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 ممخص

كعبلقتو  ،سمكؾ العدكانيتأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى ال إلى التعرؼ ةىدفت الدراس     

في  ،لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية ،بأساليب المعاممة الكالدية

عمؿ ك )الجنس،  في ضكء المتغيرات المستقمة ،مف كجية نظر الكالديف ،محافظة راـ اهلل كالبيرة

عدؿ ممارسة األلعاب اإللكتركنية مك عدد األبناء، ك المؤىؿ العممي، ك مستكل الدخؿ، الكالديف، 

أمر  ( كلي353كتككنت عينة الدراسة مف ) ،المنيج الكصفي االرتباطيالباحثة  كاستخدمت ،(يكميان 

 أظيرت نتائج الدراسة أف  ك . الطبقية اختيرت بالطريقة العشكائية .2019/2020خبلؿ العاـ الدراسي 

 ،(%58.6) جاءت بنسبة ،دكاني كانت متكسطةلعاب االلكتركنية عمى السمكؾ العتأثير ممارسة األ

كاآلتي: األسمكب  كأظيرت النتائج أف أبرز أساليب المعاممة الكالدية جاءت مرتبة تنازليان 

 بتقدير %(72.2) كاألسمكب االستقبللي بنسبة ،بتقدير مرتفع %(84.0)بنسبة بمغت ،الديمقراطي

بتقدير %( 59.8) ةألسمكب الرفضي بنسبكا ،بتقدير متكسط %(61.4) كاألسمكب التسمطي ،متكسط

عاب في متكسطات تأثير ممارسة األل متكسط. كبينت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان 

كأظيرت  ،عمؿ الكالديف(ك مستكل دخؿ الكالديف، ك المؤىؿ العممي،  تعزل لمتغيرات ) ،االلكتركنية

الح الذككر، كمتغير عدد األبناء لصالح تعزل لمتغير الجنس لص النتائج كجكد فركؽ دالة احصائيان 

، لصالح أكثر مف ساعتيف ،أربعة أطفاؿ فأكثر، كمتغير معدؿ ممارسة األلعاب االلكتركنية يكميان 



 ف
 

تعزل  ،في متكسطات أساليب المعاممة الكالدية ،كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 

(. بينما معدؿ ممارسة األلعاب االلكتركنية يكميان ك ف، مستكل دخؿ الكالديك عمؿ الكالديف، ) لمتغيرات

إذ جاءت الفركؽ في األسمكب الرفضي  ؛باختبلؼ متغير الجنس ،كانت الفركؽ دالة احصائيان 

متغير  كجاءت فيناث. لصالح اإل جاءت بينما في األسمكب الديمقراطي ،كالتسمطي لصالح الذككر

متغير كفقان ل ت الفركؽككان، كالماجستير فأعمىس ريك كالك باللصالح كؿ مف الدبمكـ ك  ،المؤىؿ العممي

ف كثبلثة أطفاؿ كأربعة أطفاؿ فأكثر. كذلؾ أظيرت النتائج كجكد يلصالح كؿ مف طفم ،عدد األبناء

كبيف  ،بيف تأثير ممارسة األلعاب االلكتركنية عمى السمكؾ العدكاني ،عبلقة ارتباط دالة إحصائيان 

سمكبيف أل أثر داؿ إحصائيان  كالرفضي كالتسمطي، كبينت النتائج كجكد األسمكب االستقبلليكؿ مف 

 .كالرفضي ،األسمكب التسمطي :ىما، فقط مف أساليب المعاممة الكالدية

تعزيز رقابة الكالديف عمى األبناء مف خبلؿ متابعة بضركرة  عمى النتائج، تكصي الدراسة كبناءن 

 المسمكح بيا. اإللكتركنية ضكابط لؤللعاب كضع، ك كأبعادىا اإللكتركنية نكعية األلعاب

 لعاب االلكترونية، السموك العدواني، أساليب المعاممة الوالدية. الكممات المفتاحية: األ 
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Summary 

This study aims to id explore the effect of playing electronic games on aggressive 

behavior and its relationship to the styles of parental treatment among a sample of lower 

basic stage students in governmental schools in Ramallah and Al-Bireh Governorate 

from the parents' point of view  in relation to the independent variables (gender, 

parental work, educational qualification, number of children and the average daily use 

of electronic games).The researcher used the descriptive correlational design on a 

sample of (353) parents  chosen through the stratified random sampling during the 

academic year 2019/2020. The results showed that the effect of playing electronic 

games on aggressive behavior was moderate at a rate of (58.6 %), and that the most 

prominent parental treatment styles were ranked in a descending order as follows: the 

democratic style scored a high rate of (84.0%), the independent style scored a moderate 

rate of (72.2%),the dictatorial style scored a medium rate of (61.4%) and the rejection 

style scored a medium rate of  (59.8%). The results also showed that there were no 

statistically significant differences in the average of the effect of playing electronic 

games due to the variables (educational qualification, the level of parents' income, and 

parents’ job).However, the results showed statistically significant differences due to the 

gender variable in favor of the males, and the variable of the number of children in 

favor of four children or more, and the variable of rate of playing games  in favor of 

more than two hours. The results also showed that there were no statistically significant 

differences in the averages of parental treatment styles due to the variables (parents’ 

job, parents’ income, and the average daily use of electronic games). On the other hand, 

there were statistically significant differences with reference to gender in relation with 

the rejection and dictatorial style in favor of the males, whereas in the democratic style, 

the differences were in favor of the females. With regard to the educational qualification 

variable the differences were in favor of the diploma, BA and postgraduate studies. In 

terms of the number of children variable the differences were in favor of two children, 

three children, and four children or more. The results also showed a low correlational 

relation with non- statistical differences between the effect of playing electronic games 



 ق
 

on the aggressive behavior and the democratic style, whereas the relationship was 

negative and reciprocal. Nevertheless,  there were statistically significant differences 

between the independent style, rejection and dictatorial style. The results, furthermore, 

showed a statistically significant effect of only two parental treatment styles, namely the 

dictatorial style  and the rejection  style. 

     Based on the results, the study recommended the need to strengthen parental control 

over children through monitoring the quality of electronic games as well as setting 

controls for permitted electronic games. 

 

Keywords:  Electronic Games,  Aggressive Behavior, Parental Treatment Styles. 
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 الفصل األول

 تياخمفية الدراسة ومشكال 

 مةالمقد   1.1

ت تطكرات معرفية كتكنكلكجية، فرضت نفسيا عمى مختمؼ األنظمة، منيا تكاجو المجتمعا

كخاصة بعد ثكرة االتصاالت في العالـ في الربع األخير مف القرف  ،النظاـ التربكم كالتعميمي

العشريف، حيث انتشرت كسائؿ اإلعبلـ الحديثة كالتكنكلكجيا الرقمية في شتى أنحاء العالـ، كفي 

المعرفية  ر يجد الشخص نفسو يتعامؿ مع كـ ىائؿ مف التغيرات كالتطكراتظؿ ىذا التطكر الكبي

كنشر تكعية كبيرة بيف الناس كخاصة  ،التكنكلكجية، كىذا يستدعي اىتماـ كبير مف المجتمعك 

 األطفاؿ. 

كمستحدثاتيا،  سمكؾ األفراد، كفي مكاكبتيـ لمتكنكلكجيا عمىتغيرات كبيرة  تفرض كبذلؾ

كالتي تطكرت بشكؿ ممفت لمنظر، فأصبح األطفاؿ يمعبكف باستخداـ ، لمحكسبةفانتشرت األلعاب ا

( Black Berryاألجيزة اإللكتركنية المتكافرة بيف أيدييـ كأيدم أكلياء أمكرىـ، كاليكاتؼ الذكية مثؿ )

 Play( ك)Game Boy( ك)Xbox( ك)Wii( كالحكاسيب المحمكلة مثؿ )Calaxy( ك)I Phoneك)

station2004، ( )الغزك). 

إلنيا تقدـ  ؛إذ يقضكف معظـ كقتيـ عمييا ؛األطفاؿ يعشقكف األلعاب اإللكتركنية بشكؿ كبيرف 

لى تصؿ بيـ إ ،، لكف بعض األطفاؿ يتعمقكف بيا بشكؿ مخيؼثارةليـ عنصر التحدم كاإل

 ((Divan, 2012 ديفاف ( كدراسة2013مثؿ دراسة اليدلؽ) حيث كجدت العديد مف الدراسات؛ المرض

ثيرات كذلؾ تأ ،يؤدم إلى اضطرابات سمككية ،لعب األطفاؿ باأللعاب االلكتركنية لفترة طكيمة أف  

، رؽ ليـكاأل ،كالقمؽ ،يخمؽ التكتر ،إلف ممارسة األلعاب لفترة طكيمة؛ سمبية عمى صحة الجسـ



3 
 

ؤدم مما ي ؛إلثارة نشاطات محدكدة األمركمستعد  ،كيصبح أكثر حساسية ،يحفز الجياز العصبيك 

 .(Zamani, Chashmi, and Hedayati, 2009) كتركيبية في الجياز العصبي ،ظيفيةإلى تغيرات ك 

ثار التي تحدثيا يتساءؿ الشخص عف اآل ،كفي خضـ ىذا اإلىتماـ الكبير باأللعاب اإللكتركنية

، ؿلما ليا مف تأثيرات قكية عمى صحة الطف؛ األطفاؿكبالذات عمى  ،ىذه األلعاب عمى البلعبيف

ال تخمك ، ك فييا سمبيات: فاأللعاب سبلح ذك حديف؛ كشخصيتو بشكؿ عاـ ،كلغتو ،و كسمككوكقيم

 (. 2004، كالصايغ كالسعدمأبك طالب ( ان ضمف اإليجابيات أي

كبير  بشكؿتؤثر ف األلعاب االلكتركنية إ"( Patric and Kooke,1993) باترؾ ككككؾشار كما أ

ذا يتفؽ مع دراسة ىك  .التمييز بيف الخياؿ كالكاقع ى قدرتو عمىكعم ،لمطفؿاألداء المدرسي  عمى 

 ،أظيرت أف األلعاب اإللكتركنيةالتي  ،(Skion and Berthelsen, 1996) (بيرثيمسيف) ك (سككيف)

 (. 13: 2009 سراج،) "تؤدم إلى االنسحاب عف الكاقع

( ىدفت Andrew and Przbylski, 2014) ( برزبيمكسي) ك ( اندرك) ىا اكفي دراسة أجر      

التي تكفرىا ىذه األلعاب لمبلييف ، كنيةر مخاكؼ الكثير مف بعض ألعاب المغامرة اإللكت إلىالتعرؼ 

عمى  لمتعبير عف مخاكؼ مف أف بعض األلعاب كخاصة العنيفة منيا، قد تؤثر سمبان  ؛األفراد

كيبرز بيف األفكاج  ،كاففأظيرت نتائج الدراسة أف االعتقاد مكزع بشكؿ عادم بيف الس ،المجتمع

 .  لعاب الكاقعيةكأكلئؾ الذيف يفتقركف إلى تجربة األ ،الديمغرافية التي لـ تكبر مع ىذه األلعاب

لمميؿ إلى  ؛درجة مرتفعة كجكد( 2020) ( المجالي) ك ( الكريمييف) ك (الجبكر) كبينت نتائج     

، كذلؾ ىناؾ عبلقة ارتباط مكجبة دالة ردففي األ ( البكبجي) لدل األبناء الممارسيف لمعبة  ،العنؼ

 كدرجة الميؿ لمعنؼ لدل األبناء.  ،( البكبجي) بيف اآلثار السمبية لمعبة  حصائيان إ

يككف نتيجة  ،السمكؾ العدكاني الذم يصدر عف الطالب إف  ( إلى 2007شير الذعبي )يك      

كؾ العدكاني صفة الزمت المجتمع منذ لتأثير العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كاألكاديمية، فالسم
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، إنما نسبي يتحدد بعكامؿ كثيرة مثؿ: المكاف حتى يكمنا ىذا، كىك ليس فعؿ ثابتقديـ األزؿ 

 . كالزماف

 يشجعكفتككف عف طريؽ القدكة أك التقميد، فيـ  ،الطريقة التي يتعمـ بيا األطفاؿ العدكانية إف       

)منصكر  باء أك المعمميفأك مف اآل ،أك النادم از،ي التمفكربما يككف ىذا ف، ذلؾ فعؿاآلخريف 

 (. 2003كالشربيني، 

التي تقدـ لمطفؿ مادة معرفية تطرح القيـ العميا عماؿ المفرط لؤللعاب اإللكتركنية، اإلستف      

كتجعؿ اإلنساف  ،أف يحمي ىذه القيـ الجديدة البيمكانية، كنمكذج لمطفؿ الذم يناط بو، لئلنساف

باستخداـ  الطفؿذلؾ يتكلد لدل  . كمع(2013 )خميفة، كاألنانية كاإلنعزالية سمككان  ،بدأكالقيـ م ،سمعة

أدت إلى أنماط سمككية غير  ،التي إذا تكررت كاشتدت ،بعض اإلضطرابات السمككيةىذه األلعاب 

 لؤلطفاؿمميف باء كالمعمف اآل خاصان  كعندئذ تطمب تعامبلن  ،رسةسكاء كاف في البيت أك المد ،تكيفية

 .(2013المشكميف )نعيـ، 

يساعد في نمك شخصيتو  كىذا ،مف حيث تربيتو كتكجييو ،لمكالديف دكر كبير في حياة الطفؿك 

عد إال أنيا ت   ،. كعمى الرغـ مف تعدد كتنكع أساليب المعاممة الكالدية كاختبلفيا بيف األسرةسميمان  نمكان 

 (.2006)الحكسني،  حي نفسي لمطفؿالعامؿ األساسي كالداعـ المتيف لبناء صر 

تككف بحسب تأثيرىا عمى نمك الطفؿ  ،ف تعدد األساليب التي يستخدميا الكالداف مع أبنائيـكما أ

كالتي تككف  ،كتنشئتيـ ،الكالديف يستخدمكف أساليب مختمفة في رعاية أبنائيـ ف  إ إذ ؛كجسديان  نفسيان 

 .(2007)المسحر،  دراءكاالز كالعقاب البدني  ،ما بيف الحب كاالىتماـ

كالمعاممة الكالدية الصعبة مف قبؿ الكالديف  ،استخداـ األساليب السيئة أف  ( 2005ل عباس )ير ك 

 ،القسكة :كمف ىذه األساليب ،ر عمى صحتيـ النفسية كاالجتماعيةتؤثر كبشكؿ كبي ،لؤلبناء

 أف  ( 2002أنكر )كيشير د. ىؿ الشديكالتسا ،نقص الرعايةك ، الحماية الزائدةك  اإلىماؿ،ك  ،التسمطك 
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. كما أكضح كتككيف شخصيتو ،لة عف تربية الطفؿاألسرة مف أىـ المؤسسات االجتماعية المسؤك 

 بسبب تنشئة اجتماعية غير سكية. ( أف االحباطات كالتكترات المكجكدة لدل الطفؿ2003) حامد

في غرس  جكىريان  كران تمارس د ،األسرة بكصفيا أكلى المؤسسات اإلجتماعية الناقمة لمثقافةف

التي تمجأ إلييا في القياـ بالدكر  ،أك كفيا لدل الطفؿ مف خبلؿ األساليب المتنكعة ،الميكؿ العدكانية

 (.2003 ،الشربينيك  رة اإلجتماعية )منصك المنكط بيا في عممية التنشئ

عمى لعاب االلكتركنية لدل االطفاؿ، كتأثيرىا ؤلكجكد تأثيرات سمبية ل ،كيتضح مما سبؽ

ألطفاليـ، كأساليب التعامؿ السمكؾ العدكاني، كلكف تبقى ىذه األلعاب مرتبطة بمتابعة الكالديف 

 معيـ.

 

  وأسئمتيا مشكمة الدراسة 0:1

كقات كبيرة كمبلحظتيا لقضاء األطفاؿ أ ،التربية كالتعميـفي مجاؿ  ةالباحث مف خبلؿ عمؿ

السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ، كبعد الكالديف عف يقضكنيا كىـ يمعبكف األلعاب اإللكتركنية، ككثرة 

كمف ىنا أطفاليـ، كضعؼ المعاممة السميمة معيـ، كجدت تأثيرات كانعكاسات كبيرة عمى األطفاؿ، 

  استدعى البحث كالدراسة بيذا الجانب.

 ،عد حاجة فطرية لدل األطفاؿي   ذافي، ممارسة المعب كماؿ يكميـ دكفال يستطيعكف إ فاألطفاؿ

ظيرت  ،، كلكف مع التقدـ كالتطكر التكنكلكجيكمف قبميـ أجدادنا يمارسكف المعب ؤناكاف آبا دقف

، مف خبلؿ قضاء ساعات طكيمة بيف أسكارىا ،دمنيف عميياأصبح أطفالنا م ،ألعاب إلكتركنية حديثة

ف األمر الذم يسيـ في اكسابيـ سمككيات كممارسات سمبية تؤثر عمييـ. كىذا ما أكدتو كثير م

 ،أبك العينيف ك؛ 2007 ،ك بكفمجة ؛2008 ،ك الشحركرم ؛2013 ،اليدلؽ)دراسة  :الدراسات مثؿ

2010). 
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أسيمت  ،متعددة مف نكاح   ،ظيرت آثار مختمفة عمى سمكؾ األطفاؿ الممارسيف ليا ،كنتيجة لذلؾ

كتركنية عمى اإللممارسة األلعاب  تأثيرلمتعرؼ عمى  ؛في الدعكة إلى القياـ بدراسة ليذه الظاىرة

كعبلقتو  ،لدراسة تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية؛ الباحثة األمر الذم دفع .السمكؾ العدكاني

 : اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي تمحكرت مشكمة الدراسة فيك ، بأساليب المعاممة الكالدية

اليب المعاممة وعالقتيا بأس ،ما تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني

 والبيرة ة رام اهللمحافظ في مدارس ،طمبة المرحمة األساسية الدنياعينة من الوالدية لدى 

 ؟من وجية نظر الوالدين ،الحكومية 

 كقد انبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

عينة مف لدل  ،دكانيممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العتأثير ما مستكل  السؤال األول:

مف كجية نظر  ،الحككمية  رةيكالب طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس محافظة راـ اهلل 

 الكالديف؟

لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية  ،أساليب المعاممة الكالدية شيكعان ما أبرز  السؤال الثاني:

 مف كجية نظر الكالديف؟ ، الحككمية في مدارس محافظة راـ اهلل كالبيرة ،الدنيا

تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية مستكل إحصائية في ذات داللة  ىؿ تكجد فركؽ السؤال الثالث:

محافظة راـ اهلل  مبة المرحمة األساسية الدنيا في مدارسطعينة مف لدل  ،عمى السمكؾ العدكاني

عمؿ ك المؤىؿ العممي، جنس، ك ال) : تمف كجية نظر الكالديف تعزل لمتغيرا ،الحككمية كالبيرة

 ؟(معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية يكميان ك ، األبناءمكالديف، كعدد مستكل الدخؿ لك ، الكالديف

عينة  لدل ،أساليب المعاممة الكالديةمستكل إحصائية في ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  السؤال الرابع:

كجية نظر مف  الحككمية، كالبيرةفظة راـ اهلل محا طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس مف 



7 
 

الجنس، كالمؤىؿ العممي، كعمؿ الكالديف، كمستكل الدخؿ لمكالديف، كعدد ): تعزل لمتغيرات ،الكالديف

 ؟(معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية يكميان األبناء، ك 

عمى السمكؾ إللكتركنية تأثير ممارسة األلعاب اؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف ى السؤال الخامس:

في مدارس  ،طمبة المرحمة األساسية الدنياعينة مف  لدل ،كأساليب المعاممة الكالدية ،العدكاني

 ؟مف كجية نظر الكالديف ،الحككمية  كالبيرة اهلل  ة راـمحافظ

 

 فرضيات الدراسة 3:1

 :رية اآلتيةالفرضيات الصف )الثالث، كالرابع، كالخامس(، فقد صيغت سؤاؿال لئلجابة عف

متكسطات في  (α>0.05) عند مستكل الد اللة إحصائي ةال تكجد فركؽ ذات داللة  الفرضية األولى:

طمبة المرحمة  عينة مف لدل ،تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكانيمستكل 

تعزل  ،الكالديف مف كجية نظر ،الحككمية  كالبيرة في مدارس محافظة راـ اهلل ،األساسية الدنيا

 .لمتغير الجنس

متكسطات في  (α>0.05) الد اللة عند مستكل إحصائي ةال تكجد فركؽ ذات داللة  :الثانيةالفرضية 

طمبة المرحمة  عينة مف  لدل ،تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكانيمستكل 

تعزل  ،الديفمف كجية نظر الك  ،حككمية ال كالبيرة في مدارس محافظة راـ اهلل ،األساسية الدنيا

 .لمتغير المؤىؿ العممي

( في متكسطات α<0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستكل الد اللة ) :الثالثةالفرضية 

طمبة المرحمة عينة مف لدل  ،مستكل تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني

تعزل  ،مف كجية نظر الكالديفالحككمية كالبيرة  محافظة راـ اهلل  في مدارس ،األساسية الدنيا

 .عمؿ الكالديفلمتغير 
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( في متكسطات α<0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستكل الد اللة ) :الرابعةالفرضية 

 طمبة المرحمة عينة مف  لدل ،مستكل تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني

تعزل  ،مف كجية نظر الكالديف ،الحككميةكالبيرة في مدارس محافظة راـ اهلل  ،األساسية الدنيا

 .مستكل الدخؿ لمكالديفلمتغير 

( في α<0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستكل الد اللة ) :الخامسةالفرضية 

طمبة  عينة مف  لدل ،لعدكانيمتكسطات مستكل تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ ا

 ،مف كجية نظر الكالديف ،الحككمية كالبيرةفي مدارس محافظة راـ اهلل  ،المرحمة األساسية الدنيا

 األبناء. عددتعزل لمتغير 

في  (α>0.05) عند مستكل الد اللة إحصائي ةال تكجد فركؽ ذات داللة  الفرضية السادسة:

طمبة  عينة مف  لدل ،اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني تأثير ممارسة األلعابمستكل متكسطات 

 ،مف كجية نظر الكالديف ،الحككمية  كالبيرةفي مدارس محافظة راـ اهلل  ،المرحمة األساسية الدنيا

 .معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية يكميان تعزل لمتغير 

متكسطات في  (α>0.05) تكل الد اللةعند مس إحصائي ةال تكجد فركؽ ذات داللة  :السابعةالفرضية 

في مدارس محافظة  ،طمبة المرحمة األساسية الدنيا عينة مف  لدل ،أساليب المعاممة الكالديةمستكل 

 .الجنسمف كجية نظر الكالديف تعزل لمتغير الحككمية،  كالبيرة راـ اهلل

متكسطات في  (α>0.05) لةعند مستكل الد ال إحصائي ةال تكجد فركؽ ذات داللة  الفرضية الثامنة:

في مدارس محافظة  ،طمبة المرحمة األساسية الدنياعينة مف لدل  ،أساليب المعاممة الكالديةمستكل 

 .مف كجية نظر الكالديف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،الحككمية كالبيرة راـ اهلل
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( في α<0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستكل الد اللة  :التاسعةالفرضية 

في مدارس  ،طمبة المرحمة األساسية الدنياعينة مف متكسطات مستكل أساليب المعاممة الكالدية لدل 

 .عمؿ الكالديفتعزل لمتغير  ،مف كجية نظر الكالديف ،الحككمية كالبيرةمحافظة راـ اهلل 

( في متكسطات α<0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستكل الد اللة ) :العاشرةالفرضية 

في مدارس محافظة  ،طمبة المرحمة األساسية الدنيا عينة مف  لدل ،مستكل أساليب المعاممة الكالدية

 .مكالديفلدخؿ مستكل التعزل لمتغير  ،مف كجية نظر الكالديف، الحككمية كالبيرةراـ اهلل 

( في α<0.05د اللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي ة عند مستكل ال: ةالحادية عشر الفرضية 

في  ،طمبة المرحمة األساسية الدنياعينة مف  لدل ،متكسطات مستكل أساليب المعاممة الكالدية

 .عدد األبناءتعزل لمتغير  ،مف كجية نظر الكالديف ،الحككمية كالبيرةمدارس محافظة راـ اهلل 

في  (α>0.05) لد اللةعند مستكل ا إحصائي ةال تكجد فركؽ ذات داللة  :ةالفرضية الثانية عشر 

في مدارس  ،الدنيا لدل طمبة المرحمة األساسية ،أساليب المعاممة الكالديةمستكل متكسطات 

معدؿ ممارسة الطفؿ تعزل لمتغير  ،مف كجية نظر الكالديف ،الحككمية كالبيرة محافظة راـ اهلل

 .لؤللعاب اإللكتركنية يكميان 

( بيف α<0.05باطية دالة إحصائي ان عند مستكل الد اللة )ال تكجد عبلقة ارت:ةالثالثة عشر الفرضية 

أساليب المعاممة  ككؿ أسمكب مف ،تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكانيدرجتي 

الحككمية،  كالبيرة في مدارس محافظة راـ اهلل ،طمبة المرحمة األساسية الدنيا عينة مف لدل ،الكالدية

 .فمف كجية نظر الكالدي

بتأثير  ،ال تكجد أية مساىمة لكؿ مف أساليب المعاممة الكالدية في التنبؤ: ةالفرضية الرابعة عشر 

 ،لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا ،ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني

 مف كجية نظر الكالديف. ،الحككمية في مدارس محافظة راـ اهلل كالبيرة



11 
 

 اف الدراسة أىد 4:1

 الد راسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية: سعت ىذه

عينة مف  لدل ،تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني مستكل إلى ؼالتعر   .1

كجية نظر  مف ،الحككمية كالبيرةرس محافظة راـ اهلل في مدا ،طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 .الكالديف

في  ،طمبة المرحمة األساسية الدنياعينة مف  لدل ،يب المعاممة الكالديةأسالمستكل  إلى ؼالتعر   .2

 مف كجية نظر الكالديف. ،الحككمية كالبيرة مدارس محافظة راـ اهلل

طمبة  عينة مف  لدل ،فركؽ تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكانيتحديد  .3

 ،مف كجية نظر الكالديف ،الحككمية كالبيرةاهلل المرحمة األساسية الدنيا في مدارس محافظة راـ 

الجنس، كالمؤىؿ العممي، كعمؿ الكالديف، كمستكل الدخؿ )متغيرات الدراسة: باختبلؼ 

 .(معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية يكميان لمكالديف، كعدد األبناء، ك 

في  ،رحمة األساسية الدنياطمبة المعينة مف  لدل ،في أساليب المعاممة الكالديةتحديد الفركؽ  .4

: باختبلؼ متغيرات الدراسة ،لكالديفمف كجية نظر ا، الحككمية كالبيرة مدارس محافظة راـ اهلل

معدؿ الجنس، كالمؤىؿ العممي، كعمؿ الكالديف، كمستكل الدخؿ لمكالديف، كعدد األبناء، ك )

 .(ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية يكميان 

كأساليب المعاممة  ،ير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكانيتأثتقصي العبلقة بيف  .5

 كالبيرة محافظة راـ اهللفي مدارس  ،طمبة المرحمة األساسية الدنيا عينة مف لدل ،الكالدية

 مف كجية نظر الكالديف.الحككمية 
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لدل عينة مف  ،ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكانيلتأثير بياف فيما إذا كجد  .6

مف كجية نظر  ،الحككمية محافظة راـ اهلل كالبيرة في مدارس ،طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 الكالديف.

 

 ىمية الدراسةأ 5:1

 :في الجكانب اآلتية كالتطبيقيةالنظرية تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية   

طمبة المرحمة األساسية  :كىـ ،المدارستناكليا لفئة ميمة في مدراسة في ل النظرية األىميةتتمثؿ 

 كأيضان  ،اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكانيعبلكة عمى تناكليا لتأثير ممارسة األلعاب  ،الدنيا

، كتقصي مى طمبة المرحمة األساسية الدنياع ،اىتماميا بدراسة تأثير أساليب المعاممة الكالدية

 ،كأساليب المعاممة الكالدية ،سمكؾ العدكانيالعبلقة بيف تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى ال

كما تكمف أىميتيا النظرية في تكفير قاعدة معرفية متصمة ، دل طمبة المرحمة األساسية الدنيال

 اع القرار في كزارة التربية كالتعميـ.كصن   ،كأكلياءاألمكر ،يستفيد منيا الباحثكف ،بمتغيرات الدراسة

لتأثير ممارسة األلعاب في ككنيا تقدـ مؤشرات  ،ة الحاليةلمدراس األىمية التطبيقيةكتنبثؽ 

كخاصة في ظؿ ، قتيا بأساليب المعاممة الكالديةكعبل ،اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لؤلطفاؿ

ستسيـ لذا  ،اصة في مجاؿ األلعاب اإللكتركنيةكخ ،كالتكنكلكجي المعرفي التطكر السريع كالتقدـ

كما يفرض  ،عمى األلعاب اإللكتركنية لؤلطفاؿ التقميؿ مف ساعات المعب نتائج الدراسة الحالية مف

 ،الجسميةك  ،تنمي قدراتيـ العقمية ،ء كاألميات تكفير ألعاب كأنشطة لؤلطفاؿآلبااعمى المربيف ك 

لقرار في كزارة كصناع ا ،كالميتميف ،كالمتخصصيف ،كما ت مكف الباحثيف .كاالنفعالية ،كاالجتماعية

 .التربكية في المدارسكاستراتيجياتيـ  ،ستفادة مف نتائجيا في خططيـمف اال ،تعميـالتربية كال
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 حدود الدراسة ومحدداتيا 6:1

 ىذه الدراسة في إطار الحدكد كالمحددات اآلتية: أجريت

 .لطمبة المرحمة األساسية الدنياالكالديف عمى الدراسة  اقتصرتالحدكد البشرية:  .1

دارس المالكالديف لطمبة المرحمة األساسية الدنيا، في راسة عمى الد طبقت الحدكد المكانية: .2

 .كالبيرةمحافظة راـ اهلل في  ،الحككمية

 . 2020-2019العاـ في الفصؿ الثاني مف  الحالية الدراسة أجريت الحدكد الزمنية: .3

 الكاردة في الدراسة. كالمصطمحات  ،المفاىيـالدراسة عمى  اقتصرت الحدكد المفاىيمية: .4

ممارسة األلعاب  لتأثيرمقياس كىي:  ،دكات المستخدمةباأل تحددتدكد االجرائية: الح .5

كدرجة صدقيما كثباتيما، كالمعالجات كمقاييس ألساليب المعاممة الكالدية ، اإللكتركنية

 االحصائية المستخدمة.

دل مقيد بدالالت صدؽ كثبات األدكات المستخدمة، كم دارسة الحاليةتعميـ نتائج ال كما أف  

االستجابة المكضكعية ألفراد عينة الدراسة عمى ىذه األدكات مف جية، كعمى مجتمعات مشابية 

 لمجتمع الدراسة مف جية أخرل.

 

 لممصطمحات اإلجرائيةالتعريفات  7:1

التػػي ك ، أك عمػػى شاشػػة التمفػػاز شاشػػة الحاسػػكب ألعػػاب تعػػرض عمػػىىػػي " :األلعاااب اإللكترونيااة

إلسػتخداـ  ؛أك تحػد   ،لئلمكانػات العقميػة اسػتخداـ تحػد   عػف طريػؽ فػرد،عمػى ال كالسػركر البيجػة تدخؿ

 (.31 :2008 ،)الشحركرم "خبلؿ تطكير لمبرامج اإللكتركنية اليد مع العيف كيككف مف
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الدرجة التي سكؼ يحصؿ عمييا األبناء مػف كجيػة  عمى أنيا إجرائيان األلعاب اإللكتركنية كتعرؼ 

المعػػػدة لقيػػػاس تػػػأثير ممارسػػػة األلعػػػاب اإللكتركنيػػػة عمػػػى السػػػمكؾ  نظػػػر كالػػػدييـ فػػػي بنػػػكد االسػػػتبانة

 في ىذه الدراسة .  كالمستخدـالعدكاني 

ذاتػو،  فػرد آخػر أك اتجػاهيصدر عف أفػراد أك جماعػات الذم سمكؾ ال ذاؾ ىك" :السموك العدواني

مكاقػؼ الغضػب  توفرضػ ،غيػر مباشػر أك ، مباشػران سػمبيان  أك ، ايجابيػان ماديػان  أك لفظيان  بشكؿ سكاء كاف

ترتػػػب عميػػػو إلحػػػاؽ أذل  كأالممتمكػػػات أك الرغبػػػة فػػػي االنتقػػػاـ،   ك  ،أك اإلحبػػػاط أك الػػػدفاع عػػػف الػػػذات

") منصػػػػػكر خػػػػػرلبصػػػػػكرة متعمػػػػػدة بػػػػػالطرؼ اآلخػػػػػر أك األطػػػػػراؼ اآل ،أك نفسػػػػػي ،أك مػػػػػادم ،بػػػػػدني

 (154: 2003 ،كالشربييني

كؼ يحصػػؿ عمييػػا األبنػػاء مػػف كجيػػة الدرجػػة التػػي سػػ أنػػوعمػػى  ،ن إجرائيػػاالسػػمكؾ العػػدكاني عػرؼ كي

نظػػػر كالػػػدييـ فػػػي بنػػػكد االسػػػتبانة المعػػػدة لقيػػػاس تػػػأثير ممارسػػػة األلعػػػاب اإللكتركنيػػػة عمػػػى السػػػمكؾ 

 في ىذه الدراسة .  ةالعدكاني كالمستخدم

 ،ىػي تنظيمػات نفسػية يككنيػا األب كاألـ مػػف الخبػرات التػي يمػر بيػػا :أسااليب المعامماة الوالديااة

ي مختمػػؼ المكاقػػؼ الحياتيػػة إسػػتجابة األب أك األـ بصػػكرة مسػػتمرة تجػػاه الطفػػؿ فػػكتسػػيـ فػػي تحديػػد 

 .(52-51 :2006 مرشد،)
أنيا الدرجة التي سكؼ يحصؿ عمييا األبناء مف كجية  ،كتعرؼ أساليب المعاممة الكالدية إجرائيان 

 . في ىذه الدراسة ةدمكالمستخأساليب المعاممة الكالدية  في بنكد االستبانة المعدة لقياس نظر كالدييـ
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري 1.0

 الدراسات السابقة  0.0
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة إلطارا

كىما: تأثير ممارسة ، يتضمف ىذا الفصؿ الحديث بالتفصيؿ عف متغيرم الدراسة الرئيسيف     

أساليب المعاممة الكالدية، كذلؾ بالرجكع إلى األدب ؾ العدكاني، ك اب اإللكتركنية عمى السمك األلع

مف  النظرم كالدراسات السابقة، التي تحدثت عف ىذيف المتغيريف. كما يعرض الفصؿ عددان 

أجنبية، مع  ـمكبار، عربية أل ـسكاء لؤلطفاؿ أ ،الدراسات السابقة التي تناكلت ىذيف المتغيريف

 كاإلفادة منيا في الدراسة الحالية.  ،لتعقيب عمى نتائج ىذه الدراساتا

 

  النظري  اإلطار 1:0

  المعب وأىميتو مفيوم  1:1:0

 ،كالحركة ،النشاط :كىي، ، لكنيا تشترؾ في صفة كاحدةلمفيكـ المعبالباحثيف  تعددت تعريفات

 ؛اؿغير مكجو لؤلطف أك ،نشاط مكجوالمعب  أف  "( Goodكالدافعية. فقد عرؼ قامكس التربية لجكد )

كشخصياتيـ  ،، كما يستغمو الكبار حتى ينمك سمككيات األطفاؿمف أجؿ تحقيؽ المتعة كالتسمية

 .(185 :2002)حكاشيف،  "بأبعادىا العقمية كالجسدية كالجسمية كالكجدانية

ك سمككيـ يقكـ بو األطفاؿ حتى ينم ،( فقد عرفكه بأنو نشاط مكجو2001) أما بمقيس كمرعي

( بأنو أحد الغرائز 2007) . فيما يرل غياتلتحقيؽ المتعة كالتسمية؛ يةكقدراتيـ الجسمية كالعقم

 . يـ العقمية كالنفسية كاإلجتماعيةفي نمك قدرات تسيـالفطرية عند األطفاؿ التي 

يعبر عف حاجة  ،أك غير مكجو ،نشاط مكجو بأنو المعبيعر ؼ " (83:2004عبد اليادم )أما 

شباع الميؿ الفطرم لو، كىك ضركرة بيكلكجية في بناء كنمك الشخصية  ،فرد لبلستمتاع كالسركرال كا 
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كفي الغالب يككف بشكؿ اختيارم مف قبؿ الشخص، كأحيانا بدافع تعميمي. كيككف  ،المتكاممة لمفرد

مف  ؛ليوتجرم المبادرة إنشاط جسمي فكرم ( بأنو 2004مكثقي ) كتعرفو بيدؼ بناء ذات متكاممة.

نشاط خاص  ،كىك في حقيقتو ،أجؿ التسمية كالترفيو، كالتنفيس عف الطاقة الفائضة في الجسـ

، بغض النظر عف نتيجة كالنأم عف النشاطات اليكمية المألكفة ،ييدؼ لمتسمية ؛بأكقات الفراغ

 .النيائية المعب

ككسب  ،مة لمتعمـكىك كذلؾ كسي ،نشاط أساسي في الطفكلة المعب ( إلى أف  2002يشير خميؿ )ك 

 .كاالنفعالي لؤلطفاؿ ،كىك ضركرم لصنع التكازف النفسي ،المفاىيـ

يستغؿ فيو طاقة الفرد الجسدية  ،أنو نشاط يمارس بشكؿ فردم أك جماعيكيمكف تعريفو عمى 

 بيدؼ التسمية كاالستمتاع.  ؛كالذىنية

 

 أىمية المعب 1.1.1.0

 عبر التاريخ مف أفبلطكف حتى يكمنا ىذالؤلطفاؿ، تأكيد عمى ضركرة المعب كأىميتو  ىناؾ      

كفي تراثنا اإلسبلمي شكاىد كثيرة عمى مكانة المعب عند الطفؿ،  .كسيمة لممتعة كالتعمـباعتباره 

 ." التراب ربيع الصبياف ":يو كسمـ حيث يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عم

 ،طفاؿ في المؤسسات التربكيةتعتبر مرحمة الطفكلة مرحمة ليا خصكصية عالية في حياة األك      

في جميع أنحاء العالـ. كمف ىذه الخصكصية تنطمؽ التربية الحديثة لرؤية شاممة كمتكاممة في 

الجسمية، ك المغكية، ك االجتماعية، ك االنفعالية، ك الدينية، ك )األخبلقية،  كافة الجكانب النمائية لمطفؿ

ككذلؾ كضع  ،راعاة حاجات األطفاؿ كحقكقيـالجمالية(. كلتحقيؽ ىذا التكامؿ يجب مك العقمية، ك 

كدعـ الجكانب النمائية  ،فرص لمتطكرالبيدؼ تكفير ؛ المناىج التي تراعي ىذه الحاجات كالقدرات

  (.White, 2010) عند األطفاؿ
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 ؛تتـ بو عممية النمك كالتطكر ،ميمةكىك ضركرة بيكلكجية  ،مكافئة لمطفؿ -في ذاتو -عب فالم     

. كيقـك منو ميارتو الحركية كيتقكل جسمو فيكتسب الطفؿ ،جميع جكانب النمك أم أنو يخدـ

مفاىيـ التي كال ،كالرمكز ،لمصكر الذىنية ،كاستدعاء ،كاكتشاؼ ،بعمميات معرفية مف استطبلع

يتعمـ معاني كتراكيب لغكية ك  ،فيثرم قامكسو المغكم ،. كفيو يكجد أدائو المغكمككنيا كحداتت سبق

كيعبر عف انفعاالتو،  ،ر األب كاألـعندما يؤدم أدكا ،يقكـ بنشاط اجتماعي انفعالي ، كفيوجديدة

دكف خكؼ مف التعرض  ،كؿ ذلؾ بحرية تامة ،كىك يختبر أنكاع السمككيات التي تتبلئـ مع المكقؼ

كىك رمز  ،كالكشؼ عف قدراتيا كمكاىبيا ،لنتائج غير سارة ، كالمعب كسيمة لمتعبير عف الذات

كأما الطفؿ الذم ال يمارسو ىك دليؿ لكجكد  ،لعقمية كالنفسية كالجسدية لمطفؿ الذم يمارسوالصحة ا

 (. 2003 ،أك ضعؼ جسدم عنده )عكيس ،أك عقمي ،خمؿ نفسي

كضركرة  ،كمظير مف مظاىر سمككو ،عد حاجة فطرية لمطفؿتكمف أىمية المعب في أنو ي  كما      

 يساعد في نمكه جسميان ك  ،ـ كثير مف األشياء عف بيئتوألنو عف طريقو يتعم ؛مف ضركريات حياتو

ؽ نمك في تحقيبؿ يساعد  ،. فيك ليس مجرد قضاء كقت فراغكاجتماعيان  كانفعاليان  كعقميان  كمعرفيان 

 ،كالدينية ،يةىك كسيمة ليتعمـ مف خبلليا الكثير مف المفاىيـ العمم، ك الشخصية كالصحة النفسية لو

كرم لكؿ إنساف في كؿ بؿ ىك ضر  ،لمكبار المعب ليس ميمان  ال يعني أف   ذاكى .كغيرىا ،كالرياضية

  (.2002 )العناني، مراحؿ العمر

كيساعده في السيطرة عمى مخاكفو  ،الكتشاؼ العالـ مف حكلو ؛كما يكفر المعب فرصة لمطفؿ     

أىمية  ( عمى كجكد2009كيؤكد مكثقي )(. Hurwitz, 2003: 83مف خبلؿ قيامو بأدكار الكبار )

ككيفية التعاكف مع اآلخريف.  ،كحؿ المشاكؿ ،كذلؾ مف خبلؿ األلعاب الجماعية ،اجتماعية لمعب

بدؿ تكتس ،مما يخفؼ مف مشاعر الكره كالعدكانية ؛كلو دكر في تمكيف التكافؿ كالتعاضد مع الزمبلء
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كاكتساب المثؿ  ،بمشاعر الحب كالمكدة كالتسامح. كما أف الطفؿ يتعمـ التمييز بيف الحسف كالسيء

 .األخبلقية كتطبيقيا

، كنمك كفاءات تساعده عمى نمك الثقة كالمركنة التي يجعؿ الطفؿ يسيطر عمى عالمو كما أنو   

 ،ساعد الطفؿ عمى العمؿ في مجمكعات، فالمعب المكجو يلمكاجية تحديات المستقبؿ ،يحتاجيا

 . (Mohony, Harris and Eccles, 2006كيحؿ الصراع ) ،كيتفاكض معيـ ،يشارؾ اآلخريفك 

 

 أىداف المعب   0.1.1.0 

، فالطفؿ مييأ ال يمكف لئلنساف أف يعيش دكف المعب، كىذه حقيقة ال يمكف إنكارىا كتجاىميا

لمعب، فيك يساعد عمى تمبية حاجاتو النفسية في كؿ الصراعات كاالنفعاالت الداخمية،  فطريان 

 ؿ. فالمعب يحمؿ في طياتو أىداؼ كثيرة لمطف

اعؿ اآلباء يتيح فرصة لتف، ك في كالجسمي كاالجتماعي كالكجدانيمطمب أساسي لمنمك المعر  فيك

بداعو مف خبلؿ نمك الخياؿ كالبراعة الستخداـ إ؛ يكفر فرصة لمطفؿ، ك كالمعمميف مع األطفاؿ

 (. Tamis and Shannon, 2004) كالقكل الجسمية

فعمى سبيؿ المثاؿ  ،و كبطبعو كاف يمارس المعبكمنذ قدم اإلنساف ف  إ  (2002)ترل العناني ك 

  عف طريؽ تمثيؿ عممية الصيد.يمارس المعب  كاف الرجؿ قديمان 

 ،التي يجب أف يحصؿ عمييا الطفؿ ،أىـ الحقكؽالمعب يعتبر أحد  أف   ،كركمف الجدير بالذ

عة كعديدة كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ متنك  ،كيككف ذلؾ مف خبلؿ ممارسة المعب بحرية كتمقائية

 (. 2004لحة، صاحقيقيا )يسعى إلى ت
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( األىداؼ العامة التي يسعى الفرد إلى تحقيقيا مف خبلؿ 23-22 :2014كما كضحت العناني )

 كىي عمى النحك اآلتي:  ،ممارسة المعب

 إشعار الطفؿ بالمتعة كالبيجة كالسركر. .1

 تركيض الجسـ كتمريف العضبلت. .2

 متعمـ.ل تشكيؽ الطفؿ كتنمية استعداده .3

 بناء شخصية الطفؿ مف جميع النكاحي. .4

 كمعرفة العالـ المحيط بو. ،خريفمساعدة الطفؿ عمى فيـ ذاتو كتقبؿ اآل .5

 إعداد الطفؿ لمحياة المستقبمية. .6

 المساىمة في تعميـ الطفؿ الميارات االجتماعية. .7

 مساعدة الطفؿ عمى تعمـ المكاد الدراسية. .8

 .ة كمف الطاقة الزائدةالتخمص مف التكتر كاالنفعاالت الضار  .9

 .الطفؿ بطريقة مقبكلة اجتماعيان  إشباع حاجات .10

، كذلؾ مف خبلؿ كثير مف جكانب الحياة االجتماعيةتعمـ الي خبلؿ المعب أف مطفؿ مفليمكف ك      

التشاكر مع ك  ،كالتعاكف ،تتيح لو فرصة لتعمـ النمكذج األمثؿ في تشكيؿ العبلقات ،مكاقؼ حياتية

كمساعدتو عمى القياـ  ،كيفية التكيؼ مع اآلخريف عمى يساعد الطفؿكما  .آرائيـ كتقبؿ ،اآلخريف

 (. 2009 بك شعيرة،)أ الكثيرة كغيرىا مف األمكر ،مختمفة بأدكار

في بناء شخصية  يسيـيساعد الطفؿ عمى العيش حياة عادية دكف عقد أك مشاكؿ، كما فالمعب     

 جميع الجكانب.  فيمتكاممة 
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 ظائف المعب و  3.1.1.0

نتائجيا  ، كأظيرتككظائفو ،كأىميتو ،تحدثت عف المعب اتىناؾ العديد مف البحكث كالدراس     

فيمكف  ،كذلؾ مف خبلؿ التنكع باأللعاب ،نو. فالمعب يشكؿ الطفؿ كيكك أف لمعب عدة كظائؼ ميمة

 ، كىي:لنا تحديد كظائؼ المعب

فمف خبلؿ  ،فيك بحاجة إلى الجماعة ،فرده: ال يستطيع الطفؿ العيش بمالكظيفة االجتماعية .1

 ،كاألخذ ،فيتربى عمى عادات العطاء ،يكتسب الطفؿ كيفية المعب معيـ ،المعب مع اآلخريف

 (.2008، نمركدكاحتراـ حقكؽ اآلخريف ) ،كالتعاكف

فعف طريؽ  ،ب يطكر الطفؿ القدرة المعرفية عنده: مف خبلؿ المعالعقمية كالفكريةالكظيفة  .2

فالمعب ىك نشاط ينظـ فيو  .كاءمة يعدؿ الطفؿ خبراتو كينمييايف عمميتي التمثيؿ كالمالتبادؿ ب

. كما أف لو مساىمة في لمعرفيةككفؽ ما تسمح بو بنيتو ا ،الطفؿ بيئتو كفؽ استيعاب متغيراتيا

حيث يصبح عنده  ،خبلؿ األلعاب التي تحث عمى التشكيؿ كالتركيب مف النمك العقمي كذلؾ

ىناؾ بعض األلعاب التي تنمي  كما أف ،بتكار كالتشكيؿ كتنمية إدراكو الحسيقدرة عمى اال

كبعض  ،كتزيد مف فرصة المعمكمات عف الناس كاألشياء ،قدرتو عمى التذكر كالربط كالتبصر

 .(2014 ،كحب االستطبلع )العنانياأللعاب تنمي عند الطفؿ الخياؿ اإلبداعي 

األشخاص  المعمكمات كالحقائؽ عف مف عبكف الكثيركيستك  ،مف خبلؿ المعب يكتشؼ األطفاؿ

 ،ال بد مف عدـ ترؾ المعب دكف تخطيط ،، لكف حتى يتـ تحقيؽ ذلؾكاألشياء التي تحيط بيـ

ية كيجب عمى األىؿ كالمربيف استغبللو في تنظيـ اكتساب المعرفة دكف فقداف ركحو األساس

دفة أك الخبرة العرضية نمك األطفاؿ لمص ، فبل يمكف ترؾ عمميةالمتمثمة في الحرية كاالستقبلؿ

 (. 2002، المطمقة )الحيمة
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حيث يمكف أف نطمؽ عميو اسـ التحدم  ،: لمعب دكر ىاـ في النمك الجسميالكظيفة البدنية .3

تغطي  ،ليتعرؼ عمى قدرات الطفؿ الجسمية ؛كليذا الغرض يصمـ نكع مف األلعاب ،كاالختبار

فإف الطفؿ  ،المعب إلى ىذه التحديات البلزمة كالكامنة حدكد الطفؿ كقكاه ، لكف إذا افتقر

ال بد كأف  ،. لذلؾ المكاف الذم سيقضي فيو الطفؿ أغمب كقتوسيبحث عنو في مكاف آخر

ؤلطفاؿ بالقفز كالتزحمؽ كالجرم )عبد دكات تسمح لككذلؾ يجب إمداده بأ ،ان مثير  ان كف كسطيك

 ).2005، الباقي

التي تتغير كتتطكر عف طريؽ  ،طفؿ لو شخصيتو االنفعالية : كؿالكظيفة النفسية كالشخصية .4

كالذم قد  ،الذم يحيا فيو ،مف خبلؿ عبلقتو بنفسو كبيئتو كالكسط االجتماعي ،التكيؼ كالنماء

ع التخمص منو بالطرؽ الذم ال يستطي ،كالفشؿ ،كاإلحباط ،يتعرض فيو الطفؿ إلى الكبت

جده يفرغ غضبو كسخطو عمى لعبتو أك لذلؾ ن ،ألخبلقيةلمتقاليد كالقيـ امألكفة الالطبيعية غير 

  .(2002، مف التكتر كالضغط الذم انتابو )الحيمة حتى يتخمص ،كرتو

      

 لكترونية مفيوم األلعاب اإل  0.1.0

تطكرت أساليب المعب كالترفيو في الكقت  ،لكتركني الكبير كالسريعبسبب التقدـ التقني كاإل

كأصبح ىناؾ إقباؿ كبير مف قبؿ  ،ركنية باألسكاؽ بشكؿ كبيرالحاضر، فظيرت األجيزة االلكت

 ،كأخبلقيـ ،كأثرت عمى سمككيـ ،مف كقتيـ ان كبير  ان األطفاؿ كالشباب عمييا حتى باتت تأخذ جزء

 Erbing)) كبقيت تتدرج في التطكر حتى كصمت مرحمة كبيرة مف التقدـ التقني الباىر ،كثقافتيـ

,2010 
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لدرجة أنو أصبح ال يكجد مركز لؤللعاب يخمك  ،كتركنية بشكؿ كبيرللعاب اإلشاع استخداـ األ

لذلؾ ظيرت مفاىيـ عديدة (. Abrahams, 2008) ككباران  كىذا ما جعميا متاحة لمجميع صغاران  ،منيا

 لؤللعاب اإللكتركنية. 

 برعكالتي تعرض  ،نكع مف األلعاب الحديثة أكثر شعبية في العالـ بأنيا( 2011)قكيدر  فعرفيا

 كتمعب أيضان  ،( ألعاب الحاسكب شاشة الحاسكب ) عبرأك  ،( ألعاب الفيديك شاشات التمفاز )

، بحيث تزكد لكتركنية المخصصة ليااأللعاب اإلأك في قاعات  ،عمى حكامؿ التحكـ الخاصة بيا

أك  ،استخداـ اليد مع العيف )التآزر البصرم كالحركي( ممف خبلؿ تحد ،ىذه األلعاب الفرد بالمتعة

 .لكتركنيةكىكذا يككف مف خبلؿ تطكير البرامج اإل ،لئلمكانات العقمية تحد  

 ،في مجاؿ األلعاب المختمفة األكثر استعماالن الذم ي عد  ،أنيا نشاط ترفييي (2008كيرل بشير )

مختمؼ أجيزة النظاـ اإلعبلمي  الصادرة كالم نتجة مفىك الشعكر بالصكرة  ،فييا الرئيسكالعنصر 

فيعرفيا بأنيا نشاط ينخرط "( 11 :2013أما اليدلؽ ) ،ي يستعمميا الفرد الممقب بالبلعبالت ،ياآلل

 ،فيو البلعبكف في نزاع مفتعؿ، محككـ بقكاعد معينة، بشكؿ يؤدم إلى نتائج قابمة لمقياس الكمي

 ."ة في حاؿ تكافرىا عمى ىيئة رقميةلكتركنيإعمى لعبة ما بأنيا كيطمؽ 

عمى  التي تككف أللعاباأنيا عبارة  (Salan and Zimmerman, 2004) رمافساليف كزيميرل ك 

لعاب أك  ،كاليكاتؼ النقالة ،نترنتكالفيديك، كاإل ،ألعاب الحاسب :كتشمؿ ،ىيئات إلكتركنيةشكؿ 

 .األجيزة الكفية المحمكلة

لتي تنظـ مجمكعة مف القكانيف امحددة ب ،محكمة اإلطار أنشطةبأنيا ( 2002عرفيا العناني )ت  ك 

كيدخؿ في  ،محددة مسبقان ما يشترؾ فييا اثناف أك أكثر لمكصكؿ إلى أىداؼ  كغالبان  ،سير المعب

 .حد الفريقيفكينتيي المعب بفكز أ ،ىذا التفاعؿ عنصر المنافسة كالصدفة
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 وتاريخ األلعاب اإللكترونية  ةنشأ 1.0.1.0

 ؛ إذ ت عد(لكديباردار)كضحيا بمجمكعة مراحؿ ـ 2003في عاـ األلعاب اإللكتركنية  مرت

ككؿ  ،األلعاب اإللكتركنية مرحمة متقدمة مف ألعاب الفيديك، كالتي تمعب عمى مختمؼ أنكاع األجيزة

 . لكتركنية تتميز بتكنكلكجيا جديدةمرحمة مف مراحؿ نشأة األلعاب اإل

  :المرحمة األولى

كتزامف ذلؾ مع  ،الستينات دايةبانطمقت ىذه المرحمة في  ،(2009) فبلؽحسب ما جاء عند 

ككاف ليا شركط تقنية كاقتصادية  ،لتمضية الكقت ؛فكانت في البداية ،ظيكر األلعاب اإللكتركنية

 ،كدخكؿ التمفاز لكثير مف البيكت ،لعاب قكيةاألكىي أف تككف صناعة  ،حتى تظير ىذه األلعاب

 ـ1972ففي عاـ  .كاس في القاعاتكألعاب األق ،نيكيةككذلؾ الممارسة االجتماعية لؤللعاب الميكا

تو قالذم حق النجاح الكبير. "Atariأكؿ مؤسسة لؤللعاب اإللكتركنية أتارم " ( نكالف بكشناؿ ) أطمؽ

فأصبح ىناؾ Apple 2 زاد بسببو المنافسيف، كظير ىذا التنافس في فترة إنتاج أجيزة الكمبيكتر 

  ه المرحمة مف ألعاب الفيديك.مما أدل إلى إنياء ىذ ؛زيادة كبيرة بيذه المنتجات

  :المرحمة الثانية

كالتي  vc2600مع اإلعبلف عف أكؿ عارضة تحكـ متعددة األلعاب كىي بدأت المرحمة الثانية 

التي ك  PAC-MANباؾ ماف  ةتعد لعبف ،صناعة نشر األلعاب بدأت إذ ،سمـ األلعاب تحتكم

نيارت مبيعات إكتر تطكر أجيزة الكمبي معكلكف  .ىي الرمز ليذه المرحمة ،افاخترعت في الياب

كىي أحد  COMMODOREبيعيا لشركة ككمكدكر ب" مؤسسة "كارنرفقامت عارضات التحكـ، 

 ،"NAMCO" األقكاس لممؤسسة اليابانية نامككككذلؾ فرع ألعاب  ،مؤسسي صناعة أجيزة الكمبيكتر

ؾ اطبلؽ عارضة أنيا عمى كش ،"NENTANDOلكف في نفس الكقت أعمنت شركة نينتاندك "

كالتي نجحت بشكؿ كبير خبلؿ  ،ليسجؿ دخكؿ اليابانييف عالـ ألعاب الفيديك؛ "NESالتحكـ نيس "
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 أف ثمنيا ال يتجاكز نصؼ ثمف األلعاب المنافسة :كذلؾ لعدة أسباب مف أىميا ،فترة قصيرة

 (.2012، قكيدر)

 :ثالثةالمرحمة ال

كسينكمير  ،"COMMODORE"دكرككمك  مثؿمجمكعة مف األجيزة  في ىذه المرحمة تـ تطكير

"SINCLAIR"، " كأمسترداAMSTRAD"، تـ تطكير جياز أتارم أس تي " ثـ بعد ذلؾATARI 

ST"،  فيي تسمح لبلعب ممارسة ألعاب جديدة، ككذلؾ ليا القدرة  ،النقطة الحاسمةتبر يعالذم ك

ا انتيت بسبب االستنساخ غير م عمى اكتشاؼ البرمجة كالتقنيات متعددة الكسائط، غير أنيا سريعان 

    .(2016 ،مشرم)قانكني لؤللعاب. ال

 :المرحمة الرابعة

لعاب لمعب بيا مف صار الياباني، كفييا تـ تطكير األتكافؽ ظيكر ىذه المرحمة مع فترة االنت

 (. 2015 ،ىناء كنكاؿ)ـ 1995كانتيت بعاـ  ،خبلؿ أجيزة اإلعبلـ اآللي

  :المرحمة الخامسة

بيدؼ معالجة الصكر ثبلثية  ، كجاءتتقنية اإلعبلـ متعدد الكسائط تظير باأللعابىنا بدأت 

ككذلؾ ظيرت استعماؿ القرص الضكئي المضغكط، كذلؾ المعب عمى االنترنت،  جرلاألبعاد، كما 

كألعاب أؼ بي  ، ultima onlineكأكليمتا أكنبليف ، everquistايفرككيست  :ألعاب بعكالـ يابانية مثؿ

قاـ المضاربكف الذيف خمطكا بيف  2001، لكف في عاـ األلعابىا الكثير مف كغير  ، fpsأس 

باالنسحاب مما أدل إلى حصكؿ أزمة غير  ،سكؽ االنترنت تطكيركالكعكد المسبقة ب ،األلعاب

    (.2012، قكيدر) ة في عالـ األلعاب اإللكتركنيةعادي
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  :المرحمة السادسة

يكس بككس   (game cube)كغايـ ككب (ps2) 2بي س صراع بيف عارضات التحكـ حدث  كا 

(xbox)   كحصؿ ذلؾ في الكقت التي دخمت فيو ميكركسفتMicrosoft  ىناء كنكاؿ(السكؽ، 

(2015 . 

  :المرحمة السابعة

بظيكر إصدار جديد مف  ـ2004فبدأت عاـ في ىذه المرحمة ظيرت عارضات التحكـ اليدكية، 

ثـ بعد ذلؾ أطمقت سكني جياز ، Nintendo dsاز دم اس شركة نينتاندك، حيث أطمقت جي

  (xbox360)360 أطمقت مايكركسفت جياز ايكس بككس 2005ببلستيشيف المتنقؿ، ثـ في العاـ 

 .(2009 ،الفبلؽ)

 

  تصنيفات األلعاب اإللكترونية  3.0.1.0

تقطاب عدد ؛ السةإللكتركنينتيجة العمؿ المستمر كالكبير مف قبؿ شركات صناعة األلعاب ا

كبير مف المستيمكيف، انتشرت األلعاب في جميع البمداف كمنيا في األسكاؽ الفمسطينية، فأصبح 

 ,(2015) فأكضح كؿ مف العمرم ىناؾ تنكع كتعدد في األلعاب كاألسعار كاألىداؼ المنشكدة منيا.

2004)    Zimmerman &  (Salen  لطبيعتيا ان لؤللعاب اإللكتركنية كفقعدة تصنيفات إلى كجكد ،

 كىي عمى النحك اآلتي:

فكرة ىذه المعبة بشكؿ أساسي أنو يجب : Conqueror: الغازم )المقاتؿ، المحارب( النوع األول

 الفكز ميما كانت الخسائر، فيذا يزيد التحدم أماـ البلعبيف حتى يسيطركا عمى المعبة. 

طمكحو تطكير مياراتو حتى يصؿ ىنا البلعب يطكر نفسو كيصبح : Manager: المديرالنوع الثاني

 مرحمة اإلتقاف، كما يطكر طرؽ العمميات حتى يجتاز العقبات التي تكاجيو. 
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يعمؿ ىذا المبدأ عمى فكرة عرض التجارب : Wandered)المستغرب(  : المتعجبالنوع الثالث

  كالخبرات الجديدة، كيككف ىدؼ البلعب المتعة كاالسترخاء.

ىنا يجتمع البلعبيف مع بعضيـ البعض بأركاحيـ كليس : Participantالمشارؾ  النوع الرابع:

عف ظركؼ الحياة، فيي تقكـ عمى مبدأ المشاركة مع العبيف آخريف في العالـ  بجسدىـ، بعيدان 

  االفتراضي.

 

  مجاالت األلعاب اإللكترونية 4.0.1.0

عدة مجاالت لؤللعاب ، ظيرت لذم حصؿ عمى األلعاب اإللكتركنيةبعد التطكر التقني الكبير ا

 :في خمسة مجاالتاإللكتركنية كالتي يمكف أف نحددىا 

تعتبرىا الشركات فرصتيا في االستثمار، فظيرت  :األلعاب اإللكتركنية عمى اليكاتؼ المحمكلة .1

كىي  ،كالتي أظيرت كجكد تشكيمة كاسعة منيا G.F.Kدراسات عديدة عمى ذلؾ: منيا دراسة 

أظيرت تحميبلتيا كجكد ألعاب منتشرة منيا: األلعاب الرياضية  كذلؾ في تزايد مستمر، كما

 .(2015 ىناء كنكاؿ،) كالكبلسيكية كالتقمص كغيرىا

ىي برنامج يتـ تركيبو عمى جياز الكمبيكتر، حتى  :األلعاب اإللكتركنية عمى جياز الكمبيكتر .2

لكحة الكتابة ىما أكثر يتـ التبادؿ في المعمكمات بيف األنظمة اآللية لؤللعاب، كتعد الفأرة ك 

الدخاؿ المعمكمات بسرعة إلى التحكات  ؛تستخدـ الفأرة: ، فمثبلن األدكات أىمية كاستخدامان 

 (.2015،)ىناء كنكاؿالكثيرة

ال يكجد محاكالت كبيرة القتحاـ االنترنت، كذلؾ " :إللكتركنية عمى شبكة االنترنتاأللعاب ا .3

نما بسبب أدل إلى التريث  نفجار الشبكة العنكبكتية، فيذاا ليس بسبب عدـ أىمية االنترنت، كا 
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لكف في السنتيف  ،، فالنشاطات غير مثمرة تـ التخمي عنيا مف طرؼ الناشريفمف قبؿ الفاعميف

  (. 130 :2009 ،)الفبلؽ اآلخيرتيف عاد االىتماـ بيذه التقنية "

مكاصفات عالية ىي جياز حاسب إلكتركني لو : ركنية عمى عارضات التحكـلعاب اإللكتاأل .4

كلو كظائؼ محددة، يستخدـ معالجات مثؿ: المعالجات التي تكجد بالحاسبات الشخصية، لكف 

يتـ استخداـ المعالجات المنتشرة في  ،كلكف حتى يتـ بيع األجيزة بسعر معقكؿ ،سعرىا مرتفع

سكفت التابع لشركة مايكرك  Xboxجياز  :كمف األمثمة عمى استخداـ ىذه األجيزة ىكاألسكاؽ، 

Microsoft  (2008نمركد، ال .) 

ككؿ جياز لو أدكات كأجيزة  ،كىي األكثر انتشاران  ات األلعاب اإللكتركنية العمكمية:أجيزة قاع .5

إلخراج  ؛كلو جياز رئيس مركب مف صندكؽ لجمع القطع النفكذ كشاشة، تحكـ متنكعة

جيزة المعب ف مف أااسيف أساكىناؾ نكع، كلو قطع أخرل لعدة استخدامات ،كرةالص

 :اإللكتركني

 كىي تسمح ببرمجة لعبة كاحدة فقط.أجيزة أحادية المعب : 

 حيث اقترح نظاـ  1980بداية الثمانينات  في : كىي ظيرتأجيزة متعددة المعبJamma  

كطريقة المعب  ،كالزماف ،المكاف :كمف حيث ،الذم يسمح بتغيير المعبة مف الداخؿ

  (.2008، )النمركد

 

 ب اإللكترونية أنواع األلعا 5.0.1.0

 : (2015دة مف األلعاب اإللكتركنية )يناؾ أنكاع عديف ،حسب ما أعدتو مفكضية البرامج العامة     

كىي لعبة تعمؿ عمى زيادة الثقافة بطريقة بسيطة كسيمة، كما يكجد برامج منيا : ألعاب تعميمية .1

 بالمغة العربية. 
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كتعمؿ عمى زيادة المبلحظة  ،بينيـىي ميمة لمصغار فيي تزيد المنافسة : ألعاب فكرية .2

 كسرعة البديية كالذاكرة . ،تشد الكبار ألىميتيا في تقكية المخيمةكالتركيز، كما أنيا 

ألنيا بحاجة إلى كضع خطط،  ؛ىي ألعاب عنيفة، تحتاج إلى نضج عقمي: ألعاب حربية  .3

 فيي تعد مف المراحؿ المتقدمة في األلعاب.  

ي ألعاب عنيفة جدا؛ فيي تصكر مشاىد القتؿ كالضرب باآلآلت ى: ألعاب الخياؿ كاألساطير .4

 الحادة. 

 .كالسمة كغيرىا ،كرة القدـ :مثؿ ،: ألعاب تحاكي الرياضات الحقيقيةألعاب رياضية .5

كليا  ،الكتركنية ليا ايجابيات ان عد ألعابت  فجميعيا  ،كميما كاف شكميا ،فميما كاف نكع األلعاب     

كاالستفادة مف األلعاب االلكتركنية، كاالبتعاد عف األلعاب  يا كاالنتباه ليا.البد مف معرفت ،سمبيات

 التي تنمي الممارسات السمبية لدل األطفاؿ.

 

 ايجابيات األلعاب اإللكترونية 6.0.1.0

الجاركدم كما كضحيا فيي  ،ىناؾ ايجابيات عديدة لؤللعاب اإللكتركنية البد مف معرفتيا

كذلؾ يصبح ، ، كقدرة عمى التخطيطفيصبح ىناؾ سرعة في التفكير ،ةاكر ( أنيا تنمي الذ2001)

، فيتكلى الطفؿ تشغيؿ المقكد كاستعماؿ العصا، كذلؾ الطفؿ في الجديدةتآلؼ مع التقنيات  ىناؾ

الغالب حيف يمعب يككف كحيدان، لكف ىذا النكع مف األلعاب بحاجة إلى االستعبلـ مف األصدقاء أك 

 عمى دمجو بالمجتمع.   مف الباعة، فيذا يعمؿ

تضع  كقد، األصدقاء بيف ، كمحط لممنافسةالتركيح عف النفس في أكقات الفراغ :يجابياتياإمف ك 

 . (2010 ،البلعبيف عمى أفكار كمعمكمات حديثة )األنبارم
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فيي تنتج  ،ان مثير  في ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمبلن  ((McGonigal, 2011 ميغكنيجاؿ كترل

 كشعكر باإلنجاز . ،كعبلقات اجتماعية قكية ،ابيةعكاطؼ ايج

متأمؿ لثارتيا إ :مثؿ ،إلى بعض ايجابيات األلعاب اإللكتركنية(Allen, 2010)  اليف أشارك 

في تمكف مف تطبيؽ اآلراء كاألفكار الميمة ، ك لحمكؿ اإلبداعية كالتكيؼ كالتعمـتشجع ا، ك كالتفكير

 .كقائع كأحداث الحياة الحقيقية

إلى أف الكالديف يركف ممارسة ـ 2011حدث تقرير اتحاد البرمجيات الترفييية لعاـ كذلؾ ت

%( مف األىؿ يقكلكف 68) :عمى النحك اآلتيكذلؾ  ،آثار إيجابية ااأللعاب اإللكتركنية ينتج عني

%( منيـ يركف بأف األلعاب اإللكتركنية تساعد 57)ركنية تكفر محاكاة عقمية. كبأف األلعاب اإللكت

 %( منيـ يركف بأنيا تسيـ في التكاصؿ مع األصدقاء.57قضاء كقت أطكؿ مع العائمة. أما )في 

 (Gallagher and Michael, 2011).  

متى ككيؼ نستخدـ  ،حديف، فيجب عمينا أف نفيـ اذ ان عد سبلحيجابيتيا إال أنيا ت  إعمى الرغـ مف 

   ؟ممارستياكما نكعية األلعاب التي يجب  ؟ىذه األلعاب

 

 سمبيات األلعاب اإللكترونية  7.0.1.0

دائما تككف في متناكؿ أيدم األطفاؿ ، يصمكف إلييا بسيكلة ، بحجة الترفيو عف أنفسيـ، 

 كالتسمية ، لكف ىؿ ليا سمبيات كأضرار؟ 

تؤثر األلعاب اإللكتركنية عمى نمك األطفاؿ، فيي تحتكم عمى مضاميف سمبية، كذلؾ ىناؾ 

تعتمد في طريقة المعب عمى القتؿ كاإلعتداء عمى اآلخريف، ككيفية ارتكاب  نسبة كبيرة مف األلعاب

 . (Mai, 2010)الجريمة، فذلؾ ينمي عندىـ العنؼ كالعدكاف.  
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فإف ممارسة األلعاب  ،لمعديد مف الدراسات كاألبحاث أنو كفقان ( 2005نكرة السعد ) كتؤكد

لذلؾ  عب ينقؿ مجريات المعبة إلى كاقعو،؛ إلف البلفي كثير مف المآسي ان ة كانت سبباإللكتركني

 شجعت ىذه األلعاب عمى القتؿ كاالغتصاب ك السمكؾ العدكاني.

  كيمكف تصنيؼ اآلثار السمبية لؤللعاب اإللكتركنية إلى:

تؤثر األلعاب اإللكتركنية عمى الصحة الطفؿ حيث أنيا تزيد مف خطر : صحية أضرار .1

ظيكر إصابات متعمقة بالجياز  (2002) تكضح حسنياإلصابة بآالـ الرسغ، كاألصبع، حيث 

 العظمي كالعضمي ك كذلؾ العيكف؛ جميعيا بسبب األلعاب اإللكتركنية. 

، كبيذا ال كذلؾ األطفاؿ الذيف يمعبكف باأللعاب االلكتركنية يبقكف في البيت لفترة طكيمة     

كلندية، أف األطفاؿ الذيف كشؼ بحث طبي أعدتو إحدل الجامعات الييتعرضكف ألشعة الشمس، إذ 

)المتميز، ال يتعرضكف ألشعة الشمس يصبح عندىـ نقص فيتاميف "د" كبالتالي ىشاشة عظاـ 

2004). 

م ذاأللعاب اإللكتركنية تسبب خمؿ في العبلقة االجتماعية، فالطفؿ ال أضرار اجتماعية: إف .2

مى الحياة اليكمية المعب بشكؿ سريع كحركة سريعة يجد صعكبة في االعتياد ع يتعكد عمى

كالفراغ النفسي في البيت  ،كذلؾ قد يتعرض الطفؿ إلى الكحدة .(2017 ،عبد التكاب) الطبيعية

 ،نفسوبال يفكر إال  ي ان،لعاب الطفؿ أنان. كما تجعؿ ىذه األ(2013 ،)فتح اهلل مندكر ةكالمدرس

بسبب  ؛بيف اإلخكة، ككذلؾ تؤدم إلى حدكث مشاكؿ ما يريد ككيؼ ينيي لعبتو بفكزه كتحقيؽ

لعاب الشعبية التي تتطمب المعب بشكؿ جماعي لمعب عمى عكس األ ةعدـ تكفر أجيزة كثير 

 . (2004 بك الجراح،)أ

مف األفبلـ، كذلؾ  سمككية، فيي أشد تأثيران  ان تسبب األلعاب اإللكتركنية أضرار : سمككية أضرار .3

اب اإللكتركنية تحرض عمى مـ ليس لو دكر تفاعمي عمى عكس األلعاب، فاأللعيألف الف
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 Yamada ,Fujisawaكالسمكؾ ، كالتفكير، د مف العدكانيةكذلؾ كثرة المعب فييا تزي العنؼ، 

and Komori, 2006))كما أف، ى حصكؿ ضعؼ في التحصيؿ األكاديميما تؤدم إل. ك 

 ،متمكاتيـكتدمير م ،د عمى التسمية كاالستمتاع في قتؿ اآلخريفمعظـ األلعاب اإللكتركنية تعتم

 (.Andrson, Gentile and Buckley, 2007) د في زيادة العنؼ كالعدكاف عندىـكىذا يساع

إف الفترة الطكيمة التي يجمس فييا الطفؿ لمعب بيذه األلعاب تؤثر كبشكؿ أكاديمية:  أضرار .4

ألنيـ يتأخركف بالسير فبل يستيقظكف  ؛سمبي عمى مستكل تحصيميـ األكاديمي، كعمى نشاطيـ

 .(2010)األنبارم،  كران مب

األلعاب اإللكتركنية كخاصة عف طكؿ العديد مف الدراسات تحدثت عف أضرار : أضرار تربكية .5

األلعاب اإللكتركنية، حيث أثبتت العديد مف الدراسات أف األطفاؿ الذيف يمعبكف  ممارسة

رنة باألطفاؿ لساعات طكيمة عمى األلعاب، كخاصة األلعاب العنيفة يقؿ تحصيميـ الدراسي مقا

 . (Anderson and Murphy, 2003)الذيف ال يمعبكف لساعات طكيمة 

 كترل الباحثة أف أضرار األلعاب االلكتركنية كثيرة ككبيرة كخاصة عمى األطفاؿ، فالسير كثيران     

كيسبب لو اضطرابات، كقد يككف أثرىا عمى الطفؿ  ،كالمعب بتركيز يفقد الطفؿ القدرة عمى التركيز

كما يؤثر المدل البعيد، كىذا يستدعي االنتباه كتكخي الحذر مف قبؿ األىؿ كمتابعة أبنائيـ.  عمى

عمى الطفؿ مف الناحية اإلجتماعية فيتكحد الطفؿ مع جيازه اإللكتركنية فبل يختمط مع أحد كال يرل 

ؾ عمى دراستو قط مع لعبتو اإللكتركنية، كتؤثر كذلفكينعزؿ عف العالـ الخارجي ليككف عالمو  ان أحد

فاأللعاب  ؟كيؼ سيفكز بالمعبة هألف كؿ تفكير  ؛كمستكل تحصيمو فبل يحؿ كاجباتو كال يدرس دركسو

كعمى األلعاب التي  ،طفاليـكالتركيز عمى أ ،نتباهاإللكتركنية سبلح ذك حديف يجب عمى األىؿ اإل

 .بيايمعبكف 
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 رونيةدور األسرة في التعامل مع ألعاب األطفال اإللكت 8.0.1.0

 د يان كتح ان عد عائقنكاجو عصر العكلمة كالمعمكمات كالتكنكلكجيا كاالتصاالت، فيذه ت   نحف حاليان 

لتعامؿ كما يتعمؽ بأدكارىا اإلرشادية كالتكعكية الفاعمة في ا ،يائأماـ األسر في تنشئة أبنا ان مصيري

األسس التي يمكف ( مجمكعة مف 2009) لذلؾ كضع بركات كتكفيؽ ،المعاصرة مع التكنكلكجيا

 :ـ االفتراضية عمى أبنائيـ كأىميالمتعامؿ مع آماؿ كأخطار العكال؛ لؤلسرة أف تسترشد بيا

كتعميميـ أف عالـ األلعاب  ،يا عمى التفريؽ بيف الخياؿ كالكاقعئأف تقكـ األسرة بمساعدة أبنا .1

 .األفبلـ العنيفة يختمؼ عف الكاقعاإللكتركنية ك 

يـ نحك األلعاب اليادفة كتكجيي ،نترنتماذا يمعبكف عمى الكمبيكتر كاإل كمعرفة ،مراقبة األطفاؿ .2

 .كالمفيدة

 .بيكتر في مكاف مفتكح أماـ الجميعكضع الكم .3

 .نترنت مف قبؿ األطفاؿستعماؿ اإلال ؛كضع مدة زمنية محددة .4

 .برامج حجب المكاقع غير المناسبة استعماؿ .5

ىـ المعمكمات التي تساعدىـ عمى ؤ عطاا  بكنو، ك مناقشة األطفاؿ بشكؿ دائـ فيما يشاىدكنو كيمع .6

 استعمالو بشكؿ ايجابي.

إال أنيا أقكل نظـ المجتمع، فالطفؿ يتأثر  ،بالنسبة لممجتمععمى الرغـ مف صغر حجـ األسرة 

 يجب عمى األسر، ك األقكل في التأثير عمى نمك الطفؿ كمراقبتو كمتابعتو فاألسرة تعد  ، بكالديو كثيران 

 نترنت. كمتابعة ما يشاىدكف كيمعبكف عمى اإل ،ىا تحت أعينيـءأبنا أف تضع
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  السموك العدواني  3.1.0

 السموك العدواني مفيوم  3.1.1.0

التنافس في  :مثؿ ،كتمارس بأساليب متنكعة كمتعددة ،العدكاف ظاىرة منتشرة بيف الناس كافة     

 .ان أك جسدي ،ان فإما أف يككف لفظي :شكاؿلو أ. كالعدكاف المعبك  ،كالتحصيؿ الدراسي ،جارةكالت ،العمؿ

 كلذلؾ تعددت تعريفات العدكاف.

حك إيذاء اآلخريف يتجو ن ،أك المنافسة الشريرة ،أك الصراع ،ىك سمكؾ يدفعو الغضبفالعدكاف      

ييدؼ إلى إيذاء الذات أك السمكؾ الذم  :بأنو( 2015القبالي ) وعرفك  ،(2011، )ربيع أك إيذاء الذات

 .سمكؾ يقصد بو إيذاء اآلخريف :فوفقد عر "( 151 :2007أما ممحـ )، خريفاآل

مف محكات  ةو يكجد خمسأن (2003الكارد في ربحي ) (1982ميمر كدنفر )كما كضح ك       

درجة ، ك شدة السمكؾ، ك نمط السمكؾ :المحكات ىيك  ،دكانية كتحديدىاتعريؼ الع نستطيع  خبلليا

 .ا المعتدمنكاي، ك التمؼ الحاصؿ، ك األلـ

إللحاؽ األذل  ؛القكة البدنية التي يمارسيا الشخص" :ىي( 100: 2001) كما عرفو العقاد     

في حرية  أك تدخبلن  جسميان  باآلخريف كبممتمكاتيـ، كذلؾ تعتبر العمؿ كالمعاممة التي تسبب ضرران 

 . "اآلخريف

 

 مظاىر السموك العدواني  3.0.1.0

 :كىي عمى النحك اآلتي( 2015كضحيا القبالي ) العدكانيىناؾ عدة أشكاؿ لمسمكؾ      

شعر، كغيرىا، الشد ك عض، كالضرب، الأك اآلخريف، مثؿ: ىك إيذاء الذات : العدكاف الجسدم .1

تبدأ مف الصراخ، ثـ ضرب القدميف، ثـ الرفس، ثـ العض، ثـ  :عدةيككف عمى مراحؿ  عادةن ك 

 الضرب كالعض.
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 .السخرية، كالتنابز باأللقابك نحك اآلخريف مثؿ: الشتـ، الكبلـ المكجو  العدكاف المفظي: .2

التعبير بطرؽ غير  :كيشمؿ ،كيككف بشكؿ غير لفظي مثؿ: إىانة اآلخريف: العدكاف الرمزم .3

 أك تكجيو اإلىانة ليـ. ،احتقار األفراد لآلخريفمثؿ:  ،لفظية

 

 أنواع العدوان  3.3.1.0

د بو إلحاؽ المقصك ك  ،ذاتويككف باتجاه شخص بك  ،مباشر عدكاف عدائي أك :يقسـ العدكاف الى

يككف عف طريؽ تكجيو العدكاف إلى شخص غير الشخص  ،عدكاف المزاحك أ .األذل كالضرر بو

عمى فكرة  حماية النفس، أك الممتمكات، ضد عدكاف  ، الذم يقكـالعدكاف االستباقيأك  المقصكد.

ـ عمى اآلخريف قبؿ أف أك ييج ،عميو يعتدكايبادر أف يعتدم عمى اآلخريف قبؿ أف  :فمثبلن  ،متكقع

أف يمارس  ، يمكفيككف ىذا العدكاف إلرضاء دافع أك حاجة، العدكاف الكسيميك أ. عميو اييجمك 

 .(2011)ربيع،  العدكاف حتى يمفتكا االنتباه ىذا فاؿاألط

 

 أسباب السموك العدواني  3.4.1.0

ىـ، ءكاضحة في سمككيـ، فيضربكف أشقا بعض األطفاؿ سمةيككف السمكؾ العدكاني عند      

كالدافع كراء  ،أسباب العدكاف فيذا يدفعنا إلى التساؤؿ عفكيعمدكف إلى إيقاع األذل باآلخريف، 

 ما يمي: (2019حسب ما ذكرىا عكدة ) . فقد يككف الدافع كراء العدكافذلؾ

الطفؿ عمى تصرفاتو أة إف الطفؿ يتعمـ العادات العدكانية عف طريؽ المبلحظة، كذلؾ مكاف     

تبرير األىؿ لسمكؾ ابنيـ العدكاني يزيد العدكاف عند الطفؿ،  كما أفالعدكانية تزيد مف العدكانية. 

كما منع الطفؿ مف تمبية حاجاتو كالكصكؿ إلى ىدفو أك لفت النظر كجذب انتباه اآلخريف،  كذلؾ

سبب في زيادة العدكاف  لتفريغ طاقتونشاط الطفؿ الزائد كحركتو الزائدة، مع عدـ كجكد مكاف  عدي  
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أما تربية الطفؿ عمى مبدأ المنافسة كالصراع كاالنتصار عمى اآلخريف، تؤدم إلى زيادة . عند الطفؿ

العدكاف، كما يؤدم أسمكب التنشئة التسمطية كشعكر الطفؿ بالحرماف كاإلخفاؽ كعدـ الثقة كاألماف 

 إلى زيادة العدكاف عند الطفؿ. 

ثير مما ذكرت، كلكف يتكجب عمى ككلنا حصر أسباب السمكؾ العدكاني سنجدىا أكثر بميما حا    

إلى العدكانية في  كميكليـ ،لمعرفة سبب تغير سمكؾ أبنائيـ ؛األىؿ متابعة أبنائيـ كمراقبتيـ

 التعامؿ. 

 

 المعاممة الوالدية ساليبأ 4.1.0

 أساليب المعاممة الوالدية مفيوم  4.1.1.0

مف  ،الشكؿ كالطريقة التي يتبعيا الكالداف في ضبط السمكؾ :كيعني ؛جمع أسمكب :لغة األساليب

نتيجو اآلباء في المكاقؼ ىي النمط التربكم الذم ي ،ىذا المنطؽ نجد أف أساليب التنشئة األسرية

 (.2010)عبد الحميد،  اليكمية

حيث تتنكع كتتعدد بيف التي يتبعيا الكالداف في عممية التنشئة،  ساليبجميع األ : ىيجرائيان إ

  أسمكب الثكاب كالعقاب، كجميع ىذه األساليب تؤثر عمى بناء شخصية الطفؿ. 

كيؿ ، كيككف أثرىا في تششئة الطفؿ كتربيتويا األساليب المتبعة في تنأنتعرؼ عمى : اصطبلحان ك 

 باليكأس ،الديمقراطية :كتشمؿ ،ب سكيةأسالي إلى قسميف: ، كتقسـالطفؿ بشكؿ كبير الشخصية

 ( .2003كاإلىماؿ )الصديؽ،  ،كالتسمط ،الحماية الزائدة :كتشمؿ ،غير السكية

مف كما يتعمـ  ،العممية التي مف خبلليا يتعمـ الطفؿ عادات مجتمعو :كذلؾ يمكف كصفيا بأنيا

لكي يتكافؽ مع تمؾ التي يعتبرىا المجتمع  ؛خبلليا معايير الفرد كمياراتو كدكافعو كاتجاىاتو كسمككو
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كتبدأ ىذه العممية الحيكية منذ المحظة  ،عه الراىف أك المستقبمي في المجتمرغكبة كمستحسنة لدكر م

 (.2000التي يرل فييا الطفؿ الحياة عمى ىذه األرض )العتبي، 

في أطفاليـ الطرؽ اإليجابية كالسمبية التي يمارسيا الكالداف مع  جميع :أنيا (2002) خكجعرفيا ك 

كفي محاكلة منيـ لغرسيا في نفكسيـ مع التمسؾ بعادات المجتمع  ،فةمكاقؼ حياتيـ المختم

  كتقاليده.

األبناء مف اآلباء كاألميات في  يأخذىااألساليب التي "ىي جميع ( 2002:47) أبك ليمة أما

التبعية، ك ، يةاالستقبللك الرفض، ك التسامح، ك كالتي نراىا في أساليب التقبؿ،  ،حياتيـمكاقؼ 

 .بالغة في الرعاية كعدـ االتساؽ، كالتذبذبالمك اإلىماؿ، ك 

في معاممة ف مف طرؽ كأساليب ايتمسؾ بو الكالدكؿ ما  بأنيا (2009،5) كتعرفيا الشعيبي

مف األساليب  كتضـ أساليب المعاممة الكالدية كبلن كتنشئة األبناء في مختمؼ المكاقؼ الحياتية، 

ثارة األلـ، كالتذبذب، كالتفرقةاإلىماؿ، كاك الحماية الزائدة، ك )التسمط،  اآلتية  ،لتدليؿ، كالقسكة، كا 

 كالسكاء.

 

 أنماط المعاممة الوالدية 4.0.1.0

، عد األسرة المكاف الرئيس لتنشئة الطفؿ كتنميتو، فمف خبلليا يتعمـ عادات كتقاليد المجتمعت  

فتعد  جتماعي.تحكيمو إلى كائف اك  ،كىي القادرة مف خبلؿ األسمكب المناسب الذم تتبعو مع الطفؿ

يخمك يكاد  ، فبل ع البشرم بكجو عاـمجتمعممية قديمة كمستمرة في ال ،عممية التنشئة االجتماعية"

 كما، يما كانت رتبتو في السمـ الحضارم، كمدرجة بساطتو أك تعقدهمنيا مجتمع ميما بمغت 

طرىا الثقافية مف كنقؿ معاييرىا كأ ،حرصت الجماعات اإلنسانية عامة عمى ترسيخ قيميا كمبادئيا
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 " بياكسمكت في ذلؾ عدة مسالؾ تتشابو كتختمؼ في بعض جكان ،باء إلى جيؿ األبناءقبؿ اآل

 .(229  :2000 ،سعد)

ألبناء في مختمؼ التي تؤثر عمى شخصية ا األشياءأساليب المعاممة الكالدية مف أكثر  تعدكما 

ليا العادات كالتقاليد كاالتجاىات كذلؾ تعد أفضؿ شيء يتعمـ الطفؿ مف خبل، المراحؿ العمرية

 (2001، عبد الحفيظ ؛2001 ،)الشناكم المعرفية.

عمى أىمية العبلقة السميمة بيف الكالديف كاألبناء، في مختمؼ المراحؿ ( 2001الزىار ) أكدك      

عمى  يا تؤثرإلنالعمرية، كىذا ما أكد عميو معظـ السيككلكجييف الذيف ييتمكف بالتنشئة اإلجتماعية؛ 

 .ةكالدراسي ،كاالجتماعية ،كالعقمية ،الصحة النفسية

مف  نستطيعكما  ،التكفيؽ بيف دكافع الفرد كرغباتوتساعد أساليب التنشئة الكالدية السميمة في ك    

  (2001حمد، )أ بحيث يتطابؽ مع تكقعات البيئة التي يعيش فييا ،تعديؿ السمكؾ خبلليا

ككؿ باحث تحدث عنيا مف  ،أساليب المعاممة الكالديةحدثكا عف تالعديد مف الباحثيف كىناؾ      

 :كفيما يمي نعرض بعض أساليب المعاممة الكالدية السائدة في معاممة األطفاؿ ،عدةجكانب 

 تذبذب الكالديف .1

أشار ك  ،الشدة كأ الميف كبيف القبكؿ أك الرفض،ف الكالديف في معاممة الطفؿ بي تقمب :كيقصد بو

المتناقضة لؤلبناء، األسر التي يسكدىا المعاممة الكالدية  ىناؾ مجمكعة مفإلى أف  (2000الكفافي )

ة عمى التمييز الطفؿ عدـ القدر  يجعؿ عند، فيذا نفس الخطأ ىاألب يعاقب كاألـ تعطؼ عم تشاىد

 . بيف الصكاب كالخطأ

 ،القمؽ الدائـ كيكلد لديو ،"كىذا يؤدم إلى خمؽ ازدكاجية في شخصية الطفؿ كسمككو عندما يكبر

الطفؿ الذم عانى مف التذبذب في معاممتو  فإف   ،منقسمة عمى نفسيا كيجعمو متقمب الشخصية

  (.110: 2005، )الرشداف في سمككو" يصبح متذبذبان 
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 الرفضك  التقبؿ .2

مف خبلؿ تصرفاتيـ في مختمؼ المكاقؼ  ،الحب الذم يعبر عنو اآلباء ألبنائيـ :كيعني

ف نكعية العبلقة بيف اآلباء كاألبناء ليا تأثير كبير في تككيف إ( 2000) :فيقكؿ معكض . الحياتية

يتككف عند األفراد شخصية مستقمة  ،فإذا كاف ىناؾ قدر مشبع مف الحب كاالحتراـ، شخصيتيـ

فسينتج  ؛في الحب كالتدليؿ أما إذا كانت العبلقة بيف األبناء كاآلباء تقكـ عمى اإلفراط  ،سميمة

فستتككف  ،، عمى عكس ذلؾ إذا كانت ىناؾ رفض كقسكة في المعاممةأنانية ة اتكاليةشخصي

 . متشائمة ال مبالية شخصية عدكانية

في مقدار تفيـ اآلباء لسمكؾ األبناء  ،كيتجمى الدعـ العاطفي كالمساندة الكجدانية كالقبكؿ الكالدم

 ػ (2002ظيار الحب كالدعـ كالتشجيع إلنجازاتيـ )نعيمة، ا  ك  ،كتصرفاتيـ

 اإلىماؿك  الحماية الزائدة .3

فينشأ أطفاؿ غير  ؛يي اإلفراط في رعاية اآلباء ألبنائيـ كالمغاالة في حمايتيـ كالمحافظة عمييـف

كال يستطيعكف مكاجية ضغكط الحياة )نياؿ،  ،مستقميف يعتمدكف عمى األخريف في قضاء حاجاتيـ

2002). 

، مطفؿ العديد مف المتاعب في حياتوة تخمؽ ل( إلى أف الحماية الزائد2001يشير سيد كالطكاب )ك 

خصصو الدراسي أك العمؿ أك أصحابو، فيذا يعرضو لمقمؽ فيحتاج إلى المساعدة عند اختيار ت

 . كعدـ الثقة بالنفس

بلؿ معاممة كىك إدراؾ الطفؿ مف خ ،أما أسمكب اإلىماؿ الذم يقع في الطرؼ اآلخر مف البعد

ال يميز الطفؿ ردة  ؟ىؿ ىي حب أـ كره ، يعرؼ مشاعر كالديو لو، فالطفؿ الكالديو أنيما ييمبلنو

 ( ػ2003، الديو كقكة تربكية مكجية )كفافيفالطفؿ ال يشعر بك ، فعؿ كالديو اتجاه تصرفاتو كسمككو

 التسمطك التسامح  .4
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مع ضغط خفيؼ  ،لحاجة إلى تغييرهتحمؿ سمكؾ الطفؿ بالرغـ مف إدراؾ ا :يقصد بالتسامح

 ( ػ2002، يتخمى عف ىذا السمكؾ )بدكم كي ؛ؿالطف ىعم

التجاكز المقصكد مف قبؿ الكالديف عف سمككات كتصرفات  بأنو( التسامح 2003يرل الجبالي )ك 

كىذا يعد مف األساليب السكية التي تشعر الطفؿ بالحب ، التي تدؿ عمى المكافقة كالخطأ ،أبنائيـ

 كالعنايةػ

 ،رعةكالس ،كالطبلقة ،يساعد عمى التفكير اإلبداعي ف التسامحإلى أ (2000كتاني )كما تنبو ال

 . لمطفؿشخصية سميمة  يب التي تبنكىك  مف األسالي

مى قتؿ التفكير كتعمؿ ع ،تعمؿ عمى تفريغ اإلنساف مف محتكاه ،أما األساليب التسمطية الصارمة

، ة )مختارقادر عمى مكاجية مصاعب الحيا ، كيككف الطفؿ في ىذه المرحمة غيراإلبداعي لمطفؿ

2001). 

 تفرقةالك  المساكاة .5

باء ألبنائيـ عبلقة اآلباء باألبناء تؤثر بشكؿ كبير عمى الصحة النفسية لؤلبناء، فمعاممة اآل

 ( ػ 2004، كر األبناء بالحب كالرضا )عثمافينعكس عمى شع ،بعدؿ كعدـ تفرقة

، فنجد بعض األسر يـى نفسيتمكعدكانية بينيـ كيؤثر عفالمفاضمة بيف األبناء يحدث بغضاء 

ة يكذا فيذا ينتج شخصكى ،الشكؿ الجميؿ عمى األقؿ جماالن  اأك ذ ،تفضؿ الذككر عمى اإلناث

 . (2000، )بيكمي مضطربة نفسيان 

إف المعاممة الكالدية تؤثر بشكؿ كبير في شخصية الطفؿ، فاألساليب التي  ترل الباحثةلذلؾ 

عداده لمحياة مف جميع النكاحي، حيث يكتسب  ،ة الطفؿف تأخذ أىمية كبيرة في تنشئايتبعيا الكالد كا 

 . مف خبلؿ أسرتو الطفؿ المعايير العامة التي تفرضيا أنماط الثقافة السائدة في المجتمع
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 محددات المعاممة الوالدية  4.3.1.2

 الكضع االقتصادم  .1

ج يتحكـ بيا االقتصاد فالعممية التربكية كطريقة االنتا ،يؤثر الكضع االقتصادم في تنشئة األفراد

تنشئة معينة ألفراد ذلؾ  ، كحتى يتـ السيطرة عمييما يجب اتباع أساليبالقتصادمكالنظاـ ا

أما  ،نتاجو كيتناسب مع متطمباتوإالمجتمع االقتصادم ينشىء أفراده بشكؿ يخدـ  :، فمثبلالمجتمع

 .(2006)الشرايعة،  ء أفراد تحب الزراعة كتيتـ بياالمجتمع الزراعي فينشى

 العبلقات األسرية  .2

حسب ما كضحيا  كتتمثؿ ،العبلقات التي تربط بيف أفراد األسرة الكاحدة: كيقصد بيا     

  .(2002)عمر

 كتماسؾ في األسرة: حيث إف السعادة الزكجية تؤدم إلى حدكث كفاؽ العبلقة بيف الكالديف ،

 .ألسرةتفكؾ ا كذلؾ يشعر الطفؿ باألمف النفسي بعكس الخبلفات التي تؤدم إلى

 عند كىذا يخمؽ  ،ما عبلقة قائمة عمى الحب كالتفاىـ كالثقةإ: العبلقة بيف الكالديف كالطفؿ

ر فيذا يؤث ،عبلقة قائمة عمى الكره كعدـ االحتراـ كالتسمط كأ، الطفؿ حب اآلخريف كتقبميـ

 .عمى نمك الفرد كنفسيتو كأفكاره

 كعدـ تفضيؿ كاحد عمى  ،ة محبة بينيـالعبلقة بيف اإلخكة: كذلؾ مف خبلؿ بناء عبلق

 فذلؾ يؤدم إلى نمك نفسي كاجتماعي سميـ. ،اآلخر

 محددات ثقافية  .3

 ،المستكل الثقافي يعتبر مف أكثر كأقكل المؤشرات التي تحدد كفاءة الكالديف كمياراتيـ السمككية

 ،لتي كضحت نتائجيا. فيناؾ الكثير مف الدراسات اتحدد اتجاىاتيـ في تربية ابنائيـكالتي بدكرىا 

 (.2008 ،بطرسمؿ التي تؤثر في تربية األبناء )أف المستكل التعميمي لمكالديف يعتبر مف أقكل العكا
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 حجـ األسرة  .4

، فكمما في عممية التنشئة االجتماعية ان كبير  ان ، حيث يمعب دكر كالمقصكد بو ىك عدد أفراد األسرة

ؾ يؤثر عمى الكفاؽ ، ككذلةدـ ككؿ طفؿ عمى ح  تقارب بيف األأثر عمى ال ان كاف حجـ األسرة كبير 

كعدـ  ،شباع حاجاتيـإكعدـ  ،كتعرض األطفاؿ لخبرات مؤلمة ،، كزيادة صراعات األـبيف الكالديف

 (.2005 ،كما يؤثر عمى الكضع االقتصادم )دانياؿ ،العدؿ بالتعامؿ معيـ

 محددات نفسية  .5

الممارسة التربكية غيرات التي تؤثر في فإف ىناؾ العديد مف المت ،حسب رأم أغمب الدراسات

 ،كاالتساؽ األسرم ،كالعبلقة العاطفية بينيـ كبيف أطفاليـ ،كتجاربيـ ،خبراتيـ: مثؿ ،لمكالديف

 .(2005، بطرسلمستقبؿ أبنائيـ )كتصكراتيـ  ،كتكقعاتيـ ،كاتجاىاتيـ النفسية

 

 ة العوامل المؤدية إلى اختالف أساليب المعاممة الوالدي 4.4.1.0

لذلؾ يجب  . في تككيف شخصية األبناء ىامان  إف طبيعة العبلقة بيف اآلباء كاألبناء تمعب دكران 

كاستخداـ  ،بعبلقتو بكالديو فتكافؽ الطفؿ النفسي يتأثر كثيران  ،أف ندرس ىذه الناحية لفيـ السمكؾ

يككف  :لكحيد مثبلفالطفؿ ا ائمة كترتيب الطفؿ في العائمة،كذلؾ عدد أفراد االع .الثكاب كالعقاب

 ( ػ2002، زىراف) ان كأناني   ان كصعب ان ، عنيدحكؿ ذاتو ان متمركز 

تنطمؽ  :كمف ىنا ،( أف اآلباء في الغالب يميزكف بيف تربية البنت كالكلد2003كما ذكرت حناف )

 ،، فمعظـ اآلباء يميزكف الذككر قبؿ اإلناثبجنسو ان ية قبؿ أف يككف الطفؿ كاعيفكرة التفرقة الجنس

فمركز الطفؿ يؤثر ككنو األكؿ أك األكبر أك  .مف األنانية كالعدكانية ان ذككر نكعىذا يخمؽ عند الك 

الطفؿ األكؿ يككف بداية الحياة  :، فمثبلن في التنشئة اإلجتماعية المتكسطة األصغر أك الكحيد

 بيتو.لممحاكلة كالخطأ في رعايتو كتر  فعادة ما يككف مجاالن  ،كأكؿ خبرة لمكالديف ،لؤلسرة
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ف في الطبقة اإلجتماعية المتكسطة مياليف دا( أنو عادة ما يككف الكال2002كذلؾ أكرد عمر )

كأما ، التسمط يككنكف مياليف نحك بقة اإلجتماعية المنخفضةأما الذيف ينتمكف لمط ،نحك التسامح

ي الطبقات عقاب البدني فعمى ال كفبينما يعتمد ،مف الحب كالعطؼ األبكم يحرمكفالطبقة العالية 

 . المنخفضة

( إلى أف ىناؾ العديد مف العكامؿ كاألسباب التي تجعؿ الكالديف يستخدماف 2012) ةأشار الحيمك 

 : ر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصركنذك ،أساليب خاطئة في تربية أبنائيما دكف كعي منيما

  :عكامؿ نفسية .1

 ،ال شعكريان كسكف ذلؾ عمى معاممة أبنائيـ فيع ،بنائيـتؤثر تجارب الماضي في معاممة الكالديف أل

 : كمف ىذه العكامؿ

 قد يرفض األب ابنو إذا رأل فيو صكرة كالده الذم يكره ػ.أ 

 بنائيـ ػتعرض األب أك األـ لمتسمط كالصراع في الصغر يككف عندىـ عدكانية كضرب أل.ب 

 لما يشعر بو الكالديف مف إحباط ػ ان قد تككف الصرامة كالقسكة تعكيض.ج 

 اآلباء أف يحققكا في أبنائيـ ما لـ يتحقؽ ليـ ػ  يريد.د 

  .عكامؿ بيئية .2

 ،تشير كثير مف الدراسات إلى أف أساليب المعاممة الكالدية تتأثر بشكؿ كبير بالمتغيرات الثقافيةك 

ككمما تقدـ اآلباء في التعميـ يزداد اختيار  ،كالزمف ،كالعمر ،كالحالة االجتماعية ،كمستكل التعميـ

 .السكية األساليب

يجب عمى الكالديف االنتباه ليا،  ،الختبلؼ أساليب المعاممة الكالدية ةكمع كجكد أسباب كثير 

 قميا كتزيد مف ثقتو بنفسو. صكمحاكلة اتباع أفضؿ كأحسف األساليب التي تنمي شخصية الطفؿ كت
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ساليب المعاممة العالقة بين تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني وأ 4:5:1:0

 الوالدية

يعد المعب سمة مميزة لؤلطفاؿ، فيي تشكؿ عالميـ الخاص بيـ، فييا تجاربيـ كخبراتيـ التي      

 مف خبلليا تنمك جميع جكانبيـ االجتماعية كاإلنفعالية كالمعرفية كالسمككية.

( Freudفركيد)فالمعب كما يرل عمماء النفس أرقى كسائؿ التعبير لدل األطفاؿ حيث يقكؿ      

بأنو تعبير رمزم عف رغبات مكبكتة في البلشعكر كعجز عف تحقيقيا في الكاقع، كذلؾ يساعد في 

 (.2004التحقيؽ مف االضطرابات كالمشاكؿ مثؿ القمؽ كالتكتر) عبد اليادم، 

األلعاب اإللكتركنية، حيث أصبحت متاحة لمجميع  :كمف بيف األلعاب التي شاع انتشارىا     

كالمبلكمة، كألعاب  ،كسباؽ السيارات ،كرة السمة :مثؿ ،، كىذه األلعاب تحاكي الكاقعككباران  صغاران 

األسمحة  :مثؿ ،حيث يتحكـ البلعب ببعض عناصر المعبة ؛خيالية كغزك الفضاء أك حرب النجكـ

ر ( " أف أكثLeng&Baki, 2008)كما يرل لينج كباكي. (Krigh& Stentz, 2001أك اختيار البلعبيف)

في ممارسة  ساعة أك أكثر أسبكعيان  (15) مف األطفاؿ حكؿ العالـ يقضكف ما معدلو %33مف 

 األلعاب اإللكتركنية كألعاب الفيديك كنشاط اجتماعي في حياتيـ.

( عند ممارسة ىذه األلعاب لفترة طكيمة مف قبؿ 2007كفي ىذا السياؽ يرل بدير كالخزرجي)     

ممارسة األنشطة االجتماعية كيصبح ىناؾ خمؿ في العبلقات  األطفاؿ تؤثر عمى قدراتيـ في

االجتماعية، فعندما يقضي الطفؿ ساعات طكيمة مع جيازه كلعبتو فينعزؿ عف عالمو كيصبح عنده 

ميؿ لمعزلة االجتماعية. كذلؾ تؤثر األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني كالميؿ لمعنؼ. حيث 

ات أخرل غير األسرة كالمدرسة كالمسجد تعمؿ عمى تربية ( ظيكر مؤسس2012أشارت ىماؿ)

 كاأللعاب اإللكتركنية، كصار ليا أثر كبير في حياة الطفؿ. ،كالتمفاز ،اإلنترنت :مثؿ ،الطفؿ
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فيي تعمؿ عمى زيادة  ،( أف طابع األلعاب اإللكتركنية ىك العنؼ2005كما بينت السعد)     

المشاعر كاألفكار العدكانية مقابؿ التناقص في السمكؾ  كتراكـ ،الييجاف الفسيكلكجي كالكظيفي

 اإلجتماعي السكم.

كذلؾ مف خبلؿ تقنيف الكقت  ،كبير في حؿ ىذه المشكمةلذلؾ يقع عمى األسرة دكر      

معرفة ماذا يفعؿ ك المخصص لؤللعاب اإللكتركنية، كذلؾ مراقبة لنكع األلعاب التي يمعبيا الطفؿ، 

 (.2018) صميحة، ؟ ب التي يمارسيا عندما يمعب مع أصدقائوكما ىي األلعا ،الطفؿ

فاألسرة ىي التي بيدىا قرار التخفيؼ مف خطر تمؾ األلعاب مف خبلؿ تخصيصيا كقت      

لؤلبناء بزيارة الحدائؽ كالمتنزىات كاألقارب، كذلؾ تخصيص كقت لؤلبناء لمقراءة كالمطالعة، 

ممارسة نكع مف األلعاب الرياضية كغيرىا) صميحة،  مساعدتيـ في اكتشاؼ مكاىبيـ كالرسـ أكك 

2018 .) 

      

 سات السابقةاالدر  0:0

يتناكؿ ىذا الجزء مف الفصؿ دراسات ذات الصمة باأللعاب اإللكتركنية كأساليب المعاممة 

التي صنفت إلى دراسات تناكلت تأثير ممارسة  فادة مف نتائجيا أك ما كصمت إليو،الكالدية،  كاالست

لعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني، كأخرل اىتمت بأساليب المعاممة الكالدية، كذلؾ عمى األ

 النحك اآلتي:

 

  لكترونية عمى السموك العدوانيالدراسات التي تناولت تأثير ممارسة األلعاب اإل  1.0.0

اقع التكاصؿ دكر األسرة في استخداـ أبنائيا لمك  إلىدراسة ىدفت التعرؼ  (2019) العنزيأجرل 

اآلثار اإليجابية كالسمبية لؤللعاب  إلى ، كالتعرؼ أيضان كدراسة اآلثار اإليجابية كالسمبية لتمؾ المكاقع
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كتكصمت   ،ان ( طالب70كتككنت عينة الدراسة مف ) ،، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفياإللكتركنية

ألبناء لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي، لؤلسرة في المكافقة عمى استخداـ ا ان دكر  ؾالنتائج إلى أف ىنا

عمى التحصيؿ  عينة الدراسة يركف أف ممارسة األلعاب اإللكتركنية تؤثر سمبان  كما أف غالبية أفراد

الدراسي لمطمبة، كأكصت الدراسة بضركرة تكعية أكلياء األمكر بالجكانب اإليجابية كالسمبية لؤللعاب 

 اإللكتركنية.

إلى تقصي إيجابيات األلعاب اإللكتركنية التي يمارسيا أطفاؿ  (2016) ىيماإبر كىدفت دراسة 

كمعممات رياض األطفاؿ في  ( سنكات كسمبياتيا مف كجية نظر األميات6-3الفئة العمرية )

، فكانت مف أىـ نتائجيا ان ( أم  60( معممة باإلضافة إلى )66، حيث بمغ عدد أفراد العينة )األردف

باإلضافة إلى  ،كجكد عدة ايجابيات كسمبيات لؤللعاب اإللكتركنيةاتفاؽ المعممات كاألميات عمى 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير أفراد العينة اليجابيات كسمبيات األلعاب 

 اإللكتركنية.

( التعرؼ إلى اآلثار السمبية (Prot and Brown, 2014 بروت و بروانكىدفت دراسة 

(. كقد عدد ساعات االستخداـ اليكميك ، العمرك لمتغير )الجنس،  ان كااليجابية أللعاب الفيديك تبع

تبيف استخداـ المراىقيف لؤللعاب أكثر مف  إذاستخدـ المنيج التجريبي عمى عينتيف مف المراىقيف. 

، ككذلؾ تبيف كجكد إدماف ممحكظ عمى ىذه األلعاب كعدكاف، مع كجكد اآلثار ساعات يكميان  (4)

 ،المكانية –ماعية اإليجابية، كذلؾ آثار ايجابية عمى الميارات البصرية المفيدة لؤللعاب اإلجت

 .لعاب الفيديكأدماف عمى كاآلثار الضارة لؤللعاب سريعة الخطر عمى السيطرة المعرفية كظاىرة اإل

 ،لعاب االلكتركنيةإلى ايجابيات كسمبيات األىدفت التعرؼ دراسة  (0213اليدلق )أجرل ك 

كاستخدـ الباحث المنيج شبو  ،بلب التعميـ العاـ بمدينة الرياضكجية نظر ط كدكافع ممارستيا مف

 :، كتكصمت إلى مجمكعة نتائج كالتي مف أىمياطالبان  (359)بمغ عدد أفراد العينة  حيث التجريبي،
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السعي  :مثؿ ،مف العكامؿ تدفع طبلب التعميـ العاـ لممارسة األلعاب اإللكتركنية ان أف ىناؾ عدد

، كذلؾ يركف أف األلعاب اإللكتركنية التي تمارس عبر حدم كحب االستطبلع كغيرىالتلمفكز كا

مثؿ: ميارات  ،كاديمية لدل المبلعبيفتسيـ في تحسيف بعض الميارات االجتماعية كاأل االنترنت

أما اآلثار السمبية المترتبة عمى ممارسة األلعاب  .كميارة الطباعة كغيرىا ،المعمكماتالبحث عف 

 ،كاجتماعية ،كصحية ،كسمككية ،أضرار دينية :كىي ،كتركنية تـ تصنيفيا في ستة أضراراإلل

 .كعامة ،كأكاديمية

لى معرفة مدل تأثير األجيزة الخمكية عمى ظيكر إ( دراسة ىدفت ,Divan 2012) ديفين كطبؽ

بي، تجريالسنكات في الدنمارؾ، كاستخدـ المنيج شبو  (7)عمى أطفاؿ في عمر  ةمشكبلت سمككي

ألؼ طفؿ، كأظيرت نتائج الدراسة أف األطفاؿ مستخدمي  (13000)كتككنت عينة الدراسة مف 

متمثمة بالعصبية كتقمب المزاج كالشركد  ،األجيزة الخمكية ىـ أكثر عرضة لظيكر مشكبلت سمككية

تزداد مستخدمي األجيزة الخمكية، كما  الذىني كالببلدة كغيرىا مف المشكبلت، مقارنة باألطفاؿ غير

 .ىذه المشكبلت كمما كاف استخداـ الطفؿ لؤلجيزة الخمكية في سف مبكر

إلى برامج التمفاز كاأللعاب اإللكتركنية العنيفة  التعرؼ( دراسة ىدفت 2011) الشيخةأجرت ك 

ضعاؼ الحساسي المنيج شبو  ة لدل األطفاؿ في دمشؽ، كاستخدـكعبلقتيا بالسمكؾ العدكاني كا 

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ  ،كطالبة ان طالب (764)عينة الدراسة مف تككنت  إذ ؛تجريبيال

كمتكسط درجات طمبة  ،ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات طمبة المجمكعة التجريبية

تعزل ألثر ممارسة بعض األلعاب اإللكتركنية عمى  ،المجمكعة الضابطة لدل طمبة الصؼ السادس

 .مكعة التجريبيةدكاني كلصالح المجالسمكؾ الع

لعاب الكمبيكتر عمى األطفاؿ ألعاب الفيديك ك أ( أثر (chuang, 2009 تشانغأكضحت دراسة ك 

مف الصؼ الثالث، فأظيرت النتائج أنو ال  أطفاؿ (108)كتعمميـ اإلدراكي، حيث شممت العينة 
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نتاج إكال يتحسف  لكتركنية،ر المستكل اإلدراكي لدل الطالب بعد استخداـ األلعاب التربكية اإلصينح

 .فمـ تكف ىناؾ فركؽ كاضحة بيف الفريقيف ،األطفاؿ عند تمقييـ عبلجات تعميمية

العبلقة بيف األلعاب اإللكتركنية كالعنؼ لدل  تحديد إلى (0229أدبيس )و  يعقوب كىدفت دراسة

راسة مف كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الد ؛االبتدائية عينة مف أطفاؿ المرحمة

أف ىناؾ  :مجمكعة مف النتائج مف أىميالى كتكصمت الدراسة إ ،الككيت دكلة في ( طفبلن 437)

كأظيرت ، نؼ لدل أطفاؿ المرحمة االبتدائيةلعاب اإللكتركنية كالععبلقة ذات داللة إحصائية بيف األ

لكتركنية اب اإلعبلقة ذات داللة احصائية في درجة العنؼ لدل األطفاؿ نتيجة المعب باأللعكجكد 

 .طفؿأف متكسط درجة العنؼ تزداد بزدياد المرحمة العمرية لم كبينت النتائج، لممنطقة التعميمية كفقان 

أثر ممارسة بعض األلعاب اإللكتركنية في بيدؼ تحديد   (0228الحشاش )دراسة  كجاءت

ـ المنيج شبو كاستخد ،الثانكية في المدارس الحككميةلدل طمبة المرحمة  ،السمكؾ العدكاني

حيث  ،طبلب الصؼ الحادم عشر في الككيت مف ( طالبان 24بمغ عدد أفراد العينة )التجريبي، ك 

بيف متكسطات درجات طمبة المجمكعة أظيرت نتيجة الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

مرحمة كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في السمكؾ العدكاني لدل طمبة ال ،التجريبية

 .لنتيجة لصالح المجمكعة الضابطةككانت ا ،الثانكية في المدارس الحككمية

ىدفت التعر ؼ ( دراسة Kutner, Olso, and Warner, 2008) أولسو وويرنرو  كنترأجرل ك 

 ( طفبلن 21كجيات نظر الكالديف كاألبناء حكؿ األلعاب اإللكتركنية. تككنت عينة الدراسة مف ) إلى

قاـ الباحثكف باستقصاء ك كاستخدـ المنيج التجريبي،  ،أىالييـ كمرافقييـ مف تايكاف( مف 21)ك ذكران 

لعاب، كالكشؼ عف االتجاىات كاآلراء اتجاىات األطفاؿ مع اتجاىات أىالييـ حكؿ ممارسة ىذه األ

متكافقة أك مخالفة، مع السياسات الحككمية كالجيكد العامة لمكاجية اآلثار السمبية ليذه األلعاب 

أظيرت الدراسة أف آراء بعض األىالي أكدت قمقيا لما تحتكيو مف مشاىد عنؼ ك مى األطفاؿ. ع
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كلقطات جنسية، كما تسببو ممارستيا مف تأثير سمبي عمى أداء كاجباتيـ المدرسية، كما أظيرت 

تفاكت أراء األىالي حكؿ السياسات الحككمية الضعيفة في التعامؿ مع األلعاب  الدراسة أيضان 

      كتركنية.اإلل

كممارسة لعبة  ،إلى معرفة العبلقة بيف السمكؾ العدكاني (0227) الريمان كىدفت دراسة

طمبة المرحمة االبتدائية ) الصؼ الرابع كالخامس كالسادس( في كاختيرت عينة مف  (،الببليستيشف)

بيف السمكؾ  كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة التجريبي، شبو  مت المنيج، كاستخدمدينة الرياض

 . (الببليستيشف)العدكاني كممارسة لعبة 

 Gentile, Lynch, Linder  and Walsh, 2007)) جنتياال ولينكب وليندرك وولشي كأجرل

كمستكل مراقبة الكالديف الستخداـ أبنائيـ  ،إلى تكثيؽ عادات ألعاب الفيديك لممراىقيفدراسة ىدفت 

كالعداء  ،الرتباطات بيف التعرض أللعاب الفيديك العنيفةالمراىقيف أللعاب الفيديك، ككذلؾ فحص ا

كاختيرت عينة مف الصؼ الثامف  ،كالحجج مع المعمميف كالصفكؼ المدرسية كالمعارؾ الجسدية

كالتاسع مف أربع مدارس حككمية حيث بمغ عددىـ ستمئة كسبعة طبلب في أمريكا، كاستخدـ 

أف المراىقيف الذيف يمعبكف  النتائج، أىميا: كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف، المنيج الكصفي

كأكثر عرضة  ،مع معممييـ أكثر جداالن  فيككنك  ،لعاب التي تحتكم عمى عنؼبشكؿ أكبر باأل

يمعبكف بشكؿ قميؿ  فكأقؿ أداء في المدرسة مف الطبلب الذي ،لبلنخراط في المعارؾ الجسدية

 لعاب العنيفة.باأل

العدكاف لدل األطفاؿ في مراحؿ الطفكلة ما  إلىالتعرؼ  دراسة ىدفت (0226) الزبيدي كأجرل

ىذه الدراسة في مدارس  كجرل تطبيؽكطفمة،  ( طفبلن 52كاشتممت العينة عمى ) ،سنة (12-2)بيف 

كبينت نتائج الدراسة أف األطفاؿ  كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي، ،األردففي المرحمة اإلبتدائية 

 ف، كبينت كذلؾ أف الذككر أكثر عدكانية مف اإلناث.ك نيفي جميع مراحؿ الطفكلة عدكا
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إلى معرفة ( Swanson and Uhlmanna, 2004) سوانسون وأىمماناىدفت دراسة ك 

 ان طالب( 121)كتككنت عينة الدراسة مف  ،كزيادة العنؼ التمقائي ،التعرض لمعنؼ بألعاب الفيديك

منيج التجريبي. كأشارت النتائج إلى أف ألعاب عنيفة في أمريكا، كاستخدـ ال كطالبة يمعبكف ألعابان 

بارتفاع مفيكـ الذات العدكاني التمقائي، كما أشارت النتائج إلى أف التعرض  تسيـ الفيديك العنيفة

 لمعنؼ بألعاب الفيديك يسيـ في تعمـ االستجابات العنيفة التمقائية.

 ,Gentilea, Lynchb, Linderc and Walsha) جنتياال ولينكب وليندرك وولشيكأجرل 

عمى العدائية لدل المراىقيف،  لكتركنيةىدفت إلى معرفة تأثير العنؼ في األلعاب اإل دراسة( 2004

طالبان كطالبةن مف طمبة الصفيف الثامف كالتاسع مكزعيف عمى أربع  (617)تككنت عينة الدراسة مف 

الطمبة الذيف يتعرضكف لكقت  في أمريكا، كاستخدـ المنيج الكصفي، أشارت النتائج إلى أف مدارس

كاف لدييـ مستكل أعمى مف العدائية، كارتبط ذلؾ بمعامؿ التكافؽ مع تقديرات  ،أطكؿ لؤللعاب

المعمميف الذيف أشاركا إلى أف الطمبة الذيف يقضكف كقتان أطكؿ باستخداـ ألعاب الفيديك كانكا 

كما تبيف أف العدائية تتكسط  ،سييشعركف باإلعياء الجسمي، كاألداء المتدني في التحصيؿ الدرا

     العبلقة بيف العنؼ المستمد مف ألعاب الفيديك كالنتائج المرتبطة بذلؾ.

ار العبلقة بيف مشاىدة برامج التمفاز كالسمكؾ ظيإلى إفيدفت  (0223) دحالندراسة  أما

كمنطقة  ،سكالجن ،ىدة التمفازمعدؿ مشا :في ضكء بعض المتغيرات كىي ،العدكاني لدل األطفاؿ

كاستخدـ الباحث  ،كطالبة مف مدارس محافظة غزة ان طالب( 880، ككانت العينة مككنة مف )السكف

بيف معدؿ مشاىدة  كبينت نتائجيا كجكد عبلقة ارتباط دالة احصائيان المنيج الكصفي التحميمي، 

ركؽ ذات داللة ككجكد ف ،كىي عبلقة طردية ،بأبعاده المختمفة التمفاز كالسمكؾ العدكاني لؤلطفاؿ

تعزل لمتغير الجنس لصالح  ،احصائية في السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ المشاىديف لبرامج التمفاز

 في كؿ مف العدكاف المادم كالمفظي. الذككر 
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إلى تحميؿ مجمكعة دراسات تناكلت تأثير األلعاب  (,Sherry 0221) شيري كىدفت دراسة

 ،تمؾ الدراسات عمى عينات مف المراىقيف تضمنتث ، حياإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني

كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف  تخدـ المنيج التجريبي،كاس ،سنة (22-4)تراكحت أعمارىـ مف 

لعاب اإللكتركنية كاف أقؿ داللة في ألعاب تأثير العنؼ مف خبلؿ المعب  باأل أف   النتائج، أىميا:

لكتركنية يظير لعاب اإلأف نكع العنؼ المتضمف باألكما  .العنؼ المعركض عمى شاشات التمفاز

 بشكؿ كبير في نمط السمكؾ العدكاني الذم يظير لدل المراىقيف.

 

 الدراسات التي تناولت أساليب المعاممة الوالدية  0.0.0

كبعض  ،العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية عمى التعر ؼ (0218) سميمانىدفت دراسة 

كاختيرت عينة مككنة مف ست  ،لدل تبلميذ الحمقة الثانية بمدارس قطاع كررم المشكبلت السمككية

كبينت نتائج  ، كاستخدـ المنيج الكصفي االرتباطي،(942)بمغ حجـ العينة  إذ ؛مدارس بالقطاع

عبلقة ارتباطية بيف أساليب المعاممة الكالدية ببعض المشكبلت السمككية لدل  عدـ كجكد الدراسة

 .الثانية بمدارس قطاع كررم كسط بمحمية كررم تبلميذ الحمقة

سمكب المعاممة الكالدية كعبلقتيا أدراؾ إعبلقة  تقصيإلى  (0217) شاىين كىدفت دراسة

مف تمميذات مرحمة الطفكلة المتأخرة  (174) كبمغت عينة الدراسة ،بمفيـك الذات كالسمكؾ العدكاني

عبلقة ارتباطية مكجبة بيف  إلى كجكددراسة لكتكصمت ابمدينة جدة، كاستخدـ المنيج الكصفي، 

 .عاممة الكالدية كالسمكؾ العدكانيأسمكب الم

بناء في كما يدركيا األ ،أساليب المعاممة الكالدية تحديد عمى ؼالتعر   (0215) يأبدراسة كىدفت 

ككنت كاستخدـ المنيج الكصفي االرتباطي، كت ،مرحمة الطفكلة المتأخرة كعبلقتيا بالسمكؾ العدكاني

كدت نتائج الدراسة عمى أك ، ناث مف مدينة غردايةلذككر كاإلمف ا طالبان  (60)عينة الدراسة مف 



51 
 

بناء في مرحمة الطفكلة كما يدركيا األ كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف أساليب المعاممة الكالدية

 .المتأخرة

معاممة الكالدية كالفشؿ اختبار العبلقة بيف أساليب الإلى ىدفت بدراسة  (0211) الراجيقاـ ك 

في  كتمميذة ان تمميذ (250)كبمغ حجـ العينة  ،كطبيعة عبلقة كؿ منيما بالسمكؾ العدكاني ،الدراسي

بيف  عبلقة دالة احصائيان  ، كجكدبرز نتائجياأككانت مف  المغرب، كاستخدـ المنيج الكصفي،

 .دراؾ الرفض الكالدما  ني لمتمميذ ك السمكؾ العدكا

كما يدركيا -العبلقة بيف أساليب التنشئة السكية لآلباء  بتقصي (0212) لجنديا كاىتمت دراسة

كمتغير الجنس كعمؿ األب كاألـ كالعمر كالمستكل التعميمي لمكالديف،  -الكالداف في األسر العمانية

ككاف مف أىـ نتائجيا  كاستخدمت المنيج الكصفي االرتباطي، ،ان كأم   ان أب (352)كتككنت العينة مف 

 ديز ي ثيء، بحااألبن معاممة في السكاء ارتباطان مكجبان باتجاىات رتبطي فيلمكالد مييالمستكل التعم أف

 . مييکمما زاد المستكل التعمء االسك 

العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية كالمشكبلت  تقصيدراسة ىدفت إلى  (0212) عمي كطبؽ

دـ المنيج الكصفي االرتباطي، كتككنت عينة كاستخ، بناء مف مرحمة الطفكلة المتأخرةلدل األ

 (240)ككذلؾ مف  ،كطالبة مف الصؼ الخامس كالسادس بكالية الخرطكـ ان طالب (120)مف  الدراسة

 ككانت أىـ نتائجيا أف اآلباء كاآلميات أكثر تقببلن  ،ساسيةمف أكلياء أمكر المرحمة األ ان كأب ان أم  

 .المعاممة الكالدية ال تتأثر بالمستكل التعميمي لمكالديف ، كأف أساليبالذككر مف اإلناث ألبنائيـ

قياس إلى ( ,Lahuas, Vierhauas and Bau 2009)لوىاوس فيرىاوس وباوو كىدفت دراسة

مف الصؼ الثاني كالثالث  (432) لمانياأالسمكؾ الصحي كأنماط التنشئة الكالدية لدل عينتيف مف 

لى إكتكصمت الدراسة  ، كاستخدـ المنيج الكصفي،مف الصؼ الرابع الى الصؼ السابع (366)ك

 .تعزل لمتغير النكع حصائيان إكجكد فركؽ دالة 
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دراسة  (Ho, Caroline, Deborah and Jennifer, 2008)ىو وكارولين وديبورا وجينفر كطبؽ

إلى الكشؼ عف دكر االختبلفات الثقافية في العبلقة بيف األبكة كالعدكاف لدل األطفاؿ،  ىدفت

كأظيرت نتائج  كاستخدـ المنيج الكصفي، ،في كندا ( طفبلن 14990لفت عينة الدراسة مف )كتأ

 ،في العائبلت الكندية األكركبية الدراسة أف قسكة الكالديف ارتبطت بالعدكاف لدل األطفاؿ ايجابيان 

 بينما كانت العبلقة سمبية في العائبلت الكندية األسيكية الجنكبية.

 2007)فان دي فيجفرو  جوىاريو  غاليو  محمديو  كافيانيو  قاعيز و  أساديدراسة كىدفت 

Assadi, Zokaei, Kaviani, Mohammadi, Ghaeli, Gohari, Van De Vijver إلى تقييـ الدرجات )

حيث أجريت عمى  ،كالردكد عمى استبياف السمطة األبكية ،رسية كالتركيبية السكانية لؤلسرةدالم

، كاستخدـ كبية كالكسطى كالشمالية مف طيرافاألجزاء الجن في الصؼ الثامف في ( طالبان 240)

كأظيرت النتائج أف العائبلت الفقيرة ذات القيـ التقميدية لدييا مكاقؼ أكثر المنيج الكصفي، 

  استبدادية تجاه األبكة كاألمكمة مقارنة بالعائبلت األكثر ثراء.

دراسة (  Dwiary, Achoui, Abouserie, Farah, Sakhleh, Fayad, Khan 2006) دويري كطبؽ

( 2893)كتككنت العينة مف  ،أساليب المعاممة الكالدية السائدة في البمداف العربية إلىىدفت التعرؼ 

كبينت النتائج  ،اليمف(ك األردف، ك لبناف، ك مصر، ك السعكدية، ك ) فمسطيف،  دكؿ عربية سبعمف  فردان 

المتسامح( ك الرسمي، ك )التسمطي،  :الدىـ كىيكجكد ثبلثة أساليب متداخمة لمكالديف في تنشئة أك 

ناث. كما بينما كاف األسمكب الرسمي أعمى لدل اإل ،ككاف األسمكب التسمطي أعمى لدل الذككر

كؿ بيف أفراد أسرتو أفاد بأف كالديو كانا يستخدماف األسمكب المتسامح بينت الدراسة أف الطفؿ األ

 سرة.خريف في األبدرجة أعمى مف األفراد اآل

( دراسة مقارنة عبر ثقافة Javo, Ronning and Hererahi, 2004) جاف وروننغ وىيارىل كأجرل

مف  أبان  (116(ك ان أم  ( 162)كطبقت عمى عينة بمغت  ،في االتجاىات الكالدية كتكقعات الكالديف
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كأظيرت  ،مف خبلؿ مقاببلت غير النركجييف اآلباء كاألميات النركيجييف مف أصكؿ اسكندنافية

مع  حيث كاف الكالداف غير النركجييف أكثر تساىبلن  ،لنتائج كجكد اختبلؼ في اتجاىات الفئتيفا

مف  اجتماعيان  ككاف أطفاليـ أكثر استقبلالن  ،عدكانية أطفاليـ كغيرتيـ مف الكالديف النركيجييف

 األطفاؿ النركيجييف.

معاممة الكالدية كجنكح العبلقة بيف أساليب ال تقصيلى إ (Terry, 2004) تيريكىدفت دراسة 

 كطالبةن  طالبان ( 38) تككنت عينة الدراسة مفكاستخدـ المنيج الكصفي االرتباطي، ك  ،األحداث

كجكد عبلقة بيف أساليب المعاممة  كأظيرت نتائج الدراسةفي كالية جراند فالي،  ان أبك  ان أم( 18)ك

ة ارتباطية بيف أساليب المعاممة كما بينت كجكد عبلق ،الكالدية كالمشاكؿ النفسية كالسمكؾ الشاذ

 .سرةالكالدية كاالرتباط العائمي بيف أفراد األ

كما يدركيا  -العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالديةإلى تقصي ( 0220) خموددراسة  كاىتمت     

كأجريت الدارسة عمى عينة مف تبلميذ  ،كالتكافؽ االجتماعي كاالنفعالي لدل ىؤالء األبناء -األبناء

كأشارت النتائج إلى أف طبيعة أسمكب  ،كتمميذات الصؼ السابع كالثامف في المدارس الحككمية

 جميعيا تؤثر عمى األطفاؿ ػك  ،رفضك ، تسمطك اىتماـ، ك حماية زائدة، ك الديف تقبؿ، الك 

 -العبلقة بيف بعض أساليب التنشئة الكالدية تقصيإلى دراسة ىدفت  (0222) القططي كطبؽ     

كمعرفة الفركؽ بيف الجنسيف في إدراؾ أساليب التنشئة  ،كسمككيـ العدكاني -ا األبناءكما يدركي

كاستخدـ المنيج الكصفي ، كؾ العدكاني في محافظات جنكب غزةالكالدية في مستكل السم

أف ، كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا: ( فردان 500) كبمغ حجـ العينةاالرتباطي، 

ككانت ىذه  ،في إدراؾ أساليب التنشئة الكالدية بيف الذككر كاإلناث الة إحصائيان د ان ىناؾ فركق

، كلصالح اإلناث في أسمكب التقييد االتساؽالفركؽ لصالح الذككر في أساليب التساىؿ كعدـ 

 ،لصالح الذككر في أسمكب التساىؿ حصائيان إأما لمتنشئة فكانت الفركؽ دالة  ،بالنسبة لمعاممة األب
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عبلقة مكجبة بيف أسمكب  كأظيرت النتائج كجكد ،ح اإلناث في أسمكب التقبؿ كاالستحكاذكلصال

ييد كاالستحكاذ كالسمكؾ يجابي كالتقكعبلقة سالبة بيف االندماج اإل ،التساىؿ كالسمكؾ العدكاني

 . العدكاني

ساءة معاممة إل؛ إلى معرفة األساليب الشائعة (0222) والزامل الموسويو ياسين  ةىدفت دراسك      

كذلؾ مف منظكر األـ في كؿ مف  ،كعبلقتيا بالسمات كالخصائص النفسية ،طفؿ ما قبؿ المدرسة

مف ( أم ان 82)مف مصر ك  ان أم  ( 150)المجتمع المصرم كالككيتي ػ كأختيرت عينة مككنة مف 

ة لدل طفؿ ما كأشارت النتائج إلى تبايف إساءة المعاممة النفسي ، كاستخدـ المنيج الكصفي، الككيت

ة الفرعية التي ينتمي إلييا ، أك الثقافاالجتماعيةكالطبقة  ،جنسالك  ،قبؿ المدرسة بتبايف عمر الطفؿ

 .كمستكل تعميـ األـ في الثقافتيف المصرية كالككيتيةؿ، الطف

 ،دراسة ىدفت إلى معرفة أساليب التنشئة األسرية في الصيف (,Hong 2000) ىونقأجرل ك      

ـ  ( 1000) عينة الدراسةحيث بمغت  كأشارت النتائج إلى ارتباط  كاستخدـ المنيج الكصفي، ،كأب أ

باء مف الطبقة االجتماعية مف الطبقة األ كتبيف أف   ،سرية بالطبقة االجتماعيةأساليب التنشئة األ

دييـ ل ،باء مف ذكم الطبقة االجتماعية العامةاأل ف  أ، ك كف أبناءىـ عمى االستقبلليةئينش المتكسطة

 .كامرىـأاء ك بارت اآلبناء لقر اتجاىات نحك كجكب امتثاؿ األ

يتضح مف عرض الدراسات السابقة تنكع أغراضيا كاختبلفيا فيما بينيا، فالبعض  ،كبشكؿ عاـ     

لعاب االلكتركنية عمى السمكؾ العدكاني، كالبعض لمعرفة منيا أجرم لمتعرؼ عمى تأثير ممارسة األ

الدية كأثرىا في تنشئة الطفؿ، كالبعض تحدثت عف السمكؾ العدكاني، فكاف أساليب المعاممة الك 

الدراسة الحالية مف حيث المضمكف، كذلؾ معظـ الدراسات السابقة استخدمت ىناؾ تكافؽ مع 

كدراسة  (،2003دراسة دحبلف )، ك (2009يعقكب كأدبيس )دراسة  :االرتباطي مثؿالمنيج الكصفي 

كىذا اتفقت فيو مع  (2010(، كدراسة دراسة الجندم )2017ىيف )(، كدراسة شا2018سميماف )
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 ، كدراسة(,Divan 2012ديفيف )(، كدراسة 2013اليدلؽ )في حيف استخدمت دراسة الدراسة الحالية، 

 ، ك(Kutner, et. al, 2008)كآخركف  كنتر(، كدراسة 2008الحشاش )، كدراسة (2011الشيخة )

 (Swanson and Uhlmanna, 2004) سكانسكف كأىممانادراسة (، ك 2007دراسة الريماف )

العنزم كغيرىا اعتمدت عمى المنيج الكصفي التحميمي، مثؿ: دراسة المنيج شبو التجريبي، 

كما ، (,,Lahuas, et. al 2009)كآخركف لكىاكس (، كدراسة 2006، كدراسة الزبيدم )(2019)

فمعظـ الدراسات السابقة  ،كنكعيا ،العينةيث حاختمؼ مجتمع ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة مف 

، (0213) كدراسة اليدلؽ، (2019العنزم )دراسة  مثؿ: ،اعتمدت في عينتيا عمى الطبلب أنفسيـ

 ,Gentilea, et. al) كآخركفجنتياال ، كدراسة (0227) ، كدراسة الريماف(2011الشيخة )كدراسة 

فكانت ىناؾ دراسات في دكؿ عربية كأخرل  ،نكعةأما بالنسبة لمحدكد الجغرافية فكانت مت (،2004

اس كىذا كما استخدمت معظـ الدراسات السابقة االستبانة كأداة مف أدكات القي ،في دكؿ أجنبية

  .يتفؽ مع الدراسة الحالية

مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم لمدراسة، كصياغة المشكمة،  ةالباحث تاستفادك 

الفركض المبلئمة، كتكطيف أدكات الدراسة، كتحديد أىداؼ الدراسة، كاألسمكب كتحديدىا، كصياغة 

كما  اإلحصائي لتحميؿ النتائج، كمناقشتيا، كسيككف ىذا البحث استكماالن، كاستنادان ليذه الدراسات،

تحدثت عف تأثير  ،كجدت عدة دراسات في فمسطيف ،كمف خبلؿ البحث نادت بو مف تكصيات

ما ميز ىذه أف  إال. مف كجية نظر األميات ،كؾ العدكانيعمى السم لكتركنيةاإل ممارسة األلعاب

التي تعتبر ك  ،المرحمة األساسية الدنيا طمبة كجية نظر أكلياء أمكرستيا مف ادر  جرل ، أنوالدراسة

 كليا خصكصية عالية في التربية. ،مف أىـ مراحؿ النمكفئة ميمة، كتعد 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

تضمنت تحديد منيجية الدراسة ك ، في الدراسة يتناكؿ ىذا الفصؿ الطرؽ كاإلجراءات التي اتبعت

كمجتمع الدراسة كالعينة، كعرض الخطكات كاإلجراءات العممية التي اتبعت في تطكير  ،ةالمتبع

تصميـ الدراسة كمتغيراتيا، كاإلشارة إلى أنكاع االختبارات اإلحصائية ك أدكات الدراسة كخصائصيا، 

 المستخدمة في تحميؿ بيانات الدراسة. 

 

 منيجية الدراسة 1.3

الكصفي االرتباطي بأحد صكره المسحية لمحصكؿ عمى اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج 

كيشير  المعمكمات الخاصة بمكضكع الدراسة، كذلؾ ألنو أكثر المناىج مبلئمة لطبيعة ىذه الدراسة؛

المنيج الكصفي االرتباطي ىك األمثؿ لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، أف ( إلى 1992عكدة كممكاكم )

ككصؼ الظاىرة كصفان دقيقان مف خبلؿ المعمكمات كاألدبيات ككنو المنيج الذم يقكـ بدراسة كفيـ 

ف ىذا المنيج ال يعتمد فقط عمى جمع المعمكمات إنما يقـك بالربط كتحميؿ العبلقة ما  ،السابقة، كا 

 .بيف متغيرات الدراسة لمكصكؿ إلى االستنتاجات المرجك الكصكؿ إلييا مف خبلؿ الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتيا 0.3

 مجتمع الدراسة: :أوالً 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع أكلياء أمكر طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية 

الكتاب اإلحصائي السنكم ( كذلؾ حسب 141,616في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كالبالغ عددىـ )

 . (2019/2020) الصادر عف كزارة التربية كالتعميـ لمعاـ
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 لدراسة:عينة ا :ثانياً 

 أما عينة الدراسة، فقد اختيرت كاآلتي:

أكلياء أمكر طمبة المرحمة ( مف 31العينة االستطبلعية: اختيرت عينة استطبلعية مككنة مف ) -أكالن 

بغرض التأكد مف صبلحية  ؛األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة

 .ليا كالثباتحساب الصدؽ مف خبلؿ  ،أدكات الدراسة

( مف أكلياء أمكر طمبة المرحمة األساسية الدنيا في 353عينة الدراسة الفعمية: تككنت مف ) -ثانيان 

بالطريقة العشكائية الطبقية مف مجتمع أختيرت ك . المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة

 راتيا ( يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغي1.3كالجدكؿ )الدراسة األصمي؛ 

المستقمةيا (: توزع عينة الدراسة حسب متغيرات1.3الجدول )

 النسبة % العدد الفئات المتغير

 الجنس
 27.2 96 ذكر                            

 72.8 257 أنثى

 100.0 353 المجموع 

 المؤىل العممي

 6.8 24 أقؿ مف ثانكية عامة

 6.8 24 ثانكية عامة

 12.5 44 دبمـك

 61.8 218 بكالكريكس

 12.2 43 ماجستير فأعمى

 100.0 353 المجموع

 عمل الوالدين
 88.4 312 يعمؿ

 11.6 41 ال يعمؿ

 100.0 353 المجموع

 مستوى الدخل لموالدين

 5.9 21فما دكف 1500

1501 – 2500 33 9.3 

2501 – 3500 93 26.3 

3501 – 4500 95 26.9 

 31.4 111 فأكثر 4501
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 النسبة % العدد الفئات المتغير
 100.0 353 المجموع

ناث(  عدد األبناء )ذكور وا 

 7.6 27 طفؿ كاحد

 22.1 78 طفبلف

 28.3 100 أطفاؿ 3

 41.9 148 أطفاؿ فأكثر 4

 100.0 353 المجموع 

معدل ممارسة الطفل 
 لؤللعاب اإللكترونية يومياً 

 11.6 41 أقؿ مف ساعة

 26.3 93 ساعة 2مف ساعة إلى 

 62.0 219 أكثر مف ساعتيف

 100.0 353 المجموع

 

  أدوات الدراسة 3.3

الباحثة عمى مقياسيف لجمع البيانات، ىما: مقياس تأثير لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، اعتمدت 

 كما يمي:  ،ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني، كمقياس أساليب المعاممة الكالدية

 اإللكترونية عمى السموك العدواني أواًل: مقياس تأثير ممارسة األلعاب

 ،دب التربكمكبعد اطبلع الباحثة عمى األمف أجؿ تحقيؽ الغاية المرجكة مف الدراسة الحالية، 

كعمى مقاييس تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني  ،كالدراسات السابقة

كدراسة جيكسي  ،(2019الرحيـ )نصر الديف كعبدالمستخدمة في بعض الدراسات كمنيا: دراسة

قامت الباحثة بتطكير مقياس تأثير ممارسة  (،2016كدراسة صكالحة كالعكيمر كالعميمات ) ،(2018)

 األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني استنادان إلى ىذه الدراسات. 
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 السموك العدوانيتأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى الخصائص السيكومترية لمقياس 1.3.3 

 صدق المقاييس:

 لمتحقؽ مف صدؽ  مقاييس الدراسة اتبعت اإلجراءات اآلتية: 

 استخدـ نكعاف مف الصدؽ كما يمي: 

 (Face validityالصدق الظاىري ) أ.

لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم أك ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لمقياس تأثير ممارسة األلعاب 

ني، عر ض المقياس بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المتخصصيف اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكا

( 11في اإلرشاد النفسي كالتربكم، كعمـ النفس، كقد بمغ عددىـ ) ةممف يحممكف درجة الدكتكرا

( فقرة، إذ 29(، كقد تشكؿ المقياس في صكرتو األكلية مف )ب، كما ىك مكضح في ممحؽ )محكمان 

دنى لقبكؿ الفقرة. كبناءن عمى مبلحظات كآراء المحكميف، أجريت ( كحد أ%80أعتمد معيار االتفاؽ )

( 3التعديبلت المقترحة، كاستنادان إلى مبلحظات المحكميف، فقد ع دلت بعض الفقرات، كحذفت )

 (.ت( فقرة، كما ىك مبيف في الممحؽ )26كاصبح عدد فقرات المقياس ) ،فقرات

 (Construct Validity) صدق البناء  . ب

حقؽ مف الصدؽ لممقياس، استخدـ صدؽ البناء عمى عينة استطبلعية مككنة مف مف أجؿ الت

( مف أكلياء أمكر طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل 31)

دـ معامؿ ارتباط بيرسكف   Pearson)كالبيرة، كمف خارج عينة الدراسة المستيدفة، كاستخ 

Correlation)اج قيـ معامبلت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لمقياس )تأثير ممارسة الستخر  ؛

 ( :2.3األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني(، كما ىك مبيف في الجدكؿ )
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: قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني مع (2.3)جدول 
 (31)ن=قياس الدرجة الكمية لمم

االرتباط مع  الفقرة
 الدرجة الكمية 

االرتباط مع  الفقرة
 الدرجة الكمية 
 تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني

1 75**. 14 68**. 

2 87**. 15 74**. 

3 90**. 16 95**. 

4 90**. 17 88**. 

5 90**. 18 75**. 

6 90**. 19 95**. 

7 89**. 20 92**. 

8 84**. 21 93**. 

9 88**. 22 85**. 

10 86**. 23 75**. 

11 87**. 24 79**. 

12 93**. 25 68**. 

13 77**. 26 88**. 

 (≤0.01**دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 

 -.68)الفقرات تراكحت ما بيف ( أف معامؿ ارتباط 2.3يبلحظ مف البيانات الكاردة في الجدكؿ )

أف قيمة معامؿ  ((Garcia, 2011ت ذات درجات مقبكلة كدالة إحصائيان؛ إذ ذكر جارسيا (، ككان.95

أقؿ أك يساكم  -.30( تعتبر ضعيفة، كالقيـ التي تقع ضمف المدل ).30االرتباط التي تقؿ عف )

ـ تحذؼ أم فقرة مف فقرات ( تعتبر قكية، لذلؾ ل.70( تعتبر متكسطة، كالقيمة التي تزيد عف ).70

 . اسالمقي

 ثبات مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني: 

تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني، كزع المقياس لمتأكد مف ثبات مقياس

( مف أكلياء أمكر طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس 31عمى عينة استطبلعية مككنة مف )

كبيدؼ التحقؽ مف ثبات  ي محافظة راـ اهلل كالبيرة، كمف خارج عينة الدراسة المستيدفة،الحككمية ف

عمى بيانات  (Cronbach's Alpha)االتساؽ الداخمي لممقياس، فقد استخدمت معادلة كركنباخ ألفا 
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بر (، كتعت.98) كركنباخ ألفاكقد بمغ معامؿ ثبات  ،( فقرة26العينة االستطبلعية بعد قياس الصدؽ )

 .األصميةىذه القيمة مرتفعة كعميو يمكف التطبيؽ عمى العينة 

 أساليب المعاممة الوالديةثانيًا: مقياس

دب التربكم كبعد اطبلع الباحثة عمى األمف أجؿ تحقيؽ الغاية المرجكة مف الدراسة الحالية، 

لدراسات اعتمدت كالدراسات السابقة كعمى مقايس أساليب المعاممة الكالدية المستخدمة في بعض ا

قامت الباحثة بتطكير ك  (،2009) طيكب، كعبداهلل، كشمميصالباحثة كبشكؿ أساسي عمى دراسة 

 مقياس أساليب المعاممة الكالدية استنادان إلى ىذه الدراسة. 

 

 أساليب المعاممة الوالديةالخصائص السيكومترية لمقياس  0.3.3

 المقياسصدق 

 استخدـ نكعاف مف الصدؽ، ككما يمي:

 (Face validity)الصدق الظاىري  .أ

مقياس أساليب المعاممة لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم أك ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لمقياس 

، عرض المقياس بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المتخصصيف ممف يحممكف درجة الكالدية

، كما ىك مكضح ان كم( مح11في اإلرشاد النفسي كالتربكم، كعمـ النفس، كقد بمغ عددىـ ) ةالدكتكرا

عتمد معيار االتفاؽ ا( فقرة؛ إذ 49(، كقد تشكؿ المقياس في صكرتو األكلية مف )بفي ممحؽ )

( كحد أدنى لقبكؿ الفقرة، كبناءن عمى مبلحظات كآراء المحكميف أجريت التعديبلت المقترحة، 80%)

فقرات كاصبح عدد  (6كاستنادان إلى مبلحظات المحكميف، فقد ع دلت بعض الفقرات، كاضيفت )

 (.ت( فقرة، كما ىك مبيف في الممحؽ )55فقرات المقياس )
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 Construct Validity) صدق البناء ) .ب

( مف 31مف أجؿ التحقؽ مف الصدؽ لممقياس، استخدـ صدؽ البناء عمى عينة استطبلعية مف )

راـ اهلل كالبيرة، كمف أكلياء أمكر طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة 

دـ معامؿ ارتباط بيرسكف  الستخراج  ؛(Pearson Correlation)خارج عينة الدراسة المستيدفة، كاستخ 

 (:3.3قيـ معامبلت ارتباط الفقرات بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كما ىك مبيف في الجدكؿ )

 (31دية بالمجال الذي تنتمي إليو )ن=( قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس أساليب المعاممة الوال3.3جدول )
االرتباط مع  الفقرة

 المجال
االرتباط مع  الفقرة

 المجال
االرتباط مع  الفقرة

 المجال
االرتباط مع  الفقرة

 المجال
 األسموب التسمطي األسموب الرفضي األسموب االستقاللي األسموب الديمقراطي

1 65**. 14 80**. 4 36*. 13 62**. 

2 77**. 16 60. 5 47**. 22 75**. 

3 59**. 18 36*. 7 63**. 25 62**. 

6 60**. 20 53**. 8 61**. 34 64**. 

9 84**. 23 80**. 11 61**. 36 60**. 

10 79**. 27 19. 15 63**. 38 45*. 

12 78**. 35 77**. 24 67**. 39 56**. 

17 83**. 37 69**. 26 30*. 40 83**. 

19 93**. 43 62**. 32 67**. 41 74**. 

21 64**. 45 77**. 52 58**. 44 48**. 

28 78**. 46 86**. - - 47 60**. 

29 93**. 49 68**. - - 50 54**. 

30 70**. 55 80**. - - 53 61**. 

31 92**. - - - - - - 

33 83**. - - - - - - 

42 86**. - - - - - - 

48 78**. - - - - - - 

51 79**. - - - - - - 

54 91**. - - - - - - 

 (≤0.01(         **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )       

كانت ذات (، 27 ،16( أف معامؿ ارتباط الفقرات )3.3يبلحظ مف البيانات الكاردة في الجدكؿ )

ؼ، أما باقي الفقرات فقد تراكحت ما بيف درجة غير مقبكلة كغير دالة إ حصائيان، كتحتاج إلى حذ

(، كما أف جميع معامبلت االرتباط كانت ذات درجات مقبكلة كدالة إحصائيان؛ إذ ذكر .93-.30)

( تعتبر ضعيفة، كالقيـ التي .30أف قيمة معامؿ االرتباط التي تقؿ عف ) ((Garcia, 2011جارسيا 
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( تعتبر .70تكسطة، كالقيمة التي تزيد عف )( تعتبر م.70أقؿ أك يساكم  -.30تقع ضمف المدل )

 ( فقرة.53كأصبح عدد فقرات المقياس ) (،27 ،16الفقرات: )قكية، لذلؾ حذفت 

 ثبات مقياس العوامل أساليب المعاممة الوالدية 

كزعت أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية  لمتأكد مف ثبات مقياس أساليب المعاممة الكالدية،

أكلياء أمكر طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة ( مف 31مككنة مف )

كبيدؼ التحقؽ مف ثبات االتساؽ الداخمي  كمف خارج عينة الدراسة المستيدفة.، راـ اهلل كالبيرة

عمى بيانات العينة  (Cronbach's Alpha)ألبعاد المقياس، فقد استخدـ معامؿ كركنباخ ألفا 

 :يكضح ذلؾ (4.3)كالجدكؿ فقرة،  (53)عد قياس الصدؽ االستطبلعية، ب

 (: معامالت ثبات مقياس أساليب المعاممة الوالدية بطريقة كرونباخ ألفا4.3جدول )
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد

 .96 19 األسموب الديمقراطي  
 .90 11 األسموب االستقاللي
 .74 10 األسموب الرفضي
 .87 13 األسموب التسمطي

 

( أف قيـ معامبلت معامؿ ثبات كركنباخ ألفا لمجبلت مقياس أساليب 4.3يتضح مف الجدكؿ )
كتعتبر ىذه القيـ مناسبة كتجعؿ مف األداة قابمة  (،.96 -.74)المعاممة الكالدية تراكحت ما بيف 

 .لمتطبيؽ عمى العينة األصمية

 تصحيح مقاييس الدراسة 

تككف مقياس تأثير ممارسة  عاب اإللكترونية عمى السموك العدواني:مقياس تأثير ممارسة األل :أوالً 

(، فقرة كما ىك مكضح في 26األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني في صكرتو النيائية مف )
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(، كقد مثمت جميع الفقرات االتجاه اإليجابي لتأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى تممحؽ )

 السمكؾ العدكاني.

: تككف مقياس أساليب المعاممة الكالدية  في صكرتو مقياس أساليب المعاممة الوالدية :اً ثاني

، 2، 1(، فقرة، مكزعة عمى أربعة أساليب ىي األسمكب الديمقراطي كمثمت فقراتو )53النيائية مف )

كمثمت (، األسمكب االستقبللي 52، 49، 46، 40، 31، 29، 28، 27، 26، 20، 18، 16، 12، 10، 9، 6، 3

، 7، 5، 4(، األسمكب الرفضي كمثمت فقراتو )53، 47، 44، 43، 41، 35، 33، 22، 19، 17، 14فقراتو )

، 38، 37، 36، 34، 32، 24، 21، 13(، األسمكب التسمطي كمثمت فقراتو )50، 30، 25، 23، 15، 11 8

تجاه اإليجابي (، كقد مثمت جميع الفقرات االت(، كما ىك مكضح في ممحؽ )51، 48، 45، 42، 39

 . ب مف أساليب المعاممة الكالديةلكؿ أسمك 

كأعطيت ( خماسي، Likertكقد طمب مف المستجيب تقدير إجاباتو عف طريؽ تدرج ليكرت )

( درجات، قميمة 3( درجات، متكسطة )4( درجات، كبيرة )5كبيرة جدان ) :األكزاف لمفقرات كما يمي

 ة. (، درجة كاحد1درجتاف، قميمة جدان )(2)

شيكع سمات تأثير ممارسة األلعاب كلغايات تفسير المتكسطات الحسابية، كلتحديد مستكل 

لدل عينة الدراسة، حكلت العبلمة كفؽ اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني كأساليب المعاممة الكالدية 

سطة ( درجات كتصنيؼ المستكل إلى ثبلثة مستكيات: مرتفع، كمتك 5-1المستكل الذم يتراكح مف )

 كمنخفض، كذلؾ كفقان لممعادلة اآلتية:

 طكؿ الفئة  =        
 الحد األعمى _ الحد األدنى )لتدرج(       

3

51
33.1


   

 عدد المستكيات المفترضة              

 كبناءن عمى ذلؾ، فإف  مستكيات اإلجابة عمى المقياس تككف عمى النحك اآلتي: 
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سمات تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني شيوع (: درجات احتساب مستوى 5.3جدول )
 أساليب المعاممة الوالدية

 فأقل 0.33 مستوى منخفض 
 3.67 - 0.34 مستوى متوسط 

 5 -3.68 مستوى مرتفع 
 

 تصميم الدراسة ومتغيراتيا  4.3

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة كالتابعة اآلتية:      

 رات المستقمة:المتغيأ. 

 أنثى(. -2ذكر،  -1الجنس: كلو مستكياف ىي: ) .1

-3، ثانكية عامة-2، أقؿ مف ثانكية عامة-1المؤىؿ العممي: كلو خمسة مستكيات ىي: ) .2

،   ماجستير(. -5، بكالكريكس -4 دبمـك

 ال يعمؿ(. -2يعمؿ ،   -1عمؿ الكالديف: كلو مستكياف ىي: ) .3

، 2500 – 1501-2، فما دكف 1500-1مستكيات ىي: )مستكل الدخؿ لمكالديف: كلو خمسة  .4

 (.فأكثر 4501 -5، 4500 – 3501 -4 ،3500 – 3-2501

ناث(: كلو أربعة مستكيات ىي: ) .5  3-3، طفبلف-2، طفؿ كاحد-1عدد األبناء )ذككر كا 

 (.أطفاؿ فأكثر 4 -4 أطفاؿ،

أقؿ مف ساعة، -1كيات ىي: )معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية يكميان: كلو ثبلثة مست .6

 (.أكثر مف ساعتيف-3ساعة،  2مف ساعة إلى -2
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 المتغير التابع:. ب

الدرجات عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة  .1

 الدراسة.

 لدل عينة الدراسة.الدرجات عمى مقياس أساليب المعاممة الكالدية  .2

 

 يذ الدراسة  إجراءات تنف 5.3

 الدراسة كفؽ الخطكات اآلتية: نف ذت

الرسائؿ الجامعية، ك التقارير، ك المقاالت، ك جمع المعمكمات مف العديد مف المصادر كالكتب،  .1

 كغيرىا، كذلؾ مف أجؿ كضع اإلطار النظرم لمدراسة.

 تحديد مجتمع الدراسة، كمف ثـ تحديد عينة الدراسة. .2

 راجعة األدب التربكم في ىذا المجاؿ.الدراسة مف خبلؿ م مقاييستطكير  .3

 الدراسة المراد تطبيقيا عمى عينة الدراسة.  مقاييستحكيـ  .4

الدراسة عمى عينة استطبلعية كمف خارج عينة الدراسة األساسية، إذ شممت  مقاييستطبيؽ  .5

 ( مف أكلياء أمكر طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل31)

 كالبيرة، كذلؾ بيدؼ التأكد مف دالالت صدؽ كثبات أدكات الدراسة.

الدراسة عمى العينة األصمية، كالطمب منيـ اإلجابة عمى فقراتيا بكؿ صدؽ  مقاييستطبيؽ  .6

 كمكضكعية، كذلؾ بعد إعبلميـ بأف إجابتيـ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 ,SPSS) ة لمعمـك االجتماعيةاستخدـ الرزمة اإلحصائي إذإدخاؿ البيانات إلى ذاكرة الحاسكب،  .7

جراء التحميؿ اإلحصائي المناسب. ؛(25  لتحميؿ البيانات، كا 
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مناقشة النتائج التي أسفر عنيا التحميؿ في ضكء األدب النظرم كالدراسات السابقة، كالخركج  .8

 بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحات البحثية.

 

 المعالجات اإلحصائية  6.3

كبعد جمعيا قامت الباحثة باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك  ،مف أجؿ معالجة البيانات

 كذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائية اآلتية:  ،(SPSS, 25االجتماعية )

 كاالنحرافات المعيارية. ،المتكسطات الحسابية .1

 لتحديد معامؿ ثبات مقياس الدراسة. ؛معادلة كركمباخ ألفا .2

 لفحص الفرضيات ؛(Independent Samples t-test) )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف اختبار .3

 كعمؿ الكالديف.المتعمقة بالجنس

لفحص الفرضيات المتعمقة بالمؤىؿ ؛(One-Way ANOVAالتبايف األحادم )اختبار تحميؿ  .4

 يكميان. العممي، مستكل الدخؿ لمكالديف، عدد األبناء، معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية

  (.LSD)باستخداـ اختبار أقؿ فرؽ داؿ المقارنات البعدية  .5

لمعرفة العبلقة بيف تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية  ؛(Pearson Correlationاختبار بيرسكف ) .6

عمى السمكؾ العدكاني ككؿ أسمكب مف أساليب المعاممة الكالدية, كذلؾ لفحص صدؽ أداتي 

 .الدارسة

لمعرفة اسياـ أساليب  ؛(stepwise Multiple Regressionي )لمتعدد التدريجمعامؿ االنحدار ا .7

 تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني. فيالمعاممة الكالدية 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

تيا التي افرضيك سئمتيا ألتي تكصمت إلييا الدراسة في ضكء يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج ا

سئمتيا أحددة في العرض، حيث عرضت في ضكء نظمت كفقان لمنيجية مك طرحيا،  جرل

اشرة اإلشارة إلى نكع تيا، كيتمثؿ ذلؾ في عرض نص السؤاؿ أك الفرضية، يمي ذلؾ مباكفرضي

المعالجات اإلحصائية المستخدمة، ثـ جدكلة البيانات، ككضعيا تحت عناكيف مناسبة، يمي ذلؾ 

تعميقات عمى أبرز النتائج المستخمصة، كىكذا تعرض النتائج المرتبطة بكؿ سؤاؿ أك فرضية عمى 

 حدة.

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة -1.4

 لنتائج السؤال األو 1.1.4

ما مستوى تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة 

 من وجية نظر الوالدين ؟الحكومية األساسية الدنيا في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة 

لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ ح سبت المتكسطات الحسابية لمقياس تأثير ممارسة األلعاب 

ية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة الدراسة، كمف ثـ رتبت تنازليان كفقان لممتكسطات اإللكتركن

الحسابية، بدأن مف أعمى متكسط حسابي كختامان بأقؿ متكسط حسابي، كما ح سبت النسبة المئكية 

بناءن عمى  ،لكؿ فقرة مف فقرات مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني

 ،كاالنحرافات المعيارية ،( يكضح المتكسطات الحسابية1.4كسط الحسابي لكؿ فقرة، كالجدكؿ )المت

 كالنسب المئكية لفقرات المقياس ككؿ مرتبة تنازليان.
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لفقرات مقياس تأثير ممارسة  ، والنسب المئويةواالنحرافات المعيارية ،(: المتوسطات الحسابية1.4جدول )
 لسموك العدواني وعمى المقياس ككل مرتبة تنازلياً األلعاب اإللكترونية عمى ا

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

 متوسط 73.4 1.213 3.67 يشعر ابني بأنو كاحد مف البلعبيف في المعبة 01 1
كاتو استخدامو لؤللعاب اإللكتركنية لفترة طكيؿ تزيد مف سمك  09 0

 السمبية
 متوسط 68.4 1.199 3.42

 متوسط 68.2 1.226 3.41 يشعر بالضيؽ عند منعو مف ممارسة األلعاب االلكتركنية 17 3
 متوسط 67.6 1.217 3.38 يزداد عناد ابني عند منعو عف لعبتو االلكتركنية 10 4
 متوسط 62.8 1.238 3.14 تتسبب لو في حدكث سمككات العناد لدل ابني 19 5
 متوسط 62.8 1.288 3.14 تؤثر سمبان عمى ساعات نكمو 23 6
 متوسط 62.8 1.249 3.14 تمييو عف تناكؿ طعامو في أكقاتو 22 7
 متوسط 62.6 1.279 3.13 يفضؿ ممارسة األلعاب اإللكتركنية قبؿ الخمكد لمنـك 18 8
 متوسط 62.6 1.284 3.13 تتسبب في خفض التفاعبلت االجتماعية كالعائمية لدل ابني 15 9

 متوسط 61.8 1.242 3.09 تقمؿ ساعات تكاصمو مع أقرانو 25 12
 متوسط 61.4 1.233 3.07 تجعمو يعارض تكجيياتي إليو 07 11
 متوسط 60.0 1.357 3.00 تفتح لو مجاالن لمتفاعؿ مع غرباء ال نعرؼ عنيـ شيئان  26 10
 متوسط 59.4 1.247 2.97 ابني تعزز األلعاب االلكتركنية العنيفة العنؼ لدل 12 13
 متوسط 59.0 1.171 2.95 تجعؿ ابني يتعامؿ بعدكانية مع أفراد أسرتو 08 14
 متوسط 58.0 1.213 2.90 تسبب األلعاب اإللكتركنية العنيفة القمؽ لدل ابني 06 15
 متوسط 58.0 1.226 2.90 يفضؿ ابني المعب باأللعاب العدكانية 02 16
 متوسط 57.6 1.227 2.88 ي في حدكث مشكبلت سمككيةتتسبب البن 16 17
 متوسط 56.6 1.225 2.83 يقمد الشخصيات العنيفة المكجكدة باأللعاب االلكتركنية 11 18
 متوسط 54.6 1.191 2.73 أالحظ عمى ابني بعد االنتياء مف المعبة ممارسة العنؼ 04 19
 متوسط 54.6 1.227 2.73 يتبادؿ ابني األلعاب العنيفة مع أصدقائو 05 02
يكرر ابني الحركات العدكانية التي يشاىدىا في المعبة عمى  03 01

 زمبلئو
 متوسط 53.4 1.216 2.67

 متوسط 52.2 1.143 2.61 تدفعو إلى عدـ المكضكعية في كثير مف المكاقؼ 21 00
 متوسط 51.8 1.177 2.59 تدفعو لمكذب في بعض األمكر 13 03
 متوسط 50.6 1.185 2.53 بلمان مفزعة في نكموتسبب لديو أح 24 04
 متوسط 47.4 1.188 2.37 تجعمو يشعر بالمتعة بإيذاء اآلخريف 20 05
 ةمخفض 37.0 0.900 1.85 يمجأ إلى السرقة مف أجؿ شراء المعبة التي يريدىا 14 06

 متوسط 58.6 0.928 2.93 الدرجة الكمية لمقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني
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( أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس تأثير 1.4يتضح مف الجدكؿ )

( كبتقدير 58.6( كبنسبة مئكية )2.93ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني ككؿ بمغ )

مقياس تأثير ممارسة  متكسط، أما المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات

" يشعر  :(، كجاءت فقرة 1.85- 3.67األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني تراكحت ما بيف )

( كبنسبة مئكية 3.67ابني بأنو كاحد مف البلعبيف في المعبة " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدرة )

مف أجؿ شراء المعبة التي يريدىا " في  ( كبتقدير متكسط، بينما جاء فقرة " يمجأ إلى السرقة73.4%)

 ( كبتقدير منخفض.%37.0( كبنسبة مئكية )1.85المرتبة االخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )

 نتائج السؤال الثاني  0.1.4

شيوعًا لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس   ما أبرز أساليب المعاممة الوالدية

 من وجية نظر الوالدين؟الحكومية محافظة رام اهلل والبيرة 

كاالنحرافات المعيارية لمقياس أساليب  ،ح سبت المتكسطات الحسابية ،لئلجابة عف السؤاؿ الثاني

المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ 

 .( يكضح ذلؾ2.4)كالجدكؿ  ،مف كجية نظر الكالديف ،اهلل كالبيرة
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لكل أسموب من أساليب المعاممة  ، والنسب المئويةواالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية(: 2.4جدول )
من وجية  الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة

 المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا حسب ،نظر الوالدين
رقم  الرتبة

 البعد
المتوسط  األسموب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 84.0 0.499 4.20 األسموب الديمقراطي   1 1
 متوسط 72.2 0.514 3.61 األسموب االستقاللي 2 2
 متوسط 61.4 0.624 3.07 األسموب التسمطي 4 3
 متوسط 59.8 0.548 2.99 ضياألسموب الرف 3 4
 

( أف أبرز أساليب المعاممة الكالدية شيكعان لدل عينة مف طمبة المرحمة 2.4يتضح مف الجدكؿ )

األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف، جاءت 

سمكب الديمقراطي بمتكسط حسابي مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية عمى التكالي: األ

( كبنسبة 3.61( كبتقدير مرتفع، األسمكب االستقبللي بمتكسط حسابي )84.0( كبنسبة مئكية )4.20)

( 61.4( كبنسبة مئكية )3.07( كبتقدير متكسط، األسمكب التسمطي بمتكسط حسابي )72.2مئكية )

 ( كبتقدير متكسط.59.8بة مئكية )( كبنس2.99كبتقدير متكسط، األسمكب الرفضي بمتكسط حسابي )

كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات  ،كقد ح سبت المتكسطات الحسابية

 كؿ أسمكب مف أساليب المعاممة الكالدية كؿ أسمكب عمى حدة، كعمى النحك اآلتي:
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 األسموب الديمقراطي  .1
لفقرات األسموب الديمقراطي مرتبة  ، والنسب المئويةرافات المعياريةواالنح ،المتوسطات الحسابية(: 3.4جدول )

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

1 
 0.560 4.71 أشعر بأف ابني ىك مصدر سعادتي 01

 مرتفع 94.2
0 

 0.714 4.45 ة عند مشاكرتي في أمر يخصوأقدـ لو النصيح 10
 مرتفع 89.0

3 
 0.728 4.43 أكافئو عمى تفكقو المدرسي 18

 مرتفع 88.6

4 
 0.705 4.38 أصارحو بكجية نظرم في المشكبلت التي يكاجيكىا 02

 مرتفع 87.6
5 

 0.740 4.38 أساعده عمى زيادة ثقتو بنفسو 29
 مرتفع 87.6

6 
 0.727 4.37 ث إلي  أستمع إليو عندما يتحد 31

 مرتفع 87.4
7 

 0.759 4.37 أشجعو عمى إبراز رأيو 09
 مرتفع 87.4

8 
 0.785 4.34 أشعره بأنو محبكب 49

 مرتفع 86.8

9 
 0.738 4.33 أحتـر رأيو 52

 مرتفع 86.6
12 

 0.759 4.32 أكجيو نحك السمككات التي مف المفترض أف يقـك بيا 12
 مرتفع 86.4

11 
 0.760 4.25 ة التعبير عف رأيوأتيح لو حري 27

 مرتفع 85.0
10 

 0.853 4.18 أسعد بمرافقتو في زيارة األقارب 06
 مرتفع 83.6

13 
 0.827 4.16 أناقشو في أخطائو 16

 مرتفع 83.2
14 

 0.865 4.08 أساعده في أداء كاجباتو المدرسية 03
 مرتفع 81.6

15 
 0.863 4.04 أىتـ بحديثو أثناء كجكد اآلخريف في المنزؿ 26

 مرتفع 80.8
16 

 0.837 4.02 أىتـ بمشكبلتو حتى لك كانت تافية 40
 مرتفع 80.4

17 
 0.934 3.81 أشاركو عندما يمارس ىكايتو 20

 مرتفع 76.2
18 

 0.881 3.72 أتيح لو الحرية في اختيار أصدقائو 28
 مرتفع 74.4

19 
 1.013 3.45 أناقشو في تحديد مصاريفو اليكمية 46

 وسطمت 69.0
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( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف األسمكب 3.4يتضح مف الجدكؿ )

(، كجاءت فقرة " أشعر بأف ابني ىك مصدر سعادتي " _3.45 4.71الديمقراطي تراكحت ما بيف )

فقرة  ( كبتقدير مرتفع، بينما جاءت94.2( كبنسبة مئكية )4.71بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )

( كبنسبة 3.45أناقشو في تحديد مصاريفو اليكمية " في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )"

 ( كبتقدير متكسط. 69.0مئكية )

 األسموب االستقاللي .0
لفقرات األسموب االستقاللي مرتبة  ، والنسب المئويةواالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية(: 4.4جدول )

 المتوسطات الحسابيةتنازليًا حسب 

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 86.2 0.786 4.31 أمنحو فرصة المشاركة باألنشطة التي يستطيع التفكؽ بيا 35 1
 مرتفع 79.6 0.832 3.98 أمنحو فرصة حؿ المشكبلت التي تعترضو 14 0

 مرتفع 79.4 0.835 3.97 ـ اختياره ليكاياتو ميما كاف نكعيااحترا 33 3

 مرتفع 78.0 0.868 3.90 أعكده عمى حؿ مشكبلتو بمفرده 53 4
 مرتفع 75.0 0.828 3.75 أعطيو قدر كبير مف االستقبللية 22 5

 متوسط 72.2 0.923 3.61 أمنحو الفرصة الكافية لمتخطيط ألعمالو 44 6
 متوسط 69.4 1.052 3.47 بلت زمبلئوأتيح لو حضكر حف 47 7
أقدر األعماؿ التي يقـك بيا حتى لك كانت ال تنسجـ مع  19 8

 السمككات السميمة
 متوسط 67.4 1.085 3.37

 متوسط 66.4 0.972 3.32 أسامحو عمى أم أخطاء يقـك بيا 41 9
 متوسط 66.2 1.100 3.31 أعطيو حرية تنظيـ كقت دراستو 43 12
 متوسط 55.6 1.004 2.78 فرصة الخركج مف المنزؿ متى شاءأمنحو  17 11
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( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف األسمكب 4.4يتضح مف الجدكؿ )

(، كجاءت فقرة " أمنحو فرصة المشاركة باألنشطة التي _2.78 4.31االستقبللي تراكحت ما بيف )

( كبتقدير 86.2( كبنسبة مئكية )4.31بمتكسط حسابي قدره ) يستطيع التفكؽ بيا " بالمرتبة األكلى

أمنحو فرصة الخركج مف المنزؿ متى شاء " في المرتبة األخيرة، بمتكسط مرتفع، بينما جاءت فقرة "

 ( كبتقدير متكسط. 55.6( كبنسبة مئكية )2.78حسابي بمغ )

 األسموب التسمطي .3
لفقرات األسموب التسمطي مرتبة  ، والنسب المئويةت المعياريةواالنحرافا ،المتوسطات الحسابية(: 5.4جدول )

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

 0.964 4.01 أكبخ ابني المعتدم عمى إخكتو لمنع تكرار سمككو 13 1
 مرتفع 80.2

 1.089 3.70 عندما يتفكه بكممات نابية أعنفو 51 0
 مرتفع 74.0

 0.990 3.56 أحدد لو أكقات الدراسة في المنزؿ 48 3
 متوسط 71.2

4 34 
أحرمو مف الخركج مف المنزؿ عند ممارستو السمككات 

 1.056 3.40 السمبية
 متوسط 68.0

 1.002 3.28 أجبره عمى النـك في كقت محدد يكميان  36 5
 متوسط 65.6

 1.049 3.12 أعاممو بقسكة عف ارتكابو سمككات غير صحيحة 39 6
 متوسط 62.4

 1.028 3.07 أجبره عمى تنفيذ ما أريده منو 32 7
 متوسط 61.4

 1.004 3.02 أكبخو عند مخالفتو رأيي 21 8
 متوسط 60.4

 1.146 2.99 أحرمو مف المعب عندما يمتنع عف تناكؿ الطعاـ 24 9
 متوسط 59.8

 1.164 2.75 مو مف مصركفو إذا أىمؿ كاجبوأحر  38 12
 متوسط 55.0

 1.006 2.49 أفرض عميو أصدقاء محدديف 37 11
 متوسط 49.8

 1.023 2.29 هءأفرض عميو أصدقا 45 10
 منخفض 45.8

 1.032 2.29 أبرز أخطاءه أماـ اآلخريف 42 13
 منخفض 45.8
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أفراد عينة الدراسة عف األسمكب  ( أف المتكسطات الحسابية إلجابات5.4يتضح مف الجدكؿ )

(، كجاءت فقرة " أكبخ ابني المعتدم عمى إخكتو لمنع تكرار _2.29 4.01التسمطي تراكحت ما بيف )

( كبتقدير مرتفع، بينما 80.2( كبنسبة مئكية )4.01سمككو " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )

( كبنسبة 2.29بة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )أبرز أخطاءه أماـ اآلخريف " في المرتجاءت فقرة "

 ( كبتقدير منخفض. 45.8مئكية )

 األسموب الرفضي .4
 

لفقرات األسموب الرفضي مرتبة  ، والنسب المئويةواالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية(: 6.4جدول )
 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 ابيالحس
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

 1.004 3.71 انتقده عند قيامو بسمككات سمبية 08 1
 مرتفع 74.2

 0.961 3.64 انتقده في البرامج التمفزيكنية التي يحب مشاىدتيا 11 0
 متوسط 72.8

 1.150 3.64 أمانع خركج ابني بمفرده إلى الشارع خكفان عميو 25 3
 متوسط 72.8

 0.905 3.53 أرفض التراجع عف القرارات التي اتخذىا 04 4
 متوسط 70.6

 1.010 2.82 أعارضو الرأم أثناء المناقشات 07 5
 متوسط 56.4

 1.096 2.62 أمنعو مف اصطحاب رفاقو إلى المنزؿ 30 6
 متوسط 52.4

 1.023 2.61 أمانع حضكره لحفبلت زمبلئو 05 7
 متوسط 52.2

 0.920 2.58 متكرر أرفض طمباتو بشكؿ 15 8
 متوسط 51.6

 1.069 2.57 أمانع أف يناقشني في قراراتي 50 9
 متوسط 51.4

 1.026 2.13 أرفض آراءه حتى لك كانت صائبة 23 12
 منخفض 42.6

 

( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف األسمكب 6.4يتضح مف الجدكؿ )

(، كجاءت فقرة " انتقده عند قيامو بسمككات سمبية " بالمرتبة _2.13 3.71الرفضي تراكحت ما بيف )
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أرفض ( كبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "74.2( كبنسبة مئكية )3.71األكلى بمتكسط حسابي قدره )

( كبنسبة مئكية 2.13آراءه حتى لك كانت صائبة " في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )

 ( كبتقدير منخفض.42.6)

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة .0.4

 األولىالفرضية النتائج المتعمقة ب 4.2.1

( بين متوسطات تأثير ممارسة α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) 

األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في 

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير الجنس.الحكومية ظة رام اهلل والبيرة مدارس محاف

فحص الفرضية األكلى كتحديد الفركؽ تبعان لمتغير الجنس، استخدـ اختبار )ت( كمف أجؿ

  ( تبيف ذلؾ:7.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test)لمجمكعتيف مستقمتيف 

متوسطات تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك  ت( لداللة الفروق بين(: نتائج اختبار )7.4الجدول )
العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من 

 وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير الجنس
 ستوى الداللةم قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الجنس المتغير

تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية 
 عمى السموك العدواني

 001.* 3.299 0.988 3.19 96 ذكر

   0.887 2.83 257 أنثى

 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب 7.4يتبيف مف الجدكؿ )

(، ≥0.05أقؿ مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )كانت ة عمى السمكؾ العدكاني اإللكتركني

كبالتالي كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة مف 

طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر 

 الديف تعزل لمتغير الجنس، كجاءت الفركؽ لصالح الذككر.الك 
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 الثانية الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 0.0.4

( بين متوسطات تأثير ممارسة α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) 

يا في األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدن

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير المؤىل العممي.الحكومية مدارس محافظة رام اهلل والبيرة 

كمف أجؿ فحص الفرضية الثانية، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعان 

ؼ لمتعر ( One-Way ANOVA)لمتغير المؤىؿ العممي، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

 يبيناف ذلؾ: (9.4)ك (8.4). كالجدكالف المؤىؿ العممي عمى داللة الفركؽ تبعان لمتغير

تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى واالنحرافات المعيارية لمقياس  ،: المتوسطات الحسابية(8.4)جدول 
في محافظة رام اهلل والبيرة  السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية
 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير المؤىل العممي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغير

تأثير ممارسة األلعاب 
اإللكترونية عمى السموك 

 العدواني

 1.119 3.12 24 أقل من ثانوية عامة

 0.907 3.06 24 ثانوية عامة

 1.095 2.79 44 دبموم

 0.865 2.90 218 بكالوريوس

 0.963 3.05 43 ماجستير فأعمى

 

كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف  (8.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

(One-Way ANOVA،)يكضح ذلؾ: (9.4)كؿ كالجد 
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تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني : نتائج تحميل التباين األحادي عمى مقياس(9.4)جدول 
لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر 

 ميالوالدين تعزى لمتغير المؤىل العم

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" متوسط المربعات
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تأثير ممارسة األلعاب 
اإللكترونية عمى السموك 

 العدواني

 498. 0.844 0.729 4 2.915 بيف المجمكعات

   0.863 348 300.392 داخؿ المجمكعات

    352 303.307 المجموع

 
  ( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب9.4مف الجدكؿ ) يتبيف

(، ≥0.05أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )كانت اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني 

كبالتالي عدـ كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة 

مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر 

 لديف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.الكا

 الثالثة الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 4.2.1

( بين متوسطات تأثير ممارسة α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

عاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في األل

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير عمل الوالدين.الحكومية مدارس محافظة رام اهلل والبيرة 

فحص الفرضية الثالثة كتحديد الفركؽ تبعان لمتغير عمؿ الكالديف، استخدـ اختبار )ت( كمف أجؿ

  ( تبيف ذلؾ:10.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test)مكعتيف مستقمتيف لمج
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متوسطات تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى  (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين12.4الجدول )
حافظة رام اهلل والبيرة السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في م

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير عمل الوالدين

 المتغير
عمل 
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الوالدين

تاااأثير ممارسااااة األلعاااااب اإللكترونيااااة 
 عمى السموك العدواني

 065. 1.852 0.926 2.96 312 يعمل

   0.916 2.68 41 ال يعمل

 
( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب 10.4ف الجدكؿ )يتبيف م

(، ≥0.05أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )كانت اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني 

كبالتالي عدـ كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة 

طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر  مف

 عمؿ الكالديف.الكالديف تعزل لمتغير

 الرابعةالفرضية النتائج المتعمقة ب 4.0.4

( بين متوسطات تأثير ممارسة α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في  األلعاب

من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير مستوى الدخل الحكومية مدارس محافظة رام اهلل والبيرة 

 لموالدين.

كمف أجؿ فحص الفرضية الرابعة، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعان 

( One-Way ANOVA)متغير مستكل الدخؿ لمكالديف، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم ل

يبيناف  (12.4)ك (11.4). كالجدكالف مستكل الدخؿ لمكالديفلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ تبعان لمتغير

 ذلؾ:
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عاب اإللكترونية عمى واالنحرافات المعيارية لمقياس تأثير ممارسة األل ،: المتوسطات الحسابية(11.4)جدول 
السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة 

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير مستوى الدخل لموالدين
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغير

تأأأأأأأأثير ممارسأأأأأأأة 

اإللكترونية األلعاب 

علأأأأأأأأى السأأأأأأأألوك 

 العدواني

 0.911 2.77 21 فما دكف 1500

1501 – 2500 33 2.64 0.922 

2501 – 3500 93 2.98 0.911 

3501 – 4500 95 3.03 0.953 

 0.920 2.93 111 فأكثر 4501

 

كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة  (11.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم إف كانت 

(One-Way ANOVA،) يكضح ذلؾ: (12.4)كالجدكؿ 

: نتائج تحميل التباين األحادي عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك (12.4)جدول 
اسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األس

 وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير مستوى الدخل لموالدين

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" متوسط المربعات
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

تاااااأثير ممارساااااة األلعااااااب 
اإللكترونيااة عمااى الساااموك 

 انيالعدو 

 263. 1.316 1.130 4 4.520 بيف المجمكعات

   0.859 348 298.786 داخؿ المجمكعات

    352 303.307 المجموع
 

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب 12.4يتبيف مف الجدكؿ )

(، ≥0.05لمحدد لمدراسة )أكبر مف قيمة مستكل الداللة اكانت اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني 

كبالتالي عدـ كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة 

مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر 

 الكالديف تعزل لمتغير مستكل الدخؿ لمكالديف.
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 الخامسةالفرضية ائج المتعمقة بالنت 5.0.4

( بين متوسطات تأثير ممارسة α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في 

 ين تعزى لمتغير عدد األبناء . من وجية نظر الوالدالحكومية مدارس محافظة رام اهلل والبيرة 

كمف أجؿ فحص الفرضية الخامسة، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعان 

لمتعرؼ عمى ( One-Way ANOVA)لمتغير عدد األبناء، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

 يبيناف ذلؾ: (14.4)ك (13.4). كالجدكالف عدد األبناءداللة الفركؽ تبعان لمتغير

واالنحرافات المعيارية لمقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى  ،: المتوسطات الحسابية(13.4)جدول 
السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة 

 األبناء من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير عدد
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغير

تاااأثير ممارساااة األلعااااب 
اإللكترونية عمى الساموك 

 العدواني

 1.028 2.59 27 طفل واحد

 0.911 2.75 78 طفالن

 0.983 3.01 100 أطفال 3

 0.859 3.03 148 أطفال فأكثر 4

 

كؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كجكد فر  (13.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

(One-Way ANOVA،) يكضح ذلؾ: (14.4)كالجدكؿ 
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ة عمى السموك : نتائج تحميل التباين األحادي عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكتروني(14.4)جدول 
العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من 

 وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير عدد األبناء

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" متوسط المربعات
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

رسة األلعاب تأثير مما
اإللكترونية عمى السموك 

 العدواني

 025.* 3.146 2.662 3 7.986 بيف المجمكعات

   846. 349 295.321 داخؿ المجمكعات

    352 303.307 المجموع

 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

ممارسة األلعاب ( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس تأثير 14.4يتبيف مف الجدكؿ )

(، ≥0.05أقؿ مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )كانت اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني 

كبالتالي كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة مف 

 كالبيرة مف كجية نظر طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل

 الكالديف تعزل لمتغير عدد األبناء.

كلمكشؼ عف مكقع الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لمقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية 

عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في 

نظر الكالديف تعزل لمتغير عدد األبناء، أجرم اختبار أقؿ فرؽ  محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية

 : ( يكضح ذلؾ15.4( كالجدكؿ )LSDداؿ )
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لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة عمى  (LSD)(: نتائج اختبار15.4جدول )
ي لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدوان

 المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير عدد األبناء

 أطفال فأكثر 4 أطفال 3 طفالن طفل واحد المتوسط المستوى العوامل
تأثير ممارسة 

األلعاب اإللكترونية 
عمى السموك 

 العدواني

 *45.- *42.-  - 2.59 حدطفل وا
 *29.-  -  2.75 طفالن

  -   3.01 أطفال 3
 -    3.03 أطفال فأكثر 4

 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 ( اآلتي:15.4يتبيف مف الجدكؿ )

في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية  (α≤ 0.05)كجكد فركؽ داللة إحصائيان عند مستكل الداللة 

 4أطفاؿ( ك ) 3السمكؾ العدكاني تبعان لمتغير عدد األبناء بيف )طفؿ كاحد( مف جية ككؿ مف ) عمى

 4أطفاؿ( ك ) 3أطفاؿ فأكثر( مف جية أخرل, كجاءت الفركؽ لصالح الفئات األعمى، أم لصالح )

كجاءت  أطفاؿ فأكثر( 4)، كذلؾ كجكد فركؽ بيف دالة إحصائيان بيف )طفبلف( ك أطفاؿ فأكثر(

 .أطفاؿ فأكثر( 4ركؽ لصالح )الف

 

 السادسةالفرضية النتائج المتعمقة ب 6.0.4

( بين متوسطات تأثير ممارسة α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) 

األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في 

من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير معدل ممارسة الحكومية هلل والبيرة مدارس محافظة رام ا

 الطفل لؤللعاب اإللكترونية يوميًا. 

كمف أجؿ فحص الفرضية السادسة، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعان 

ؿ التبايف األحادم لمتغير معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية يكميان، كمف ثـ استخدـ تحمي
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(One-Way ANOVA ) لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ تبعان معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية

 يبيناف ذلؾ: (17.4)ك (16.4)يكميان. كالجدكالف 

واالنحرافات المعيارية لمقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى  ،: المتوسطات الحسابية(16.4)جدول 
دواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة السموك الع

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير معدل ممارسة الطفل لؤللعاب اإللكترونية يومياً 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المتغير

تأثير ممارسة األلعاب 
رونية عمى السموك اإللكت

 العدواني

 0.915 2.14 41 أقل من ساعة

 0.880 2.59 93 ساعة 2من ساعة إلى 

 0.809 3.23 219 أكثر من ساعتين

 

كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف  (16.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

اختبار تحميؿ التبايف األحادم كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ 

(One-Way ANOVA،) يكضح ذلؾ: (17.4)كالجدكؿ 

: نتائج تحميل التباين األحادي عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك (17.4)جدول 
البيرة من العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل و 

 وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير معدل ممارسة الطفل لؤللعاب اإللكترونية يومياً 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" متوسط المربعات
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تأثير ممارسة األلعاب 
اإللكترونية عمى السموك 

 العدواني

 000.* 39.602 27.986 2 55.972 بيف المجمكعات

   0.707 350 247.335 داخؿ المجمكعات

    352 303.307 المجموع

 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب 17.4يتبيف مف الجدكؿ )

(، ≥0.05ستكل الداللة المحدد لمدراسة )أقؿ مف قيمة مكانت اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني 

كبالتالي كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة مف 
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طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر 

 عاب اإللكتركنية يكميان.الكالديف تعزل لمتغير معدؿ ممارسة الطفؿ لؤلل

كلمكشؼ عف مكقع الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لمقياس تأثير ممارسة األلعاب 

اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس 

مارسة الطفؿ الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف تعزل لمتغير معدؿ م

 : ( يكضح ذلؾ18.4( كالجدكؿ )LSDلؤللعاب اإللكتركنية يكميان ، أجرم اختبار أقؿ فرؽ داؿ )

لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة عمى  (LSD)(: نتائج اختبار18.4جدول )
لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني 

المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير معدل ممارسة الطفل لؤللعاب 
 اإللكترونية يومياً 

أقل من  المتوسط المستوى المتغير
 ساعة

 2من ساعة إلى 
 ساعة

أكثر من 
 ساعتين

ب تأثير ممارسة األلعا
اإللكترونية عمى السموك 

 العدواني

45.- - 2.14 أقل من ساعة
*
 -1.09

*
 

64.- -  2.59 ساعة 2من ساعة إلى 
*
 

 -   3.23 أكثر من ساعتين

 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 ( اآلتي:18.4يتبيف مف الجدكؿ )

أثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية في ت (α≤ 0.05)كجكد فركؽ داللة إحصائيان عند مستكل الداللة 

عمى السمكؾ العدكاني تبعان لمتغير عدد األبناء بيف )أقؿ مف ساعة( مف جية ككؿ مف )مف ساعة 

( مف جية أخرل, كجاءت الفركؽ لصالح الفئات األعمى، أم أكثر مف ساعتيف)( كساعتينإلى 

كؽ بيف دالة إحصائيان بيف كذلؾ كجكد فر (، أكثر مف ساعتيف)( كساعتينلصالح )مف ساعة إلى 

 (.أكثر مف ساعتيف(، كجاءت الفركؽ لصالح )أكثر مف ساعتيف)ك( ساعتين)مف ساعة إلى 
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 السابعة الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 7.0.4

( بين متوسطات أساليب α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) 

ة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة المعاممة الوالدية لدى عينة من طمب

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير الجنس.الحكومية 

فحص الفرضية السابعة كتحديد الفركؽ تبعان لمتغير الجنس، استخدـ اختبار )ت( كمف أجؿ

 ( تبيف ذلؾ:19.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test)  لمجمكعتيف مستقمتيف

متوسطات أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة  : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين(19.4)الجدول 
المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير 

 الجنس
 مستوى الداللة قيمة )ت( رافاالنح المتوسط العدد الجنس العوامل

 األسموب الديمقراطي  
 000.* 3.916- 0.552 4.03 96 ذكر

   0.464 4.26 257 أنثى

 األسموب االستقاللي
 352. 0.932 0.551 3.66 96 ذكر

   0.500 3.60 257 أنثى

 األسموب الرفضي
 001.* 3.313 0.576 3.14 96 ذكر

   0.526 2.93 257 أنثى

 التسمطياألسموب 
 000.* 4.093 0.622 3.29 96 ذكر

   0.606 2.99 257 أنثى

 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس أساليب المعاممة 19.4يتبيف مف الجدكؿ )

ء األسمكب (، باستثنا≥0.05أقؿ مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )كانت الكالدية، 

االستقبللي كبالتالي كجكد فركؽ في أساليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية 

الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف تعزل لمتغير 

كر في حيف جاءت الجنس، إذ جاءت الفركؽ في األسمكب الرفضي كاألسمكب التسمطي لصالح الذك

 .األسمكب الديمقراطيلصالح اإلناث في
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 :النتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة 8.0.4

( بين متوسطات أساليب α>0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة

البيرة الدنيا في مدارس محافظة رام اهلل و  المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير المؤىل العممي.الحكومية 

كمف أجؿ فحص الفرضية الثامنة، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعان 

لمتعرؼ ( One-Way ANOVA)لمتغير المؤىؿ العممي، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

 يبيناف ذلؾ: (21.4)ك (20.4). كالجدكالف المؤىؿ العممي يرعمى داللة الفركؽ تبعان لمتغ

أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من واالنحرافات المعيارية لمقياس  ،: المتوسطات الحسابية(20.4)جدول 
طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى 

 لمتغير المؤىل العممي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  األساليب

 األسموب الديمقراطي

 0.577 3.88 24 أقل من ثانوية عامة

 0.575 4.10 24 ثانوية عامة

 0.387 4.27 44 دبموم

 0.504 4.23 218 بكالوريوس

 0.433 4.21 43 ماجستير فأعمى

 اللياألسموب االستق

 0.508 3.56 24 أقل من ثانوية عامة

 0.549 3.58 24 ثانوية عامة

 0.471 3.62 44 دبموم

 0.533 3.62 218 بكالوريوس

 0.459 3.64 43 ماجستير فأعمى

 األسموب الرفضي

 0.355 3.21 24 أقل من ثانوية عامة

 0.487 3.05 24 ثانوية عامة

 0.690 2.88 44 دبموم

 0.532 2.98 218 بكالوريوس

 0.570 2.97 43 ماجستير فأعمى

 0.396 3.35 24 أقل من ثانوية عامة األسموب التسمطي

 0.470 3.22 24 ثانوية عامة
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  األساليب
 0.739 3.12 44 دبموم

 0.616 3.05 218 بكالوريوس

 0.674 2.93 43 ماجستير فأعمى

 

لحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كجكد فركؽ بيف المتكسطات ا (20.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

(One-Way ANOVA،) يكضح ذلؾ: (21.4)كالجدكؿ 

: نتائج تحميل التباين األحادي عمى مقياس أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة (01.4)جدول 
ألساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير المؤىل ا

 العممي

مجموع  مصدر التباين العوامل
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" متوسط المربعات
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 األسموب الديمقراطي  
 015.* 3.136 0.763 4 3.052 بيف المجمكعات

   0.243 348 84.669 داخؿ المجمكعات

    352 87.721 المجموع

 األسموب االستقاللي
 972. 0.128 0.034 4 0.137 بيف المجمكعات

   0.267 348 92.992 داخؿ المجمكعات

    352 93.128 المجموع

 األسموب الرفضي
 192. 1.532 0.457 4 1.828 بيف المجمكعات

   0.298 348 103.801 داخؿ المجمكعات

    352 105.629 المجموع

 األسموب التسمطي

 061. 2.272 0.871 4 3.486 بيف المجمكعات

 0.384 348 133.477 داخؿ المجمكعات
  

    352 136.963 المجموع

 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

كب عمى كؿ مف: األسمكب االستقبللي، ( أف قيمة مستكل الداللة المحس21.4يتبيف مف الجدكؿ )

أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة كانت األسمكب الرفضي، األسمكب التسمطي، 

(0.05≤ ك ،):األسمكب االستقبللي، األسمكب الرفضي،  بالتالي عدـ كجكد فركؽ في كؿ مف
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سمكب الديمقراطي، أقؿ األسمكب التسمطي، في حيف جاءت قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى األ

(، كبالتالي كجكد فركؽ في األسمكب الديمقراطي ≥0.05مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )

لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف 

 كجية نظر الكالديف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

كقع الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لؤلسمكب الديمقراطي لدل عينة مف طمبة كلمكشؼ عف م

المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف 

 : ( يكضح ذلؾ22.4( كالجدكؿ )LSDتعزل لمتغير المؤىؿ العممي، أجرم اختبار أقؿ فرؽ داؿ )

لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة عمى  (LSD): نتائج اختبار(00.4جدول )
األسموب الديمقراطي لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل 

 والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير المؤىل العممي

 المتوسط توىالمس األساليب
أقل من 
 ثانوية عامة

ثانوية 
 بكالوريوس دبموم عامة

ماجستير 
 فأعمى

األسموب 
 الديمقراطي

39.-  - 3.88 أقل من ثانوية عامة
*
 -.35

*
 -.32

*
 

    -  4.10 ثانوية عامة

   -   4.27 دبموم

  -    4.23 بكالوريوس

 -     4.21 ماجستير فأعمى

 (≤0.05توى الداللة )*دال إحصائيًا عند مس   

 ( اآلتي:22.4يتبيف مف الجدكؿ )

في األسمكب الديمقراطي، تبعان لمتغير  (α≤ 0.05)كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 

( ك)بكالكريكس(  ك) ماجستير المؤىؿ العممي بيف )أقؿ مف ثانكية عامة( مف جية ككؿ مف )دبمـك

لصالح الفئات األعمى، أم لصالح كؿ مف )دبمكـ(  ( مف جية أخرل, كجاءت الفركؽفأعمى

 (.ماجستير فأعمىك)بكالكريكس(  ك)
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 التاسعة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 9.0.4

( بين متوسطات أساليب α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة  المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير عمل الوالدين.الحكومية 

فحص الفرضية التاسعة كتحديد الفركؽ تبعان لمتغير عمؿ الكالديف، استخدـ اختبار كمف أجؿ

 :( تبيف ذلؾ23.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test)  )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف

متوسطات أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة  : نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين(03.4)الجدول 
المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير 

 عمل الوالدين

عمل  العوامل
 مستوى الداللة قيمة )ت( نحرافاال  المتوسط العدد الوالدين

 األسموب الديمقراطي  
 967. 0.041- 0.493 4.20 312 يعمل

   0.548 4.20 41 ال يعمل

 األسموب االستقاللي
 637. 0.473 0.511 3.62 312 يعمل

   0.542 3.58 41 ال يعمل

 األسموب الرفضي
 590. 0.539- 0.563 2.98 312 يعمل

   0.418 3.03 41 ال يعمل

 األسموب التسمطي
 807. 0.245 0.637 3.08 312 يعمل

   0.521 3.05 41 ال يعمل

 

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس أساليب المعاممة 23.4يتبيف مف الجدكؿ )

(، كبالتالي عدـ كجكد فركؽ ≥0.05أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )كانت الكالدية، 

ليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في في أسا

 محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف تعزل لمتغير عمؿ الكالديف.
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 العاشرة الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 12.0.4

( بين متوسطات أساليب α>50.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

 المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير مستوى الدخل لموالدين. الحكومية

تبعان كمف أجؿ فحص الفرضية العاشرة، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

( One-Way ANOVA)لمتغير مستكل الدخؿ لمكالديف، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم 

يبيناف  (25.4)ك (24.4). كالجدكالف مستكل الدخؿ لمكالديفلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ تبعان لمتغير

 ذلؾ:

اممة الوالدية لدى عينة من واالنحرافات المعيارية لمقياس أساليب المع ،: المتوسطات الحسابية(24.4)جدول 
طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى 

 لمتغير مستوى الدخل لموالدين
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى األساليب

 األسموب الديمقراطي

 0.437 4.30 21 فما دكف 1500

1501 – 2500 33 4.18 0.525 

2501 – 3500 93 4.21 0.469 

3501 – 4500 95 4.22 0.470 

 0.553 4.16 111 فأكثر 4501

 األسموب االستقاللي

 0.541 3.55 21 فما دكف 1500

1501 – 2500 33 3.61 0.488 

2501 – 3500 93 3.65 0.512 

3501 – 4500 95 3.62 0.478 

 0.554 3.60 111 كثرفأ 4501

 األسموب الرفضي

 0.555 2.77 21 فما دكف 1500

1501 – 2500 33 2.99 0.554 

2501 – 3500 93 3.07 0.509 

3501 – 4500 95 2.95 0.504 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى األساليب
 0.604 2.99 111 فأكثر 4501

 األسموب التسمطي

 0.655 2.87 21 فما دكف 1500

1501 – 2500 33 3.08 0.579 

2501 – 3500 93 3.17 0.594 

3501 – 4500 95 3.07 0.603 

 0.669 3.04 111 فأكثر 4501

 

كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف  (24.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

(One-Way ANOVA،) يكضح ذلؾ: (25.4)كالجدكؿ 

: نتائج تحميل التباين األحادي عمى مقياس أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة (25.4)جدول 
األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير مستوى 

 الدخل لموالدين

 التباين مصدر العوامل
مجموع 
 المربعات

درجات 
 متوسط المربعات الحرية

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 األسموب الديمقراطي  
 753. 0.477 0.119 4 0.478 بيف المجمكعات

   0.251 348 87.243 داخؿ المجمكعات

    352 87.721 المجموع

 األسموب االستقاللي
 937. 0.202 0.054 4 0.215 بيف المجمكعات

   0.267 348 92.913 داخؿ المجمكعات

    352 93.128 المجموع

 األسموب الرفضي
 211. 1.468 0.438 4 1.753 بيف المجمكعات

   0.298 348 103.876 داخؿ المجمكعات

    352 105.629 المجموع

 األسموب التسمطي
 337. 1.141 0.443 4 1.773 بيف المجمكعات

   0.388 348 135.190 داخؿ المجمكعات

    352 136.963 المجموع

 

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس أساليب المعاممة 25.4يتبيف مف الجدكؿ )

(، كبالتالي عدـ كجكد فركؽ ≥0.05أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )كانت الكالدية 
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المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في  في أساليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة

 محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف تعزل لمتغير مستكل الدخؿ لمكالديف.

 

 الحادية عشرة الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 11.0.4

( بين متوسطات أساليب α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

عاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة الم

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير عدد األبناء.الحكومية 

كمف أجؿ فحص الفرضية الحادية عشرة، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

لمتعرؼ ( One-Way ANOVA)ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم  تبعان لمتغير عدد األبناء، كمف

 يبيناف ذلؾ: (27.4)ك (26.4). كالجدكالف عدد األبناء عمى داللة الفركؽ تبعان لمتغير

واالنحرافات المعيارية لمقياس أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من  ،: المتوسطات الحسابية(26.4)جدول 
الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى  طمبة المرحمة األساسية

 لمتغير عدد األبناء
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  األساليب

 األسموب الديمقراطي

 0.617 4.30 27 طفل واحد

 0.549 4.23 78 طفالن

 0.456 4.16 100 أطفال 3

 0.477 4.19 148 فال فأكثرأط 4

 األسموب االستقاللي

 0.696 3.65 27 طفل واحد

 0.578 3.64 78 طفالن

 0.461 3.64 100 أطفال 3

 0.476 3.58 148 أطفال فأكثر 4

 األسموب الرفضي

 0.503 2.78 27 طفل واحد

 0.541 2.96 78 طفالن

 0.541 3.04 100 أطفال 3

 0.559 3.00 148 أطفال فأكثر 4
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  األساليب

 األسموب التسمطي

 0.587 2.64 27 طفل واحد

 0.651 3.01 78 طفالن

 0.567 3.18 100 أطفال 3

 0.620 3.12 148 أطفال فأكثر 4

 

كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف  (26.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

تخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية اس

(One-Way ANOVA،) يكضح ذلؾ: (27.4)كالجدكؿ 

: نتائج تحميل التباين األحادي عمى مقياس أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة (27.4)جدول 
الدين تعزى لمتغير عدد األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الو 

 األبناء

مجموع  مصدر التباين العوامل
 المربعات

درجات 
 "ف" متوسط المربعات الحرية

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 األسموب الديمقراطي  
 531. 737. 0.184 3 0.552 بيف المجمكعات

   0.250 349 87.169 داخؿ المجمكعات

    352 87.721 المجموع

 اللياألسموب االستق
 701. 474. 0.126 3 378. بيف المجمكعات

   0.266 349 92.751 داخؿ المجمكعات

    352 93.128 المجموع

 األسموب الرفضي
 157. 1.746 0.521 3 1.562 بيف المجمكعات

   0.298 349 104.067 داخؿ المجمكعات

    352 105.629 المجموع

 األسموب التسمطي
 000.* 6.297 2.344 3 7.033 بيف المجمكعات

   0.372 349 129.930 داخؿ المجمكعات

    352 136.963 المجموع

 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )   

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس أساليب المعاممة 27.4يتبيف مف الجدكؿ )

األسمكب التسمطي، (، باستثناء≥0.05دراسة )أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمكانت الكالدية 
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كبالتالي عدـ كجكد فركؽ في أساليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا 

 في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف تعزل لمتغير عدد األبناء.

تكسطات الحسابية لؤلسمكب التسمطي لدل عينة مف طمبة كلمكشؼ عف مكقع الفركؽ بيف الم

المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف 

 : ( يكضح ذلؾ28.4( كالجدكؿ )LSDتعزل لمتغير عدد األبناء، أجرم اختبار أقؿ فرؽ داؿ )

قارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة عمى لمم (LSD)(: نتائج اختبار08.4جدول )
األسموب التسمطي لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة 

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير عدد األبناء
 أطفال فأكثر 4 أطفال 3 طفالن طفل واحد المتوسط المستوى  األسموب

 األسموب التسمطي

37.- - 2.64 طفل واحد
*
 -.55

*
 -.48

*
 

   -  3.01 طفالن

  -   3.18 أطفال 3

 -    3.12 أطفال فأكثر 4

 (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )   

 ( اآلتي:28.4يتبيف مف الجدكؿ )

في األسمكب التسمطي، تبعان لمتغير عدد  (α≤ 05.0)كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 

أطفاؿ فأكثر( مف جية  4أطفاؿ(  ك) 3( ك)ميفاألبناء بيف )طفؿ كاحد( مف جية ككؿ مف )طف

أطفاؿ  4أطفاؿ( ك) 3( ك)يفأخرل, كجاءت الفركؽ لصالح الفئات األعمى، أم لصالح كؿ مف )طفم

 فأكثر(.
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  ثانية عشرةال الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 10.0.4

( بين متوسطات أساليب α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة 

 ترونية يوميًا.من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير معدل ممارسة الطفل لؤللعاب اإللكالحكومية 

كمف أجؿ فحص الفرضية الثانية عشرة، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

تبعان لمتغير معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية يكميان، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف 

ة الطفؿ معدؿ ممارس لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ تبعان لمتغير( One-Way ANOVA)األحادم 

 يبيناف ذلؾ: (30.4)ك (29.4). كالجدكالف لؤللعاب اإللكتركنية يكميان 

واالنحرافات المعيارية لمقياس أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من  ،: المتوسطات الحسابية(29.4)جدول 
نظر الوالدين تعزى طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية 

 لمتغير معدل ممارسة الطفل لؤللعاب اإللكترونية يومياً 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى األساليب

 األسموب الديمقراطي
 0.647 4.26 41 أقل من ساعة

 0.524 4.27 93 ساعة 2من ساعة إلى 

 0.453 4.16 219 أكثر من ساعتين

 لياألسموب االستقال 
 0.658 3.61 41 أقل من ساعة

 0.551 3.68 93 ساعة 2من ساعة إلى 

 0.466 3.59 219 أكثر من ساعتين

 األسموب الرفضي
 0.579 2.88 41 أقل من ساعة

 0.551 2.96 93 ساعة 2من ساعة إلى 

 0.540 3.02 219 أكثر من ساعتين

 األسموب التسمطي
 0.673 2.91 41 أقل من ساعة

 0.643 3.07 93 ساعة 2عة إلى من سا

 0.604 3.11 219 أكثر من ساعتين
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كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف  (29.4)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

(One-Way ANOVA،) يكضح ذلؾ: (30.4)كالجدكؿ 

: نتائج تحميل التباين األحادي عمى مقياس أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة (30.4)جدول 
األساسية الدنيا في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير معدل 

 ممارسة الطفل لؤللعاب اإللكترونية يومياً 

مجموع  مصدر التباين عواملال
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" متوسط المربعات
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 األسموب الديمقراطي  
 157. 1.859 0.461 2 0.922 بيف المجمكعات

   0.248 350 86.799 داخؿ المجمكعات

    352 87.721 المجموع

 األسموب االستقاللي
 399. 0.922 0.244 2 0.488 بيف المجمكعات

   0.265 350 92.641 داخؿ المجمكعات

    352 93.128 المجموع

 األسموب الرفضي
 309. 1.177 0.353 2 0.706 بيف المجمكعات

   0.300 350 104.924 داخؿ المجمكعات

    352 105.629 المجموع

 األسموب التسمطي
 186. 1.688 0.654 2 1.309 بيف المجمكعات

   0.388 350 135.655 لمجمكعاتداخؿ ا

    352 136.963 المجموع

 

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس أساليب المعاممة 30.4يتبيف مف الجدكؿ )

(، كبالتالي عدـ كجكد فركؽ ≥0.05أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )كانت الكالدية 

عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في في أساليب المعاممة الكالدية لدل 

محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف تعزل لمتغير معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب 

 اإللكتركنية يكميان.
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 ةالثالثة عشر الفرضية النتائج المتعمقة ب 13.0.4

( بين تأثير ممارسة األلعاب α>0.05وى الد اللة )ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي ًا عند مست 

اإللكترونية عمى السموك العدواني وكل أسموب من أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة 

 من وجية نظر الوالدين.الحكومية محافظة رام اهلل والبيرة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس 

( Person Correlationبيرسكف )ستخرج معامؿ ارتباط ، اةالثالثة عشر الفرضية عمىلئلجابة 

تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني ككؿ أسمكب مف أساليب المعاممة  بيف

الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل 

 بيرسكف.معامؿ ارتباط ( يكضح نتائج اختبار 31.4جدكؿ ), كالكالبيرة  مف كجية نظر الكالديف

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب  (31.4)جدول 
اإللكترونية عمى السموك العدواني وكل أسموب من أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة 

 (353في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة  من وجية نظر الوالدين )ن=األساسية الدنيا 

تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى  
 السموك العدواني

 معامل ارتباط بيرسون أساليب المعاممة الوالدية
 048.- األسموب الديمقراطي  

175. األسموب االستقاللي
**

 

416. األسموب الرفضي
**

 

439. األسموب التسمطي
**

 

  ( 1≤0.0) **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة                

 ( اآلتي:31.4يتبيف مف الجدكؿ ) 

  تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى منخفضة بيف كجكد عبلقة ارتباط غير دالة إحصائيان ك

رحمة األساسية الدنيا في السمكؾ العدكاني كاألسمكب الديمقراطي لدل عينة مف طمبة الم

إذ بمغت قيمة معامؿ المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف, 
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ككانت غير دالة إحصائيا،ن كقد جاءت العبلقة عكسية سمبية؛ بمعنى  (048.-ارتباط بيرسكف)

كاني انخفض مستكل كمما ازدادت درجة تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العد

 األسمكب الديمقراطي.

  تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني بيف كجكد عبلقة ارتباط دالة إحصائيان

كاألسمكب االستقبللي لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في 

175.إذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف, 
** )

تأثير ( كجاءت العبلقة طردية مكجبة؛ بمعنى كمما ازدادت درجة 0.01 >عند مستكل داللة )

 .األسمكب االستقبللي ازداد مستكلممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني 

  اب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني تأثير ممارسة األلعبيف كجكد عبلقة ارتباط دالة إحصائيان

كاألسمكب الرفضي لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في 

416.)إذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف, 
**) 

تأثير معنى كمما ازدادت درجة ( كجاءت العبلقة طردية مكجبة؛ ب0.01 >عند مستكل داللة )

 األسمكب الرفضي. ازداد مستكلممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني 

  تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني بيف كجكد عبلقة ارتباط دالة إحصائيان

دارس الحككمية في كاألسمكب التسمطي لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في الم

439.إذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف, 
** )

تأثير ( كجاءت العبلقة طردية مكجبة؛ بمعنى كمما ازدادت درجة 0.01 >عند مستكل داللة )

 سمطي.األسمكب الت ازداد مستكلممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني 
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 ةالرابعة عشر الفرضية النتائج المتعمقة ب 14.0.4

ال توجد أية مساىمة لكل من أساليب المعاممة الوالدية في التنبؤ بتأثير ممارسة األلعاب  

لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس اإللكترونية عمى السموك العدواني

 وجية نظر الوالدين . منالحكومية محافظة رام اهلل والبيرة 

كلمعرفة مدل اسياـ أساليب المعاممة الكالدية في التنبؤ بتأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى 

السمكؾ العدكاني لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ 

 stepwise Multiple)دار المتعدد التدريجي ، استخدـ معامؿ االنحاهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف

Regression) ( باستخداـ أسمكب اإلدخاؿstepwise ،)( يكضح ذلؾ32.4كالجدكؿ ): 

(: نتائج تحميل االنحدار المتعدد التدريجي لمعرفة مدى اسيام أساليب المعاممة الوالدية في التنبؤ 32.4جدول )
موك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في بتأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى الس

 المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين

 النموذج

 

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
المعيارية 

 Betaبيتا 

 مستوى الداللة قيمة ت
معامل 
 االرتباط

(R) 

التباين 
 المفسر

0
R 

معامل 
 طاالرتبا
 المعدل

معامل 
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري

    000. 4.127  224. 924. الثابت

 190. 192. 439. 000. 9.146 439. 071. 653. األسموب التسمطي

    018. 2.372  251. 595. الثابت

    000. 4.070 290. 106. 432. األسموب التسمطي

 206. 210. 458. 005. 2.800 200. 121. 338. األسموب الرفضي

  .222 دالة عند مستوى داللة83.643 =  قيمة "ف" المحسوبة لؤلسموب التسمطي 
  .222دالة عند مستوى داللة   46.558=  قيمة "ف" المحسوبة  لؤلسموب التسمطي واألسموب الرفضي

 (α>0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

لؤلسمكب  (α>0.05)إحصائيان عند مستكل الداللة كجكد أثر داؿ  (32.4)يتضح مف الجدكؿ 

في التنبؤ بتأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني، التسمطي كاألسمكب الرفضي 

( مف نسبة التبايف في تأثير %19.2أف األسمكب التسمطي قد كضع في النمكذج األكؿ ) كيبلحظ

عدكاني، في حيف أف األسمكب التسمطي كاألسمكب ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ ال
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( مف نسبة التبايف في تأثير ممارسة األلعاب %21.0قد كضحت معان في النمكذج الثاني )الرفضي، 

( فتعزل لمتغيرات أخرل لـ %79، أما النسبة الباقية كالبالغة )اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني

اؾ متغيرات مستقمة أخرل قد تمعب دكران أساسيان في التنبؤ تدخؿ نمكذج االنحدار، كىذا يعني أف ىن

. أما في ما يتعمؽ باألسمكب الديمقراطي بتأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني

كاألسمكب االستقبللي، فأنيـ لـ يسيمكا بشكؿ داؿ إحصائيان في التنبؤ بتأثير ممارسة األلعاب 

( لمنماذج VIFالعدكاني. كتجدر اإلشارة إلى أف قيـ عامؿ تضخـ التبايف )اإللكتركنية عمى السمكؾ 

ية األربعة قد كانت متدنية؛ مما يشير إلى عدـ كجكد إشكالية التساىمية المتعددة ئالتنب

(Multicollinearity.التي تشير إلى كجكد ارتباطات قكية بيف المتنبئات ،) 

األسمكب ، أم كمما تغير (y= .595 + .432 (338. +: كعميو، يمكف كتابة معادلة االنحدار، كىي

التسمطي درجة كاحدة يحدث تغير ايجابي طردم في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى 

يجابي إاألسمكب الرفضي درجة كاحدة يحدث تغير كمما تغير (. ك 432.) السمكؾ العدكاني بمقدار

 (. 338.) مى السمكؾ العدكاني بمقدارطردم في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية ع
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتيا

 ومناقشتيا تفسير نتائج أسئمة الدراسة  5-1

 وير نتائج السؤال األول ومناقشتتفس 1.1.5

 ر نتائج السؤال الثاني ومناقشتوتفسي 2.1.5

 فرضيات الدراسة ومناقشتيا نتائج رتفسي 2.5

 فرضية األولى ومناقشتياال نتائج تفسير 1.2.5

 الفرضية الثانية ومناقشتيا نتائج تفسير 2.2.5

 الفرضية الثالثة ومناقشتيا نتائج تفسير 3.2.5

 الفرضية الرابعة ومناقشتيا نتائج تفسير 4.2.5

 الفرضية الخامسة ومناقشتيا نتائج تفسير 5.2.5

 شتياالفرضية السادسة ومناق نتائج تفسير  6.2.5

 الفرضية السابعة ومناقشتيا نتائج فسيرت  7.2.5

 الفرضية الثامنة ومناقشتيا نتائج تفسير  8.2.5

 الفرضية التاسعة ومناقشتيا نتائج تفسير  9.2.5

 الفرضية العاشرة ومناقشتيا نتائج تفسير  10.2.5

 ومناقشتيا  ةالفرضية الحادية عشر  نتائج تفسير  11.2.5

 ومناقشتيا ةعشر  الفرضية الثانية نتائج تفسير  12.2.5

 ومناقشتيا ةالفرضية الثالثة عشر  نتائج تفسير  13.2.5

 ومناقشتيا ةالفرضية الرابعة عشر  نتائج تفسير  14.2.5
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتيا

اقشتيا، مف خبلؿ أسئمتيا كما تضمف ىذا الفصؿ تفسير النتائج التي تكصمت الييا الدراسة كمن

ضيات، كذلؾ بمقارنتيا بالنتائج التي تكصمت إلييا الدراسات السابقة الكاردة في ؽ عنيا مف فر انبث

 إلى التكصيات التي يمكف تقديميا في ضكء ىذه النتائج. ىذه الدراسة، كصكالن 

  تفسير نتائج أسئمة الدراسة ومناقشتيا 1.5

 سير نتائج السؤال األول ومناقشتوتف 1.1.5

 لكترونية عمى السموك العدواني في محافظة رام اهلل والبيرة؟اإل  ما مستوى تأثير ممارسة األلعاب

المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس تأثير ممارسة األلعاب  أظيرت النتائج أف  

 ( بتقدير متكسط.58.6( كنسبة مئكية )2.93لكتركنية عمى السمكؾ العدكاني ككؿ بمغ )اإل

لى تعدد كتنكع أسباب السمكؾ العدكاني، فيي ال تنحصر عمى إ كتعزك الباحثة ىذه النتيجة،

ككذلؾ الحي الذم يعيش فيو  ،عدكانية تؤثر عمييـلكتركنية، فمشاىدة برامج تمفزيكنية األلعاب اإل

ككذلؾ المدرسة كاألصدقاء جميعيا عكامؿ تساعد في  ،كيكتسب منو سمككيات ،الطفؿ يؤثر عميو

 . كاني أك بشكؿ جيدسكاء بشكؿ عد ،نمك شخصية الطفؿ

 ،(2009دراسة يعقكب كأدبيس ) نتائجك  ،(2013دراسة اليدلؽ ) نتائج كقد اتفقت ىذه النتيجة مع

جنتياال كلينكب  دراسةنتائج ك  ،(2007دراسة الريماف ) نتائجك  ،(2017دراسة الشيخة )  نتائجك 

 . ((Linder, Gentile, Walsh ,2007كليندرؾ ككلشي 
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كالتي أظيرت أف   (Sherry, 2001شيرم ) تيجة مع ما تكصمت إليو دراسةكقد اختمفت ىذه الن

نتائج تأثير العنؼ مف خبلؿ المعب باأللعاب اإللكتركنية كاف أقؿ مف غيرىا، كذلؾ اختمفت مع 

 كالتي تكصمت إلى أف  األطفاؿ في جميع مراحؿ الطفكلة عدكانيكف.، (2006) دراسة الزبيدم

 

 ل الثاني ومناقشتوير نتائج السؤاتفس 2.1.5

 فيلدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا ما أبرز أساليب المعاممة الوالدية شيوعًا 

 ؟من وجية نظر الوالدين محافظة رام اهلل والبيرة المدارس الحكومية في

أساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة األساسية الدنيا في درجة بينت النتائج أف مستكل 

 مف كجية نظر الكالديف جاءت مرتبة تنازليان  ،في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،المدارس الحككمية

ي كالتسمطي كالرفضي بتقدير األسمكب االستقبللك ، األسمكب الديمقراطي بتقدير مرتفع: تيكاآل

 .متكسط

دل لكعي ازدياد نسبة ال ، إلىكتعزك الباحثة حصكؿ األسمكب الديمقراطي عمى أعمى تقدير

، كذلؾ معرفتيـ بأساليب التربية الحديثة، األىؿ بمتطمبات األطفاؿ، كمعرفة حقكقيـ ككاجباتيـ

كارتفاع نسبة التعمـ  ،كانتشار كاسع ليذه األساليب مف خبلؿ المحاضرات كالندكات ككسائؿ اإلعبلـ

كمتابعة أفضؿ  عايتيـر كطرؽ  ،إلى التفكير أكثر بتربية أبنائيـ ىماما تقكد بيف الكالديف غالبان 

 األساليب لبلىتماـ بيـ .

كالذم تفسره الباحثة بسبب  ،أما بالنسبة لؤلسمكب االستقبللي قد حصؿ عمى تقدير متكسط

فبل يترككف المجاؿ ليـ لبلعتماد عمى  ،كالخكؼ الشديد عمييـ ،الحرص الزائد مف قبؿ الكالديف

 أنفسيـ. 
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 ؛الرفضي كالتسمطي حصبل عمى تقدير متكسطاألسمكب  أف  إلى  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة،

عقاب كالتسمط ىما أساس التربية، كذلؾ تأثير العادات القديمة كجكد قناعات عند بعض األىؿ أف الل

ىـ معيـ، كبنفس األسمكب كالطريقة، كما يؤثر المستكل ؤ ىـ كما فعؿ آباءعمييـ فيـ يربكف أبنا

 بناء. التعميمي كاالجتماعي كاالقتصادم في تربية األ

التي كضحت أف جميع األساليب تؤثر  (،2000)كاختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة خمكد 

 ,Ho, Caroline, Deborah and Jenniferىك ككاركليف كديبكرا كجينفر) دراسة، كنتائج عمى األطفاؿ

ايجابيان  بينما  في العائبلت األسيكية، سمبيان  ، كالتي أظيرت نتائجيا أف قسكة الكالديف ارتبطت(2008

  ,et, al 2007)كآخركف  أسادم دراسةنتائج اختمفت مع  كمابالعدكاف في العائبلت األكركبية، 

Assadi, )الثرية تككف أقؿ استبداد تجاه األمكمة كاألبكة، مقارنة  كالتي جاءت نتائجيا أف  العائبلت

التي كاف األسمكب  (Dwiary, 2006)دكيرم دراسة نتائج كما اختمقت مع بالعائبلت الفقيرة. 

 السمطكم أعمى عند الذككر، بينما الرسمي عند اإلناث.

 تفسير نتائج فرضيات الدراسة ومناقشتيا  2.5

 تفسير نتائج الفرضية األولى ومناقشتيا 1.2.5

( بين متوسطات تأثير ممارسة α<0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

كترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في األلعاب اإلل

 من وجية نظر الوالدين تعزى لمتغير الجنس. ،الحكومية مدارس محافظة رام اهلل والبيرة
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بينت النتائج كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب االلكتركنية عمى السمكؾ العدكاني لدل عينة 

مف كجية  ،في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،األساسية الدنيا في المدارس الحككميةمف طمبة المرحمة 

 تعزل لمتغير الجنس كجاءت النتيجة لصالح الذككر. ،نظر الكالديف

الذككر ف، الجسدم كالنفسي لكبل الجنسيف اإلنساف كيبتر طبيعة إلى  ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة

 ،عف مؤثر المشاعر اتجاه الطفؿ بعيدان  ،في التعامؿ أكثر نيةالعقبلستخداـ الكفة إلى اعندىـ تميؿ 

التي تفرض ك  ،ناث كالتي تتميز بشخصية عاطفية تخضع إلمبلءات شخصية األطفاؿ المؤثرةاإل أما

 . أسمكبان منافيان لمعنؼ

( التي بينت نتائج أف الذككر أكثر عدكانية 2006دراسة الزبيدم ) ىذه النتيجة مع نتائج كاتفقت

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية  (.التي بينت2003دراسة دحبلف )، كاتفقت مع نتائج اإلناث مف

 .لصالح الذككرك في السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ المشاىديف لبرامج التمفاز، تعزل لمتغير الجنس 

 

 نتائج الفرضية الثانية ومناقشتيا تفسير  2.2.5

( بين متوسطات تأثير ممارسة α<0.05توى الد اللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مس

األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا في 

 تعزى لمتغير المؤىل العممي. ،من وجية نظر الوالدين،الحكومية مدارس محافظة رام اهلل والبيرة 

لدل  ،لكتركنية عمى السمكؾ العدكانيممارسة األلعاب اإل نت النتائج عدـ كجكد فركؽ في تأثيربي  

مف  ،في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،في المدارس الحككمية ،عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي . ،كجية نظر الكالديف
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شراء ألعاب ل -مميبغض النظر عف مؤىميـ الع - لجكء األىؿإلى كتعزك الباحثة ىذه النتيجة 

بغض النظر عف آثارىا  ،كنكع مف التحضر كالرقي كمكاكبة العصر ،ألبنائيـ لكتركنية كتكفيرىاإ

حكؿ  أنو باألصؿ كمما ارتفع المستكل التعميمي لؤلىؿ كانكا أكثر كعيان  . في حيفعمى أبنائيـ

ع يريد مكاكبة ىذا التكنكلكجيا كتطكرىا. لكف عصر العكلمة الذم نعيشو كالذم يخضع لو الجمي

كما يمجأ األىؿ  ،التطكر، كذلؾ اقتناع األىؿ بأف األلعاب اإللكتركنية ىي مصدر لمترفيو كالتسمية

 .كأصدقائيـ ـحتى ال يشعركا بأنيـ أقؿ مف زمبلئي ،تاحة الفرصة لمعب بياا  ك  ،لتكفيرىا ألبنائيـ

 نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتياتفسير  3.2.5

( بين متوسطات تأثير ممارسة α<0.05ات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )ال توجد فروق ذ

في  ،األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 تعزى لمتغير عمل الوالدين. ،من وجية نظر الوالدين ،الحكومية مدارس محافظة رام اهلل والبيرة

لدراسة عدـ كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ بينت نتائج ا

في محافظة راـ اهلل  ،في المدارس الحككمية ،العدكاني لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 تعزل لمتغير عمؿ الكالديف. ،مف كجية نظر الكالديف ،كالبيرة

أك أنيـ األىؿ كميما كاف طبيعة عمميـ  إلف  ان؛ بيعيط ان فتعتبر ىذا أمر  ،كمف كجية نظر الباحثة

لعدة يحاكلكف تكفير األلعاب اإللكتركنية ألبنائيـ عف طريؽ تكفير األجيزة ليـ؛ كذلؾ  ،ال يعممكف

ىذه  ية استخداـىـ يعرفكف كيفءكالتباىي بأف أبنا ،ة الكضع االجتماعي لمعائمةامجار  :أسباب منيا

ذلؾ يكفر األىؿ األلعاب ألبنائيـ إلنيـ يعتبركنيا مصدر أبنائيـ، ككيعتبركنيا ميزة ب ،األجيزة

. فعصر التطكر الذم نعيشو، يدفع األىؿ إلى مجاراة راحةإلنشغاؿ أبنائيـ حتى ينيكا أعماليـ ب

 . التطكر كالتكنكلكجيا
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 نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتيا 4.2.5

( بين متوسطات تأثير ممارسة α<0.05اللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد  

في  األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

تعزى لمتغير مستوى الدخل  ،من وجية نظر الوالدين ،الحكومية مدارس محافظة رام اهلل والبيرة

 لموالدين.

أثير ممارسة األلعاب االلكتركنية عمى السمكؾ بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ في ت

مف كجية نظر  ،العدكاني لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الحككمية

 تعزل لمتغير مستكل الدخؿ لمكالديف . ،الكالديف

ال يكاد بيت يخمك مف  ؛ إذعصر السرعة الذم نعيشوك  ،في ظؿ التطكر الكبير لمتكنكلكجيا

، كذلؾ أصبح ىناؾ سيكلة في الحصكؿ عمييازة، ميما كانت الظركؼ المادية لؤلىؿ، كذلؾ األجي

مكانية التقسيط لفترة مف الزمف.  أصبح ىناؾ تكافر كبشكؿ كبير مراكز  كمالرخص أسعارىا كا 

االنترنت التي تسمح لمطفؿ بالمعب لساعات مقابؿ مبمغ مادم بسيط. كما ترجع الباحثة إلى تكافر 

  لعاب المجانية عمى اإلنترنت. بعض األ

 

 نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتيا تفسير  5.2.5

( بين متوسطات تأثير ممارسة α<0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

في  ،األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 تعزى لمتغير عدد األبناء . ،من وجية نظر الوالدين ،الحكومية فظة رام اهلل والبيرةمدارس محا
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لكتركنية عمى السمكؾ العدكاني بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب اإل

تعزل  ،مف كجية نظر الكالديف ،في المدارس الحككمية ،لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 تغير عدد األبناء لصالح أربعة أبناء فأكثر.لم

أما العكس  ،تابعتيـ مف األىؿإلى أنو كمما قؿ عدد األبناء يسيؿ م كتعزك الباحثة ىذه النتيجة،

بسبب  ؛كمما أصبح مكضكع السيطرة عمييـ أصعب ، بحيث أنو كمما كاف عدد األبناء أكثرصحيح

كالتي بدكرىا تؤدم إلى تراجع عنصر تأثير الكالديف  ،كجكد عكامؿ أخرل تؤثر عمييـ متمثمة باألخكة

  نسبيان.

 

 نتائج الفرضية السادسة ومناقشتيا تفسير  8.2.5

بين متوسطات تأثير ممارسة ( α<0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

في  ،الدنيااأللعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية 

تعزى لمتغير معدل ممارسة  ،من وجية نظر الوالدين ،الحكومية مدارس محافظة رام اهلل والبيرة

 الطفل لؤللعاب اإللكترونية يوميًا.

لكتركنية عمى السمكؾ العدكاني بينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ في تأثير ممارسة األلعاب اإل

تعزل  ،مف كجية نظر الكالديف ،في المدارس الحككمية ،لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا

الذيف يمارسكف األلعاب كجاءت لصالح  ،لمتغير معدؿ ممارسة الطفؿ لؤللعاب اإللكتركنية يكميان 

 .كثر مف ساعتيفأل

يأخذ صفاتو كأطباعو الشخصية مف البيئة المحيطة  الطفؿ إلى أف   كتعزك الباحثة ىذه النتيجة،

تفاصيؿ يعيشيا الطفؿ  كبالتالي فإف أم   ،سكاء مممكسة أك غير مممكسة ،عياكالتي يحتؾ م ،بو
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فإف عممية  ،فعندما يمضي الطفؿ ساعات أكثر بالمعب ،خبلؿ يكمو تدخؿ في تككيف شخصيتو

كتزيد الفجكة عف العناصر األخرل المؤثرة  ،كبالتالي تؤثر عميو بشكؿ أكبر ،االندماج تككف أكبر

 بو. 

 فرضية السابعة ومناقشتيا نتائج التفسير  1.2.5

بين متوسطات أساليب ( α<0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

في مدارس محافظة رام اهلل  ،المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 تعزى لمتغير الجنس. ،من وجية نظر الوالدين ،الحكومية والبيرة

تائج كجكد فركؽ في أساليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية بينت الن

تعزل لمتغير  ،الكالديف مف كجية نظر ،في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،في المدارس الحككمية ،الدنيا

في حيف جاءت لصالح  ،إذ جاءت الفركؽ في األسمكب الرفضي كالتسمطي لصالح الذككر ،الجنس

 في األسمكب الديمقراطي. ناث اإل

التركيب الفسيكلكجي كالجسماني لكبل بسبب طبيعة ذلؾ إلى أف   ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة

إلى الخشكنة كالعقبلنية في ذات ف يميمك  فاألغمب منيـعف الرجؿ  تكمـ، فعندما نالطرفيف نسبيان 

فيشكؿ ، عبلقات اإلنسانيةبشكؿ أساسي عمى العاطفة كال كالتي تعتمدالكقت، عمى عكس المرأة 

 يغطي جميع جكانب التربية كبناء الشخصية. ،متكامبلن  نمكذجان  يفكجكد الطرف

(، التي أشارت إلى أف  طبيعة أسمكب الكالديف 2000دراسة خمكد )نتائج مع  النتيجةىذه  كتختمؼ

 جميعيا تؤثر عمى األطفاؿ.ك رفض، ك تسمط، ك حماية زائدة، ك اىتماـ، ك تقبؿ، 
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 نتائج الفرضية الثامنة ومناقشتيا                                                                                           تفسير  8.2.5

( بين متوسطات أساليب        α<0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

اهلل  في مدارس محافظة رام ،ة األساسية الدنيامن طمبة المرحمالمعاممة الوالدية لدى عينة 

 تعزى لمتغير المؤىل العممي. ،من وجية نظر الوالدين ،الحكوميةوالبيرة 

بينت النتائج كجكد فركؽ في أساليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية 

تعزل لمتغير  ،كجية نظر الكالديفمف  ،في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،في المدارس الحككمية ،الدنيا

إذ جاءت الفركؽ في األسمكب الديمقراطي لصالح الدبمكـ كالبكالكريكس كالدراسات ، المؤىؿ العممي

 العميا.

دراكيـ بالحاجات النمائية أنإلى  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة، و كمما زاد تعميـ األىؿ زاد كعييـ كا 

. كبشكؿ عاـ رؽ غير السكية عمى شخصية الطفؿلدل الطفؿ، كمدل خطكرة األساليب كالط

باتجاىات السكاء في معاممة األبناء، بحيث يزيد  مكجبان  المستكل التعميمي لمكالديف يرتبط ارتباطان ف

 السكاء في المعاممة كمما ارتفع المستكل التعميمي لمكالديف. 

نتائجيا أف  أساليب  (، التي أشارت إحدل2010مع نتائج دراسة مكاىب ) النتيجةتختمؼ ىذه ك 

 المعاممة الكالدية ال تتأثر بالمستكل التعميمي لمكالديف. 

(، التي كاف مف أىـ نتائجيا أف  المستكل 2010) دراسة الجندمنتائج مع ىذه النتيجة كتتفؽ 

 التعميمي لمكالديف يرتبط ارتباطان مكجبان باتجاىات السكاء في معاممة األبناء، بحيث يزيد السكاء كمما

 زاد المستكل العممي. 
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 نتائج الفرضية التاسعة ومناقشتيا تفسير  9.2.5

( بين متوسطات أساليب α<0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

محافظة رام اهلل مدارس في  ،المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 تعزى لمتغير عمل الوالدين. ،ة نظر الوالدينمن وجي ،الحكومية والبيرة

بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ في أساليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة 

األساسية الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر الكالديف تعزل 

 لمتغير عمؿ الكالديف. 

طبيعة تفكير الشخص الذم يرفض فكرة التميز في التعامؿ مع  إلى جة،كتعزك الباحثة ىذه النتي

الصراع العقمي الباطني الذم يحتـ أىمية  األبناء عمى أساس العمؿ أك المينة، كذلؾ عف طريؽ

 .مينتيا كدكرىا بالمجتمع بشكؿ ينافي نظرة المجتمع الذم يدعك لمتميز عمى أساس المينة

 لعاشرة ومناقشتيا    نتائج الفرضية اتفسير  10.2.5

( بين متوسطات أساليب α<0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

في مدارس محافظة رام اهلل  ،المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 ين.تعزى لمتغير مستوى الدخل لموالد ،من وجية نظر الوالدين ،الحكومية  والبيرة

بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ في أساليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة 

تعزل  ،مف كجية نظر الكالديف ،في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،في المدارس الحككمية ،األساسية الدنيا

 لمتغير مستكل دخؿ الكالديف. 
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شيء األساسي لمتربية ىك قناعة األىؿ ال إلف   ؛ان طبيعي ان أمر كترل الباحثة في ىذه النتيجة، 

في تككيف  ان أساسي ان بالمخزكف الثقافي لؤلسرة عندىـ كليس بالكضع المادم ليا، كىذا يمعب دكر 

 ،مف خبلؿ نظريات الحرماف كالعطاء ،خفي كغير مباشركلكف بشكؿ  ،كتشكيؿ شخصية الطفؿ

الكضع المادم ال يؤثر  ما بأف  باء بمحظة حيث يكىـ اآل ،كالتأثير عمى جكانب الطمكح كالشغؼ

 بشكؿ أساسي عمى األطفاؿ. 

كالتي بينت ( ,et, al,  Assadi 2007) كآخركف أسادم نتائج دراسةمع النتيجة تختمؼ ىذه 

 مف العائبلت الفقيرة تجاه األمكمة كاألبكة.  الثرية أقؿ استبدادان نتائجيا، أف  العائبلت 

 ومناقشتيا     ةعشر نتائج الفرضية الحادية تفسير  11.2.5

( بين متوسطات أساليب α<0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

في مدارس محافظة رام اهلل  ،المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 تعزى لمتغير عدد األبناء. ،من وجية نظر الوالدين ،الحكومية والبيرة

تائج كجكد فركؽ في أساليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة األساسية بينت الن

تعزل لمتغير  ،مف كجية نظر الكالديف ،في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،في المدارس الحككمية ،الدنيا

ثبلثة ك ، ف)طفبلالذيف لدييـ ي لصالح طمكجاءت نتيجة الفركؽ في األسمكب التس ،عدد األبناء

 أربعة أطفاؿ(.ك ؿ، أطفا

كاف عدد األبناء أكثر يتجو األىؿ نحك األسمكب كمما إلى أنو  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة،

فالشيء الطبيعي سيميؿ األىؿ لؤلسمكب  ان،لسيكلة تطبيقو، أما في حالة ككف األبف كاحد؛ التسمطي
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بناء يصعب عدد األ كبالتالي كمما زاد ،، مع طفؿ كاحدديمقراطي ككنو يتعامؿ بشكؿ آحادمال

 نظرية التربية الديمقراطية. تطبيؽ 

 ومناقشتيا ةنتائج الفرضية الثانية عشر تفسير  12.2.5

بين متوسطات أساليب ( α<0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة

رام اهلل  في مدارس محافظة ،المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

تعزى لمتغير معدل ممارسة الطفل لؤللعاب اإللكترونية  ،من وجية نظر الوالدين ،الحكومية والبيرة

 يوميًا.   

بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ في أساليب المعاممة الكالدية لدل عينة مف طمبة المرحمة 

تعزل  ،مف كجية نظر الكالديف ،في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،في المدارس الحككمية ،األساسية الدنيا

 . لكتركنية يكميان لمتغير معدؿ ممارسة األلعاب اإل

 ،كمعدؿ ممارسة األلعاب االلكتركنية يكميان  ،يعزل عدـ االختبلؼ بيف أساليب المعاممة الكالديةك 

بمعنى أف  ،كجكد االشكاليات خبلؿ التطبيؽكبالتالي عدـ  ،إلى اختبلؼ أساليب كمحددات التشريع

محددات يفرضيا األىؿ قكانيف ك قبؿ المعب مف خبلؿ  يككف قد دخؿ مرحمة التأثيرير الكالديف تأث

أساليب  حقان ضمف عناصر التأثير عمىكبالتالي ال تدخؿ ساعات المعب ال ،مسبقان عمى األبناء

  .معاممة الكالديف لؤلبناء
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 ومناقشتيا ةنتائج الفرضية الثالثة عشر تفسير  13.2.5

( بين تأثير ممارسة األلعاب α<0.05عالقة ارتباطية دالة إحصائي ًا عند مستوى الد اللة )ال توجد 

وكل أسموب من أساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة  ،اإللكترونية عمى السموك العدواني

 ين.من وجية نظر الوالد ،الحكومية محافظة رام اهلل والبيرة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس

بيف كؿ مف األسمكب االستقبللي كالرفضي  حصائيان إأظيرت النتائج كجكد عبلقة دالة 

كجاءت  ،مع تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية لدل طمبة المرحمة األساسية الدنيا ،كالتسمطي

بمعنى كمما ازدادت درجة تأثير ممارسة األلعاب االلكتركنية عمى السمكؾ ، العبلقة طردية مكجبة

ازداد مستكل كؿ مف األسمكب االستقبللي كالرفضي كالتسمطي، كجاءت العبلقة عكسية  ،عدكانيال

بمعنى  ،كتأثير ممارسة األلعاب االلكتركنية عمى السمكؾ العدكاني ،سمبية بيف األسمكب الديمقراطي

 انخفض مستكل ،لكتركنية عمى السمكؾ العدكانيلعاب اإلكمما ازدادت درجة تأثير ممارسة األ

  األسمكب الديمقراطي.

فعندما نتكمـ عف  ،إلى المميزات الخاصة بكؿ أسمكب مف األساليب كتعزك الباحثة ىذه النتيجة،

كبالتالي في عالـ  ،أسمكب سمبي في التعامؿ مقابؿ حالة سمبية يذاف ،التسمطي كالرفضياألسمكب 

بمعنى كمما ازداد تأثير ، بيفالحالة تتجو إلى المكجب مف خبلؿ التقاء السال الرياضيات نجد أف  

كرد فعؿ طبيعي  ،تعامؿ األىؿ مع الحالة ةحد ، ازدادتلكتركنية عمى الطفؿلعاب اإلممارسة األ

فيي  ،لؤلسمكب المتبع. أما في حالة األسمكب الديمقراطي كالمعتمد بشكؿ أساسي عمى الحرية

  .مع سكء االستخداـ ليا تقمص نسبيان ي
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(، كنتائج دراسة 2015(، كنتائج دراسة أبي )2017تائج دراسة شاىيف )كاتفقت ىذه الدراسة مع ن

(. كالتي تكصمت جميعيا إلى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف أسمكب المعاممة 2011الراجي )

 الكالدية كالسمكؾ العدكاني.

 

 ومناقشتيا ةنتائج الفرضية الرابعة عشر تفسير  14.2.5

بتأثير ممارسة األلعاب  ،ب المعاممة الوالدية في التنبؤة مساىمة لكل من أساليال توجد أي  

في مدارس  ،اإللكترونية عمى السموك العدواني لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية الدنيا

 من وجية نظر الوالدين.، الحكومية محافظة رام اهلل والبيرة

قد كضحا ، مطي، كالرفضيالتس :كىما ،مف أساليب المعاممة الكالدية ْيفاثن أظيرت النتائج أف  

ا أم   ،في تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني ف%( مف نسبة التباي21.0)معان 

 كىذا يعني أف   ،%( فتعزل لمتغيرات أخرل لـ تدخؿ نمكذج االنحدار79النسبة الباقية كالبالغة )

كتركنية لبتأثير ممارسة األلعاب اإل ،بؤفي التن أساسيان  كأخرل قد تمعب دكران  ،ىناؾ متغيرات مستقمة

 .عمى السمكؾ العدكاني

كالتي  ،نتيجة طبيعية لخصائص األسمكب التسمطي كالرفضيأنيا  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة،

لكتركنية، بحيث يتكافؽ أسمكب الكالديف مع لعاب اإلمع العنؼ المكتسب مف األ تتشارؾ نسبيان 

مقارنة باألساليب  كبالتالي يسيؿ التأثير عمى نفسية الطفؿ ،يااألسمكب المتبع في األلعاب ذات

عند حيادية األسمكب أك  -خصكصان -مع العمـ أف ىناؾ متغيرات أخرل تدخؿ باب التأثير ،األخرل

كبالتالي نجد نفسية الطفؿ تحت  ،سمكب االستقبللي كالديمقراطيكاأل ،تنافيو مع العنؼ المكجكد

 . ؾ األساليبطاب مؤثرات أقكل مف تماستق
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   والمقترحات التوصيات 3.5

 مف نتائج، يمكف تقديـ التكصيات اآلتية:  الدراسة إليو تكصمتمف خبلؿ ما 

التي المنتشرة اإللكتركنية لمنع األلعاب  ،مف خبلؿ قكانيف كتشريعات محميةكضع ضكابط  .1

  .تحض عمى العنؼ

كضع ، ك كأبعادىا اإللكتركنية ة األلعابتعزيز رقابة الكالديف عمى األبناء مف خبلؿ متابعة نكعي .2

 المسمكح المعب بيا. اإللكتركنية ضكابط لؤللعاب

بتعاد الكالديف عف األسمكب التسمطي في التعامؿ مع أطفاليـ، كاستخداـ أساليب اضركرة  .3

المعاممة الكالدية التي تعزز ثقة الطفؿ بنفسو، كتبعده عف األلعاب االلكتركنية التي تسبب لو 

تكفير القصص كالكتب كاأللعاب، حتى يقضي سمككية كنفسية كاجتماعية، مثؿ:  مشكبلت

 الطفؿ فييا كقت فراغو.

مف خبلؿ برامج إرشادية لكيفية التعامؿ مع األبناء ذكم المدرسة ألكلياء أمكر الطمبة  تكجيو .4

 السمكؾ العدكاني.

ة عمػى القياـ بكظائفيا إنشاء مؤسسات أك مراكز إرشادية لؤلسرة تككف ميمتيا مساعدة األسػر  .5

طبلع اآلباء كاألميات عمى المستجدات الحديثػة في أساليب التنشئة  تجاه أبنائيا، كا 

االجتماعية، كتكجيييـ إلى التنشئة األسرية السميمة لؤلطفػاؿ كآثارىا في شخصية الطفؿ 

 كتكافقو بشكؿ عاـ.

 األلعاب اإللكتركنيةظيار تأثير متصمة بإاإلعبلـ بإعداد برامج ارشادية كسائؿ  ضركرة اىتماـ .6

 عمى األطفاؿ كالسمكؾ العدكاني لدييـ.
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 العربية واألجنبية المراجعالمصادر و 

 المراجع العربيةالمصادر و أواًل: 

( 6-3)ايجابيات األلعاب اإللكترونية التي يمارسيا أطفال الفئة العمرية (. 2016) إبراىيـ، نداء.

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، ،ات الرياضسنوات من وجية نظر األميات ومعمم

 ، األردف.جامعة الشرؽ األكسط

 المتميز المؤسسة مزايا كأخطار. –. طفمؾ كاأللعاب اإللكتركنية(2004) محمد. أبك الجراح،

 .35-22(: 23)ع  ،لؤلعمار والتنمية العالمية

مف ستخداـ اليكاتؼ الذكية المشكبلت السمككية جراء ا (.2014)أبك الرب، محمد كالقصيرم، إلياـ. 

المجمة الدولية األطفاؿ مف كجية نظر الكالديف في ضكء بعض المتغيرات. قبؿ 

 .185-173(: 35)21. التربوية لؤلبحاث 

عماف:  ،المنياج الوطني التفاعمي(. 2004أبك طالب، تغريد كالصايغ، ليمى كالسعدم، شريؼ. )

 كالتعميـ. ةالتربي كزارة

أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وعالقتيا باضطراب (. 2002). أبك ليمة، بشرل

 . ، فمسطيفالجامعة اإلسبلمية، غزة ،ماجستير غير منشكرة( )رسالة ،المسمك

 ، اإلسكندرية: مركز عمم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق. (2003) أحمد، سيير كامؿ.

 سكندرية لمكتاب.اإل

كية عمى التحصيل الدراسي ثر األلعاب االلكترونية عبر اليواتف الذ. أ(2016)أميرة، مشرم. 

(، جامعة العربي بف مييدم أـ غير منشكرة )رسالة ماجستير الجزائري، لمتمميذ

 البكاقي، أـ البكاقي، الجزائر.
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، بيركت: دار اليادم الطفل مع اإلعالم والتمفزيون(. 2007بدير، رياف ك الخزرجي، عمار. )

 باعة كالنشر. لمط

، بحث آمال وآخطار –األطفال والعوالم االفتراضية . (2009)بركات، كجدم كعبد المنعـ تكفيؽ. 

لجمعية البحرينية ، ااف: مؤتمر الطفكلة في عالـ متغيرإلى المؤتمر الدكلي بعنك  مقدـ

 .ـ2009مايك،  18/19المبكرة، مممكة البحريف  لتنمية الطفكلة

 ، عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيعالتكيف والصحة النفسية (.2008) بطرس، حافظ بطرس.

 كالطباعة.

         . عماف: دار الفرقاف لمنشرالميسر في سيكولوجية المعب. (2001)بمقيس، أحمد كمرعي، تكفيؽ. 

 كالتكزيع.

-234(: 160) 33 مجمة التربية،ثقافة الطفؿ في عصر المعمكماتية.  (.2007)بكفمجة، غيات. 

243.      

 عبة البكبجي كالميؿ إلىالعبلقة بيف ل .(2020). ماجدة ،لمجاليأيمف كا ،الكريمييفك  رامي ،الجبكر

دراسة  -لدل األبناء مف كجية نظر اآلباء كاألميات في المجتمع األردني العنؼ 

، مجمة العموم اإلنسانية واإلجتماعيةأىالي إقميـ الشماؿ.  عينة مف  مسحية عمى

1(47 :)868-884.  

 تأثير ممارسة األلعاب االلكتركنية في حدكث بعض االضطرابات (.2018) الجيكسي، مجدم.

السمككية لدل األطفاؿ في مرحمة الركضة مف كجية نظر أكلياء أمكر في مدينة 

   . 21-2، مجمة العموم النفسية والتربوية، طكلكـر

 ة: عبلء لمكتب.ػ القاىر  عمم النفس االجتماعي. (2002)حامد، زىراف ػ 
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جريدة ألعاب الكمبيكتر االىتزازية مصدر رئيسي لمرض ارتعاش األذرع،  (.2002)حسني، إلياـ. 

  .8559ع   ،2002مايك  5، لندف ،األوسط الشرق

 أثر ممارسة بعض األلعاب اإللكترونية في السموك العدواني لدى طمبة . (2008)الحشاش، دالؿ. 

رسالة ماجستير غير ). المدارس الحكومية بدولة الكويتالمرحمة الثانوية في        

 ، األردف.عماف العربية ، جامعة(منشكرة

أثر الممارسات الوالدية وبعض المتغيررت الديمغارفية . (2006)الحكسني، بدريو سالـ ناصر. 

ة ما بعد بالوالدين عمى  مفيوم الذات وتوكيد الذات لدى طالبات مرحم المتعمقة

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة األردنية، عمان اسي بسمطنةالتعميم األس

 األردف.

. عماف: دار الفكر لمنشر إرشاد الطفل وتوجييو. (2002)حكاشيف، مفيد كحكاشيف، زيداف. 

 كالتكزيع.

. عماف: دار المسيرة 5. ط األلعاب التربوية وتقنيات انتاجيا. (2010)الحيمة، محمد محمكد. 

 تكزيع.كال  لمنشر

. أثر التفاعؿ بيف اإلبحار في برنامج األلعاب اإللكتركنية التعميمية كالدافعية (2013)خميفة، زينب. 

(: 4)43، دراسات عربية في التربية وعمم النفستنمية بعض الميارات المغكية.  في

12-19. 

  .تكزيعػ عماف: دار الشركؽ لمنشر كال التنشئة االجتماعيةػ ( 2002)خميؿ، عمر محمد ػ 

 . عماف: دار الفكر العربي لمنشر.عمم نفس المعب في الطفولة المبكرة. (2002)خميؿ، عزة. 

القاىرة: دار قباء لمطباعة كالنشر  سيكولوجية العالقات األسرية،. (2000)خميؿ، محمد بيكمي. 

 كالتكزيع.
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يب المعاممة نفسية وأسالالخجل وعالقتو بكل من الشعور بالوحدة ال(. 2002خكج، حناف. )

، )رسالة ماجستير عينة من طالبات المرحمة المتوسطة بمكة المكرمة لدى الوالدية

 ـ القرل، مكة المكرمة.أ غير منشكرة(، جامعة

، أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا ببعض المتغيرات اآلخرى. (2005)دانياؿ، عفاؼ عبد الفادم. 

 زيع.القاىرة: دار غريب لمطباعة كالنشر كالتك 

، 2018/2019. الكتاب اإلحصائي التربي السنوي لمعام (2019) اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم.

 فمسطيف.  –قسـ اإلحصاء. راـ اهلل  -الدراسات كالمعمكمات دائرة

العالقة بين مشاىدة التمفاز والسموك العدواني لدى األطفال بمحافظات . (2003)دحبلف، أحمد. 

 ر غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.)رسالة ماجستي ،غزة

أثر التدريس باستخدام األلعاب اإللكترونية في تنمية ميارة حل  (.2012)الديب، سمطاف. 

ر غير . )رسالة ماجستيطمبة الصف الثالث االبتدائي في السعودية لدى المشكالت

 األردف. ،ةاألردني منشكرة(، الجامعة

 (، عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.1، ط )نفس االجتماعيعمم ال. (2011)ربيع، محمد. 

 ، األردف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.التربية والتنشئة االجتماعية. (2005)الرشداف، عبد اهلل زاىي. 

 . اإلسكندرية: مكتب الجامعي الحديث.مدخل في رعاية األسرة والطفولةرمضاف، السيد. )د.ت(. 

، مجمة دراسات البصرة. العدكاف عند األطفاؿ أسبابو، عبلجو، (2006)الزبيرم، بتكؿ. 

 .56-47(: 1اإلصدار)

اديمية المؤثرة في . العكامؿ االجتماعية/االقتصادية كاألك(2007).حسيفالزعبي محافظة، محمد ك 

مجمة العموم نحك السمكؾ العدكاني لدل طمبة الجامعة الياشمي. األردف، الميؿ        

        89-73(: 34)1، التربوية
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. دراسة العالقة بين مظاىر اساءة معاممة األطفال والتأخر الدراسي (2001)الزىار، نجبلء السيد. 

ر منشكرة(، معيد ، )رسالة ماجستير غيلدى عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية

 لمطفكلة، جامعة عيف شمس، مصر. الدراسات العميا

، مصر: اري لدى األطفال ومدى تأثره باأللعاب االلكترونيةالتفكير االبتك. (2009سرج، أشرؼ. )

 العصرية.  المكتبة

. االلعاب االلكترونية وعالقتيا بانتشار ظاىرة العنف (2015)سعادك، ىناء كبف مرزكؽ، نكاؿ. 

(، جامعة الجيبلني بكنعامة خميس مميانة، غير منشكرة ، )رسالة ماجستيرالمدرسي

 عيف الدفمة، الجزائر.

: دار المعرفة االتجاىات الحديثة في عمم االجتماع ، اإلسكندرية. (2001)اسماعيؿ.  سعد،

 الجامعية.

 مارس 8، الرياض، جريدة الرياض. الخطر في ألعاب الفيديك لؤلطفاؿ. (2005)السعد، نكرة. 

 .13408ع  ،2005

ى الطفل األصم فق النفسي لدعالقة أساليب المعاممة الوالدية بالتوا .(2011)سبلمي، سعيدة. 

ر غير ، )رسالة ماجستيميدانية بمدرسة ابن سينيا لصغار الصم بالبويرة دراسة

 أكلحاج، البكيرة، الجزائر. أكمي محند قيد (، جامعة العمنشكرة

 ،مجمة التربية ػ التسمط التربكم كآثاره عمى مككنات الشخصية.(2001ػ )كالطكاب، سيدسيد، محمد 

138 (137 ،)46-61 

عماف: دار المسيرة لمنشر  ،األلعاب اإللكترونية في عصر العولمة(. 2008م، ميا. )الشحركر 

 كالتكزيع.

 ، عماف: يافا العممية لمنشر كالتكزيع.التنشئة االجتماعية. (2006)الشرايعة، محمد عرفات. 
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لمرحمة أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا باتخاذ األبناء لقراراتيم في ا(. 2009شعيبي، أنعاـ. )

 . ) رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة. الثانوية

أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا االبناء وعالقتيا بالتوافق ػ (2002شكر، خمكد عبد اهلل ػ )

رسالة ) ،واالجتماعي لدى تالميذ وتمميذات الصفين السابع والثامن االنفعالي 

 (، جامعة أـ درماف، السكداف.ةماجستير غير منشكر 

 ، عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.التنشئة االجتماعية لمطفل (.2001)الشناكم، محمد حسف. 

 ةالمكتب ، مصر:األسرة والسكان من المنظور االجتماعي والديني( ػ 2003) سمكل.، الصديؽ

  .ةالحديث ةالجامعي

، لكترونية عمى السموك الطفل المتمدرساإل  أثر استخدام األلعاب(. 2018صمحة، بف مجدكب. )

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجزائر: جامعة العقيد أكمي محند أكلحاج.

عبلقة األلعاب االلكتركنية العنيفة  (.2016)العميمات، عمي. العكيمر، يسرل ك ك  صكالحة، عمي

المفتوحة مجمة جامعة القدس العدكاني كاالجتماعي لدل أطفاؿ الركضة.  بالسمكؾ

 196-177(: 16)4 ،لؤلبحاث والدراسات التربوية والنفسية

 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.(5، ط )عمم نفس المعب. (2013صكالحة، محمد. )

حميمية ألساليب المعاممة . دراسة ت(2009)شممص، عفيفة. ك  عبد اهلل، اعتداؿك  طيكب، محمكد

لدل تبلميذ التعميـ األساسي كأثره عمى التنمية  كعبلقتيا بالسمكؾ العدكاني ةالكالدي

 129-127(: 31)2، تشرين لمبحوث والدراسات العممية مجمة جامعةالبشرية ، 

، مصر: مركز اإلسكندرية المعب بين النظرية و التطبيق. (2001) .عبد الباقي، سمكل محمد

 لمكتاب.
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تركنية عمى الذكاء المغكم كاالجتماعي . تأثير ممارسة األلعاب اإللك(2017)عبد التكاب، أماني. 

لدل األطفاؿ " دراسة كصفية تحميمية عمى أطفاؿ مرحمة الطفكلة المتكسطة بالمممكة 

. جامعة مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةالعربية السعكدية، 

 .253-230: 3 (25) األزىر،

تنشئة االجتماعية وعالقتيا بالسموك أساليب ال. (2001)عبد الحفيظ، عزت مرزؽ فييـ. 

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة أسيكط، مصر. ،االنحرافي

 : دار صفاء لمنشر كالتكزيع.عماف ،الطفل واألسرة والمجتمعػ (2006)عبد الحميد، حناف. 

 التنشئة األسرية وظاىرة العود عند األحداث المنحرفين في المنطقة. (2000(العتيبي، عراؼ. 

 السعكدية: المركز العربي لمدراسات األجنبية.، بالمممكة العربية السعودية الشرقية

ميذ الصف السابع والثامن االتزان االنفعالي لدى تال(. 2004). ، شاديةعثمافك عمي، كطفة 

غير  دكتكراه أطركحة) ،بالتقبل الوالدي والترحيب الوالدي والحاجات النفسية وعالقتو

 ، السكداف. درماف ـ، جامعة أ(منشكرة

القاىرة: دار غريب  ،سيكولوجية العدوانية وترويضيا(. 2001العقاد، عصاـ عبد المطيؼ. )

 كالنشر كالتكزيع. لمطباعة

(. السمات الديمقراطية لمتنشئة االجتماعية في المجتمع العربي الككيتي. 2001عمي، شياب. )

 211-269،(1)17 ،ويةجامعة دمشق لآلداب والعموم اإلنسانية والترب مجمة

 ، عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع.المعب عند األطفال(. 2002العناني، حناف عبد الحميد. )

، 9، طالمعب عند األطفال )األسس النظرية والتطبيقية(. (2014)العناني، حناف عبد الحميد. 

 الفكر ناشركف كمكزعكف. دار عماف: 
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واقع التواصل االجتماعي واأللعاب اإللكترونية عمى استخدام م أثر (.2019). العنزم، ناصر

 . السعكدية.طالب الصف الثالث متوسط بمدرسة السيح بالخرج
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 كمية االعمـك السياسية كاالعبلـ، جامعة الجزائر، الجزائر. ( ،غير منشكرة  دكتكراه

ماف: دار الخميج ع (،2)ط  ،االضطرابات السموكية واالنفعالية .(2015) .القبالي، يحيى أحمد

 كالنشر. فة لمصحا
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: دار الثقافة ، اإلسكندريةالتنشئة االجتماعية وسمات الشخصية(. 2002) ، نعيمة محمد.محمد 
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  .48(: 66. ع)ولدي مجمة اإللكتركنية.

 تعديل السموك العدواني لؤلطفال العاديين وذوي االحتياجات(. 2006مرشد، ناجي عبد العظيـ. )

 .مكتبة زىراء الشرؽالقاىرة: . (1) ط ،ؤلباء واألمياتلدليل  :الخاصة

 ةلطفولة كما تدركيا طالبات الجامعفي مرحمة اإساءة المعاممة . (2007)المسحر، ماجده أحمد. 

(، جامعة الممؾ سعكد، غير منشكرة )رسالة ماجستير وعالقتيا  بأعارض االكتئاب،

 العربية السعكدية. ةالمممك
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 .27-20: 220السعكدية، ع  مجمة المعرفة،التعميـ. 

 –العدوان  –ة سموك اإلنسان بين الجريم(. 2003الشربييني، زكريا. )منصكر، عبد المجيد ك 

 .. القاىرة: دار العربي(1) ط اإلرىاب.

 بيركت: دار اليادم. ،(1). طعمم نفس المعب(. 2004مكثقي، ىايدم. )

ل الدراسي لدى عينة يأساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالتحص(. 2012) ميكائيؿ، عبد الرحمف.

جامعة ليبيا:  ،(شكرةرسالة ماجستير غير من، )من تالميذ مرحمة التعميم األساسي

 عمر المختار.

 عماف: دار كائؿ لمنشر ،سيكولوجية المعب وأثرىا في تعمم األطفال(. 2004نبيؿ، عبد اليادم. )

 كالتكزيع.

اإلدمان عمى األلعاب االلكترونية وعالقتو  (.2019). عبد الرحيـ، مراكشيك  نصر اهلل، بمعبالي

. سالة ماجستير غير منشكرة(ر ) ،دائيةابت 5بالسموك العدواني لدى تالميذ السنة 

 .المسيمة، الجزائر –جامعة محمد بكضياؼ 
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صحكب (. أثر األلعاب المحكسبة في عبلج اضطراب قصكر االنتباه كالم2013) .، العتكـنعيـ

، لمدراسات التربوية والنفسية مجمة الجامعة اإلسالميةالزائد لدل األطفاؿ،  بالنشاط

21(3 :)339-340 . 

ألعاب الفيديو وأثرىا في الحد من ممارسة النشاط البدني الرياضي . (2008)د، بشير. النمرك 

، سنة القطاع العام (15-12)الترفييي عند المراىقين المتمرسين ذكور  الجماعي

 ، الجزائر.-بف يكسؼ بف خدة  -الجزائر منشكرة(، جامعة غير )رسالة ماجستير
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 .256-218: 16(58)العربية، 
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: أدوات الدراسة قبل التحكيم )أ( الممحق  

     ةالقدس المفتوح جامعة      

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 
 

 تحكيم استبانة 
  حضرة  األستاذ الدكتور ...................................................... المحترم 

تاأثير ممارساة األلعااب اإللكترونياة عماى الساموك العادواني تقكـ الباحثة بدراسة تيدؼ إلػى "       
امماة الوالديااة لادى عينااو مان طمبااة المرحماة األساسااية الادنيا فااي الماادارس وعالقتاو بأساااليب المع

كىػي اسػتكماالن لمتطمبػات الحصػكؿ  الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين"،
عمى درجة الماجسػتير فػي اإلرشػاد النفسػي كالتربػكم فػي جامعػة القػدس المفتكحػة، كلتحقيػؽ ذلػؾ فقػد 

عمػػى مجمكعػػة مػػف المقػػاييس بيػػذا المجػػاؿ. كنظػػران لمػػا تتمتعػػكف بػػو مػػف عمػػـ كخبػػرة اطمعػػت الباحثػػة 
كدراية كاىتماـ في ىذا المجاؿ، فإني أتكجو إليكـ إلبداء آرائكـ كمبلحظاتكـ القيمة في تحكػيـ فقػرات 
مقياسػػي الدراسػػة الحاليػػة، مػػف حيػػث مناسػػبتيا لقيػػاس مػػا كضػػعت لقياسػػو، ككضػػكح الفقػػرات كسػػبلمة 

ضافة أم تعديؿ مقترح تركنو مناسػبان، مػف أجػؿ إخػراج ىػاتيف األداتػيف بالصػكرة صياغتيا  المغكية، كا 
المناسػػػػبة لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة. عممػػػػان بػػػػأف بػػػػدائؿ اإلجابػػػػة المقترحػػػػة ىػػػػي: عاليػػػػة جػػػػدان، عاليػػػػة، 

 متكسطة، منخفضة، منخفضة جدان.

 كقد صممت االستبانة مف ثبلثة أجزاء، ىي:
 عمى البيانات الشخصية كالعامة.الجزء األكؿ: كيشمؿ 

 .مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكانيالجزء الثاني: كيتككف مف 
 .كيتككف مف مقياس أساليب المعاممة الكالديةالجزء الثالث: 

 
  شاكرًا لكم حسن تعاونكم

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
 

      صاروةآلء سميح قأالباحثة: 
 مجدي عمي زامل  إشراف: أ. د.               

 بيانات الُمحكم:
 التخصص الرتبة العممية الجامعة اسم المحكم
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 الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية:
 الذم يتفؽ كحالتؾ:  ( في المربعXأرجك التكـر بكضع إشارة )

A1 أنثى)    (    -2                           ذكر )     (    -1 الجنس 

A2 المؤىل العممي 
، -3)  ( ثانكية عامة، -2)  ( أقؿ مف ثانكية عامة، -1 )  (  -4)  ( دبمـك

 ماجستير فأعمى)  ( -5بكالكريكس، 
A3 ( ال يعمؿ -2)  ( يعمؿ،   -1 عمل الوالدين   ( 

A4 مستوى الدخل لموالدين 
 ،2500 – 1501)   (  -2فما دكف،  1500)   (  -1
  فأكثر 4501)  (  -5 .4500 – 3501)   (  -4، 3500 – 2501)   (  -3

A5 أطفاؿ فأكثر 4)   (  -3أطفاؿ،  3 –)  ( طفبلف  -2)  ( طفؿ كاحد،  -1 عدد أفراد األسرة 

A6  معدل ممارسة الطفل
 لؤللعاب اإللكترونية

 ثر مف ساعتيف)  ( أك -3ساعة،  2 –)   ( مف ساعة  -2)  ( أقؿ مف ساعة،  -1

 
 الجزء الثاني: مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني:

بأنيػا أنشػػطة عمميػة فرديػة يتفاعػؿ فييػػا األطفػاؿ مػع برمجيػة كسػػائط  :تعػرؼ األلعػاب اإللكتركنيػة
عػػة إلثػػارة ركح التنػػافس بػػيف البلعػػب كمعيػػار أك محػػؾ فػػي جػػك مػػف المت ؛متعػػددة كفػػؽ قكاعػػد معينػػة

حيث يختار البلعب بيف عدة بدائؿ، كتعزز البرمجية تمؾ االختبػارات بالرسػكمات  ،كالتعمـ دكف أذل
 (.2014 كالدرجات، كذلؾ بيدؼ تنمية عمميات التفكير األساسية، كحب االستطبلع )بمميدم،

رة عمػى تككف متػكاف ،فتعرؼ عمى أنيا ألعاب يتـ المعب فييا مف قبؿ الصغار كالكبار :أما إجرائيان 
 باستخداـ الحاسكب أك شاشة التمفاز أك الياتؼ النقاؿ كغيرىا مف األجيزة .   ان،شكؿ الكتركني

كقد استندت الباحثة في تطكير مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية  إلى عػدد مػف المراجػع 
الحة، ( كصػػػػك 2018(  جيكسػػػػي)2019كالدراسػػػػات السػػػػابقة، كمنيػػػػا دراسػػػػة نصػػػػر الػػػػديف كعبػػػػدالرحيـ)

( فقػػرة، ركػػزت عمػػى تػػأثير 29(، كقػػد شػػمؿ المقيػػاس فػػي صػػكرتو األكليػػة )2016العػػكيمر، كالعميمػػات)
أف اإلجابػة عمػى فقػرات المقيػاس سػػتككف  ممارسػة األلعػاب اإللكتركنيػة عمػى السػمكؾ العػدكاني، عممػان 

 :تيكفقان لتدرج ليكرت الخماسي عمى النحك اآل
 

كافؽأ محايد غير مكافؽ غير مكافؽ بشدة  أكافؽ بشدة 
5 4 3 2 1 
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 الفقرة الرقم
التعديل  صياغة الفقرة مالءمة الفقرة

المقترح إن 
 مالئمة وجد

غير 
 مالئمة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

      يشعر ابني بأنو كاحد مف البلعبيف في المعبة  .1
      تجعمو األلعاب اإللكتركنية يشعر بالكحدة  .2
لعاب العدكانية يميؿ ابني إلى المعب باأل  .3       
يعمؿ ابني عمى ممارسة الحركات العدكانية المكجكدة في المعبة   .4

 عمى زمبلئو
     

      يحب األلعاب االلكتركنية العدكانية الشرسة  .5
      أالحظ عمى ابني بعد االنتياء مف المعبة ممارسة العنؼ  .6
      يتبادؿ ابني األلعاب العنيفة مع أصدقائو  .7
األلعاب اإللكتركنية العنيفة القمؽ لدل أكالدمتسبب   .8       
      تجعمو يعارض تكجيياتي إليو  .9
      يتعامؿ ابني بعدكانية مع الكالديف   .10
استخدامو لؤللعاب اإللكتركنية لكقت طكيؿ تزيد مف سمككاتو   .11

 السمبية مثؿ: القسكة كالعنؼ
     

كنيةيزداد عناد ابني عند منعو عف لعبتو االلكتر   .12       
      يقمد الشخصيات المكجكدة باأللعاب االلكتركنية  .13
      تعزيز لديو ميكؿ العنؼ ضد األطفاؿ اآلخريف  .14
      تسيـ في انطكاء ابني  .15
      تدفعو إلى الخجؿ مف اآلخريف  .16
      تدفعو لمكذب أحيانا  .17
يحاكؿ ابني االحتياؿ عمي ليقتنص مني األمكاؿ لشراء ما يريد   .18

ف ألعابم  
     

      يمجأ ابني إلى السرقة مف أجؿ شراء المعبة التي يريدىا   .19
      تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي لؤلطفاؿ  .20
      تؤدم إلى مشاكؿ صحية لؤلطفاؿ  .21
      تعد كسيمة لميركب مف الجمسات العائمية   .22
      تشجعو عمى ارتكاب سمككيات غير صحيحة  .23
و مف ممارسة األلعاب االلكتركنيةيشعر بالضيؽ عند منع  .24       
      يفضؿ ممارسة األلعاب اإللكتركنية قبؿ الخمكد لمنـك  .25
      تجعمو يتصرؼ بعدكانية مع كالديو  .26
      تؤدم بو إلى عدـ تقبؿ االنتقادات   .27
      تجعمو يشعر دائما بالمتعة المبينة عمى إزاء اآلخريف  .28
      كثير مف المكاقؼ تدفعو إلى عدـ المكضكعية في  .29
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 الجزء الثالث: مقياس أساليب المعاممة الوالدية:
كتػؤثر  ،األساليب السمككية التي يتبعيا الكالػداف مػع أبنػائيـ :تعرؼ أساليب المعاممة الكالدية بأنيا

 (.  10، 2001في نمكىـ العقمي كاالنفعالي كاالجتماعي. ) العتابي، 
بيػػػدؼ  ؛عػػػف األب كاألـ  فػػػي طريقػػػة تعػػػامميـ مػػػع أبنػػػائيـ فيػػػي كػػػؿ سػػػمكؾ يصػػػدر :جرائيػػػان إأمػػػا 

 تكعيتيـ كتقديـ النصح ليـ . 
كقػػػػد اسػػػػتندت الباحثػػػػة فػػػػي تطػػػػكير مقيػػػػاس أسػػػػاليب المعاممػػػػة الكالديػػػػة  إلػػػػى عػػػػدد مػػػػف المراجػػػػع 

(. كقػػػد شػػػمؿ المقيػػػاس فػػػي 2009كالدراسػػػات السػػػابقة كمنيػػػا دراسػػػة طيػػػكب، كعبػػػداهلل، ك شػػػمميص) 
عممػػػان أف اإلجابػػػة عمػػػى فقػػػرات  ،فقػػػرة، ركػػػزت عمػػػى أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة (49صػػػكرتو األكليػػػة )

 :تيالمقياس ستككف كفقان لتدرج ليكرت الخماسي عمى النحك اآل
 أكافؽ بشدة أكافؽ محايد غير مكافؽ غير مكافؽ بشدة

5 4 3 2 1 

 

 الفقرة الرقم
التعديل  صياغة الفقرة مالءمة الفقرة

المقترح إن 
ئمةمال  وجد  

غير 
 مناسبة مالئمة

غير 
 مناسبة

      أقمؽ عمى صحة أكالدم  .1
      أقمؽ كثيرا عند غياب األكالد عف المنزؿ  .2
      أشعر أكالدم بأنيـ مصدر سعادتي  .3
أضرب ابني المعتدم عمى إخكتو كأصدقائو لمنع تكرار   .4

 الضرب 
     

      أناقش أكالدم في أخطائيـ  .5
فكه بكممات نابيةأضرب ابني عندما يت  .6       
      أمانع خركج أكالدم بمفردىـ إلى الشارع خكفا عمييـ  .7
      أصارح أكالدم بكجية نظرم في المشكبلت التي يكاجيكنيا  .8
      يشكؿ مستقبؿ أكالدم مصدر عدـ استقرار لي   .9
      أسعد بمرافقة أكالدم في زيارة األقارب  .10
اسبات الخاصة بيـ أقدـ ألكالدم اليدايا في المن  .11       
      أساعد أكالدم في أداء الكاجبات المدرسية  .12
      أحؿ المشكبلت الزكجية بعيدان عف األطفاؿ   .13
      أحؿ المشكبلت الزكجية بعيدان دكف تدخؿ اآلخريف  .14
      أىدد أبني بالضرب عندما يكذب  .15
      أتدخؿ في اختيار أكالدم ألصدقائيـ  .16
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 الفقرة الرقم
التعديل  صياغة الفقرة مالءمة الفقرة

المقترح إن 
ئمةمال  وجد  

غير 
 مناسبة مالئمة

غير 
 مناسبة

م عمى تفكقيـ المدرسيأكافئ أكالد  .17       
      أسمح ألكالدم بممارسة ىكاياتيـ التي يختاركنيا  .18
      أىتـ بمشكبلت أكالدم حتى لك كانت تافية  .19
      أختار بعناية ألكالدم الكتب التي يقرؤكنيا  .20
      أشعر أكالدم بأنيـ محبكبيف  .21
      أناقش أكالدم في تحديد مصاريفيـ اليكمية   .22
ع أكالدم عمى إبراز رأييـ باستمرارأشج  .23       
      أجبر ابني عمى النـك في كقت محدد يكميان   .24
      أشارؾ أكالدم عندما يمارسكف ىكايتيـ  .25
      أحـر ابني مف مصركفو إذا أىمؿ كاجبو  .26
      أستشير أكالدم في أمر يخصيـ قبؿ أقرر بشأنيـ  .27
      أتعامؿ مع أكالدم بصيغة األمر كالنيي  .28
      أرفض أف يناقشني أكالدم في قراراتي  .29
      أكاجو أكالدم بكممات التجريح القاسية عندما يخطئكف  .30
      أىتـ بحديث األكالد أثناء كجكد اآلخريف في المنزؿ  .31
      أقارف سمكؾ أكالدم بسمكؾ أقرانيـ   .32
      أظير اىتماـ أكبر بسمكؾ ابني األصغر  .33
سبب غيابيـ عف المنزؿ أسأؿ أكالدم عف  .34       
      أعكد أكالدم عمى حؿ مشكبلتيـ بمفردىـ  .35
      أتغاضى أحيانا عف تصرفات أبنائي السيئة  .36
      أسمح ألكالدم بحضكر حفبلت زمبلئيـ   .37
      أحب الذىاب مع أكالدم لمنزىات  .38
      أىتـ بصحة أكالدم  .39
ؿ الطعاـأحـر ابني مف المعب عندما يمتنع عف تناك   .40       
      انتقد أكالدم  .41
      أرفض أراء أكالدم حتى لك كانت صائبة   .42
      أمنع أكالدم مف اصطحاب رفاقيـ إلى المنزؿ  .43
      أرفض طمبات أكالدم معظـ األحياف  .44
      أقمؽ مف ترؾ أكالدم كحيديف في المنزؿ  .45
      أىتـ بيكايات أكالدم ميما كانت نكعيا  .46
الحديث مع أكالدم معظـ األكقاتأتجنب   .47       
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 الفقرة الرقم
التعديل  صياغة الفقرة مالءمة الفقرة

المقترح إن 
ئمةمال  وجد  

غير 
 مناسبة مالئمة

غير 
 مناسبة

      أبرز أخطاء أكالدم أماـ اآلخريف  .48
      أىتـ بتعميـ أكالدم الذككر كاإلناث  .49

 
 مع خالص شكري واحترامي،،
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)ب(: قائمة المحكمين الممحق  

 
 الجامعة التخصص الرتبة العممية االسم #
 جامعة الخميؿ إرشاد نفسي كتربكم اعدأستاذ مس إبراىيـ سميماف المصرم .1
 جامعة القدس المفتكحة إرشاد نفسي كتربكم أستاذ حسني محمد عكض .2
 جامعة القدس المفتكحة صحة نفسية أستاذ اسحاؽ أبكسامي عكض  .3
 جامعة القدس عمـ النفس المعرفي أستاذ مشارؾ عمر الريماكم .4
 جامعة النجاح الكطنية لنفس اإلكمينيكيعمـ ا أستاذ مساعد فاخر نبيؿ الخميمي .5
 النجاح الكطنيةجامعة  إرشاد نفسي كتربكم مشارؾأستاذ  فايز عزيز محاميد .6
 جامعة القدس المفتكحة إرشاد نفسي كتربكم أستاذ مشارؾ كماؿ عبد الحفيظ سبلمة .7
 جامعة فمسطيف التقنية عمـ النفس التربكم أستاذ مشارؾ مجدم راشد جيكسي .8

 "خضكرم"
 جامعة القدس المفتكحة إرشاد نفسي كتربكم أستاذ محمد أحمد شاىيف .9

 جامعة القدس المفتكحة عمـ النفس التربكم أستاذ مساعد منى عبد القادر بمبيسي .10
 جامعة القدس المفتكحة عمـ النفس التربكم أستاذ مشارؾ نبيؿ أميف المغربي .11
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راسة بعد التحكيمالممحق)ت(: أدوات الد  

     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 
 برنامج ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي

 
  حضرة السيد ولي األمر ...................  المحترم/ة 

 تحية طيبة وبعد،،
لكترونياة عماى الساموك العادواني تاأثير ممارساة األلعااب اإل تقكـ الباحثة بدراسة تيدؼ إلػى "       

وعالقتاو بأساااليب المعامماة الوالديااة لادى عينااو مان طمبااة المرحماة األساسااية الادنيا فااي الماادارس 
كىػي اسػتكماالن لمتطمبػات الحصػكؿ  الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر الوالدين"،

كلتحقيػػؽ أىػػداؼ معػػة القػػدس المفتكحػػة، عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي اإلرشػػاد النفسػػي كالتربػػكم فػػي جا
الدراسػػة، أضػػع بػػيف يػػديؾ ىػػذه االسػػتبانة التػػي تتكػػكف مػػف جػػزأيف: األكؿ يتضػػمف بيانػػات شخصػػية 

تأثير ممارسة األلعاب اإللكتركنية عمى السمكؾ العدكاني، كالثالث ي مثؿ كعامة، كالثاني ي مثؿ مقياسان ل
تعبئة فقرات ىػذه االسػتبانة بمػا يتكافػؽ مػع كجيػة نظػرؾ  . آمؿ منؾمقياسان ألساليب المعاممة الكالدية

باىتمػػاـ كمكضػػكعية حتػػى يتسػػنى تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػكة مػػف ىػػذه الدراسػػة، كاإلجابػػة عػػف فقراتيػػا 
 كافة دكف استثناء، مع اإلشارة إلى أف ىذه البيانات ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 

 
  شاكرًا لكم حسن تعاونكم

 ل فائق االحترام والتقدير،،،وتفضموا بقبو
 

 

 اآلء سميح قصاروةالباحثة: 
 مجدي عمي زامل  إشراف: أ. د.     
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 الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية:
 الذم يتفؽ كحالتؾ:  ( في المربعXأرجك التكـر بكضع إشارة )

A1 أنثى)    (    -2                           ذكر )     (    -1 الجنس 
A2 3)  ( ثانكية عامة،  -2)  ( أقؿ مف ثانكية عامة،  -1 المؤىل العممي- ،  )  ( دبمـك

 ماجستير فأعمى)  (  -5)  ( بكالكريكس،  -4 
A3 ( ال يعمؿ -2)  ( يعمؿ،   -1 عمل الوالدين   ( 
A4 2500 – 1501)   (  -2فما دكف،  1500)   (  -1 مستوى الدخل لموالدين، 

  فأكثر 4501)  (  -5 ،4500 – 3501)   (  -4، 3500 – 2501)   (  -3
A5 )ناث  أطفاؿ فأكثر )   ( 4 -4أطفاؿ، )   (  3 -3)  ( طفبلف  -2)  ( طفؿ كاحد،  -1 عدد األبناء )ذكور وا 
A6  معااااااادل ممارساااااااة الطفااااااال

 لؤللعاب اإللكترونية يومياً 
 ( أكثر مف ساعتيف  ) -3ساعة،  2)   ( مف ساعة إلى  -2)  ( أقؿ مف ساعة،  -1

 
 الجزء الثاني: مقياس تأثير ممارسة األلعاب اإللكترونية عمى السموك العدواني:

 الفقرة الرقم
 الدرجة

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 جداً 

      يشعر ابني بأنو كاحد مف البلعبيف في المعبة  .50
      يفضؿ ابني المعب باأللعاب العدكانية   .51
ر ابني الحركات العدكانية التي يشاىدىا في المعبة يكر   .52

 عمى زمبلئو
     

      أالحظ عمى ابني بعد االنتياء مف المعبة ممارسة العنؼ  .53
      يتبادؿ ابني األلعاب العنيفة مع أصدقائو  .54
      تسبب األلعاب اإللكتركنية العنيفة القمؽ لدل ابني  .55
      تجعمو يعارض تكجيياتي إليو  .56
      تجعؿ ابني يتعامؿ بعدكانية مع أفراد أسرتو    .57
استخدامو لؤللعاب اإللكتركنية لفترة طكيؿ تزيد مف   .58

 سمككاتو السمبية 
     

      يزداد عناد ابني عند منعو عف لعبتو االلكتركنية  .59
      يقمد الشخصيات العنيفة المكجكدة باأللعاب االلكتركنية  .60
كنية العنيفة العنؼ لدل ابنيتعزز األلعاب االلكتر   .61       
      تدفعو لمكذب في بعض األمكر  .62
      يمجأ إلى السرقة مف أجؿ شراء المعبة التي يريدىا  .63
تتسبب في خفض التفاعبلت االجتماعية كالعائمية لدل   .64

 ابني 
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 الفقرة الرقم
 الدرجة

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 جداً 

      تتسبب البني في حدكث مشكبلت سمككية   .65
األلعاب يشعر بالضيؽ عند منعو مف ممارسة   .66

 االلكتركنية
     

      يفضؿ ممارسة األلعاب اإللكتركنية قبؿ الخمكد لمنـك  .67
      تتسبب لو في حدكث سمككات العناد لدل ابني  .68
      تجعمو يشعر بالمتعة بإيذاء اآلخريف  .69
      تدفعو إلى عدـ المكضكعية في كثير مف المكاقؼ  .70
      تمييو عف تناكؿ طعامو في أكقاتو  .71
      تؤثر سمبان عمى ساعات نكمو  .72
      تسبب لديو أحبلمان مفزعة في نكمو  .73
      تقمؿ ساعات تكاصمو مع أقرانو   .74
      تفتح لو مجاالن لمتفاعؿ مع غرباء ال نعرؼ عنيـ شيئان   .75
 

 الجزء الثالث: مقياس أساليب المعاممة الوالدية 

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قميمة جدا قميمة وسطةمت كبيرة كبيرة جدا
      سعادتي مصدر ىك ابني بأف أشعر  .1
      يكاجيكىا التي المشكبلت في نظرم بكجية أصارحو  .2
      المدرسية كاجباتو أداء في أساعده  .3
      اتخذىا التي القرارات عف التراجع أرفض  .4
      زمبلئو لحفبلت حضكره أمانع  .5
      األقارب زيارة في بمرافقتو أسعد  .6
      المناقشات أثناء الرأم أعارضو  .7
      سمبية بسمككات قيامو عند انتقده  .8
      رأيو إبراز عمى أشجعو  .9
      يخصو أمر في مشاكرتي عند النصيحة لو أقدـ  .10
      مشاىدتيا يحب التي التمفزيكنية البرامج في انتقده  .11
      ياب يقـك أف المفترض مف التي السمككات نحك أكجيو  .12
      سمككو تكرار لمنع إخكتو عمى المعتدم ابني أكبخ  .13
      تعترضو التي المشكبلت حؿ فرصة أمنحو  .14
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 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قميمة جدا قميمة وسطةمت كبيرة كبيرة جدا
      متكرر بشكؿ طمباتو أرفض  .15
      أخطائو في أناقشو  .16
      شاء متى المنزؿ مف الخركج فرصة أمنحو  .17
      المدرسي تفكقو عمى أكافئو  .18
 مع تنسجـ ال كانت لك حتى بيا يقـك التي األعماؿ أقدر  .19

 السميمة السمككات
     

      ىكايتو يمارس عندما أشاركو  .20
      رأيي مخالفتو عند أكبخو  .21
      االستقبللية مف كبير قدر أعطيو  .22
      صائبة كانت لك حتى آراءه أرفض  .23
      الطعاـ تناكؿ عف يمتنع عندما المعب مف أحرمو  .24
      عميو خكفان  الشارع إلى فردهبم ابني خركج أمانع  .25
      المنزؿ في اآلخريف كجكد أثناء بحديثو أىتـ  .26
      رأيو عف التعبير حرية لو أتيح  .27
      أصدقائو اختيار في الحرية لو أتيح  .28
      بنفسو ثقتو زيادة عمى أساعده  .29
      المنزؿ إلى رفاقو اصطحاب مف أمنعو  .30
      إلي   يتحدث عندما إليو أستمع  .31
      منو أريده ما تنفيذ عمى أجبره  .32
      نكعيا كاف ميما ليكاياتو اختياره احتراـ  .33
 السمككات ممارستو عند المنزؿ مف الخركج مف أحرمو  .34

 السمبية
     

      بيا التفكؽ يستطيع التي باألنشطة المشاركة فرصة أمنحو  .35
      يكميان  محدد كقت في النـك عمى أجبره  .36
      محدديف أصدقاء عميو أفرض  .37
      كاجبو أىمؿ إذا مصركفو مف أحرمو  .38
      صحيحة غير سمككات ارتكابو عف بقسكة أعاممو  .39
      تافية كانت لك حتى بمشكبلتو أىتـ  .40
      بيا يقـك أخطاء أم عمى أسامحو  .41
      اآلخريف أماـ أخطاءه أبرز  .42
      دراستو كقت تنظيـ حرية أعطيو  .43
      ألعمالو لمتخطيط الكافية الفرصة أمنحو  .44
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 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قميمة جدا قميمة وسطةمت كبيرة كبيرة جدا
      أصدقائو عميو أفرض  .45
      اليكمية مصاريفو تحديد في أناقشو  .46
      زمبلئو حفبلت حضكر لو أتيح  .47
      المنزؿ في الدراسة أكقات لو أحدد  .48
      محبكب بأنو أشعره  .49
      قراراتي في يناقشني أف أمانع  .50
      نابية بكممات تفكهي عندما أعنفو  .51
      رأيو أحتـر  .52
      بمفرده مشكبلتو حؿ عمى أعكده  .53
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