إسععع ا ة الحلل ج عععة والحلا  عععة
Software  اللجععععع ءلععععي ص ععععج   هععععذه اللبإ ععععل فععععي الاللتو ععععإم الحلل ج ععععةن لحوععععال

وصوج  ت   الحللا والحلف هد واإلحإلي ُ رالععع ءل ظععإ  ععير الللععا لجععإ   رععم  ذالة وش رةن 
 . (186:  2013)ءالد ب ت  ءالد اللا ا الظدلمد  ااهدات الجل  ا ت    حإ ظإ

 ب صفعع ع لإلبةععالة للب ععع   ععإًرا بععحرجص ف ععه شخوعع ة فيها محاكاة لألبطال    -3
الب ع فععي الللالععة تعع  لبع بح لك و بحرع و لدل سل كهد كجإ بح إءع و بدت  

ا عععله تععع  ألبعععإل الللالعععة. كجعععإ  ةعععظا الحعععداوع والح إتعععع تععع   وةعععإيك وتظعععإل 
ألبإل الللالة في صللم اا  إل تظذه االلإرد وبل  ت  وععيل  لععاال االبععإل 
لإلحلإتععع تعع  اللرالعععإم كإالغععإل والجح وععلام والل ايعععم البال ل ععة الحععي ص ا ظعععه 

 ل إءل ة.
ــة : -4 ــوالم وهميــ ــا عــ ــية   توفيرهــ صحعععع   االلععععإر ايل حلو  ععععة ال ل ععععة افتراضــ

لأل  ععععععإل لي ععععععدتإج تالبععععععع تلعععععع   أو ص ر ععععععم راالإصععععععه فععععععي اللععععععإلا العععععع هجي 
ابفحلاضين فظي صجثع ت ملععًإ تإا ععًإ وأحععدا ًإ صج بععه تعع  صجث ععع باصععه فععي   ععإر 
تإ لل دًا ء  اللإلا ال  تي ال ر ري ت  وععيل ءععإلا وهجععيد ول بععه ت ععدا فععي 

 .الاتإا والج إا
: فظععي صجثععع  ععاًاا تمكينهـا مـن السـيطرة والـتحكم فـي األحـداخ واألشـخاص  -5

ت  البفععإط اب حجععإءي الععذا  ةععلي الب ععع تعع  ويلععه  لععي الةعع بلا والععح  ا 
واللععإلجين وهععذا ُ لععد الةععالب في ااحدا  وااشععخإص ءلععي الجةععح   الج لععي 

 .وراا صللم اا  إل لإاللإر ايل حلو  ة وإاتإ ظا لظإ ال إت 
 ل ععع  الةعععالب فعععي   عععلار رواا االلعععإر ءلعععي تجإرسعععة ه ا عععإصظا  لعععي ومعععت و 

ال ععععلا د وصععععلا  ااوضععععإع ااتب ععععة وابمحوععععإا ةد وا ل إسععععظإ ءلععععي الو ا ععععب الثرإف ععععة 
 . (61:  2016)رض   ت ج اد  والللج ة والل إض ة
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وبععة واضعع ة وت ععداا ل    ععة شععغع أومععإم فععلا  اا  ععإلد   جععع  فلععدل و عع ا
ااكالععل فععي صيفععي أضععلار هععذه االلععإر خكل ععا راع وكل ععا تةععئ ل ءعع  ااسععلا اللععبا 

رء حععهخن فظععي صةععحب   أا ص ععدا للب ععع تععإ  جإرسععه تعع  هععذه االلععإر وتععإ ب  جإرسععهد 
فللي ال الدب  أا  خحإروا تإ   عع ا تبإسععاًلإ للب ععع فععي ءجععلهد وب   حعع ا ءلععي تععإ  خععع 

تلعع   لللععب ب با ععد ءعع  سععإءة تدببععه و عع حه الب ةعع ةد كجععإ أ ععه بتععد تعع  ص دبععد لتعع  
في ال  لد  ا  ر ي لإمي ال مععت فععي تجإرسععة اا فععبة ال  ت ععةد وأب   عع ا الللععب تظععإ 

)ءالععد   ب للد اب حظإا ت  ال ا الإم الجدرس ةد وب    ا وععيل و الععإم البلععإل ال عع تي
 .(204د 203:  2013ب ت  ءالد اللا ا الظدلمد 

 اإللكترونية في المملكة : اآلثار السلبية إلدمان األلعاب-3
صحلععععدا توععععإبم اآل ععععإر الةععععلال ة لألللععععإر ايل حلو  ععععة الحععععي  جإرسععععظإ  ععععير 
الجلحلععة ابتحداي ععة فععي ت إفتععة تدببععة الععلس لإلججل ععة الللا ععة الةععل ا ة د فاللععغ أءلععي 

) حة  ءجل شععإكل  .الجوإبم: الجوإل اب حجإءيد كجإ تلغ أا إهإ الجوإل الجدرسي
 (222 : 2012تبةيد 

أا تجإرسععة االلععإر ايل حلو  ععة مععد صععؤاا  لععي ( 2013فرععد أوضعع  )الظععدلمد 
إ تعع  اآل ععإر اب حجإء ععة الةععلال ةد تبظععإ:  اتععإا اي حل ععتد وءالععة للععض  حععدو  لل ععً
اليءالععع   ءععع  لر عععة أفعععلاا ااسعععلاد ول عععإاا الجفعععإكع فعععي الجوحجععع د ف عععًي ءععع  الح  ععع  

 .(199:  2013مد )ءالد ب ت  ءالد اللا ا الظدل ااسلا.
كجإ أا االلإر ايل حلو  ة مد صللِاا اا  إل أت ر البوب وابحح ععإل. فإلب ععع 
  حإل ءلي والد هن ل رحبص تبظا تإ   حإ ه تعع  أتعع ال لإل  ععإ  ءلععي هععذه الللالععةد  تععإ 
لععما  موععذ تععبظا توععإر ف ارسععه الخو  عععين ل للععب تظععإد أو بععدحءي تععثًي أا تللعععا 

 ًب لحوج عععع ال وعععع أو لفعععلاا هعععدا إ للجح ععع م   فعععي ابتح عععإاال وعععع  لعععب تعععبظا أتععع ا
 .(199 -198:  2013)ءالد ب ت  ءالد اللا ا الظدلمد 

كجإ مد صرعع ا للععض االلععإر ايل حلو  ععة للععض بءال ظععإ  لععي ارص ععإر ءععدا تعع  
الججإرسععإم الةععل ك ة وااتب ععة الةععلال ةن كععإلحل ظ للالععإرام ا ععل بيرععةد والجخإ ععجة تعع   

د وم عععإاا الةععع إرا ال ر ر عععة لبل رعععة تحظععع راد وال عععذرد والةعععلمةد ءعععيوا ءلعععي اليءالععع  
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)ءالععد ب تعع  ءالعععد اللا ععا الظعععدلمد  ا حفععإر الوععلايا فعععي الجوحجعع د والرحععع وسععع   الدتإا
2013  :198). 

ءععع  ءععدا   عععإر سعععلال ة لألللعععإر ( 2012حةععع  ءجعععل شععإكل تبةعععيد وكفععك )
تحداي ة فععي ت إفتععة تدببععة الععلس لإلججل ععة ايل حلو  ة الحي  جإرسظإ  ير الجلحلة اب

الللا عععة الةعععل ا ةد وبلععع  كجعععإ بلاهعععإ الجللجععع ا أهجظعععإ وفرعععًإ للحلص عععب الحبعععإللي:  هجعععإل 
ال ا الإم الدراس ة الجلبإا لهد وصععد ي الح وعع ع الدراسععي للبإلععبد ف ععًي ءعع  ضععلك 

كةعععع حإسععة الالوععل ءبععد البإلععبد وتجإرسععحه الةعععل ك اللععدوا ي تعع  أملا ععهد ووجعع ل و 
البإلععب وضععلك الحلك ععا الدراسععي لد ععهن ف ععًي ءعع  ضععلك الجفععإركة الوجإء ععة ءبععد 
البإلععععبد وكععععذل  ضععععلك الليمععععة اب حجإء ععععة للبإلععععب تعععع  أملا ععععهد لإيضععععإفة  لععععي 
اب ععع لار والفععع  ر ت  عععه البإلعععبد وضعععلك حإسعععة الةعععج  لد عععهد وكعععذل  الججإرسعععة 

   ال ل  ة للل إضة الجدرس ة واب  بإا ل ح ي البإلب.
 (220 -219د: 2012) حة  ءجل شإكل تبةيد                         

كجعععإ  ا اححععع اا للعععض االلعععإر ايل حلو  عععة ءلعععي تفعععإهد ا عععل ت حفعععجة معععد 
بعععؤاا  لعععي ا حفعععإر اللببلعععةد والحعععلو   لألف عععإر ايلإح عععة اللو وعععة الحعععي ص ةعععد ءرععع ل 

اهر   لإاللععععإر اا  ععععإل والجععععلاهر   ءلععععي حععععد سعععع ااد كجععععإ أا صللععععم اا  ععععإل والجععععل 
فعععي  -تععع  الوجإءعععة -ايل حلو  عععة معععد بلظععع ظا ءععع  أااا الوعععل ام الخجععع  فعععي أومإصظعععإ

 .(193: 2013)ءالد ب ت  ءالد اللا ا الظدلمد  .الجةود.
كجإ مد صؤاا االلإر ايل حلو  ة لجإ ص جلععه تعع  أويم ععإم وأف ععإر سععلال ة  لععي 

  اآلوععل  د وارصالععإط الب ععع لععإلر ا الجا ععد تعع  اب  وععإل ااسععلاد والحععلالف اي ةععإ ي تعع 
إد ب  وااويم ععإم الغلا ععة الحععي ص وععله ءعع  توحجلععه وأ ععإلحهد فظععي صبععح    ععًي أ إ  ععً
   ععل فععي شععيا سعع    شععالإع حإ حععه تعع  هععذه الللالععةد وكث ععًلا تععإ صثععإر الجفعع يم تعع   
ايوعع ا ااشععرإا حعع ل تعع  بللععب؟ ءلععي ء عع  االلععإر الفععلال ة الوجإء ععة الحععي بععدء  

 -199:  2013)ءالعععد ب تععع  ءالعععد اللا عععا الظعععدلمد  الب عععع  عععد ره لللعععب تلعععه ف ظعععإ
200). 

كجعععإ معععد صعععؤ ل تجإرسعععة االلعععإر ايل حلو  عععة سعععلاًلإ ءلعععي العععذب   جإرسععع  ظإ تععع  
البإح ة ااكإا ج ةد ت  ويل: صرل لظععإ تعع  ال مععت الجخوععص للدراسععةد صم  لهععإ الةععلالي 
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سح رإ  والععذهإر للجدرسععة تال ععًلاد فةععظل ءلي الح و ع الدراسين  ب صؤاا  لي ءدل اب
اا  ععإل والجععلاهر     لععة الل ععع فععي تجإرسععة االلععإر ايل حلو  ععة بععؤ ل لفعع ع تالإشععل 
ءلي توظ ااصظا في ال  ل الحإلين تجإ مد  ولع اليءال   ا ل مععإار   ءلععي ابسععح رإ  

لجدرسعع ةد للععذهإر  لععي الجدرسععةد وإا بهالعع اد فععإ ظا مععد  ةحةععلج ا للبعع ل فععي فوعع لظا ا
 .(201:  2013)ءالد ب ت  ءالد اللا ا الظدلمد  تدًب ت  اي غإا للجللا 

وتعع  أهعععا اآل عععإر الةعععلال ة لألللعععإر ايل حلو  عععة الحعععي  جإرسعععظإ  عععير الجلحلعععة 
ابتحداي ععععة فععععي ت إفتععععة تدببععععة الععععلس لإلججل ععععة الللا ععععة الةععععل ا ة تعععع  و ظععععة  تععععل 

د كجععإ  بععإا تجإرسععحظا لألللععإر ايل حلو  ععةببة ا صبإول و الإم البلإل أأ ظا  البير:
بععععععحظجظا رفرععععععإيها لإلجدرسععععععة لإللدوا  ععععععةد ح عععععع   رلععععععدوا شخوعععععع ة الالبععععععع لإاللععععععإر 
ايل حلو  عععععةن ف عععععًي ءععععع  شعععععل رها للعععععدل و ععععع ا أ عععععدمإا لظعععععاد وضعععععلك ءيمعععععإصظا 
اب حجإء ععععةد  ضععععإفة  لععععي شععععل رها لععععمبل لععععإلتظل واللمالععععة للععععد تجإرسععععحظا لألللععععإر 

وكعععذل  ضعععلك حإسعععة الالوعععل والةعععج د وشعععل رها لإلحعععم  ل الةعععلالي ءلعععي ايل حلو  عععةد 
ص وعع لظا الدراسععيد و ةعع إ ظا الر ععإل ت ا الععإصظا الجدرسعع ةد وءععدل و عع ا ومععت للولعع س 

) حةعععع  ءجععععل شععععإكل تبةععععيد  تعععع  أهلظععععا لإلال ععععتن ب فععععغإلظا لإاللععععإر ايل حلو  ععععة
2012 :220- 221). 

  ععإلة الععذب   جإرسعع  ظإ للععدا تعع   ومد صؤاا تجإرسة االلإر ايل حلو  ة  لي
الجفعععإكع الوععع  ة تثعععع: تفعععإكع  ععع  ة للوظعععإل اللوعععاليد تفعععإكع  ععع  ة لللجععع ا 
ال رعععلاد تفعععإكع  ععع  ة لل عععدب د اضعععبلالإم فعععي البععع لد سععع ا فعععي الحغذ عععةد تفعععإكع 

 .(195: 2013)ءالد ب ت  ءالد اللا ا الظدلمد   ة ةد ول إاا في ال لا. 
لالإحثة ت  ك وص ل ع وامعع  ةععإهلا  اتععإا االلععإر في البظإ ةد للد أا مإتت ا

ايل حلو  عععة فعععي اول الجرإر عععةد وو عععك واملظعععإ لإلججل عععة الللا عععة الةعععل ا ةد سععع بحرع 
 الال    لي الخب ا الحإل ة في الجبظو ةد وهي وب ا الح ل ع الجرإرا.

المحــور الخــامس : تحليــل مقارنــة ظــاهرة إدمــان األلعــاب اإللكترونيــة فــي المرحلــة 
  البتدائية بدولتي المقارنةا

فعععي   ععععإر هععععذه الخبعععع اد سععععحر ل الالإحثععععة لععععإ لاا ص ل ععععع ترععععإرا ل امعععع  ةععععإهلا  اتععععإا 
االلععإر ايل حلو  ععة فععي كععع تعع  ال ب ععإم الجح ععدا ااتل   ععة وك ر ععإ الوب ا ععةد وبلعع  
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فعععي ضععع ا الج عععإور الحعععي صعععا ءلضعععظإ فعععي الخبععع ا الةعععإلرةد لل عععد   ا عععب الحفعععإله 
 ظإد وص ة لهإ في ض ا للض ت إه ا اللل ل اب حجإء ة .وابوحيت ت ب

 أوالع: حجم انتشار ظاهرة إدمان األلعاب اإللكترونية في دول المقارنة:

فععي ارص ععإع تلععدل ا حفععإر ةععإهلا  اتععإا  عــن أمريكــا اختلفــت كوريــا الجنوبيــة
% تعععع  ال عععع ر    83.8تةععععحخدتي اي حل ععععت حعععع الي  أللععععإر اي حل ععععتن فحاللععععغ  ةععععالة

 23 ا   . و اللعععغ تح سعععف م عععإا  إلعععب الجدرسعععة الثإ   عععة ل  ر عععإ الوب ا عععة   ععع  الوبععع 
سإءة أسال ء إ في االلإر ايل حلو  ةن ءيوا ءلي ا حفإر صلعع  التععإهلا تعع   اا  ععإل 

٪(ن و ج عععع  ص ةعععع ل ا حفععععإر االلععععإر ايل حلو  ععععة تعععع   13.8 ال ععع ر    لحوععععع  لععععي )
لة الب ع   ةععه الععذا   ععإول أا بللععب  تعع  اا  إل تظذه البةالة اللإل ة في ض ا  ال 

أ عععع الللعععبد ومعععد   ععع ا لججإرسعععة ه ا إصعععهد ومعععد   ععع ا للح عععدا لإلللعععبد ومعععد   ععع ا 
للح إول والجالإهإا ت   أملا ه. كجإ أا لال ئة الجبال وإت إ إصععه اوًرا كال ععًلا فععي ا حفععإر هععذه 

ل الععععدب  صوععععإه االلععععإرن فععععإا اتععععحيك االلععععإر ايل حلو  ععععة لععععإلجبال تععععلصالف لج امععععك ا
الح ب ل   ععإ الجةععحرالل ةد و تععلصظا وتعع م ظا تعع  االلععإر ايل حلو  ععة الجبال ععة. وافعع ع 
ءعععععإل فعععععإا الحةعععععل ة لإاللعععععإر ايل حلو  عععععة أ عععععال ت تععععع  أكثعععععل ااتععععع ر شععععع  ءًإ فعععععي 

   .الجوحجلإمد وأ ال ت هذه التإهلا ت  ً إ ري ًةإ لثرإفة اا  إل

 نية في دول المقارنة:ثانيا: أسباب إدمان األلعاب اإللكترو 

فعععي أسعععالإر  اتععإا االلعععإر ايل حلو  عععةد  تشــابهت كوريــا الجنوبيــة وأمريكــا 
ضععلك الععح  ا فععي الععذامد اللدوا  ععةد و عع إم الفخوعع ة البل ةعع ةن و ج عع  أا وهععي 

بل   بل   لي أا  ةالة كال لا ت  االلإر ايل حلو  ععة صلحجععد ءلععي الحةععل ة وابسععحجحإع 
ا اا  ععإل  لرحع اآلول  د وصدت ل أتيكظععاد وابءحععداا ءلعع ظا تععدوا و ععه حععم. كجععإ صللععا

والجععععلاهر   أسععععإل ب ارص ععععإر الول جععععة وفب  ظععععإ وح لظععععإد وصبجععععي فععععي ءرعععع لظا مععععدرام 
وتظعععععإرام اللبعععععك واللعععععدواان و ح وحظعععععإ الول جعععععة. ااتعععععل العععععذ  ُ فعععععال  لعععععدبظا الغل عععععاا 

االلععإر.  ب أا هبععإك  اللدوا  ةد والحي ُص حةب ت  وععيل ابءح ععإا ءلععي تجإرسععة صلعع 
وهعع  و عع ا تفععإكع تعع   اارا ال مععت والجلععع فععي أومععإم ال ععلا .  فــي كوريــاشسععالاًلإ  وععل 
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و ج عع  ص ةعع ل بلعع  فععي ضعع ا  ال لععة البإلععب   ةععهد فععي الععذا  وععد ص ر ععم باصععه ل ثععلا 
 الللب وإاتإ ه ءل هد وللح دا وللجلمد ولإل إراد والجحلةد وص     ال مت.

 ية إلدمان األلعاب اإللكترونية في دولتي المقارنة:ثالثاع: اآلثار السلب

ــاصفعععععإتظت كعععععع تععععع   ــا وكوريـــ فعععععي اآل عععععإر الةعععععلال ة ياتعععععإا االلعععععإر  أمريكـــ
ايل حلو  عععةد والحعععي تبظعععإ ا خ عععإض الح وععع ع الدراسعععي وصفعععحت اب حالعععإه والحةعععلر تععع  
الجدرسعععةن ف عععًي ءععع  اللبعععك. و ج ععع  ص ةععع ل بلععع  فعععي ضععع ا ا عععإر أ ظعععاا اللمإلعععة 

ءلععي ت ععيم ت عع  االلععإر ايل حلو  ععة وتلاكععا االلععإرد وءععدل تلامالععة ااسععلا  اللسج ة
لجإ  فإهده أتبإيها ت  أللإرد وءععدل العع ءي لجخإ لهععإد والحععي مععد صولععع الب ععع بحالبععي 

ا حفععلم الةععجبةن  أمريكـاتثع هذه الةل ك إمد وصوععال   ععاًاا تعع   تإتععه الر  جععي. وفععي 
 لعععا  الةععالب  لعععي ا ععإر صرعععد ا ايرشعععإا  و ج عع  ص ةععع ل بلعع  فعععي ضعع ا اللإتعععع الععذا

ل ععإاا  وفي كوريـالظؤبا البير ت  تخإ ل ايفلاط في الللب لةإءإم كث لا لإل  لد 
وصل عع  أسععالإر حوعع ل هععذه الججإرسععإم الةععلال ةد الحععي تلععدبم ايمإلععة تعع  ال ةععإيك. 

معععععد صحلصعععععب ءلعععععي تجإرسعععععة للعععععض االلعععععإر ايل حلو  عععععةد  لعععععي أا تلتعععععا االلععععععإر 
ة تعع  مالععع اا  ععإل والجععلاهر   ص حعع ا ءلععي ت ععإت   سععلال ة مععد صععؤ ل ءلعع ظا الجةععحخدت

اوفععي في  ج عع  تلاحععع البجعع  لععدبظا.  ن ح عع  ارص لععت حععإبم ال فععإا  ح وععة كوريـا أيًـع
للعععحولف ايل حلو عععي واالتعععإم الرلال عععة. و ج ععع  ص ةععع ل بلععع   تعععلًا لبععع ل فحعععلا  لععع س 

 ا الدت  ة.  الب ع لةإءإم كث لا ااتل الذا بؤ ل ءلي الدور 

 رابعاع: عالج إدمان األلعاب اإللكترونية في دول المقارنة:
 التدابير الحكومية في دولتي المقارنة  : (أ)

 اتععععععإا االلععععععإر  صفععععععإتظت اولحععععععإ الجرإر ععععععة فععععععي الحععععععدات ل ال   ت ععععععة للععععععيج
ايل حلو  ععةد كإ وععإا  تععإل الجلععع ) تععإل الحفععغ ع( الععذا   ععد تعع  ومععت الللععبن  ب أا 

 النظـام اختلـف فـي كوريـاي الجةج م لععه لججإرسععة الللععب مالععع ص ل ععع بلعع  ال د اامو
ــا سععإءإم(ن ف ععًي ءعع   3سععإءإم( ءعع  ال ب ععإم الجح ععدا ااتل   ععة ) 6) تميــز كوري

وافححعععإم  "د ـــوم ال لإلنترنـــتحبتععع ا ال كعععإبم ال   ت عععة ل لرعععة سعععب  ة للبععع اا "ت أيًـــاع 
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ام( لأل  ععإل الجععدتب   والفععالإر اللدبععد تعع  تلاكععا صرععد ا الجفعع راد وتلةعع لام )ء ععإا
وععععيل فوععععع الوعععع ك واللبلععععة الفععععح  ة. و ج ععععع  ص ةعععع ل بلعععع  فععععي ضعععع ا الل اتعععععع 

لاف عععة والثرإف عععة اب حجإء عععة والةععع إ  ة الحإل عععةن فرعععد أام الحغ عععلام اب حجإء عععة والد ج ا
ةظ ر توإل ايرشإا كجظبة وععيل   لي - ح وة الح دب  في ك ر إ الوب ا ة -الةل لة
ةعععالل بإم. ف عععي صلععع  ال حعععلاد تعععدأ ُببتعععل لإلرشعععإا ءلعععي أ عععه  ظععع  مإتعععع للحبال عععم فحعععلا ال

لجةإءدا اافلاا ءلي الح  ك ت  تخحلك الجفإكع الب ةعع ة. فللععي الععلاا تعع  أا صععإر خ 
ايرشععإا فععي ك ر ععإ الوب ا ععة لعع    عع  ًيد  ب أ ععه صععا ص سعع   هععذا الجوععإل لةععلءةد فرععد 

   ءلي تد  اللر ا الثي ة الجإض ة. شإرك اللدبد ت  ااشخإص تبفإط وصدر ب

                                         ( E.Kim , 2006, p. 2)                       

لحوععب ك االلععإر الحلف ظ ععة  األمريكــيفععي م ععإل  تععإل الجولعع   اختلفــت أمريكــا
لععيج لللض ءالل أو إت تخحولا ل ع للالة وفرًإ للجلحلة اللجل ةد وافححععإم تل ععإت  ل

الجلضعععي ااول عععًإد اسعععجه تل عععإت   ءعععإاا الحفعععغ ع فعععي ر دت  عععد ت اشعععبب د والعععذا بععع فل 
ب ًتإ لألفلاا الذب   لإ  ا ت   اتإا اي حل ت. و ج عع  ص ةعع ل  45اللبإ ة الجلكاا لجدا 

اللإتع اب حجإءين فرد كفك الحرل ل الةب ا لجبتجة الفل ة ال  ب ععة   ض ابل  في 
                                                                           Annual Report of the National Police Organization ااتل   ة 

لد ح عع  أر عع  بلعع   لععي 1995تعع   ععلايا الرحععع تبععذ ءععإل  % 14.2ل ععإاا   
أا ال ث عععل تععع  البعععإس  ج ثععع ا أتعععإل ح اسععع الظا فعععي الال ععع مد و  ح تععع ا ل عععع الوعععلايا 

:  2015والجحللجععةد  ععا  ر تعع ا لججإرسععحظإ فععي ت عع بظا )سععل جة حجعع ااد د  الجفععإهدا 
220) . 

مد فلضت ال   تة م  اًا لة  ترإهي اي حل ت ح    ويالحظ أنه في كوريا
سبة( د و ج   ص ة ل بل  في ض ا  ال لة س  البإلبن  18كإا الة  )اكالل ت  

ل ءجلًا في ص جع الحلب  ب أا البير ااكالل ءجلًا لدبظا مدرا أءلي ت  اا غ
ومدرا أكالل ءلي الح داد وأكثل تالإهإا وص إوًلا وتبإفةة وص ر م الذامن تجإ بدفلظا 
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لججإرسة االلإر ايل حلو  ة لةإءإم أ  ل ت  البير اا غل ءجلًاد تجإ با د 
 ت  اآل إر الةلال ة لدبظا. 

 في دولتي المقارنة :اإلرشاد الجمعي للعالج الواقعي  برنامج (أ)
صفإتظت اولحإ الجرإر ة في تل إت  ايرشإا الوجلي للليج ال املي ت  ويل 
ال مإ ة لإرشإا ال الدب د وصلا ا الح ا ع ت   ال الدب  والب عد و ج   ص ة ل بل  في 

ا ل ا حجإءيد فإلب ع الذا    يً ض ا  ال لة االلإر ايل حلو  ة الحي  مد صبح  
إر ايل حلو  ة تدوا ص ا ع ت  اآلول  د  ر ي سإءإم   ال في تجإرسة االل

 ولع تبه   ًي تبب  إ ءلي باصه ءلي ء   االلإر الفلال ة الحي صحج ا 
لإلح ا ع. كجإ أا  سلات الب ع في الحلإتع ت  ء الا اللتا  ج   أا  لاله ء  
الحلإتع ت  ءإلا ال ام ن ف  حرد الجظإرا في  مإتة الودامإم والحلإتع ت  اآلول  د 

 وال  الب ع وو ًب ب  و د ال يل والحلال ل ء    ةه. و 

وال ر رة أا هذا الحةإرع     ايرشإا الب ةي وا له ت  الخدتإم الب ة ة  
للدا ء اتع ص لر لوذورهإ في ال  إرا  تلصالفالجحخووة في الجوحج  ااتل  ي 

وك ك أ ظإ والثرإفة ااتل   ة. تبظإ  غ إا ال  إا الجإا ة في الجوحج  ااتل  ي 
 الغت ح إا اافلاا كلظإن فالدأ كع فلا  فلل لإل حدا واللالةن تجإ  لع اافلاا 
بال ث ا ء  تدبع لحل  اللالةد ومد و دوه في الخدتإم الب ة ة الجحخووة ال لا ة 
أو الوجإء ةد كجإ أا صرب   أوا ل الليمإم اب حجإء ة ت   البإسد لجإ في بل  

 ي الحي لا صلد صلالي ال إ إم الب ة ة اب حجإء ة ااسلا في الجوحج  ااتل 
افلااهإد تجإ  لع أفلاا ااسلا بال ث ا ء  صلال ة صل  ال إ إم والجبإلب ت  ويل 

 .  (260 -259:  1995)سل د ت  ءلي  إف د د ايرشإا والليج الب ةي 

ت   ا ودتإم الدءا ال  را لةل ك  اتإا االلإر  أمريكاوصج ام 
ة ن فظبإك توج ءة تحب ءة ت  الجبحد إم ءلي اي حل ت الجوججة لفما ايل حلو  

اسحخدال أولئ  الجح لر   ت  ايفلاط في تجإرسة الللب. وصدار للض ت  هذه 
الجبحد إم ت اسبة  جإءة اآللإاد في ح   بحا صفغ ع الجبحد إم ااول  ت  ويل 
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اللجل ةد ف ًي ء   ةظإر الجبتجإم الجظب ة. وصردل هذه الجبحد إم ءإاا الجف را 
ااووإي    اب حجإء    لإلجدارس لجدتبي االلإر هؤبا أ ظا ت ض  ليهحجإلد 

في االلإر ايل حلو  ة. و ج   ص ة ل بل  في  توجيه الوالد نوو  ا تر إس  ر   
ض ا الخوإيص اب حجإء ة والثرإف ة للجوحج  ااتل  يد والحي ُصجلي حإ إم 

وإلن  ح وة صب ر الجوحج  ص ب ل   ًإد وصغ ل ءإلا اللجعد وإ ة في هذا الج
والحخوص الدم مد واا تجةد وصغ لام في ءيمإم ااسلاد وكذل  الجخإ ل الحي 
صظدا البج  اب  لإلي واب حجإءي للفالإر في هذا اللإلا ال دب ن ااتل الذا ب  ه 

دال ج د الف خ حج اد ) ت جد ءالتظجإم ايرشإا الجدرسي والجظبي في بل  الجب ي  
2000 :6- 7) 

 الرياضة والتمارين البدنية في دولتي المقارنة: برامج  (ر)
د وتميزت بها كل من أمريكا وكوريا الحي صحبلب  الل إضة ال لا ةد وُصل 

ت  االلإر الل إض ة الوجإء ة لحب  ل ضالف  تةح   ءإلً إ ت  ااااا أكثل فلإل ة
جللج ا  لي ص ف ل الدءا ال إفي والحغذ ة الجلصدا ال الب  د كجإ   حإج الجدرا ا أو

األدوية النفسية في لح ر م أموي مدر ت  الجب لة. و ج   ص ة ل بل  في ض ا 
 دولتي المقارنة.

في صبال م توج ءة الليج الجللفي الةل كي والدواا ياتإا  تميزت كوريا
لإلرلمد ف ًي ء  أللإر اي حل تن ااتل الذا أا   لي ا خ إض الجااج الجلصالف 

ص ة   اللضإ ء  ال  إا والح  ك ت  الجدرسة. و ج   ص ة ل بل  في ض ا 
لجف لة  اتإا اي حل ت وااللإر ايل حلو  ة  لي حد   فإا أمةإل  ابهحجإل اللإلجي

وإ ة لليج  اتإا اي حل ت في الجةحف  إمد وإ فإا ء إاام   ة ة تحخووة في 
. ومإتت 1996أولظإ في  إتلة هإرفإرا ااتل   ة ءإل  ءيج  اتإا اي حل تد كإا

تحمس   وإاارا تلكا تحخوص ياتإا اي حل ت في  إتلة تحةالل   ”Young“ ب   
)ت جد  د وأ درم تولة   ة ة تحخووة في  اتإا اي حل ت1998ءإل 

 . (142: 2013أحجدشإه  د 
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 العالج التكميلي :) ج (  
وتلة لام أسل ة شالإت ة لجدتبي  لفنشالعالج باتميزت كوريا بوجود  

ن الذا  لد   ع ت  الحدوع الترفيه العالجي اي حل ت والات  الليج البال ليد
الجظبي لر إا ومت ال لا  ال  إصيد و ج   ص ة ل بل  في ض ا اللإتع اب حجإءيد 

غف البإص  ء  الخ ت ت  اللس رد أو  ب  لوا للض البلالة ء  ص جع ال 
 ة أا ي ت  ال د الجبل رد ححي  ا اب ح إر ةإهلا تمل فة في ال و ل ءلي ار 

حإلة  40ك ر إ الوب ا ةن  ب  لإ ي هذا الاللد تلدبم ا ح إر تلص لة صوع  لي 
 .(83 -82: 2014)ءاال ت  ت جد الدو عد  ا ح إر ب تً إ

 المحور السادس: الدراسة الميدانية 
للحللت ءلي  راا أول إا  -ت  ويل هذا الواا ت  الال   -صةلي الالإحثة

اات ر والحيت ذ لجد   اتإا االلإر ايل حلو  ة لحيت ذ الجلحلة ابتحداي ة في 
 الججل ة الللا ة الةل ا ة .

 أوالع: خطوات إعداد أدوات الدراسة 
في سال ع ص ر م الدراسة لظدفظإ صا  ءداا أاوام الدراسة الج دا  ةد والحي 

 صح  ا ت :
ول إا اات ر لل بة ت  تدارس الحلل ا ابتحدايي لجببرة اسحالإ ة ت  ظة ا -

 الرو ا لجدببة تل دا  لإلججل ة الللا ة الةل ا ة. 
تبإم (  لل بة ت  تدارس الحلل ا  –اسحالإ ة ت  ظة للحيت ذ ) تب    -

 ابتحدايي لجببرة الرو ا لجدببة تل دا  لإلججل ة الللا ة الةل ا ة. 
 لإلجلاحع الحإل ة:  ومد تلم  ءداا ابسحالإ إم

 المرحلة األولى: إعداد أدوات الدراسة: 
مد اسحلإ ت الالإحثة في  ءداا ابسحالإ ة لجإ اسحخلوحه ت  اي إر البتلا 
للدراسةد وتوج ءة ت  الدراسإم والال    الحي ءإلوت م  ة االلإر ايل حلو  ة 

 وصم  لهإ ءلي اللدبد ت  الجحغ لام.
 أدوات الدراسة وإجراء التعد الت المطلوبة.  المرحلة الثانية: تحكيم 

ت  أسإصذا  مإتت الالإحثة لللض أاوام الدراسة ءلي الةإاا الج  ج  
الحلا ة واللل ل اب حجإء ةن لل م ت ءلي تد  تبإسالة كع ت لاا ت  ت لاام اااوام 
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لح ر م هدت الدراسة في الحللت ءلي تد   اتإا االلإر ايل حلو  ة لحيت ذ 
 لحلة ابتحداي ة ت  و ظة  تل أول إا اات ر والحيت ذ.الج
 في وض الالإحثة كث ًلا أفإام الحي رااد الةإاا الج  ج ا توج ءة ت  اآلل ّا ومد

البظإيي صجظ ًدا لحبال رظإد ح   صلكام تلتا  راا الةإاا في ش لظإ اااوام 
في ءالإرا  الج  ج   في و  ا للض الج لاام الجلكالة والحي صر   أكثل ت  هدت

واحداد و إلال ا لما صر   كع ت لاا ت  الج لاام هدًفإ واحًدا فرفد كذل  أو  ا 
ل لورا اوحوإر للض اللالإرامن ححي  ةظع فظا ت لاام الل بة. لإيضإفة  لي 
و  ا للض اللالإرام الحي ص حإج  لي  ءإاا   إاة لةظ لة فظجظإد ومد مإتت 

 آلراا. الالإحثة تحلدبع اااوام وفرًإ لحل  ا
 ثانياع: صدق أدوات الدراسة وثباتها:

 ر    د  أاوام الدراسة الحمكد ت  م إس ااااا لر إس تإ ُوِضلت لر إسهد 
) يم الدب  ت ج ا ءيلد  وفي هذا الودا اءحجدم الالإحثة ءلي  د  الج  ج  

ومد أوض ت الالإحثة بل  الظدت ت  ويل الخبإر الج  ه  (د172-160د 2003
 لج  ج  د ح   أوض ت الالإحثة ف ه تإ بلي: للةإاا ا
تد  تبإسالة اااوام لح ر م هدت الدراسة في ال م ت ءلي تد   اتإا  -

االلإر ايل حلو  ة لحيت ذ الحلل ا ابتحدايي لجببرة الرو ا لجدببة تل دا  
  د  الج ج ا(. –لإلججل ة الللا ة الةل ا ة. )الود  الجببري 

 ت  صل  اااوام للل بة الج  ظة  ل ظإ. تد  تياتة كع أااا  -
تد  سيتة الو إاة اللغ  ة والللج ة ل ع ت لاا ت  ت لاام صل  اااوام  -

 )الود  التإهلا(. 
فلرد مإتت الالإحثة لإسحخدال الح ل ع  لقياس ثبات أدوات الدراسةأتإ لإلبةالة 

ر إس تد   الإصظإد ايحوإيي لج لاام كع أااا ت  أاوام الدراسة الج دا  ةد وبل  ل
د وبل  ت  (335د 2003)ر إا ت ج ا أت  ءيلد  SPSSوبل  لإسحخدال تل إت  

 ويل اسحخدال البل  الحإل ة: 
  ل رة أل إ كلو الإخ. .1
  ل رة الحواية البو  ة. .2
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ومد حل ت الالإحثة ءلي اسحخدال أكثل ت   ل رة ل جإا م إس  الإم       

 حإلي:أاوام الدراسةد وبل  ءلي ال  ه ال
  ثبات االستبانة الموجهة ألولياء األمور: (أ

مإتت الالإحثة للد ص   ا ابسحالإ ة الج  ظة اول إا اات رد تحبال م 
ولي  33ابسحالإ ة ءلي توج ءة ت  أول إا اات رد ومد تلغ ءدا أفلاا صل  الل بة 

 أتلد ومد اسحخدتت الالإحثة  ل رحي تلإتع أل إ كلو الإخد والحواية البو  ة في
 حةإر تلإتع الثالإم لج لاام ابسحالإ ة كجإ بلي:

 طريقة ألفا كرونباخ  (1
مإتت الالإحثة لإاوإل الدر إم الخإل ل ع ت لاا ت  ت لاام ابسحالإ ة ءلي 

د 70.5د ومد حولت الالإحثة ءلي تلإتع  الإم أل إ كلو الإخ = SPSSتل إت  
 و لالل هذا الجلإتع ء   الإم كال ل ليسحالإ ة.

 النصفية.طريقة التجزئة  (2
ح   صا  اوإل الدر إم الخإل ل ع ت لاا ت  ت لاام ابسحالإ ة ءلي تل إت  

SPSS   ت لاام لو  ةد  -د وصا صواية ت لاام ابسحالإ ة  لي  و    تح إفئ
ومد حولت الالإحثة ءلي تلإتع الثالإم ت    و ي ابسحالإ ة تلغ  -وفلا ة 

ن  ل وال  تلإتع  Guttman(د ومد صا تلإلوة تلإتع الثالإم لجلإتع 0.636)
(د و لالل هذا الجلإتع ء   الإم 0.778الثالإم لإسحخدال  ل رة الحواية البو  ة )

 كال ل لألااا.
  ثبات االستبانة الموجهة للتالميذ: (أ

مإتت الالإحثة للد ص   ا ابسحالإ ة الج  ظة للحيت ذد تحبال م ابسحالإ ة ءلي 
صلج ًذاد ومد  82صل  الل بة  توج ءة ت  صيت ذ الجدارسد ومد تلغ ءدا أفلاا

اسحخدتت الالإحثة  ل رحي تلإتع أل إ كلو الإخد والحواية البو  ة في حةإر تلإتع 
 الثالإم لج لاام ابسحالإ ة كجإ بلي:
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 طريقة ألفا كرونباخ  (3
ومد صا  اوإل الدر إم الخإل ل ع ت لاا ت  ت لاام ابسحالإ ة ءلي تل إت  

SPSSد و لالل هذا 63.9 الإم أل إ كلو الإخ =  د ومد صا الح  ع  لي تلإتع
 الجلإتع ء   الإم تبإسب ليسحالإ ة.

 طريقة التجزئة النصفية. (4
ح   صا  اوإل الدر إم الخإل ل ع ت لاا ت  ت لاام ابسحالإ ة ءلي تل إت  

SPSS   ت لاام لو  ةد  -د وصا صواية ت لاام ابسحالإ ة  لي  و    تح إفئ
(د ومد 0.55تلإتع الثالإم ت    و ي ابسحالإ ة تلغ )ومد صا الح  ع  لي  -وفلا ة 

ن  ل وال  تلإتع الثالإم لإسحخدال  Guttmanصا تلإلوة تلإتع الثالإم لجلإتع 
 (د و لالل هذا الجلإتع ء   الإم تبإسب لألااا.0.62 ل رة الحواية البو  ة )

 ثانياع: وصف أداتي الدراسة:
إا اات ر لإلجدارسد واسحالإ ة صا اسحخدال أااص   هجإ: اسحالإ ة ت  ظة اول 

ت  ظة للحيت ذ لجلحلة الحلل ا ابتحدايي لجببرة الرو ا  لجدببة تل دا لإلججل ة 
الللا ة الةل ا ةد وبل  تظدت الحللت ءلي تد   اتإا االلإر ايل حلو  ة ت  
و ظة  تل أول إا اات ر والحيت ذد وصح  ا ابسحالإ ة الج  ظة اول إا اات ر ت  

( ت لااد لإيضإفة  لي الال إ إم الفخو ة ) الوب (د ت بجإ اشحجلت ابسحالإ ة 32)
 ( ت لاا.30الج  ظة للبير ءلي )

 ثالثاع: مجتمع البحث واألساليت اإلحصائية المستخدمة :
 عينة البحث 

للد تلا لة ااات إم بام الولة لإاللإر ايل حلو  ةن صا صوج ا أااا الدراسة 
ورا في للض الدراسإم الةإلرةد  ا صا ءلض ااااا ءلي توج ءة ت  تةح  ًدا تجإ 

الخاللاا في توإل الحلا ة والحلل ا وتوإل صرب ة الجلل تإمن تظدت الحمكد ت   دمه 
دكجإ مإتت الالإحثة لللض ابسحالإ ة ءلي توج ءة ت  الج  ج   ت  بوا الخاللا 

ل تإم. هذا ومد  لالت الالإحثة والحولاة في توإل الحلا ة والحلل ا وتوإل صرب ة الجل
ت  الج  ج    تداا  رايظا في فرلام ابسحالإ ة ت  ح   وض م اللالإرام ت  
ءدتظإد وتد  تياتحظإ لبال لة الدراسة. للد ال و ل ءلي  راا الج  ج   مإتت 
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الالإحثة لجلا لة ااااا للد ص   جظإد وإ لاا ءدا ت  الحلدبيم وايضإفإم الحي 
  اد  ا مإتت لإولا ظإ لو رصظإ البظإي ة.امحلحظإ الج  ج

وقد اختارت الباحثة من مجتمع البحث وهي مد نة بريدة بمنطقة القصيم عينة 
 مكونة من :

(  صلج ذ وصلج ذا ت  الجلحلة ابتحداي ة د واوحإرم الالإحثة تدببة  200ءدا )   -
ا حفإر هذه  تل دا ت  تببرة الرو ا  تًلا يمإتة الالإحثة ف ظإد وكذل  تيحتة

التإهلا في هذه الجدببةن وبل  ت  ويل ءجع ترإتلة ت  للض أول إا اات ر .  
و تًلا لول اة الحبال م في تدارس الالب   لتلوت الجدببة لو را وإ ة والججل ة 
لو را ءإتةد وه  ءدل الةجإم لة دا تدو ل تدارس الالب   ن ف إا بحا بل  ت  

د لح   لظإ ياارا الجدرسةن فحا ال و ل ءلي ويل  رسإل ابسحالإ إم ت  اات 
 (  اسحالإ ة صا اي إلة ءل ظإ ت  تدارس الالب   والالبإم . 82ءدا ) 

( اسحالإ ة صا اي إلة 33( ت  أول إا اات ر وصا ال و ل ءلي )   200ءدا )  -
 ءل ظإ .

 صا اوح إر الل بة لبل رة ءف اي ة . -
 لي:واءحجدم الالإحثة في تلإلوة البحإي  ء

حةإر صردبل ص لارام اسحوإلإم أفلاا الل بة ل ع ءالإرا ت  ءالإرام ابسحالإ ةد  (1
وص   لظإ  لي الدر إم الجرإتلةد ومد افحلضت الالإحثة الدر إم الجرإتلة ل ع 

 (.1(د)ا ل ت افم = 2(د ) لي حد تإ =3تدبع ت  الالدايع كجإ بلي: )ت افم =
لجل  د وحةإر اصوإه ل ةإر الجح سف ا  Excelاسحخدال تل إت   صا  (2

 ابسحوإلإم.
للجلإلوة ايحوإي ةن ح   اسُحخدتت ااسإل ب  SPSSصا اسحخدال تل إت   (3

 ايحوإي ة الحإل ة:
 أل إ كلو الإخ ل ةإر  الإم أاوام الدراسة.   -
  ل رة الحواية البو  ة ل ةإر  الإم أاوام الدراسة الج دا  ة كذل . -

 لها:رابعاع: نتائج الدراسة الميدانية وتحلي
صر ل الالإحثة في هذا الواا لللض  حإي  الدراسة الج دا  ة ل ع ت  أول إا 

(  ُب ضح  ف ظجإ 2(د وتل م )  1اات ر والحيت ذن ح   ُأرِفم تظذا الال   تل م )
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ابسحال إا الذا صا صبال ره ءلي أول إا اات ر والحيت ذ في تدببة تل دا لجببرة 
 ا ة الرو ا  لإلججل ة الللا ة الةل  

 أوالع: أولياء األمور
بحبإول هذا الج  ر ري ة أول إا اات ر ح ل تد   اتإا  صيت ذ الجدارس 

لإلججل ة الللا ة  لجببرة الرو اابتحداي ة  لألللإر ايل حلو  ة لجدببة تل دا 
ومد  إام  حإي  الدراسة الج دا  ة في هذا الج  ر كجإ  للضظإ  دول ش الةل ا ة

(2. ) 
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 (2جدول )
 وضح استجابة عينة الدراسة من أولياء األمور حول مدى إدمان تالميذ المرحلة 

 االبتدائية لأللعاب اإللكترونية 

النسبة  موافق العبارة
 المئوية

إلى 
حد 
 ما

النسبة 
 المئوية

يير 
 موافق

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 المرجح

 الترتيت االتجاه

 ر ععععععععععععععي أوباا تلتععععععععععععععا 
فععععععععععععي تجإرسععععععععععععة  مععععععععععععإصظا أو 

 .االلإر ايل حلو  ة

 لي حد  2.061 36.364 12 21.212 7 42.424 14
 تإ

10 

أوا ععععععه للععععععض الجفعععععع يم 
فعععي صلا عععة أتبعععإيي فعععي ةعععع 

 .ةلوت اللول ال إلي

ا ل  2.818 3.030 1 12.121 4 84.848 28
 ت افم 

32 

أبحععععععععععععععععععععععععظ أا هبعععععععععععععععععععععععععإك 
اوعععععععععععحيت واضععععععععععع  تععععععععععع   
م جبعععععععععإ وءإاصبعععععععععإ وصرإل عععععععععد إ 

ام وصرإل عععععععععععد ومععععععععععع ا وءعععععععععععإا
بععععععععععععععععإ فععععععععععععععععي ال مععععععععععععععععت يأتبإ

 .ال إلي

ا ل  2.788 3.030 1 15.152 5 81.818 27
 ت افم 

31 

ءلعععععي العععععلاا تععععع  تجإرسعععععة 
أتبعععععإيي لللعععععب ايل حلو  عععععة 
 ب أا هعععععذا ب بعععععؤ ل ءلعععععي 

 .لغحظا الللا ة

 لي حد  2.273 24.242 8 24.242 8 51.515 17
 تإ

17 

بععععععععععحللا أتبععععععععععإيي ال لجععععععععععإم 
اا بال ععععععععة أ بععععععععإا تجإرسععععععععة 

 .االلإر ايل حلو  ة

ا ل  2.697 3.030 1 24.242 8 72.727 24
 ت افم 

29 

أر  أا االلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععإر 
ايل حلو  عععععععععععععععععععععة صبحجعععععععععععععععععععععي 

ا ل  2.515 12.121 4 24.242 8 63.636 21
 ت افم 

25 
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 .للثرإفة الغلا ة
 ا  ج لعععععععععع   أتبععععععععععإييأ ععععععععععال  

 لعععععي اللبعععععك للعععععد تجإرسعععععة 
 .االلإر ايل حلو  ة

 لي حد  2.030 30.303 10 36.364 12 33.333 11
 تإ

9 

صةإها االلإر ايل حلو  ة 
في  فل الةل ك ا ل 
الجلا ر وا ل ااويمي 

 .لد  ااتبإا

 لي حد  2.333 18.182 6 30.303 10 51.515 17
 تإ

21 

ال  ل أكثل  ييأر  أا أتبإ
ا و لأا في أف إرها ص لرً 

ومد  دت  الو ع الجإضي
   ا الةالب االلإر 

 .ايل حلو  ة

ا ل  2.636 12.121 4 12.121 4 75.758 25
 ت افم 

27 

 ج ع أتبإيي للحرل د واللبك 
أ بإا تجإرسة االلإر 

 .ايل حلو  ة

 لي حد  2.303 12.121 4 45.455 15 42.424 14
 تإ

19 

صةإها االلإر ايل حلو  ة 
 أتبإييفي ءدل الحاال 

لإات ر الدبب ة وابلحاال 
 .تظإ

 لي حد  2.061 27.273 9 39.394 13 33.333 11
 تإ

10 

اللاا ت  تجإرسة  يءل
أتبإيي لألللإر 

 ب أ ظا  دايل حلو  ة
ءلي أااا  ا   إفت  

 .الول ام والفلإيل الدبب ة

 لي حد  2.242 24.242 8 27.273 9 48.485 16
 تإ

15 

ءلي اللاا ت  تجإرسة  
 دأتبإيي لألللإر ايل حلو  ة

ا ل  1.424 69.697 23 18.182 6 12.121 4
 ت افم 

1 
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ا  ب أ ظا لوإ ب بل    ال  
 يع ءلي كحب الرلااا واب

الحإر خ والروص  والحلا  
 .الفلالي

صؤ ل االلإر ايل حلو  ة 
سلالًإ ءلي أتبإيي ت  ح   

 .اب حجإا وحالظا ل  بظا

ا ل  1.485 57.576 19 36.364 12 6.061 2
 ت افم 

2 

 جإرس أتبإيي االلإر 
 . ءلا تذلأ ايل حلو  ة وب 

ا ل  1.606 60.606 20 18.182 6 21.212 7
 ت افم 

4 

أوباا أ بإا  أبحظ
تجإرسحظا لألللإر 

 .ايل حلو  ة

 لي حد  2.242 24.242 8 27.273 9 48.485 16
 تإ

15 

أر  أا كثلا تحإللة ااوبا 
أ بإا الللب صوللظا أكثل 

 .صجلاًا وءبإااً 

 لي حد  2.273 24.242 8 24.242 8 51.515 17
 إت

17 

أحإول أا أرشد وأو ه 
أتبإيي أ بإا تجإرسحظا 

 .لألللإر ايل حلو  ة

ا ل  2.758 3.030 1 18.182 6 78.788 26
 ت افم 

30 

ءلي اللاا ت  تجإرسة 
أتبإيي لألللإر 

 ب أا أتبإيي  دايل حلو  ة
اا تجة   ا   حلت  

 .والر ا    وحر   اآلول  

 ل ا 2.455 12.121 4 30.303 10 57.576 19
 ت افم 

24 

أر  أا االلإر 
ايل حلو  ة صؤ ل سلالًإ ءلي 
الظ  ة الثرإف ة لألتبإا 

 .وحالظا ل  بظا

 لي حد  1.970 30.303 10 42.424 14 27.273 9
 تإ

7 
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أبحظ أا أوباا 
 ا و لحاو  اد  حخلو 

ت  بظا ءلي اللاا ت  
تجإرسة لألللإر 

   .ايل حلو  ة

ا ل  2.636 6.061 2 24.242 8 69.697 23
 ت افم 

27 

أر  أا االلإر 
ايل حلو  ة صؤ ل سلالًإ ءلي 

"  :تثع دالر ا اب حجإء ة
حب اآلول   وتةإءدصظا 

الحلإتع ت  اآلول    –
 .تظدوا والحاال"

 لي حد  2.303 21.212 7 27.273 9 51.515 17
 تإ

19 

صةإءد االلإر ايل حلو  ة 
في  كةإر ااتبإا للض 
 ال لجإم وااف إر الحي

 .ص إرر ايسيل 

 لي حد  1.970 39.394 13 24.242 8 36.364 12
 تإ

7 

صفو  تجإرسة االلإر 
ايل حلو  ة ءلي الجبإفةة 

" ال له  :تثع دا ل الفل  ة
الحلدا ءلي  –ال رد  –

 اآلول   "

 لي حد  2.152 21.212 7 42.424 14 36.364 12
 تإ

14 

صفو  االلإر ايل حلو  ة  
ك أتبإيي ءلي اللب
 .واللدواا ءلي اآلول  

 لي حد  2.121 24.242 8 39.394 13 36.364 12
 تإ

13 

ءلي اللاا ت  تجإرسة 
أتبإيي لألللإر 

 ب أ ظا  دايل حلو  ة

ا ل  2.394 24.242 8 12.121 4 63.636 21
 ت افم 

22 
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اللحيم للجحإحك   ا   ال  
 .والجبإ م اا ل ة

أر  أا أتبإيي تلغ ا حد 
رسة اياتإا في تجإ

 .االلإر ايل حلو  ة

 لي حد  2.061 30.303 10 33.333 11 36.364 12
 تإ

10 

أر  أا أتبإيي   حةال ا 
للض اا جإط الةل ك ة 

ويم ة  ااالخإ ئة وا ل 
للد  نت  اآلول  

تجإرسحظا لألللإر 
 .ايل حلو  ة

 لي حد  1.909 42.424 14 24.242 8 33.333 11
 تإ

5 

اللاا ت  تجإرسة  يءل
أتبإيي لألللإر 

 ظا بلحات ا  إف نايل حلو  ة
لإاوي  ال ةبة والر ا 

 .الدبب ة ايسيت ة

ا ل  2.515 12.121 4 24.242 8 63.636 21
 ت افم 

25 

ءلي اللاا ت  تجإرسة 
أتبإيي لألللإر 

أ ظا   ب دايل حلو  ة
ا لمااا الويا   تلحات

وملااا الرل ا وا له ت  
  .شلإيل الدب 

ا ل  2.394 18.182 6 24.242 8 57.576 19
 ت افم 

22 

 ا اشلل أا أتبإيي  جإرس  
للض االلإر ايل حلو  ة 

   . و إاهإ ءبإ ا و  إول  

 لي حد  1.909 39.394 13 30.303 10 30.303 10
 تإ

5 

ا ل  1.576 60.606 20 21.212 7 18.182 6بحتت أا أتبإيي للد 
 ت افم 

3 
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ت  الودول الةإتم ُبيحظ أا اسحوإلإم الل بة ءلي الالب ا اصوظت     )  لي حد 
(ن تجإ بدل 23د 22د 20د17د 16د 12د 11د 10د 8د 7د 4د 1تإ( في الالب ا )

ل أول إا اات ر في م إا ااتبإا ءلي و  ا صم  ل لو را تح سبة ت  و ظة  ت
ومت في تجإرسة االلإر ايل حلو  ةد لإللاا ت  تجإرسة ااتبإا الللب  ب أا بل  
ب بؤ ل ءلي لغحظاد ت ع ااتبإا  لي اللبك لو را تح سبة للد تجإرسة االلإر 

 م ايل حلو  ةد أح إ إ صةإها االلإر في  فل الةل ك ا ل الة ا لد  اا  إلد و ح
( ت  ح   ت ع ااتبإا  لي اللبك أ بإا تجإرسة االلإر 10ت  بل  تبد رما )

ايل حلو  ةد كذل  تةإهجة االلإر ايل حلو  ة في الحرو ل  لي حد تإ في الحاال 
ااتبإا لإات ر الدبب ةد كذل   لجع أول إا اات ر ءلي تيحتة ااتبإا لو را 

ل حلو  ةد ومد بؤاا بل   لي صجلاها وءبإاهاد تح سبة أ بإا تجإرسحظا لألللإر اي
و ل  أول إا اات ر أا االلإر ايل حلو  ة مد صةإها  لي حد تإ في الحم  ل سلالًإ 
ءلي الظ  ة الثرإف ةد و ح   بل  ت  اصوإه الل بة  لي)  لي حد تإ( في الالب ا رما 

للإر ايل حلو  ة (ن تجإ بدل ءلي اصوإه أول إا اات ر  لي صم  ل اا23د 22د 20)
 لي حد تإ ءلي الر ا اب حجإء ةد تثع: حب اآلول   وتةإءدصظاد الحلإتع ت  
اآلول   تظدوا والحاالد كذل  اكحةإر الحيت ذ لاللض ال لجإم وااف إر ا ل 

 الجلا ر ف ظإ.
واصوظت اسحوإلإم ء بة الدراسة ت  أول إا اات ر تع ) ا ل ت افم ( في 

د 26د 25د 24د 21د 19د 18د 15د 14د 13د 9د 6د 5د 3د 2لإمي الالب ا ) 
(د وهذا بدل ءلي اصوإه الل بة  لي ملة الجف يم 32د 31د 30د 29د 28د 27

الحي ب ا ظظإ أول إا اات ر في صلا ة ااتبإا في ةع ةلوت اللول ال إليد كذل  
صللا ااتبإا ملة ابوحيت ت   م ا   ع اآللإا و  ع ااتبإاد واصوظت الل بة  لي أا 

لل لجإم اا بال ة ت  االلإر ايل حلو  ة مل عد وأا للض االلإر ايل حلو  ة 

تجإرسحظا لألللإر 
ايل حلو  ة بلااوا للض 
 دال لجإم الج إاا لإلسيل 

ض الج إه ا لل ا و  حةال  
 .الخإ ئة ء  ايسيل
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صبحجي للثرإفة الللا ةد واصوظت الل بة  لي أا تجإرسة االلإر ايل حلو  ة مد صؤ ل 
لف ع كال ل ءلي حب ااتبإا لي يع والرلااا في كحب الحإر خ والروص والحلا  

الل بة  لي ءلا أول إا اات ر لججإرسة أتبإيظا لألللإر  الفلاليد كذل  اصوظت
ايل حلو  ةد  ب أ ظا مل ًي تإ ب  ظ ا أتبإاها أ بإا تجإرسحظا لألللإر ايل حلو  ةد 
كذل  اصوظت الل بة  لي )ا ل ت افم ( في  إ ب اءحاال ااتبإا وافحخإرها ت  بظاد 

لحيم ل حلو  ة ء  الذهإر في الورأم الل بة أا ااتبإا مد    ل ا االلإر اي
 للجحإحك والجبإ م اا ل ة.

 المحور الثاني: استجابات التالميذ:   
 (  3أما بالنسبة الستجابات التالميذ فكانت النتائج كما يعرضها جدول )   

 (3جدول رقم )
 وضح استجابة عينة الدراسة من تالميذ المدارس حول مدى إدمانهم لأللعاب 

  اإللكترونية

النسبة   موافق العبارة 
 المئوية

إلى 
حد 
 ما

النسبة  
 المئوية

يير  
 موافق

النسبة  
 المئوية

المتوسط  
 الترتيت  االتجاه  المرجح

أم ععععععي تلتععععععا أومععععععإصي فععععععي 
 .تجإرسة االلإر ايل حلو  ة

 لي حد   1.720 48.780 40 30.488 25 20.732 17
 14 تإ

ص عععد  تفععع يم ت بعععي واععع   
 وإ عععة ءبعععد تجإرسعععة نوالعععداا 

 .االلإر
ا ل  1.402 71.951 59 15.854 13 12.195 10

 4 ت افم 

ءلععععععي الععععععلاا تعععععع  تجإرسععععععحي 
 بي إفعععع  نلألللععععإر ايل حلو  ععععة
وافحخعععل  دأحعععب اللغعععة الللا عععة

 .تظإ

ا ل  2.732 7.317 6 12.195 10 80.488 66
 27 ت افم 

أصللععععععععععععععا للععععععععععععععض الج ععععععععععععععإه ا 
وال لجعععععععععإم اا بال عععععععععة أ بعععععععععإا 

 .تجإرسة االلإر
ا ل  2.732 8.537 7 9.756 8 81.707 67

 27 ت افم 

أر  أا االلعععععإر ايل حلو  عععععة 
 .كلظإ صإللة للثرإفة اا بال ة

 لي حد   2.183 23.171 19 35.366 29 41.463 34
 18 تإ
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تجإرسععععععععحي لألللععععععععإر  أاأر  
فلععععععععع أايل حلو  عععععععة صوللبعععععععي 

للعععععععععض اافلعععععععععإل اللدوا  عععععععععة 
 .واللب  ة ت  اآلول  

ا ل  1.451 71.951 59 10.976 9 17.073 14
 6 ت افم 

أر  أ بعععععععععععي للعععععععععععد تجإرسعععععععععععة 
االلإر ايل حلو  ععة أ ععال ت 

 لب ت  والدا شععلاا أللععإر أ
   .أكثل

 لي حد   1.756 53.659 44 17.073 14 29.268 24
 15 تإ

لألللإر ايل حلو  ة  تجإرسحي
ءالعععععل ءععععع  أف عععععإرا أ صوللبعععععي 
 .وأص لا ل ل ة دوتفإءلا 

 لي حد   2.146 24.390 20 36.585 30 39.024 32
 17 تإ

أص ععإبم تععع  اآلوعععل   ءبعععدتإ 
 رعععععععععععإ ل  بي أ بععععععععععععإا للالععععععععععععي 

 .لإاللإر ايل حلو  ة
 لي حد   2.122 39.024 32 9.756 8 51.220 42

 16 تإ

أر  أا تعععععععععععععععععع  تجإرسععععععععععععععععععحي 
لألللعععإر ايل حلو  عععة صوللبعععي 
اكحةعععععععععععب للعععععععععععض ااف عععععععععععإر 
وال لجععععإم الحععععي ص ععععإرر ابعععع  

 ايسيل.

ا ل  1.463 69.512 57 14.634 12 15.854 13
 7 ت افم 

ءلععععععي الععععععلاا تعععععع  تجإرسععععععحي 
لألللععععععإر ايل حلو  ععععععة فععععععم بي 
أحعععععععإفظ ءلععععععععي أااا الوععععععععيا 

 والو ل وملااا الرل ا

ا ل  2.902 2.439 2 4.878 4 92.683 76
 30 ت افم 

ءلععععععي الععععععلاا تعععععع  تجإرسععععععحي 
 بي إفعععع  نلألللععععإر ايل حلو  ععععة

أ  ععًإ أحععب الرععلااا فععي كحععب 
الحععععععإر خ والروععععععص والحعععععععلا  

 .فلاليال

ا ل  2.415 23.171 19 12.195 10 64.634 53
 20 ت افم 

 تجإرسحي لألللإر ايل حلو  ة
و فعععًإ تععع   نءلعععا والعععداا  تعععدوا 

 .ف ظجإ لللب تظإر 
ا ل  1.500 63.415 52 23.171 19 13.415 11

 9 ت افم 
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للعععععععععععععب للعععععععععععععض االلعععععععععععععإر أ
ايل حلو  ععععععة تعععععع  ا ععععععل ءلععععععا 

و فعععععًإ تععععع  رف عععععظجإ  نوالعععععداا 
 .لللب تظإ

ا ل  1.329 76.829 63 13.415 11 9.756 8
 3 ت افم 

 إ يبحإللععععع  أشعععععلل لعععععما والعععععداا 
 .أ بإا الللب ءلي اي حل ت

 لي حد   2.232 20.732 17 35.366 29 43.902 36
 19 تإ

لي  أص إبم ت  تحإللة والداا 
 .أ بإا الللب والااا ا الإً 

ا ل  1.512 67.073 55 14.634 12 18.293 15
 10 ت افم 

 ي اأا بلشععععععد   ععععععإول والععععععداا 
 لععععي صرل ععععع سععععإءإم  ل سععععي 

 .لللب
ا ل  2.634 15.854 13 4.878 4 79.268 65

 25 ت افم 

صللجعععععععععععععععت تععععععععععععععع  االلعععععععععععععععإر 
ايل حلو  عععععععععععععععععععة أا اححعععععععععععععععععععلل 

وب اءحعععععععدا ءلعععععععي  داآلوعععععععل  
 .حر مظا

ا ل  2.659 9.756 8 14.634 12 75.610 62
 26 ت افم 

تجإرسحي لألللإر ايل حلو  ة 
لغعععة " ال دب صعععؤ ل ءلعععي لغحعععي
 .الللا ة" وحالي ل  بي

ا ل  2.488 18.293 15 14.634 12 67.073 55
 21 ت افم 

تجإرسحي لألللإر ايل حلو  ة 
ب صععؤ ل ءلععي حالععي واءحععاالا 

 .لاللدا وو بي
ا ل  2.524 19.512 16 8.537 7 71.951 59

 22 ت افم 

االلعععععإر ايل حلو  عععععة  أاأر  
صؤ ل ءلي صلععإتلي واوحي ععي 

 .ت  اآلول  
ا ل  1.610 59.756 49 19.512 16 20.732 17

 12 ت افم 

كحةععععععععععب للععععععععععض الج ععععععععععإه ا أ
الخإ ئة ء  الدب  ايسععيتي 
أ بععععععععععععإا تجإرسععععععععععععة االلععععععععععععإر 

 .ايل حلو  ة

ا ل  1.463 64.634 53 24.390 20 10.976 9
 7 ت افم 

صفععولبي االلععإر ايل حلو  ععة 
 دءلععي الجبإفةععة ا ععل الفععل  ة

 .ال له وال رد لآلول   :وهي
ا ل  1.232 82.927 68 10.976 9 6.098 5

 1 ت افم 
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أشلل أا االلإر ايل حلو  ععة 
صفولبي ءلي اللبك وضلر 

 .اآلول  
ا ل  1.293 78.049 64 14.634 12 7.317 6

 2 ت افم 

م عععع ه فععععي ألعععع   كععععع ومحععععي 
فم ععععععععإ  نااللعععععععإر ايل حلو  عععععععة

أحعععععععععب الععععععععععلحيم ول ععععععععععإرام 
الجحعععععإحك والجبعععععإ م اا ل عععععة 

 .في تلدا

ا ل  2.573 10.976 9 20.732 17 68.293 56
 24 ت افم 

تجإرسحي لألللإر ايل حلو  ة 
 إئعععععععععععً   و ل  ا للحبعععععععععععي تغعععععععععععإتلً 

 إوشوإءً 
ا ل  2.524 15.854 13 15.854 13 68.293 56

 22 ت افم 

 لعع  أ بععإا تجإرسععة االلععإر أ
 .فحلا    لة

ا ل  1.524 64.634 53 18.293 15 17.073 14
 11 ت افم 

ايل حلو  ة  تجإرسحي لألللإر
أ لععععععععع  أا  للحبعععععععععي أحعععععععععب 

وأصبععععععععععإول و الععععععععععإم  دوحععععععععععدا
  .سل لة

ا ل  1.427 75.610 62 6.098 5 18.293 15
 5 ت افم 

ءلععععععي الععععععلاا تعععععع  تجإرسععععععحي 
فععععإ بي  نلألللععععإر ايل حلو  ععععة

أحإفظ ءلي ااوي  واات ر 
 .الجلصالبة لإلدب  ايسيتي

ا ل  2.854 4.878 4 4.878 4 90.244 74
 29 ت افم 

وعععععيل للالعععععي لإاللععععععإر تععععع  
ايل حلو  عععععععة أر  أ ظعععععععإ ضعععععععد 

وص ععإول أا صاللععد ي  دايسععيل
 .ء  اببي

ا ل  1.634 58.537 48 19.512 16 21.951 18
 13 ت افم 

تعع  الوععدول الةععإتم ُبيحععظ أا اسععحوإلإم الل بععة ءلععي الالبعع ا اصوظععت  لععي ) 
 ل لوعع را (ن تجععإ بععدل ءلععي و عع ا صععم 15د 9د 8د 7د 5د 1 لععي حععد تععإ( فععي الالبعع ا )

م ععإا ومععت كال ععل فععي   لألللععإر ايل حلو  ععة فععي -ت  و ظععة  تععل الحيت ععذ -تح سبة
تجإرسععة االلععإر ايل حلو  ععةد بععل  الحيت ععذ و عع ا ءععدا تعع  االلععإر ايل حلو  ععة الحععي 
صبحجي  لععي الثرإفععة اا بال ععةد ومععد أ ععلم االلععإر ايل حلو  ععة ءلععي  لععب الحيت ععذ شععلاا 



 2017 يونية –قارنة والدولية                                                   العدد السابع مجلة التربية امل

 تصور مقترح ملواجهة إدمان األلعاب اإللكترونية           منى محمود عبداللطيف أبو بكر 

373   

ل  مععد صةععإءد االلععإر ايل حلو  ععة الحيت ععذ ءلععي الحلال ععل ءعع  أللععإر تعع  والععدهاد كععذ
أف إرها وتفإءلهاد ومد  فلل الحيت ععذ لإل عع م لفعع ع تح سععف ءبععد ترإ لععة اآلوععل   
لظععا أ بععإا الللععبد و   ععد شععل ر لععد  للععض الحيت ععذ لجحإللععة وتلامالععة أول ععإا ااتعع ر 

 أ بإا الللب ءلي اي حل ت.
تععع  الحيت عععذ  لعععي )ا عععل ت افعععم( فعععي لعععإمي فعععي حععع   اصوظعععت ء بعععة الدراسعععة 

د 16د 14د 13د 12د 11د 10د 6د 4د 3د 2الالبعع اد والحععي صجثلععت فععي الالبعع ا رمععا )
(د وهعععععععععععذا 30د 29د 28د 27د 26د 25د 24د 23د 22د 21د 20د 19د 18د 17

 فععع ل  لعععي اصوعععإه الل بعععة  لعععي ملعععة الجفععع يم الج  ععع اا تععع   الحيت عععذ ووالعععدبظا لةعععالب 
 حلو  ةد ملة صم  ل االلإر ايل حلو  ة ءلععي حععب اللغععة الللا ععة وابفحخععإر االلإر ايل

تظععععإد كععععذل  ملععععة صععععم  ل االلععععإر ايل حلو  ععععة ءلععععي الحيت ععععذ تعععع  و ظععععة  تععععلها ءلععععي 
إ ضععلك صععم  ل هععذه االلععإر ءلععي حععب  اكحةإر اافلإل اللدوا  ة ضععد اآلوععل  د أ  ععً

حيت عععذ لإل ععع م تععع  تحإللعععة أول عععإا الحيت عععذ لاللعععدهاد كجعععإ ب  فعععلل ءعععدا كال عععل تععع  ال
أت رها لظا أ بإا تجإرسة االلععإر ايل حلو  ععةد ضععلك صععم  ل االلععإر ايل حلو  ععة تعع  
و ظععة  تععل الحيت ععذ ءلععي اححععلاتظا لآلوععل  د وءلععي اللغععة الللا ععةد وحععب العع   د أو 
 تلععععدل صبععععإول اسععععحخدال ال  الععععإم الةععععل لةدوكذل  الرعععع ا واللععععإاام والحرإل ععععد الخإ ععععة 

 لإلجوحج .
المحور السابع : تصور مقترح لمواجهة إدمان األلعاب اإللكترونية للمرحلة   

 االبتدائية بالمملكة العربية السعودية .
في ض ا الح ل ع البتععلا لو ا ععب الال عع  الجخحل ععةد وتععإ أسعع ل ءبععه تعع   حععإي ن  ج عع  

تحداي ععة لإلججل ععة صرععد ا صوعع ر ترحععلم لج ا ظععة  اتععإا االلععإر ايل حلو  ععة لإلجلحلععة اب
الللا ععة الةععل ا ة ءلععي ضعع ا والععلام كععع تعع  أتل  ععإ وك ر ععإ الوب ا ععة كععدول تحردتععةد 

   -وف جإ بلي أها   ا ب هذا الحو ر: 
 أوال: منطلقات التصور المقترح:

اا ل الحفل ل ة واآلل إم الحبت ج ة الُجلاتة الجحاللة في كع تعع  ال ب ععإم الجح ععدا  .1
 ظة     تلإلوة سلال إم اسحفععلاا هععذه الججإرسععةد وحجإ ععة ااتل   ة وك ر إد الج  

 ااحدا  و غإر الة  وال ظ ل ت  الج إت   الخب لا لألللإر ايل حلو  ة.
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صاابد ابهحجععإل اب حجععإءي تظععذه االلععإرد ووامعع  فرععداا ال ةإسعع ة  لاا كععع تععإ هعع   .2
 ءب ك.

ا ءلععي ال  ععا  ا أول ععإا ااتعع ر   حععإ  ا  لععي صععدر ب وععإص ا  ععإلظا ءلععي الرععدر  .3
وإ دار اللأا في هذه االلإر ايل حلو  ةد والردرا ءلععي الحج  ععا صجإتععًإد كحععدر الظا 

 ءلي ك   ة الحلإتع ت  تفإكع اللفإ  أو الجخدرام أو ال   ل.
اسح  اب ف إاام الللب ابفحلاضععي ءلععي تلتععا اااوار الثرإف ععة والحلف ظ ععة لللالععة  .4

 وإل  تجإرسإم وسل ك إم ءب  ة.الفالإت ةد وصظج ش أهدافظإ الحلا  ة ل
 ا تلتا ال ا ظععإم ابسععحخدات ة والفخوعع إم الحععي بلحرععي تظععإ اليءععب ب بععح  ا  .5

ف ظعععإ ال جال ععع صل فعععي اإلال عععة االلعععإرد تعععع بعععدبلهإ بءالععع ا  وعععلواد بللالععع ا ءالعععل 
اي حل ععت فععي ألتبععة وأت بععة تخحل ععةد ول ععبظا  فععإرك ا فععي اسععحخدال   عع  الللالععةد 

 . لظإو حللج ا كع شيا ح
 :ثانياع: األسس التي تم االعتماد عليها في بناء التصور المقترح

ا الجلحلة اللجل ةن فلبول الة  ه  أسإس صلا ا في الحلإتع تعع  تةععحخدتي  (1 ص ظُّ
 االلإر ايل حلو  ة لف ع وإص.

صبج ععة اللمإلععة الذاص ععةن تحفععو   اآللععإا ءلععي تجإرسععة أسععل ر الح   ععه وايرشععإا فععي  (2
للعععإر ايل حلو  عععة ءععع  أسعععل ر الجلامالعععةن  ب  ا تبعععإا الربإءعععة فعععي الحلإتعععع تععع  اا

تجإرسععة االلععإر ايل حلو  ععة أف ععع تعع  تجإرسععة ال  ععإ ة ءل ععهد وو  ععًإ تعع  
صرععدل الةعع  للجلاهععمن لحيفععي ابلاوا  ععة فععي الفخوعع ة تةععحرالًيد لإسععحثبإا للععض 

 ال إبم الحي  رلرهإ رر ااسلا ول حلا لتب ة ت داا.
ال جإ عععععة وص دبعععععد الجعععععدويمن لجبإلالعععععة شعععععلكإم   حعععععإج االلعععععإر  صلا عععععا تعععععلات  (3

ايل حلو  عععععة لإ عععععدار مععععع ا    حجإ عععععة لأل  عععععإلد ومععععع ايا لإلح   ظعععععإم الجةعععععإءداد 
 واسحخدال أ تجة والات  ال لحلا.

صمك د اور وسإيع الحبفئة اب حجإء ة )ااسلا والجدرسة وايءيل( واورهععإ الحلاعع ا  (4
إرحة فعععي  تعععلال الةعععلال إمد وولعععم  رإفعععة  ععع  ة فعععي بلععع ن تحمك عععدهإ ءلعععي الجوععع 

للحلإتعععع ال إءعععع تععع  االلعععإر ايل حلو  عععةد وصبج عععة تظعععإرام وإ عععة لعععد  الحيت عععذ 
 وصب  ل ءيمإصظا لإلجوحج  و رإفحه.
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ص ل ععع اور الربععإع الخعععإصن تحععدء ا الفععلاكة تععع   الجؤسةععإم الحلا  ععة وشعععلكإم  (5
لععدااد تبظععإ: صخوعع ص  عع ايا   حععإج االلععإر ايل حلو  ععةد تعع  وععيل وسععإيع تح

وح افا سب  ة ت  مالع الجؤسةإم الحلا  ة والحلل ج ة الةععل ا ةد وص ععل ا أ عع إتظإ 
 تج  اسحوإت ا لحب  ذ تلات  ال جإ ة الحلا  ة .

 ثالثا: أهداف التصور المقترح:  
 بظدت الحو ر الجرحلم  لي: 
 اة لععد   لععإا بحجثع في و ض الدر ة الجلص لة ت  ال غ ط ال الد هدف إرشادي: .1

اا  عععععإل تعععععدتبي االلعععععإر ايل حلو  عععععةد وال عععععد تععععع  اللالعععععة اب حجإء عععععة لظعععععؤبا 
 .اا  إل

 بحجثع في:   هدف نمائي: .2
صرل عععععع اآل عععععإر الةعععععلال ة ياتعععععإا االلعععععإر ايل حلو  عععععةد وأهجظعععععإ: صخ  عععععك اللالعععععة  •

ظإ ايل حلو  ةد وابسح إاا ت  ت إسبظإ لل دًا ء  أسل ر الجبعع  البظععإيي بسععحخدات
 وحلتإا الب ع ت    وإت إصظإ.

 صإحععععة ال ل ععععة لجععععدتبي االلععععإر ايل حلو  ععععة لح ر ععععم البجعععع  الب ةععععي والجللفععععي  •
   .واكحجإل الب  

إا تعع  االلععإر ايل حلو  ععةد وو  ععًإ  • صرععد ا ترحلحععإم صلا  ععة ل    ععة الحلإتععع الالبععا
 ت  الجبإلالة الر  ة ت  مالع أول إ اات ر في بل .

ــائي: .3 ــدف وقـ ي ص وعععع   تعععدتبي االلعععإر ايل حلو  عععة تععع  اححجإل ععععة بحجثعععع فععع  هـ
 .الحللض لجوج ءة ت  ااف إر الخإ ئة الحي مد صةالب لظا ضغ  ًإ   ة ة

 بحجثع في: هدف وجداني: .4
ص   ه الفالإر  لي ه ا إم أوععل  ت  ععداد وحثععه ءلععي اسععحثجإر ومحععه ال ععل فععي  •

مععت فععي أللإر وأ فبة  جإء ة حلك ةن لحوبب ض إع  اا كال ل تعع  هععذا ال  
 أ فبة ص إءل ةد ول بظإ ا ل حلك ة 

تةععإءدا تععدتبي االلععإر ايل حلو  ععة ءلععي  مإتععة ءيمععإم ا حجإء ععة   وإت ععة  •
 ت  اآلول  ن لح ر م اب دتإج في الجوحج .  
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 رابعاع: آليات تنفيذ التصور المقترح :
 ا توجععع اآلل ععإم اللي  ععة  وععب أا صببلععم تعع  ايرشععإاام والبوععإي  الحععي 

  و عععععما هعععععذه الجفععععع لة وصةعععععإءد الجعععععدتب   ءلعععععي ال  ععععع ل  لعععععي شعععععإ ئ صخ عععععك تععععع 
 ااتإادوأهجظإ:

  : Practice the opposite   ممارسة العكس -1
وصحبلععب هععذه الججإرسععة ت إولععة كةععل الععلوص   للععد ص دبععد  جععف اسععحخدال ال ععلا 
لألللععإر ايل حلو  ععةن تحرععد ا أ فععبة ت إبععدا وتلحدلععةد وكععذل  ءجععع  ععدول تخ ععضد 

بتععع ا ومعععت ابسعععحلجإل الاايعععد ءلعععي االلعععإر ايل حلو  عععة فعععإبا اءحعععإا الجعععدت  وإءعععإاا ص
ب تبعععه اب حتعععإر ححعععي  اسعععحخدال االلعععإر ايل حلو  عععة   لعععة أ عععإل ااسعععال عن ح ععع  ُ بلععع 
 ةععحخدته فععي بعع ل اللبلععة ااسععال ء ةد وإبا كععإا ُ جععإرس الللععب لجوععلا اسععح رإةه تعع  

ه   عع  اب حتععإر ححععي اب  حظععإا تعع  فبعع ره و فععإهد الحل ععإلد وإبا كععإا البعع لد فإ ععه ُب  ععح
  ةحخدل ال إس ر في حولصهد فإ ه  بلب تبه وضله في حولا الجل فة .

  :تحد د وقت االستخدام .2
وصحا تح ل ع اللمإلة ااسععل ةن لععما ُ بلععب تعع  ال ععلا  ءععإاا ص ل عع  ال مععت ووضعع  

ب ت ععًإ   ععدول أسععال ءي تةععالم ليسععحخدالد   ععدا تعع  ويلععه ءععدا الةععإءإم الجخووععة
بسععععحخدال االلععععإر ايل حلو  ععععةد تعععع  تلاءععععإا ا حرععععإا أ  اءظععععإد وصرل ععععع ءععععدا سععععإءإم 
ابسععحخدال ااسععال ءين تح ل لظععإ ءلععي أ ععإل ااسععال ع فععي سععإءإم ت ععداا تعع  ال عع ل ب 

   .صحلد  الجذك را لإلودول
 :بطاقات من أجل التذكير .3

هععا اي وإت ععإم ح   ُ بلب تعع  الجععدت   ءععداا لبإمععإم ُ  ععدا ف ظععإ وجةععًإ تعع  أ 
الحي سحبح  ء   ميءه ء   اتإ هد تثع: )صوإوله لجفعع يصه ااسععل ةد ول ععإاا اهحجإتععه 
تدراسحه أو ءجله(. و  حععب ءل ظععإ أ  ععًإ وجةععًإ تعع  ااضععلار الجحلصالععة ءلععي  سععلافه فععي 
الللععب ايل حلو ععيد كإهجإلععه فععي كععع تعع  )أااا وا الإصععه الدراسعع ةد أسععلصهد وأ ععدمإيه(. 

الالبإمععإم تلععه فععي كععع ت ععإاد وُ خععلج هععذه الالبإمععإم تعع  حعع   آلوععل و وب ب هذه 
ل ذكل   ةععه لإاضععلار  - با تإ و د   ةه تبدتوًإ في تجإرسة االلإر ايل حلو  ة  -

 الحي مد صبوا ء  هذا ايسلات.
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 :   Stopwatch  استخدام ساعات التوقخ .4
تععع   وف ظعععإ بعععحا صل  عععد الجعععدت  ءلعععي أسعععل ر كعععال   جعععإم   ةعععهن ح ععع  ُ بلعععب

الجعععدت  ضععععالف تبالععععه )ك ععععإلف وععععإر ي( مالعععع تدا ععععة تجإرسععععحه لألللععععإر ايل حلو  ععععةد 
و  ععدا تةععالرًإ أا تععدا ابسععحخدال هععي سععإءة أو ا بحععإا مالععع بهإلععهد أو للععد ء اصععه تعع  
الجدرسعععةن ححعععي ب ببةععع ب تععع  ح إصعععه البال ل عععة واب حجإء عععة لإلدر عععة الحعععي صوللعععه 

فل ةعععة لظعععذا اياتعععإان ااتعععل العععذا  ةعععظا فعععي بحبإسعععي ف ظعععإ الحااتإصعععه ووا الإصعععهد و رععع  
 ص ل ع أسل ر ال الف الذاصي.

تكــوين قائمــة شخصــية تســاعد مــدمني األلعــاب اإللكترونيــة علــى إعــادة تركيــز  .5
 االهتمام بأنشطتهم السابقة:

وصحا لما ُ بلب ت  الجدت  تلإواا تجإرسععة اا فععبة الحععي كععإا  رعع ل تظععإ مالععع 
 للت تإبا وةل لإاتإ هد تثع: م إا ال مت ت  ااسععلا  اتإ ه لألللإر ايل حلو  ةد ل

واا ععدمإاد والل إضععةد والجبإللععةد والدراسععة د  تعع  صععذك له لمهج حظععإ فععي ح إصععهد وتععإ 
 . ج   أا صولب له ت  سلإاا واسحرلار

  : Therapeutic treatmentالعالج التبصري(  االقتناع التام) .6
وبععع ا تظجعععة فعععي اللعععيجن  بلص عععا ءلعععي اءحعععلات الفعععخص لم عععه تعععدت د وهعععذه 

واإلحعععإلي ءل عععه أا بح جعععع  عععاًاا تععع  تةعععؤول حه فعععي اللعععيجد وح ععع   ا  اتعععإا للعععض 
ااشععخإص بععلصالف تبعع ع ت ععدا تعع  أ عع اع االلععإر ايل حلو  ععة فععي كث ععل تعع  ال ععإبمد 
كإاتإا االلإر الجةل ةن فإ ه ُ بلب تبه ابتحبععإع ءعع  بلعع  البعع ع اتحبإءععًإ  ظإي ععًإد فععي 

 .له حل ة اسحخدال االلإر ايل حلو  ة الحلل ج ةح    حلك 
  :االنًمام إلى المجموعات المساندة .7

وصععحا تحبتعع ا توج ءععإم تةععإ دا ت ععال  ة وتخببععة للجععدتب  ن تظععدت و ععض 
اءحجععإاها ءلععي االلععإر ايل حلو  ععةن ح عع  ُ بلععب تعع  الجععدت  ل ععإاا تةععإحة ءيمإصععه 

كلعععيج  جعععإءي بدءجعععه و   عععاه فعععي  اب حجإء عععةد لإب  عععجإل  لعععي توج ءعععإم الحمب عععد
ايمععععيع ءعععع   اتععععإا االلععععإر ايل حلو  ععععةد ك ل ععععم البععععإااد أو ال ععععل  الحلل ج ععععةد أو 

 .الذهإر في رحلةد ل   ا ح له توج ءة ت  اا دمإا ال ر ر   
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 :اإلرشاد األسري  .8
و عععحا لعععإلحللت ءلعععي تفعععإكع ااتبعععإان لحوبعععب سعععل ظا   ععع  الال ععع  ءععع   باا 

ر ايل حلو  عععةد والحعععي  وظعععع ت ح اهعععإ وأهعععدافظإن وبلععع   ت ضععع   عععإا ة ءالعععل االلعععإ
تل ععإت   رشععإاا للجععدت  الععذا صععم لم ءيمحععه ااسععل ة لفعع ع سععلالي ياتإ ععه االلععإر 
ي تل ععععإت   رشععععإاا لةععععالب الجفعععع يم  ايل حلو  ععععة. ومععععد صحبلععععب ااسععععلا لمكجلظععععإ صلرععععا

جلشععد ااسععلا تعع  ويلععه ااسععل ة الجحلصالععة ءلععي  اتععإا االلععإر ايل حلو  ععةن  ةععإءد ال
ءلععي اسععحلإاا ال عع ار والح ا ععع اي وععإتي ف جععإ ت ععبظان ااتععل الععذا  ةععإءد الجععدت  فععي 
ايمعععيع ءعععع   اتإ عععهد فُحوععععال  تجإرسعععحه لألللععععإر ايل حلو  عععة تلحدلععععة ت ضععع  حععععدوا 
وضعععع الف بسععععحخداتهد تعععع  و عععع ا اللمإلععععة والح   ععععه ااسععععلا لألتبععععإا ءبععععد تجإرسععععحظا 

 . ةد وإرشإاها  لي االلإر البإ  ة والظإافة والحلا  ةلألللإر ايل حلو 
لةعععلا الروعععصد واا فعععبة الاراء عععة  :العـــالج باللعـــت واألنشـــطة الترفيهيـــة .9

الحععععي صح ععععج  صبت ععععك حد رععععة الجدرسععععة وصفععععو لهإد واا فععععبة ال ب ععععةد تثععععع 
اللسععععا وصلعععع    اللسععععاد وصعععع ف ل الجةععععإلرإم والجلععععإرض ال ب ععععة لفععععغع أومععععإم 

ءعععع  الج سعععع ري الحععععي صةععععإءد ءلععععي و ععععض الرلععععم والحعععع صلد  فععععلااظاد ف ععععيً 
 .اللحيمد ف ًي ء  اا فبة الل إض ة )كإلج   ا في اولحي الجرإر ة (

تح ل عععع اور الل عععإاام الب ةععع ةد واااو عععة الب ةععع ةد وإ فعععإا  :العـــالج األســـري  .10
ت معع  وععإص للععيج  اتععإا االلععإر ايل حلو  ععةد بحلرععي و ةععحرالع لواره ءلععي 

 ( سإءة وادوا ا ربإع.24) تدار الع
 :متطلبات نجاح التصور المقترح :خامساع 

 فععل الععع ءي  لاا اسعععحخدال االلعععإر ايل حلو  عععة تةعععؤول ة تفعععحلكةد صرععع  ءلعععي 
ءعععإصم الوج ععع  كإآللعععإا والجللجععع  د والرعععإيج   فعععي توعععإل الوععع ة الب ةععع ةد وأ ععع إر 

 الحو ر تإ بلي: ترإهي االلإر ايل حلو  ةن وءل ه فإا ت  تحبلالإم  وإم هذا
 الدور الحكومي:أوالع: 

إ  .1 ضلورا  لاال ترإهي االلإر ايل حلو  ة لإبلحاال في ءععلض وععدتإصظا وفرععً
لثرإفععععععة الجوحجعععععع  الةععععععل ااد ووضعععععع   ععععععدول لتبععععععي بسععععععحخدال االلععععععإر 

 سإءإم للجةحخدل في ال  ل . 3ايل حلو  ة ب با د ء  
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"بعععععع ل ب لإل حل ععععععت  صبتعععععع ا الجؤسةععععععإم ال   ت ععععععة ل لرععععععة سععععععب  ة للبعععععع اا .2
 وااللإر ايل حلو  ة "د كإلج   ا في ك ر إ الوب ا ة.

ص دبعععد الةععع  الجبإسعععب لعععدو ل ترعععإهي االلعععإر ايل حلو  عععة وفعععم صفعععل    .3
 ءلي الار الج   ا تدولحي الجرإر ة .مإ   ي 

ي الجؤسةعععععإم ال   ت عععععة أ تجعععععة واضععععع ة و عععععإرتة لجععععع  ُ خعععععإلك صب  عععععذ  .4 صالبعععععا
 الحفل لإم.  

و   والجالح ععععل   والج  ععععل   الحلاعععع     ءلععععي الر ععععإل تحوعععععج جإم صفععععو  الجالععععلت .5
والتو عععإم أللعععإر  ل حلو  عععة صلاءعععي الو ا عععب الحلل ج عععة والحثر   عععة والحلا  عععة فعععي 
ص ععع    الب عععع والفعععإرد تعععب   الرعععدر العععذا   ععع ا ف عععه حل عععظإ ءلعععي ح ععع ر 

 .ءبإ ل الحف  م والحةل ة
ل حلو  ععععة ءلععععي اععععلار   فععععإا ت معععع   ل حلو ععععي وععععإص لإلحوععععب ك االلععععإر اي .6

الج   ا لمتل  إد وصبال ره ءلي  ج   تلتو ععإم االلععإر ايل حلو  ععة الجةععح راا 
ت  الدول اا بال ععة وكععذل  الجبحوععة ت ل ععًإن تحعع ف ل الحلععإوا تعع   للععض الوظععإم 

 دبعععد   ءظعععإ تعععإ  با كعععإا  إللظعععإ: )ايءيت عععةد والحلا  عععةد الربعععإع الخعععإص( لح
ةعععليد وءب عععيد وص ضععع  مإيجعععة لمسعععجإا  ج ععع  صلل جعععيد وصثر  عععيد وءي عععيد وت

االلعععإر الجحععع فلا. و لعععع هعععذه الرإيجعععة تحإحعععة لجحوععع  ي االلعععإر ايل حلو  عععة 
ححعععي بعععحج   اآللعععإا والجعععلا   تععع  اب عععيع ءل ظعععإ وتللفعععة  ععع ع االلعععإر الحعععي 

 . ةحخدتظإ أتبإيظا 
 دور األسرة: ثانياع:

ح عععععع  ال حععععععلا والجععععععدا تحإللععععععة اسععععععحخدال ااتبععععععإا لألللععععععإر ايل حلو  ععععععة تعععععع   .1
 .والج ج ا ت  ضالف ومت الللب

صرد ا الجفعع را اللجل ععة تعع  وععيل للععض الجبحععد إم الحععي صعُعدار تعع  مالععع أول ععإا  .2
 اات ر أو للض الجبتجإم الجظب ة )كإلج   اا في أتل  إ(.

الحمك ععععد ءلععععي اا  ععععإل للععععدل  ءبععععإا أ ععععة تلل تععععإم كإبسععععاد اللبعععع ااد رمععععا  .3
 أ ة ص إ  ع أول   با تإ صبلالت الللالة بل .الظإصكد اسا الجدرسةد أو 
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 : دور المؤسسات التربوية:ثالثاع 
ص ل ع الدور الحلا ا ل حدام ايرشإا الب ةي في الوإتلععإم لللجععع ءلععي  .1

ص ء عععععة البلالعععععة لجخعععععإ ل  اتعععععإا االلعععععإر ايل حلو  عععععة وصرعععععد ا ايرشعععععإا 
 .ال مإيي للبلالة

اللرل ععة كجععإ هعع  تبالععم م ععإل تلشععدا الجععدارس تحععدر   الحلا ععة الوعع  ة  .2
 في الو  .

ص ء ععة اآللععإا والجععلا   لخبعع را للععض االلععإر ايل حلو  ععةد ووإ ععة تععإ  .3
بحةععا تبظععإ لععإللبكد ووبعع را م ععإا ومععت    ععع فععي الللععب ايل حلو ععي 

أهج ععة اب ععيع ءلععي صوععب ك ءلععي  عع ة الب ععع الوةععج ة والب ةعع ةد و 
الجخعععإ ل واآل ععععإر االلعععإر ايل حلو  عععةد واوره فعععي ال ععععد تععع  الج إسعععد و 
 الةلال ة لألللإر ايل حلو  ة ءلي اا  إل والفالإر.

 ةظعععإر ااووعععإي    اب حجعععإء    لإلجعععدارس لجعععدتبي االلعععإر أ ظعععا ت ضععع   .4
 ليهحجإل كجإ في أتل  إ.

   .ص ف ل االلإر الج  دا والحلل ج ة ء   ل م الجدارس والب ااا الللج ة .5
ة تعع  ال  ععإ إ والح   ظععإم الحلا  ععة تبععإا ت امعع  صلا  ععة صععاوا اآللععإا لجوج ءعع  .6

 ح ل الحلإتع ال إءع ت   الب ع وااللإر ايل حلو  ة.
ص   ععععا الجثر عععع   والجععععؤل    الةععععل اب   ءلععععي ال حإلععععة للب ععععع ل  عععع  صةععععحجد  .7

ال حإلعععإم تعععع  الثرإفععععة الةعععل ا ة والحععععإر خ الللاععععي لوععع ة ءإتععععة وصجثععععع هععععذه 
 ععإل وصةععحجد تبظععإ تيت ظععإ ال حإلإم ت ج  ًإ ُصوجا ءلي أسإسه أللإر اا 

 وت ض ءإصظإ.
صفععععو   الجالععععلتو   فععععي ولارا الحلا ععععة والحللعععع ا اللععععإلي ءلععععي الر ععععإل تحوععععج ا  .8

وكحإلة تلتو إم لألللإر ايل حلو  ة صلكا ءلععي الو ا ععب الحلل ج ععة والحثر   ععة 
تعع  ال  ععإ  ءلععي ءبوععلا الحفعع  م والحةععل ةد و فععحلط فععي هععذه االلععإر أا 

 ا ة والللا عععة كفعععال ة االلععععإر والحللععع ا الج  ععع اا ااوععععع صخعععدل الثرإفعععة الةععععل
الجععدارس لإسعع حلبدا والحععي صةععحخدل االلععإر فععي الحللعع اد و وععع ءععداهإ  لععي 

تدرسععععععةد وصرععععععإر ل الحر عععععع ا هبععععععإك ص ضعععععع  أا االلععععععإر صا ععععععد ال جإسععععععة  45
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) تمرر ت جععد الجعع لي و  .وال   لن  إلجإ أا اا  إل  لحردوا لم ظإ تةل ة
 (.613د    ة 2012اللال داد  لج له ت ج ا

  لاا الجا د ت  الال    الحي صحبععإول الو ا ععب الب ةعع ة الجلصالبععة لإاتععإا  .9
 االلإر ايل حلو  ة وأسالإتظإ.

صععععع ف ل الخعععععدتإم اللي  عععععة لإلاتعععععإا ءلعععععي االلعععععإر ايل حلو  عععععة تععععع  مالعععععع  .10
 .الل إاام الب ة ة كحل  الجح فلا تع)اولحي الجرإر ة(

 :اإلعالمية دور المؤسساترابعا: 
و حجثع في ال د ت   ةخ تلتو إم الللععب وا لظععإ أو ص ل لظععإن ح عع   ا هععذا 
إ لأل  عععإلن ف رلععع ا فعععي أللعععإر ل ةعععت تبإسعععالة اءجعععإرها   ولعععع الغععع  والةعععج   تحإحعععً

 وتخلاة تثرإفحظا و  ة إصظا.
 : دور القطاع الخاص:خامساع 

وععععج ا ضععععلورا م ععععإل ر ععععإل ااءجععععإل لجةععععؤول إصظا ال إتلععععة فععععي توععععإل ص  .1
وصوب   أللإر اا  إل ت ل إًد والحي صلالل ء  البإل  الةععل اان تحفعع  ع 
فعععل  ءجعععع تح إتلعععة تععع  الجوعععجج  د والجالعععلتو  د والحلاععع    د والجظحجععع   
لإلحععإر خن لحوععج ا أللععإر كجال عع صل  ل حلو  ععة ص جععع أف ععإر و رإفععة الجوحجعع  

 الةل اا وإ ة والللاي ءإتة.
ايل حلو  عععة والحثر   عععة لإلحلعععإوا تععع  ولارا صفعععو    فعععل االلعععإر الحلل ج عععة  .2

الحلا ععة والحللعع ا اللععإلين وبلعع  لإللجععع ءلععي ص فلهععإ لممععع ااسععلإر الجج بععة 
 .في الج حالإم وتلاكا ت   ال حب

صةعععظ ع صالعععإال الجلل تعععإم وااف عععإر وإ عععة فعععي توعععإل الحوعععج ا فعععي الةعععل ا ة  .3
 وال    الللاي.

  ة الحي بحا صوب  ظإ كع ءإل.ص دب  مإيجة تلتو إم االلإر ايل حلو  .4
 سادساع: معوقات تنفيذ التصور المقترح:

ءعععدل ابءحعععلات ت  ععع ا تفععع لة اياتعععإا لألللعععإر ايل حلو  عععةد وءعععد  •
 مال ل الجدتب   ابتحثإل للليج.

 شل ر الجدتب   لإلجلع أ بإا  لةإم ايرشإا والليج. •
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 ابرصداا ياتإا االلإر ايل حلو  ة. •
 ص     ءيمإم ا حجإء ة.ضلك الردرا ءلي  •

 سابعاع: مقترحات للتغلت على معوقات تنفيذ التصور المقترح:

بعععحا لإلحعععدر ب ءلعععي أسعععل ر حعععع الجفععع يمن والعععذا   عععج  ضعععلورا  ➢
 ص لد اياراك اللإل ت   ا تف لة.

ضعععلورا صخلعععع  لةعععإم الالل عععإت  ايرشعععإاا واللي عععي ل حعععلام راحعععةن  ➢
دت  لإلجلععع واي ظععإا د وكععذل  أا بحخلععع الولةععإم ححععي ب  فععلل الجععُ

 تلم وصلف ه للبير الجدتب  .
 ص ل ع  ظإل تلامالة ءلي ت ام  االلإر ايل حلو  ة: ➢
بععحا لإسععحخدال البععإاا ايرشععإااد والععذا ُ   ععد أولئعع  ااشععخإص الععذب   ➢

إاا تعع  أمععلا ظاد كجععإ ُ   ععد    حععإ  ا  لععي ص عع    ءيمععإم شخوعع ة تبععا
ءلععي الل ععإاام وتلاكععا ايرشععإاد أ  ًإ ت   فععلل لععإل لج ءبععد الحععلاا 

ف ًي ء  فلإل حه ت  الذب  ُ لععإ  ا تعع  الععلفض وال لتععإا وايحالععإط 
 في ااسلا أو الجوحج  لف ع ءإل.

 تفإركة البلالة في اوح إر االلإر الحثر   ة والج  دا. ➢
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 (  الخاص بمقياس تالميذ المرحلة االبتدائية 1الملحق رقم ) 

 لمرحلة االبتدائيةمقياس تالميذ ا

ب  ت افم اللالإرام ل
 أءلت

ا ل 
 ت افم

    أم ي تلتا أومإصي في تجإرسة االلإر ايل حلو  ة. 1
ن وإ ععععة ءبععععد تجإرسععععة  2 ص عععد  تفعععع يم ت بععععي واعععع   والعععداا

 االلإر.  
   

3 .     أر  أا هبإك فو ام وتةإفة ت   م جي وم ا والداا
    أ  د اللغة الللا ة وأفحخل تظإ. 4
أصللععا للععض الج ععإه ا والجوععبل إم اا بال ععة أ بععإا تجإرسععة  5

 االلإر.
   

    أر  أا االلإر ايل حلو  ة كلظإ صإللة للثرإفة اا بال ة. 6
    أصللا للض الةل ك إم اللدوا  ة أ بإا تجإرسة االلإر.   7
إ للجعععإل وإ عععة للعععد تجإرسعععة  8 أر  أ عععي أكثعععل اسعععحظيًكإ و لالعععً

 االلإر.  
   

    أشلل أا لدا حل ة في الحلال ل ء  أف إرا وتفإءلا.   9
أتعععععإرس اللبعععععك وابءحعععععداا ءلعععععي اآلوعععععل   أ بعععععإا تجإرسعععععحي  10

 لألللإر.  
   

أر  أا للض االلإر ايل حلو  ة صدتل اللت ل الدبب ةد تثععع  11
 هدل الجةود.

   

    أحإفظ ءلي أااا الويا والو ل والفلإيل الدبب ة . 12
    أحب الرلااا في كحب الحإر خ والروص والحلا  الفلالي.   13
    أر  أا االلإر ايل حلو  ة صؤ ل ءلي ا حجإيي لاللدا. 14
    االلإر ايل حلو  ة الحي أتإرسظإ ب  للفظإ والداا.   15
    أشلل لجحإللة والداا لي أ بإا الللب ءلي اي حل ت.   16
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    لي أ بإا الللب والااا ا الًإ.  أص إبم ت  تحإللة والداا  17
  عععإول والعععداا أا بلشعععدا ي  لعععي صرل عععع سعععإءإم ت ععع  ي فعععي  18

 الللب.  
   

    أححلل الر اءد واا تجة وحر   اآلول  . 19
أر  أا االلععإر ايل حلو  ععة صععؤ ل ءلععي لغحععي وءلععي الوإ ععب  20

 الدببي والج ا بة.
   

    ي.  أشلل لإل خل وابءحاال لاللدا وو ب 21
أر  أا االلعععإر ايل حلو  عععة صعععؤ ل ءلعععي ص عععإءلي واوحي عععي  22

 ت  اآلول  .
   

أكحةعععب للعععض الج عععإه ا الخإ ئعععة ءععع  العععدب  أ بعععإا تجإرسعععة  23
 لألللإر.

   

    صفولبي االلإر ايل حلو  ة ءلي الجبإفةة ا ل الفل  ة.   24
ل ععلر أشلل أا االلإر ايل حلو  ة صفولبي ءلي الللاك وا 25

 لآلول  .  
   

    أحب اللحيم للجحإحك والجبإ م اا ل ة. 26
    أر  أ ي تغإتل وتوإلت و لاا. 27
    سإءإم ب ت ًإ. 7أت   أ بإا تجإرسة االلإر تإ  رلر ت   28
أصللا للععض الةععل ك إم ءبععد تجإرسععة االلععإرد تثععع: اللالععةد  29

 وصبإول ال  الإم الةل لة.
   

    وي  والر ا الدبب ة ايسيت ة.ألحال لإا 30
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 ( مقياس أولياء األمور 2الملحق رقم ) 
 مقياس أولياء األمور

 ا ل ت افم ب أءلت ت افم اللالإرام ل
 ر ععععععي أوباا تلتععععععا أومعععععععإصظا فععععععي تجإرسعععععععة  1

 االلإر ايل حلو  ة.  
   

أوا عععه للعععض الجفععع يم فعععي صلا عععة أتبعععإيي فعععي  2
 ةع الح ب ل   إ.

   

ص  ععععد فوعععع ا و ععععلاع تعععع   م جبععععإ وءإااصبععععإ ومعععع ا  3
 وءإاام أتبإيبإ.

   

 و عععععععد أتبععععععععإيي اللغعععععععة الللا ععععععععة ص عععععععد ًإ وكحإلععععععععًة  4
 و  حخلوا تظإ .

   

بعععععععحللا أتبعععععععإيي الجوعععععععبل إم اا بال عععععععة أ بعععععععإا  5
 تجإرسة االلإر ايل حلو  ة.

   

أر  أا االلععععععععععععععإر ايل حلو  ععععععععععععععة بام  رإفععععععععععععععة  6
 وتل ل ة تةح راا.

   

بعععحللا أتبعععإيي اللدوا  عععة الج ل عععة أ بعععإا تجإرسعععة  7
 االلإر ايل حلو  ة.

   

صةععععإها االلععععإر ايل حلو  ععععة فععععي  فععععل الةععععل ك  8
 ابسحظيكي لألتبإا.  

   

أر  أا أتبععإا ال عع ل أكثععل ص ععلرًا فععي أف ععإرها تعع   9
 الو ع الجإضي.

   

 ج ععععععع أتبععععععإيي للحرل ععععععد واللبععععععك أ بععععععإا تجإرسععععععة  10
 ايل حلو  ة. االلإر

   

صةعععإها االلعععإر ايل حلو  عععة فعععي صعععدت ل اللتععع ل  11
 الدبب ة تثع هدل الجةود.

   

     عععععإفظ أتبعععععإيي ءلعععععي أااا الوعععععل ام والفعععععلإيل  12
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 الدبب ة.  
  ب أتبإيي الرلااا واب يع ءلي كحب الحععإر خ  13

 والحلا  الفلالي.  
   

 صعععععععؤ ل االلعععععععإر ايل حلو  عععععععة سعععععععلالًإ ءلعععععععي مععععععع ا  14
 الج ا بة واب حجإا .

   

االلععععإر ايل حلو  ععععة الحععععي  جإرسععععظإ ااتبععععإا ب  15
  للفظإ اآللإا.

   

أصععععععععععععإل  أوباا أ بععععععععععععإا تجإرسععععععععععععحظا لألللععععععععععععإر  16
 ايل حلو  ة .

   

أر  أا كثععلا تحإللععة ااوبا أ بععإا الللععب صوللظععا  17
 أكثل صجلاًا وءبإاًا.

   

لألللععععإر  أحعععإول أا أرشععععد تعععع  تجإرسعععة أتبععععإيي 18
 ايل حلو  ة.

   

  حعععععععععلل أتبعععععععععإيي اا تجعععععععععة والرععععععععع ا    وحرععععععععع    19
 اآلول  .  

   

أر  أا االلععععإر ايل حلو  ععععة صععععؤ ل سععععلالًإ ءلععععي  20
 الظ  ة الثرإف ة.

   

     فلل أوباا لإل خل لإب حةإر ل  بظا. 21
أر  أا االلععععإر ايل حلو  ععععة صععععؤ ل سععععلالًإ ءلععععي  22

 الر ا اب حجإء ة.
   

صةععإءد االلععإر ايل حلو  ععة فععي  كةععإر ااتبععإا  23
 ت إه ا تبإموة للدب .  

   

صفعععععععو  تجإرسعععععععة االلعععععععإر ايل حلو  عععععععة ءلعععععععي  24
 الجبإفةة ا ل الفل  ة.  

   

صفععععو  االلععععإر ايل حلو  ععععة ءلععععي اللععععلاك تعععع    25
 ااتبإا.
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  ععععععب أتبععععععإيي الععععععلحيم للجحععععععإحك والجبععععععإ م  26
 اا ل ة.

   

ا أتبعععععإا ال ععععع ل أكثعععععل  عععععلأا وتغعععععإتلا تععععع  أر  أ 27
 الو ع الجإضي.

   

أر  أا أتبعععإيي تلغععع ا حعععد اياتعععإا فعععي تجإرسعععة  28
 االلإر ايل حلو  ة.  

   

أر  أا أتبععععععععععإيي   حةععععععععععال ا للععععععععععض اا جععععععععععإط  29
 الةل ك ة الخإ ئة أ بإا تجإرسة االلإر.  

   

بلحعععععععععال أتبعععععععععإيي لإاويم عععععععععإم والرععععععععع ا الدبب عععععععععة  30
 .ايسيت ة

   



 2017 يونية –قارنة والدولية                                                   العدد السابع مجلة التربية امل

 تصور مقترح ملواجهة إدمان األلعاب اإللكترونية           منى محمود عبداللطيف أبو بكر 

388   

 : توصيات ومقترحات البحث
تللفععة وامعع  الللععب فععي الالععلات  الج  ظععة لجلحلععة الب  لععة ااوععع الجؤسةععإم  .1

 الحلا  ة.
ت ععإا أ ععل الحغ ععلام الجوحجل ععة والحبعع ر الح ب لعع  ي ءلععي  عع ع للععب اا  ععإل  .2

 في تلحلة الب  لة الجال لا وأسإل الظإ.
ألللععإر ايل حلو  ععة ءلععي  جعع  اا  ععإل فععي ت ععإا اآل ععإر اي وإت ععة والةععلال ة ل .3

 تخحلك الجوإبم.
اللجععع ءلععي ص ععإفل الوظعع ان يتععلال ت إ ععة الللععب ك سعع ف صلاعع ا لجععإ بح افععم  .4

 ت  تلإب ل الو اا اللإلج ة.
صالباي ري ة صلا  ة ص اكب الحب رام الللج ة ال دبثة في توإل الللععبد وأللععإر  .5

الجةحرالل ة ت  ال  إ  ءلععي الظ  ععة اا  إل ايل حلو  ةد وصةحفلت الحب رام 
 الثرإف ة واب حجإء ة للجوحج  الةل اا الجةلا.

 عععلم تالعععإارام توحجل عععة لجلإو عععة الجعععلا   ءلعععي فظعععا االلعععإر الجحإحعععة فعععي  .6
 ااس ا  وص ة  ظإ لف ع   وإتي.

ببالغععععي ءلععععي الحلاعععع     وأول ععععإا ااتعععع ر ايحإ ععععة لععععمها الو ا ععععب اب وإت ععععة  .7
للععععإر ايل حلو  ععععةن وبلعععع  تظععععدت اللجععععع ءلععععي صلا ععععا والو ا ععععب الةععععلال ة لأل

الو ا عععب اي وإت عععةد وال عععد تععع    عععإر الو ا عععب الةعععلال ة فعععي الجدرسعععة والال عععت 
 ووإرج الجبال.

.  فإا تلكا و بي م تي ءلععي تةععح   العع    الللاععين ي ععلاا ل عع   بام  .8
  لة لإاللإر ايل حلو  ةد واللجع ءلي   حإ ظإ لجإ بح افم ت  اب  وءععإاام

 وصرإل د الجوحجلإم ايسيت ة والللا ة.
  وععععإا  تععععإل صوععععب ك لألللععععإر ايل حلو  ععععة ءلععععي اععععلار  تولعععع  صوععععب ك  .9

 Entertainment Software Rating Boardالاللتو ععإم الحلف ظ ععة . 
(ESRB)  إ  لبععي تحوععب ك االلععإر حةععب ااءجععإرد وكععذل ( ل  عع ا تل لععً

ا لجععإ بح افععم تعع  ابعع   لبي تح ض   ت ح   كععع للالععة ءالععل أو ععإت تخحوععل 
 وءإاام وصرإل د الجوحجلإم ايسيت ة والللا ة.
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ي وص ععج   ءبإ ععل الوععذر واي ععإرا والحفعع  م  .10 الجح ععجبة فععي االلععإر  –صالبععا
فعععي   حعععإج أللعععإر  ل حلو  عععة صح افعععم تععع  ابععع   -ايل حلو  عععة شعععإيلة اب حفعععإر

 وءإاام وصرإل د الجوحجلإم ايسيت ة والللا ة.
حإسععع ا ة صلل ج عععة وصلا  عععةد صفعععحجع ءلعععي ءبإ عععل الوعععذر   حعععإج تلتو عععإم  .11

 واي إرا والحف  م الجح جبة في االلإر ايل حلو  ة شإيلة اب حفإر.
.حجإ ة حرعع   الجل  ععة ال  ل ععة لاللتو ععإم االلععإر ايل حلو  ععة الحععي صبععح  فععي  .12

 اللإلا الللاي.
ي ولارام الحلا ععععععة والحللعععععع ا فععععععي اللععععععإلا الللاععععععي لل ععععععإ تعععععع  اا .13 للععععععإر .صالبععععععا

ايل حلو  ععععععة الحلل ج ععععععة الو ععععععدا وص ععععععج بظإ فععععععي الجبععععععإه  الدراسعععععع ةد وءجععععععع 
 تةإلرإم بام  لة تظذه االلإر ااوع ووإرج الجدرسة.

.تعع  الج ععلوض ءلععي تؤسةععإم الحللعع ا اللععإل ءجععع صعع الا تعع   أ جععإط الحللعع ا  .14
اللسععجي فععي الجععدارس وأ جععإط الحللعع ا ا ععل اللسععجي وععإرج الجععدارسد واإلععذام 

  الا ابفحلاض ة.في الل
 وععععععب صبتعععععع ا ال مععععععت الجخوععععععص لحلف ععععععه الب ععععععع تعععععع   تجإرسععععععة االلععععععإر  .15

ايل حلو  ة )ابفحلاض ة(د وتجإرسة الل إضة ال ر ر ةد تثع: الةععالإحةد وللععب 
ال عععلا لم  اءظعععإد والعععلحيمد وا لهعععإ تععع  اا فعععبة الحعععي صلععع ا لإل إيعععدا ءلعععي 

 الب ع ت  البإح ة الوةج ة والب ة ة واللرل ة.
بالغعععععي ءلعععععي ال العععععدب  أا  خحعععععإرا االلعععععإر ايل حلو  عععععة الجبإسعععععالة اءجعععععإر ب  .16

أوباهعععاد وأا ص ععع ا وإل عععة تععع  أا ت حععع    خعععع تعععدببظا و ععع حظا الوةعععج ة 
 واللإ   ة والب ة ة.

بتد ءلععي ال الععدب  ص دبععد لتعع  تلعع   لللععب ب با ععد ءعع  سععإءح   فععي ال عع لن   .17
ام رععةد  ععا  ر ععي لععإمي  15 لججإرسة الللب ب تً إ لفلط أوذ فحلام راحة كع

 ال مت في تجإرسة لإمي اا فبة ال  ت ة.
ببالغي ءلي ال الدب  أب  ةج إ للب ع لججإرسة االلععإر ايل حلو  ععة  ب للععد   .18

 اب حظإا ت  ال ا الإم الجدرس ة.
 وععععب ءلععععي ال الععععدب  أب  ةععععج إ للب ععععع لججإرسععععة االلععععإر ايل حلو  ععععة فععععي  .19

   ت ة.فحلام صبإول و الإم البلإل ال
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تععع  ال ععععلورا ءلععععي اآللععععإا أا  وععععإام ا أتبععععإاها و فععععإرك ها فععععي تجإرسععععة  .20
االلإر ايل حلو  ةد وب ببفغل ا ءبظا ل وععة كةععب الععلل ن ححععي ب  خةععلوا 

 أ  إلظان و   ل ا اات ال الحي  جل هإ ت  أ لظا.
ت  الج لوض ءلي الوظإم الجةئ لة الر إل للجع تلامالة ءلي تإ ُ بععلم فععي   .21

  تعععع  أللععععإر  ل حلو  ععععةد كجععععإ   ععععد  تعععع  أشععععل ة ال  ععععدب  وال حععععب ااسعععع ا
وا لهععإن ل  عع  ص عع ا لوععإا هععذه اللمإلععة تح   ععة تعع  ءلجععإا فععي اب حجععإعد 
وءلععا الععب  د والععدب  ايسععيتين فح ععدا تعع  هععذه االلععإر تععإ بععحا صداولععه وتععإ 
  تلد و   ا الجل إر ه  ابص ععإ  تعع   رإفحبععإ وأويمبععإد وءععدل الحلععإرض تعع  

 الإائ ابببإ.ت
الر إل تحوج ا أللإر  ل حلو  ة صبإسب الب ععع الجةععلاد ف حخوععص تعع  أتبععإا   .22

إ صبإسعععب الب عععع الجةعععلاد وصح افعععم تععع  احح إ إصعععه  الجةعععلج   تععع   وعععجا أللإلعععً
 وصبللإصه وصإر خه وح إرصه.

الحمك د ءلي أهج ة اور الجللج   في ص ء ة اا  إل لجخععإ ل اياتععإا ءلععي   .23
ل حلو  ععةد وك ععك صجععإرس لوعع را  عع   ةد والحبال ععه  لععي تجإرسععة االلععإر اي
 تإ ف ظإ ت  ت إببل.

.بتععععد تعععع    للععععإا اا  ععععإل ءعععع  ابسععععحخدال الجحاابععععد لألللععععإر ايل حلو  ععععة   .24
ابهحاال ةن ححععي بحوبالعع ا اي ععإلة الجال ععلا لععمتلاض ء ععل ة وب ععلا كإرصلععإش 

 الذراء  .
رس االلععععإر تعععع  ال ععععلورا  أا   عععع ا ت ضعععع   لعععع س الب ععععع الععععذا  جععععإ  .25

ايل حلو  عععة لل عععًدا لجعععإ ف عععه ال  إ عععة ءععع  شإشعععة الحل عععإل أو ال إسععع رن وبلععع  
 ا ع الحرل ع ت  تخإ ل ااشلة ءلي   ة الب ع.

.الحمك د ءلي أا ص  ا اااوام الجةحخدتة في الللب تبإلرة 21 .26
للج ا  إم البال ة مدر ايت إاد كما    ا ارص إع حإتع ال إس ر تحبإساًلإ 

لب عد لإيضإفة  لي الحمكد ت    اا الخإتإم الحي ُصوب  تبظإ ت  حوا ا
 ترإءد الول س وكج ة ايضإاا الجبإسالة لإلغلفة والحظ  ة.
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 املراجع 
 أوال: املراجع ابللغة العربية:

ابن منظور )د.ت ( لسان العرب احمليط ، إعداد وتصنني  ووفن  ايناد، دار لسنان العنرب،  -
 بريوت. 

ن1425أبننو اننرا  ) - (. املتمينناي ا العنندد 1منناياو وأارننار ) -(.  طفلننو واعلعنناب اوليةو ينن  هنن
 1425الثالث والعشرون ن ذو القعد  

أمحنند إبننراهيد أمحنند، اودار  املدرفنني    اعلفينن  الثالثنن ، اوفننيندرو ، ميتثنن  املعننار  ا دوثنن ،  -
2002 . 

 (  قال عن الرابط 2010أارار اعلعاب اوليةو ي  ) -

thread.php?t= 45152 .http://mbc3forum.mbc.net/show 

(ا  قننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرابطا 2012اعلعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناب اوليةو ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ، ) -
  www.alukah.net/culture/0/416136 

روب والتواصل (. ا يا  االفةاضي  تساعد على عمليات التعليد والتد2009اخلليف ، هند ) -  -
نن 1430مجننادا اعو   2، اوثننن  14917مننا ال.ننري. ارونند  الننرو . العنندد  أبروننل  27 -هن

 م.  2009

، 15226(. هناك حيا  افةاضي  رائع .  ارود  النرو . العندد 2010ا ضي ، ووف  ) -
 م.2010مارس  2 -هن 1431ربيا أول  16الثالاثء 

ب اوليةو يننن  أرع  عاليننن  ررننند الدرافننن   النننثال  (. فنننوأل اعلعنننا2009النفيعنننم، منيننن  )  -
رول. ارونند  االصتصننادو . العنندد 1700فتيشننن وامننيد بننو  أمثرهننا مثيعننا  وأفننعارها تصننل إ  

 . 2009وناور  07ه املوافق1430حمرم  10، اعربعاء 5567

http://www.alukah.net/culture/0/416136
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( ، املخننننننننناطر السنننننننننلثي  لىلعننننننننناب اوليةو يننننننننن  علنننننننننى اعطفنننننننننال،  2012أمنننننننننان اخلالننننننننند )  -
 www.kurrasa.com قال عن ا دليل املدارس السعودو   16/7/2012

( ، اعلعنناب اوليةو ينن    الرفولنن  املثيننر  ،  2007صننندول ، حممنند  و بنندو  ، رمضننان )  -
 ، عمان ا دار الفير للنشر والتوزوا . 1د

، اهليئننن  حسنن  مامنننل لنناء الننندون، الوطنينن    عننناا بننال هووننن  انندوت العوملننن  ، ميتثنن  اعفنننر  -
 .2000املصرو  العام  لليتاب، 

( . اآلاثر السننلثي  لىلعنناب اوليةو ين  علننم اعطفننال   2012حسنن عمننر رننامر منسنم )  -
املرحلننن  االبتدائيننن    مننندارس حمافظننن  مدونننن  النننرس عململيننن  العربيننن  السنننعودو  .  لننن  مليننن  الةبيننن  

 ( . 79) 2عملنصور  ز 

 .طف  علم العقل . االردن ا املنهلملراهق  ... ط.يان للعا( . ا 2016رضو  حممود ) -

(. اللعننب مينن  وصنقل النندماق، وورلننق املخيلنن ، 2012فنتيوارت بننراون، و مروسننتوفر فنون. ) -
نعر الننننرو  م )ابتسننننام حممنننند اخلضننننراء، املةمجننننون( الننننرو ا العثييننننان علننننرو  علتعاصنننند مننننا  وونننن 

 . حد  اعمرويي بينجيون اروب ،  يووورك، الوالوت املت

( . االجتاهنننات النفسننني  للمننندراء واملدرفننن  واملررننندون  نننو  1995فنننعيد بنننن علنننم  فنننا )  -
التواين  واوررنناد الرنالم   منندارس التعلنيد العننام عململين  العربينن  السنعودو  . درافننات تربوونن  . 

10(79 . ) 

اعت العصر ،  لن  العلنوم ( . العصر ، اودمان علم او ة ت ا اضرر 2015فليم  محود  ) -
 ( .21او سا ي  واالاتماعي  ) 

( ، املندال   الةبين  املقار ن  و ظند التعلنيد ، ميتثن   2014صال  عثد ا ميند مصنرفم )   -
 الررد ، اململي  العربي  السعودو  ، الرو  .
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 (. التعننننر  علعنننناب الفينننندوو اننننيد اوليةو ينننن 2015عثنننند الصننننادأل حسننننن عثنننند الصننننادأل ) -
وعالصتن  علعنن  لندا املننراهق  ا درافن  مقار ن  بن  طننالب املندارس الثا وون    مصنر والثحننرون. 

 .(429)35حوليات اآلداب والعلوم االاتماعي  ، 
 

(. تصنني  إفنالمم مقنة   ماون  اعطفنال 2014. عثد هللا بنن عثند العايوناي اهلندلق. )ف,اونر  -
وء مقاصنننند الشننننروع  اوفننننالمي  املتعلقنننن   فنننن  والشننننثاب مننننن ارننننر اعلعنننناب اوليةو ينننن    ضنننن 

 (1)   26الضروروت اخلمس.  ل  العلوم الةبوو  ، 

( اجيابيننات وفننلثيات اعلعنناب اوليةو ينن   2013عثند هللا بننن عثنند العايونناي اهلنندلق. )أبروننل     -
 .( 138ودوافا ممارفتها من واه   ظر طالب التعليد العام مبدون  الرو  ) 

( . القنيد املتضنمن  للمواطنن    اعلعناب اوليةو ين  2015اصر راضنم حممند حسنن )عثد الن -
 ( . 96)  16وعالصتها عورهاب اوليةوين . الثقاف  والتنمي  

( . تعلمهنند ا  ظننر    تعلننيد النندول العشننر اعوائننل    ننال 2014عننايام بننن حممنند النندايل ) -
 دار العربي  للعلوم .التعليد ع, تعليمهد اعفافم . لثنان ا ال

( . أثر معرينات ومظناهر  تمنا املعرفن  علنم الرفنل صنحيا  2012عصام بن حيم الفياليل ) -
 ( .44وااتماعيا و فسيا  .  و  تما املعرف  )

(. حيننا  أفضننل بننال وستيشننن، رفننال  اوفننالم ت افتعراضنن  بتننارو  2010عننالء أبننو العننن  ) -
طا علننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراب 1432ذو القعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند  ،  27

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502 

درافنننن   -(. املخنننناطر اوعالمينننن  والثقافنننن  للرفننننل  1995فاطمنننن  ووفنننن  القلينننن . )أبروننننل    -
 اعبعاد السلثي  لثعض اعلعاب املستحدث  على الرفل املصر  ا 

واعمنان( القناهر ا  ) الفيدوو ايد (. املؤمتر السنو  الثالث ) الرفل املصر  ب  اخلرر
 .اامع  ع  مشس وهيئ  اوراث  اوفالمي  العاملي  -معهد الدرافات العليا للرفول  

(. الرفننننل واو ة ننننت ا التضنننناو  بنننن  حنننندود التنشننننئ  وافتشننننياالت 2016فنننناواي   لنننن . )-
 (.25)7اودمان.  ل  الرفول  والتنمي ، 
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ن علنننننى اعلعننننناب اوليةو يننننن  وعالصتننننن  (. اودمنننننا2016فرحنننننان عثننننندالعايواي )نننننري الننننندرعان) -
اامعن   -عملشيالت اعمادميي  واالاتماعي  واال فعالي  لدا طلث  املدارس. اعردنا ملين  الةبين 

 .الريموك
 قنننننننننننننننننال عنننننننننننننننننن النننننننننننننننننرابطا  2014منننننننننننننننننرب لننننننننننننننننناء،  روننننننننننننننننن  اعلعننننننننننننننننناب اوليةو يننننننننننننننننن  ،   -

pensandbooks.com/article.php?0d=685                                      

(. اال عيافننات الةبوونن  الفننتخدام اعطفننال لىلعنناب 2015ماانند حممنند الايوننود . )أبروننل   -
اوليةو ي  مما وراها معلمو أولياء أمور طلث  املدارس االبتدائي  عملدون  املننور .  لن  اامعن  طيثن  

 (.1)10)العلوم الةبوو (، 

اجتاهات تالميذ الص  اخلامس االبتدائم .( 2012 )مأرب حممد املو  ، مليع  حممد العثيد -
، عنندد  14 ننو اعلعنناب اوليةو ينن  ،  لنن  اننرا للثحننو  والدرافننات  ، اعردن  ، اعردن ، 

 ااص  . 
( .  أضرار اعلعاب اوليةو ي  واليمثيوتر على 2013حممود ا اج صافد حممد )فثتم, ،  -  -

 (. 44  موصليات )اعطفال وميفي  االرتقاء منها ،  ل
( ، هيننل ، مليفننورد ، فننلثيات واجيابيننات اعلعنناب اوليةو ينن ،   افتعراضنن  2010)  Maiمننم  -

  .هن على الرابطا25/12/1432بتارو  
Htt://alexmedia .forums motions . com / t150-topic  

فسني  لند  طلثن  ( . إدمان او ة نت وعالصتن  علشنعور علوحند  الن2013حممد امحد راه  )-
 ( . 36)3امامع    فلسر  . درافات عربي    الةبي  وعلد النفس . 

(. إدمننان املخنندرات واملسننيرات بنن  الواصننا واخليننايل مننن منظننور 2012حممنند فتحننم حممنند. ) -
 التحليل النفسم اوملينييم. القاهر ا ميتث  اعجنلو املصرو .

اجتاهننات عاملينن    اوررنناد املدرفننم واملهنن     ( .2000حممنند عثنند ا مينند الشنني  محننود ) -
فووسنننرا . ااتمنننا  اننن,اء التوايننن  املدرفنننم  –أملا ينننا  -برورا ينننا –املرحلننن  الثا ووننن  منننوذج أمروينننا 

واملهننن    املرحلننن  الثا ووننن    ضنننوء التجنننارب العربيننن  والعامليننن  . الثحنننرونا املنظمننن  العربيننن  للةبيننن  
 والثقاف  والعلوم.

(. إجيابيات اعلعناب اوليةو ين  النا ميارفنها أطفنال الفئن  2016فليد إبراهيد إبراهيد )  داء -
( فننوات وفنلثيا ا مننن واهن   ظنر اعمهننات ومعلمنات رو  اعطفنال. رفننال  3 -6العمرون  ) 

 .ملي  العلوم الةبوو   -مااستري، اعردنا اامع  الشرأل اعوفط 
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ان ا فثا اروات للتخلص من اودمان ) بسام ابو زود ( . هايمي  اودم2015ال س دوزوز )-
 املةمجون( . الرو  ا العثييان للنشر . –
http://ar.wikipedia-، علنى النرابطا  2016وويثيدو املوفوع  ا ر  ، لعث  إليةو ين ،  -

org/wiki/2016 
(. فاعلينننننن  اعلعنننننناب اوليةو ينننننن  واعلعنننننناب 2014)مننننننارس   وفننننننر فننننننيد حسننننننن مهنننننند . -

االاتماعين     نال العلنوم   تنمين  عملينات التفينري اعفافني  وحنب االفنترال  لندا أطفنال 
 (.2)17مرحل  الرو .  ل  الةبي  العلمي ، 
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