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 :ملخص

ٔاضبدددنيضيراحدددلض ددد ضو ي ددد ضيأت بعددداوضيماعسا وددد ضفير لالوددد ضر رعدددا ضحدددموضؤ ددد
يإلركعهفنودد وضفبدد ضو ي دد ضوضمينودد ضي ددعثم مضيرااه دد ضوددٓضيلرثدداضف دد ضفتح ضدد ضبعددٌض
ٔينبضيماعسا ود ضفير لالود ضر رعدا ضيإلركعهفنود ضادضٓضيرذداا  ضٍالدمضيرااه د ضو ي دعثاض يرج

شثجضيرسدد ضيماعسداع وضف دمضي دعخمومض ويسضيم دع والوضف ردّضيرسضمينو ضبامععساوضع ىضو
ددددل ضيرجاوعددددا ض ٔ دددد ضٍف بددددارعَ ضىضع ددددىضعضشدددد ضوددددٓضيرذدددداا ضوددددٓضٍددددل ضيرسددددمي  ضير ان

ٔلوددد وضفم ددديضهجدددْضيرعضشددد ضيرسخعدددا ض  اراددد ت ضي ردددمضنعدددا جضض3@;بسحا ِددد ضيرسش ٍاردددبضٍف
عدد ض ددمي سضيبعسددا ضيرم ي دد ضىرددىض لض رعددا ضيرعشدد ضفيرلعدداةضفيرسادداوهسضف رعددا ضيره ا دد ضتح

يرذاا ضوٓضعضش ضيراحلوضف لضوفي عضهبضيرسااوهسضفيرعحمبضفيرسشا د ضتعمضوٓض بدْضوفي دعض
وسا  دددد ضيرذدددداا ضر رعددددا ضيإلركعهفنودددد وض سدددداض ذددددامضيرشعددددا جضعددددٓض لضوسا  دددد ضيرذدددداا ض
ٔيندبضيرعد ثضهض ر رعا ضيإلركعهفنو ض ثه ضبذك ضىيجاا ضع ىضيرقدوْضردماضيرذداا وضتس  دمضا

ضس ضيرر هضفقوس ضيإلنجازضفتشسو ضقوْضيرععافلضفقوس ضيإل هي ضفيرس ااهس   ضتع ْضقو

ض:ضالكمسات السفتاحية

ٔ ضيماعساع   ضيأرعا ضيإلركعهفنو وضيرذاا وضيرحز
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Abstract: 

 
The social and cultural dimensions of electronic games  

among Youth people: a field study on a sample of male  

and female students of secondary and university education 

 

The topic of this Research was determined in the study of the Social 

and Cultural Dimensions of Electronic Games, which is a field study 

through which the researcher aimed to describe and analyze some of the 

social and cultural aspects of electronic games among Youth. The 

researcher applied her field study based on the social survey method, and 

she used the questionnaire tool, by applying it to a sample of Youth from 

high school students and university students in Menoufia, and the selected 

sample size was (380 male and female student). The results of the study 

concluded that games of violence, fighting, adventure and sports are at the 

forefront of the interest of young people from the research sample, and that 

the motives for love of adventure, challenge and competition are among 

the most important motives for young people to play electronic games, and 

the results revealed that young people’s practice of electronic games 

positively affected the values of young people The aspects of influence 

were learning the value of patience, the value of achievement, the 

development of the values of cooperation, and the value of persistence and 

perseverance. 

Keywords: electronic games, youth, social presence. 



     
  

 م0802 أكتوبر( 08)العدد  184

 

األبعاد االجتماعية والجكافية لأللعاب اإللكرتونية بني الصباب: 

دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات التعليم الجانوي 

 واجلامعي

 

 مكدمة:

ٔ د وض رلمضهِ ضير عبض كشذاطضىندان تضبابعسا ضيرال ا ضفيرساكه ٓضوشدنضف دمضٍ
ٔع ضباأبسودد ضفيرددمف ضيرددنبضيس  ددبضير عددبض دد ضهودداسضيراذددهوضف دد ض ف رددّضيعددمضورددولضع ددىضيردد

يددن لضر َاددد ض لض لضض رددّض رددا ضيراض دددٔبضيرعهمدد ضيراويردد ضف ف دددىضب نددبضوددٓضيرزددهف بض
وض دد لضوشددعضيرَادد ضوددٓضير عددبوض دد لضى با ددبضبددارعع وْضيسضددمضي عددبضراادداضاسددولضيدددعه  ضىروددب

ض    دداض  اددبضف اَدد ض  دداغضضف ددشاٌضع وددبضيراددويضهعدد ضيَ ددبضيرحض دد ض دد ضيرخددل ضوشددب
ض ت=A=?::33ض يراوير و

ف عكىضبدنيضيمبعسدا ضيأبسود ضيرك ضدهسضيرعد ضيس  ثداضير عدبوضفبدٔضيأودهضيردنبضاع دبض
ٔ ا ضيراكه دد وض ادد ضيرا دددا ودددع ثهيضبعددموضوددٓضيركعابددا ضيرسععسلدد ضع ددىض ع كعددبضض ددىضيرسدددع

ٔاوددداضير عدددبوض سددداضيععدددهبض  لٍدددٔلضبددد لضير عدددبضقوسددد ضعس وددد وضف دددالض ٔر   شدددّتضعدددٓض نَ
ٔيضع ددىضير عددبضبسدداض ددوكٔلضع ددضثْض لض    ددَٔضيععلددمض ددنرّض لضيأٍادداةضيشاادد ض لضيذددجع

ٔضضبذك ضامبض هيرميٓوضف مضا يضبنيضيمتجداضض  فتدبض د ضت كضدمض هفمد  بسود ضع دىض ضض *تياع 
ضت?@9A:?ير عبض  ضيرعع ْ ض وض هو

بددٔضيرَددابعضيماعسدداع ضرددنرّضضفرعدد ضودداضعددوزضت ددّضيرسكاندد ضيرعدد ضهِدد ضاثدداضير عددب
ٔ ضفهددضٓضىردىض لض "ير عدبضُدابهسضياعسا ود وض سداضيرشذاطوضف  ض ردّض ردا ض د ضودٓضيرزد

ضيسكددٓض لضيكددٔلضير عددبضف ددض  ضرسعه دد ضيرددني ضفير ثددٔضفف ددض  ضر عهمودد ضير ميشدد ضفيماعسا ودد 
ضت399::; يرزٔضفهدضٓوضيرعاو ضفف ض  ضر ه ا  ضفعشرهيضر لا  ضيرذعٔ " 

ٔ يض  ا دواضرلَدااض ٔبوضفو  ضير عدبضوحد ف مضيوعمضيمبعسا ضبار عبضىرىضيرسجاةضيرعهم
ٔ دد وض لددمضنِددهضىروددبضع سدداغضيرعهمودد ضأ دداب واودداضرعددارْضضك ضددهضوددٓضيراحددٔبضيرعهم وددميلضُف

ٔ دداضرعذددكض ضرخرددو ضيراددهض ٔردد ضفف ددَاضتهم فتكدده ضيأوددهض يتددبضبارشدددا ضرع ددْضيرددشاىوضووضيرَا
                                                           

تضوهمدددد ض رسددددان ض فاددددمض كددددهسض ف دددد ضيأٍادددداةوضفرددددمض دددد ض  دددد ض:=@9-:@?9 ه ددددميه ّض هفمدددد ض ض *ت
ٔ  ضثددْضو  ض دد ضوعثددمضىياددهوفلضفعدداوض بدداوبلنكش ضهبضب رسانودداضفمددم ضهواتددبضيرعس ودد ض سددم  ض دد ض هينكادد

ضينذ ض فةض ف  ضر ٍااةض  ض رسانوا ضض@;@9رالوضضفي عع ضوم   ضيا  وضف  ضعا ض
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ٔ ض همض دهفاضبدنيضيرع دْضيرسعخررد ضفبدٔ يرعلاد ض د ضيهدمضوعا سدبضضع دْضيردشاىضهضلضيل
ٔ ض لضير عبضهاا ضنادو ضياعسا و ضمضامض لضتذداع ض زبدهيلوضع ىضير عبوضف رّضوٓضوشِ

;@::9AA=ودعضضيداعمض  ضاشاغضعل دا ضياعسا ود ضاضدمسضتوض زلضعٓض رّض  لضير عب
ٔينضٓض يآليه ٓضعٓضٍه ىضيرععدافلضفتاثدْض  د ٔ ضيأيدنضفيرعَداغضفت شد ضيردمف ضفيمرعدوي ضبلد

ٔع  ضت :33:::9 يرعشان وضيأرعا ضوعضيرسجس

ٔ دم_ ٔ يض  ضهيضتويوٓض_فعكىض  ض ي ضير ٔ  ضيأرعا ض  ضهواسضيراذهضتَ ضف مضتَ
ٔ ي ضيرعد ضوده ضاثدداضيراذده  وضفودٓضثددْض د لضير عدبض شذدداطضىنددان ضيا عسداع ضيزددعضيرعَد

ٔ ي ض فض ٔ بددداوضفوددٓضت دددّضيرعَددد ركا دد ضيرسدددنثهي ضيرعددد ضتعه ددمضرثددداضيراذددده  ض دد ض ه ددد ضتَ
ٔ سض ددابهسضياعسا ودد وضير دد يرسددنثهي ضيرسثسدد ضيرعدد ضينعكدددمضع ددىضير عددبضأ ددابضنذدداٍاضُف
ٔ سضيرعدد ضٍارددمض ا دد ضيرسجددام ضيراذدده  ضوددٓض نِسدد ضينعددابض ٔاودد ضيرحمي دد وضت ددّضير دد ٔر يرعكش

ٔواتو  ضفواضىرىضغضهض رّ ضفيترام ضفوع 

رلدددددددمضتعه دددددددمض ا ددددددد ضيأنذدددددددَ ضيإلنددددددددانو ضرعدددددددمي وا ضعسولددددددد ضودددددددٓضادددددددهيغضت دددددددّض
ٔ ضبددددبض ٔاودددد ض دددد ضتاثضهبدددداض دددد ضودددداضيلدددد ٔر ٔ سضيرعكش ارددددمضير دددد ٔ سضيرهبضادددد ضفيرسعدددددا ع وضٍف ير دددد
يإلندددددددددالضودددددددددٓض نذددددددددَ ضفوسا  دددددددددا ضع ددددددددىضييعل ثددددددددداوضفوددددددددٓضادددددددددضٓضت ددددددددّضيأنذدددددددددَ ض

ٔاودددددددد ضيرحمي دددددددد وضفيرسسا  ددددددددا ضيعددددددددمضير عددددددددبضوجددددددددامضيرددددددددااضرعدددددددد ثضهي ض ٔر ٔ سضيرعكش ير دددددددد
ضفتسخٌضعٓض رّضواضيعهبضباأرعا ضيإلركعهفنو  

ٔ ددد ضبارشددددا ضرعدددا  لضيراذددده  وض اندددمضيأرعدددا ضيرعددد ضيسا  دددثاض  ل ددد ضف دددمضردددوىضبَ
ٔرد ضفيرسهيبلد ضع ددىضفادبضيرخردٔ وضتعدددْض ٔ وضف د ضوهه دد ضيرَا يإلنددالضع دىضفاددبضيرعسد

ٔاودداضضباراددداٍ ضفيرع لا ودد ضفيرساارددهسوضىمض لضيأودده ٔر ٔ سضيرعكش  ددمضت ددمةض دد ضُدد ضتددمي وا ضثدد
ٔرثاضىرىض ٔ ي ضيرع ضٍه  ضع ىضيأرعا ضأ  يرحمي  وضفرع ضواضعوزضبنيضيرع مةضبٔضيرعَ
عدْض  ضدهيضنعوجد ضر عدويفبضيردنبضتدْض واضبا ضيعهبضبامرعا ضيإلركعهفنو وضفبدٔضيأودهضيردنبضو 

ٔاوداضيمترداةوضضاضٓ ٔر ٔ ضاضد ضاضٓض اثدوسضفمهوجودا ضيرحا دبضيآلرد ضفتكش فنجدْضعشدبضُثد
ضتOn Lineاميمضوٓضيأرعا ضيإلركعهفنو ضعهبضباأرعا ضع ىضيرخطض 
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فنِدددهيضأبسوددد ضي دددعخميوا ضفوسا  دددا ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ضودددٓض  ددد ضيرعميدددمضودددٓض
ٔي ض يرذدددهي  ضيرعسه ددد وض  دددو ضيرم ي دددا ض ددد ضعدددموضودددٓضيرحلدددٔةضيماعسا وددد ضيدددلةضيرددددش

ٔاضوددددٓضزفييدددداض ٔندددددٔلضيرسا ددددو ضع ددددىضبحددددلضبددددنيضيرسٔ دددد وععددددموسوضفرعدددد ض دددد ض اددددا سضا
ف ه ذددددددددشسضٓضيرعدددددددد ض ددددددددامض ضثدددددددداض لضيأرعددددددددا ضيإلركعهفنودددددددد ض دددددددده مض راددددددددا ضيرسددددددددهيبلضٓض

تضوضرعدد ض دد ضت ددّضيرااددا سضJohnson and Krishnanunni, 2018:1319فيرذدداا  
ضومر ضفي ح ضع ىضيرعمي وا ضيرعسول ضيرع ضته عثاضت ّضيأرعا ض  ضهواسضيراذه 

ٔغض رددّ ٔاادداغ ض كددهضض د ض دد ضسضبددنضضيرم ي د ضيرعدد ض ددعه وض ضثدداضيرااه دد ضع ددىضؤ دد
ضيأبعاوضيماعسا و ضفير لالو ضرسسا   ضيرذاا ضر رعا ضيإلركعهفنو  

 مربرات الدراسة وأهميتها -أوال

ٔي ددد ض ددد ضوسا  ددد ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ضودددٓض  ددد ض ا ددد ضيرذددد -9 هي  ضيرعسه ددد ضيرعوييدددمضير
لضيهددددمضيأرعددددا ضيإلركعهفنودددد ضوضف كادددد ضودددد لض لضنعددددهبضيفيا دددد ضردددده ح ضيرذدددداا 

 ك هضوٓضض3:3:ىرىضاميي ضيرعا ضض?39:يرسعهف  ضا اا ضبابج ضاوعضوشثاضوشنضوا  ض
 تJohnson and Krishnanunni, 2018:1320 و ضٔلضندخ  ض;9

ٔينددددبضيماعسا ودددد ضفير لالودددد ض  دددد ضيرم ي ددددا ضيماعسا ودددد ض -: يرعهمودددد ضيرسعشودددد ضااحددددلضيرج
نودددد وضفبدددٔضيأودددهضيرددددنبض كدددم ضع ودددبضيرم ي ددددا ضرسسا  ددد ضيرذددداا ضر رعدددا ضيإلركعهفض

ٔامضهعىضيآللض بحابض فضيهردا وا ضىيردابل ضفيرع ض ف حمض هماضنعا جثاض نبضمضت
عٓضعموضيرداعا ضيرع ضيلزدضثاضيرذداا ضيرعهمد ض فضيأٍاداةضفيرسدهيبلضٓض ودا ضياثدوسض

ٔي د عضيرعد ضيرحا بضيآلرد ضفغضهبداضرسسا  د ضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضفمض بدْضيأرعدا ضفيرس
ٔنثا ض ا اوير و  ت<39::9:ضياز 

واض را  ضىروبضبعٌضيرمفي هضيرع سو ضوٓض لضو ي ا ضت ثضهضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضودٓض -;
ٔثشداضيرع سود ض  بضض عبضيرم ي ا ضفيعلمباوضرك هسضيرسعاضهي ضيرسعميي  ض ضثداو  فيلضبح

 ت =39::@>يراحٔبضيرعهمو تضولرهسض  ضبنيضيرجانبض وه وض  اا ضر م ي ا و
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 عاضمضيرشعا جضيرع ض عر ضىرضثاضيرم ي  ضيرحارو ضيرسعشضضٓضب وهضيرذداا ض د ضيرسجعسدعض ->
ٔادبضعدا ضوضفيرسثعسدضٓضبارذد لضير لدا  ضع دىضفادبضيرخردٔ وضفيرسعدابعضٓض يرسرهبضا

ٔاو ضيرحمي  ضع ىضهواسضيرسجعسعضبذك ض ك هضتحميم ض ٔر ٔ سضيرعكش  ي رع ثضهضير 

 مصكلة الدراسة: -ثانيا

ميدد ضيرعدد ضتس دد ضيرسِثددهضيإلندددان ضرحودداسضيرسجعسددعض دد ضيآلفندد ضع ددىضيرددهغْضوددٓضيرج
يأيضددهسوضفيرشااسدد ضعددٓضتعلددمضيرحودداسضيإلندددانو ضفتددميي ضوعاضهيتثدداضيرحاكسدد ضرحه دد ضيرشذدداطض
ٔردددمض يإلنددددان وضىمض لضير عدددبض  دددا ضيحعددد ضودددداه ض  ضدددهسض ددد ضهوددداسضيرسجعسدددع ضفرلدددمضتح

ٔ ضيرحاوبض  ضيرشِدا ضيأرعا ض  ضف عشاضيرحار ضىرىض  ع ضتجا   ضيع هضبعز ثاضعٓضيرعَ
ٔ سضيرحاوثددد ض ددد ضوجددداةضيرحا دددبضيآلرددد ض ٔادددبضودددعضير ددد يم عرددداوبضيرعدددارس وضتعدددوزضبدددنيضيرع

ٔ ضوداضيعدهبضباأرعدا ضيإلركعهفنود وض فض نِس ضيمترام وضفبٔضيأوهضيرنبض  اهضعٓضُثد
ٔوددا وضفتعخددنضت ددّض ٔاضوددٓضيأرعددا ضيرددنبضيسددا  ضوددٓضيددلةضيرذدداك ضيرمفرودد ضر سع  فبدد ضندد

رعددددا ضيإلركعهفنودددد ض ددددسا ضتجع ثدددداض ا  دددد ضعددددٓضيأرعددددا ضيرعل ضميدددد ضيرلميسدددد ض دددد ض ا دددد ضيأ
يرسشداه وض ع ددّضيأرعددا ض راددمضهدمفوضيرووددالضفيرسكددالوضفبدد ضبارعدار ضتعدددْضاددني ضيردددسا ض
ٔ سضيرحاوث ض  ضيمترام وضفب ض يزاض ي ضيرراا ضيرع ضف سمضُابهسض يرع ضتر ضير 

ٔرس ضوشنضاميي ضتذك ثاض  ضوَ ع  يرلهلضيرحار  ضيرع
ٔ ا ضيرعسه د وضفبدنيض رلمضانامضيأرعا ضيإلركعهفنو ض  دهيوضيرسجعسدعضودٓض ا د ضيرسددع
وداضيسضوبداوضهضددلضبدا ضير عدبضع ددهضت دّضيأرعددا ضنذداطضيسا  دبضيرك ضددهضفيررداضهوض زددلض

اوضفبشدداضتعددهبضاضفوكان ددعددٓض رددّضتعسضددوضت ددّضيأرعددا ضباتدددااضنَدداهضيرسذددا  ضٓض ضثدداضزوان دد
ت ددّضيأرعددا ضيإلركعهفنودد ضفبدد ضراادد ضبددابج وضفيرعدد ضيذددا  ض ضثدداضعددموضيرااه دد ضع ددىض هددمض

ك ضددهضتخَددىضيرسليددضٓضوددٓض ا دد ض نحدداغضيرعددارْوضفمارعددار ض لددمض ددده ضت ددّضيأرعددا ضباراعدد ض
ٔ ضيرحداوبض د ض همفوضيرووالضفيرسكالضفير ا وضفماتمضتذدك ضو سحداضوثسداضودٓضولود ضيرعَد

  *تيمتراةضيمندان  
                                                           

يرعدد ض  ددا ضرثدداضضرلددمضهدداز ضبددنضضير اادد ضع ددىضزيددْضغضددهضٍ وعدد ض دد ض ا دد ضير  ددميلضيرعهمودد ضر م ادد ض *ت
ضتجسعا ضىركعهفنو ضبارسليضٓض  ض ا  ض نحاغضيرعارْضيرعهم وضوٓضت ّضيرعجسعا ضع ىض  ض ضيرس اة:
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ٔغض ردددّضاددداغ ض كدددهس ٔاضيأبعددداوضض ددد ض ددد يرم ي ددد ضيرحاروددد ضيرعددد ض دددعاحلض ددد ضؤ ددد
يماعسا ودد ضفير لالودد ضرسسا  دد ضيرذدداا ضر رعددا ضيمركعهفنودد ضاددضٓض دد ضيرسجعسددعضيرسرددهبوض
ٔنثسدداض ك ددهضيرا ددا ضيرعسه دد ض ف ددمضف ددعضييعوددا ضيرااه دد ضع ددىضبددنضضيرذدده ح ضيرعسه دد ضنِددهيضرك

 دددا ضيرددددابل ضو ددد ضو ي ددد ضوسا  ددد ضر رعدددا ضيإلركعهفنوددد ض سددداض ف دددحمضيرعميدددمضودددٓضيرم ي
ٔيرح ض399:توضفو ي ددددددد ض يرذدددددددحهف بضفيره سدددددددافبو:39:ض هجدددددددازبو توضفو ي ددددددد ض يررددددددد
ضت?39:ضتوضفو ي  ض وذهبو=39:ضفآيهفلو

فع ىض رّضهمو ضيرااه  ضوذك  ضيرم ي  ض  ضيرعداؤةضيرعا ضيرعار :ضواض بْضيأبعداوض
ضيرسجعسعضيرسرهب؟ضيماعسا و ضفير لالو ضرسسا   ضيرذاا ضر رعا ضيإلركعهفنو ض  

 :أهداف الدراسة -ثالجا

 عمضيرااه  ض  ضت ّضيرم ي  ضىرىضتحلضىضبمبضعا ضفبٔ:ضف  ضفتح ض ضيأبعاوض
يماعسا وددد ضفير لالوددد ضرسسا  ددد ضيرذددداا ضر رعدددا ضيإلركعهفنوددد وضفتحدددمضبدددنيضيرثدددمبضيرعدددا ض

ضااغ ضيأبميبضيرعارو :

يإلركعهفنود ضادضٓضيرذداا ضتحميمضفف  ضيأبعداوضيماعسا ود ضيرعد ضتسضدوضيأرعدا ض -
   ضوجعسعضيراحل 

تحميمضفف د ضيأبعداوضير لالود ضيرعد ضتسضدوضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضادضٓضيرذداا ض د ض -
 وجعسعضيراحل 

 تساؤالت الدراسة: -ثالجا

ٔ ددددددموضض-9  ودددددداض بددددددْضيرخرددددددا ًضيرعدددددد ضتسضددددددوضاض دددددد ضيأرعددددددا ضيإلركعهفنودددددد ض يرسكددددددالوضير
 هفن ت؟ ضواضوحموي ضير عبضيإلركعضيرععافلو   يرل

 واض بْضوفي عضوسا   ضيرذاا ضر رعا ضيإلركعهفنو ؟ض-ض: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (/https://www.facebook.com/IRAQ1PUBGتجسعضبابج ض  ضيرعهيهض ض-

https://www.facebook.com/IRAQ1PUBG/
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ٔي مضيرسعحلل ضوٓضوسا   ض-ض;   يرذاا ضر رعا ضيإلركعهفنو ؟ضواض بْضيرا

 واضت ثضهضيأرعا ضيإلركعهفنو ضع ىضيرقوْضرماضيرذاا ؟ضض-> 

 واضت ثضهضيأرعا ضيإلركعهفنو ضع ىضيردسا ضير لالو ضرذخرو ضيرذاا ؟ض-= 

 ض دددددهفهض ددددد ضيأبعددددداوضيماعسا وددددد ضفير لالوددددد ضرسسا  ددددد ضيرذددددداا ضر رعدددددا ضبددددد ضبشددددداض-< 
ٔا؟ ٔوضىرىضوعاضهضيرش  يإلركعهفنو ضتع

 اإلطار النظري للدراسة: -رابعا

 مفاهيم الدراسة -1

 Electronic Games مفههم األلعاب اإللكترونية وأنهاعهاض9-9

ٔوضعسداوضهددٓض د ضتٔ دحوبضرشذدد سضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضىردىضنثايد  يرددداعضشوا ضضيعد
ضاميي ضف انمضو9A?Aضعا ضوشنضوٓضيرلهلضيرعذه ٓوضهضلض ف  ض لضت ّضيأرعا ضُثه 

ٔ بضوثددا سضىتلددالضبددٔضوشثدداضيرثددمبضكددالضو”يرازدداغضغددويسض“ضتدددسىضراادد ضيأرعددا ضبددنض ضيرعردد
ضتعشافةض يهاضض رعا ضُثه ضثْضفيرم  وضفيرسثا سضيردهع ضع ىضير اا ضفتععسمضيأعميغوضرلع 

ٔ بضيردددددوا ي وض ددددااه ض:;9Aضفغضهبدددداض وكددددافبوضفوعحه دددد وضثااعدددد ض بددددميبضع ددددىضفيرعردددد
9AA; ضت

ٔ ضبددنضضيأرعددا ضوددٓضيرسعشددىضيماعسدداع ضر رعددا وضفوددٓضثددْض ثدد ض ف ددمضعددوزضُثدد
فعسهضهدضٓضتعش ضتااعد ضادضٓضيإلنددالضفيآلرد ضضيرزٔ  ضوٓضعرا ضضنِهفهدبضفاث ض

ضت A::399ضٓو يرزٔضفهدض رإل اوسضوٓضىوكاناتثاض  ضيرعع وْضفيرعد و ضفيرعهلو
ٔ هض فةضراادد ضىركعهفنودد ض ا سدد ضع ددىضيرعااعدد ضىرددىضيرازدد ف هاددعض ض دد ضترددسوْضفتَدد

ٔتددا ض ٔ ضراادد ضW.Hijinputhamيأوه كدد ضف  وددا ضنوجضش  رلع ددضٓ"وضضيرعددشىض“ضفيرددنبضٍدد
ش ضاهف شثدددا ٓضف ردددّض ددد ضوخع ددده ٔزي سضيرعدددابعضيردددٍٔ ضعدددا ضف دددالض ردددّضيأوه كوددد ضيرَا ددد ضرددد

9A=@هضودددٓضيرثدددمبضف دددالض ٔ ض ددد ضيأوفي ض ددددْضزفي ضعدددٓضيرعهلودددبضبدددٔضير ااددد ضضبدددنضتَددد
ضت @33::;@ضيرسخ ه نسهفوو
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نددددوس ضا اويرددد ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ضب نثددداضنذددداطضتهف حددد ضُثدددهض ددد ضضعه دددمف دددمض
 فييهضيردعضشوا ضفبٔضنذاطض بش ضبارم ا ضيأفردىضيذدس ض د ضودٓض رعدا ضيراضدمئضف رعدا ض

ٔيتدد ضيرشلاردد ضبردددا ضعاودد ض دد ٔتهضف رعددا ضيرث  ضيأرعددا ض ي ضيرردداا ضيإلركعهفنوددد ضيركس ضدد
ٔواتودد ضر رعددا وضيسددا  ضبددنيضيرشذدداطضبَه لدد ضتخع دد ضعددٓضيرَه لدد ضيرعدد ض فبدد ضاددهيوجضوع 
تسدا  ضاثدداضيأنذدَ ضيأيددهاض ددٔلضيرٔ دا  ضيرعدد ضتععسدمضع ضثدداضبددنضضيأيضدهسضيا دد ضاثدداوض

ٔرددد ضفير ااعددد وضفض ٔي دددبضيرسحس ٔيتددد ضيرشلارددد وضفضفنلردددمضاثددداضيرح رسعحه ددد ضرعدددا ضيراضدددمئضي يرث
ٔرددد وضف دددمضتسدددا  ضبذدددك ضاسددداع ضعدددٓضٍه دددىضرددداك ضيإلنعهندددمض فضبذدددك ض دددهوب ض فيرسحس

ض ت<39::;9ض ا اوير و

ٔاضودٓضيأرعدا ضيرعد ضتعدهشضع دىضرارد ضيرحا دٔ ض كساضعه عثاضنميغض  وْضب نثداضند
تض فضع ددىضراردد ضيرع اددازض  رعددا ضيراضددمئتضيرعدد ضتددوفوضيراددهوضبارسععدد ضوددٓضيرحا ددٔ   رعددا ض

تحدددمضرلوكاندددا ضيرعل وددد وض فضتحدددمضم دددعخمي ضيرضدددمضودددعضيرعدددضٓضف كدددٔلضودددٓضضيدددلةضي دددعخمي 
ٔ هضر  هيوجضيإلركعهفنو   ضت<39::@9ض ىاهينوْوضيلةضتَ

ٔ دم ضبانثداضضفعه عثدا ض رعدا : ودٓ كد  يذدس  يأفردى بارم اد   بشد  نذداطوده ْض 
ٔتهو  رعدا  يرخا د و يراضدمئ ٔيتد   رعدا  يركس ضد  كد  يزدْ عاود  بردا  يرشلارد و يرث

ٔوات  اهناوج فب  يإلركعهفنو وضيرراا   ي  رعا يأ  يرشذاط بني يسا   ر رعا و وع 
 تععسم يرع  يرٔ ا   كٔلض يأيهاض يأنذَ ضاثا تسا   يرع  يرَه ل  عٓ تخع   بَه ل 
ٔي دضب ادنرّ فنلردم اثداو يا د  يأيضدهس بدنض ع ضثدا ٔرد  يرح ٔيتد  فير ااعد وضيرسحس  يرث

ٔرد و ه د يرسعح يراضدمئ  رعدا  يرشلارد و  ف دم يرٔ دا طو ودٓ  ردّ غضده ىردى يرع اداز فيرسحس
 كسدا  دهوبو بذدك   ف يأنعهنضدم رداك  ٍه دى عدٓ اسداع  بذدك  يأيضدهس بدنضضتسدا  
ٔوددا  فوعددارجضاهندداوج ع ددى يأيضددهس بددنض تععسددم ٔ ددم وضيإليددهيب فف ددا   ر سع  ض  

ضت :39::>;

ٔعمف مض تعسضوضضحه  وضفيرع يأرعا ضيإلركعهفنو ضهدبضٍ وععثاوضوشثاض رعا ضيرضتش
ٔ ا ض بارحاا ضىرىضوثا سضهه و ضوٓض   ضيرلع ضٓضفعاوسضواضتو مض هع ضهه عثاض  ضيرسدع
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ٔ سضفبدد ضتضوضفبشددا ض رعددا ضيرعددم  بو39A::>; يركع دد وضيرسعلمودد ضوددٓضير اادد  ضٍ ددىض دد
ٔيعددمباضوشثدداوضيره ا ددو ضيرٔ دداضفي اودد ضرشذدداٍا ضيأ دد  ضوددٓضفودددعسمسضام دد ضوس  دد ضف 
ٔي ع ٔي،وض دااهضيرعدشىوضيردد  وضيرلدم وضكدهسضوادا يسضضك رعا ضير وضت?33::ض3>9يرددوا ي  ع 

ٔياض يدددهاضو ددد ض رعددددا ضيردددن اغضف رعدددا ضيرساددداوهي ضفيأرعددددا ض  زدددلضعدددٓض ردددّضبشددددا ض نددد
ضيأنِسد ضىٍدا ض د ضتدمي ضغاراداضيم عهيتوجو وضىردىضااندبضيأرعدا ضيرعل ضميد ضفيرعد ضنجدمبا

ٔ شددمفز“ضنِددا ض دد ضنجددمضضوشثدداضيردداعٌضرإلعددل وض اثددوسضعددمسض دد ضيرس هوجدد ضيإلعلوودد  ضير
ض يرسدععس ضٓض غ بضىرىض ميباضير ضهضلضيرسحهبضراا ضيأف يهوضراا ضو  ضيآلر 

 جرائي لسفههم األلعاب اإللكترونية في البحث الراهن:التعريف اإل

يإلركعهفنوددد ض ددد ضيراحدددلضيردددهيبٓضىاهي وددداوض ددد ض ا ددد ضيأرعدددا ضيرعددد ضضيأرعدددا تعحدددموض
ٔودا ضيسا  ثاضيرذاا ضوٓض يلةضيرٔ ا طضيإلركعهفنو ضيرسععسمسضع ىضيرذاك ضيرمفرو ضر سع 

ٔووض ف دددهضفيتددديوضلواددداوضااجددد وضودددابض ٔ  ضنايدددموض ددد  يإلنعهندددمتضفتذدددس ضيآلتددد :ضرااددد ض ددد
ضكهي م 

 Youthمفههم الذباب  1-2

ٔ ضيرذاا ضوٓضيرساانوْضيماعسا و ضيرع ضهاز ضع ىضيبعسا ضيراداه ضٓض د ض يعمضواث
ٔ ضيسكدٓضر ااه د ض لضع ْضيماعسدااضفع دْضيردشا ٔ ضيماعسا ود وضفبدٔضواثد ىضفغضدهضضودٓضيرع د

ٔ ض ترددابضبانددبض ي ضٍددابعضيددا وضف هاددعض رددّضهدددبضتلددميهضيرااه دد ضىرددىض لض رددّضيرساثدد
يعسععضبخرٔ و ض  ضهسوضاع عبضيخع  ض  ضي عخميوبضوٓضوفر ضىرىض يهاوضف ردّضهددبض

ٔ وضفبدٔ أودهضيردنبض ردا  ضىرودبضيضييعلبضيرددوا ا ضيماعسا ود ضيرعد ضيعحده ض ضثداضيرساثد
يرسن دددا ضيرمفرودد ضف دد ضولددموعثاضير هندداوجضيإلنسددا  ضر وددْضيرسعحددمسوضفيرددنبضيكددمضع ددىض لض

ٔ ضيرذددداا  ودددٓضوجعسدددعضآليدددهضهددددبضيرددددواهضيردوا ددد ضضبيخع ددد ضي دددععسارضي دددعخمي ضواثددد
توضفبدددٔض?39::3: اهنددداوجضيأودددْضيرسعحدددمسضيإلنسدددا  وفيم عرددداوبضفيماعسددداع ضفير لا  

ٔ ضيرذداا ضودهتاطضضSpenceاالض  شىضضكمضع وبيأوهضيرنبض  وضهضلض كدمضع دىض لضواثد
بدداأٍهضيرسجعساودد ضيرعدد ض مسدداضتخع دد ضوددٓضوجعسددعضآليددهضوددٓضهضددلضنِددهسضيرسجعسددعضىرددىض
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ٔيضىردىضوهه د ضيرذداا وض ٔرد يراعهسضيرووشو ضيرعد ضيَ دىض ضثداضع دىضيأٍاداةضيرسدهيبلضٓض نثدْضتح
 ضفمدددضٓضيرذددداا ض سهه ددد ض يدددهاوضبعدددٌضيرسجعسعدددا ضتخ دددطضادددضٓضيرسهيبلددد ض سهه ددد ضعسه ددد

ٔا ضرح ضود ر ضيميعلب  ٔر ضتSpence,2005:46فيراعٌضيآليهضيععسمضع ىضيراعمضير ض

ضبسدٓيحدموضيرذداا ضضتعه اا ضض=@9Aف مضيععسم ضيرجساو ضيرعاو ضر وْضيرسعحمسضعا ض
ٔنددددو ضضف كدددم ضتو@39::9;ض يتحددداوضيرساددده ضيرعهمددد وض دددش ض>:فض=9بدددْضوددداضادددضٓض يرض

Unicef9ىرىضض93يراعهسضيرووشو ضوٓضع ىض لضضAب ض عدهسضزوشود ضترد ض  د ضوعضشد ضفبدْضض
 دددددش ضتاَددددد ض ددددد ضودددددٓضيرسدددددهيبلضٓضض>:ىردددددىضض=9يرسهيبلدددددٔلوض ددددد ضهدددددضٓض لضيراعدددددهسضودددددٓض

ضت Unicef,2016:1 فيرذاا 

تضيرذدداا ضب نددبضوهه دد ض<39:ف ددمضف ددامضير هندداوجضيإلنسددا  ضر وددْضيرسعحددمسضعددا ض 
ٔرددددد تيخدددددهبض ٔ تضيلرثددددداضردددددخًضودددددٓضيمععساو يرَا ضوضفأغدددددهيشىردددددىضيم دددددعللرو ض ير  ددددد

ف ذدددس ضبدددنيضض>:-=9بددد نثْض  دددهيوض ددد ض عسدددا ضض:يهردددا و ضتعدددهبضيأودددْضيرسعحدددمسضيرذددداا 
 د ض بدميبضيأودْضيرسعحدمسضيإلنسا ود ضر راود ضبد نثْض د ضضيرشَاهض فر ّضيرسععهبضاثدْض  دسوا ض

ضسضيإلنسددا  و اهندداوجضيأوددْضيرسعحددمردداااثْوضف فر ددّضيرددنيٓضيرددشاثْض  ددهضبدد نثْضوهيبلددٔل ض
ضت<39::@9

ٔ ضضWorld Health Organizationوشِسد ضيرردح ضيرعارسود ضض ودا  لدمضهدمو ضواثد
 دش وضف كدم ضع دىض لضثسد ضض9Aىردىضض93ٓضيرذاا ضأ ابضيرا د ضيرعسه د ضيرعد ضتلدعضوداضادض

 World ض نثداضت شدمضبدنيضيرععه د ضأغدهيشضتَ وقود ضتعا   ضوخع ا ضر ذاا وضؤ دح  ض

Health Organization,2019ددمضيرددنبضهددمو ضلوددب ٔ وأ ددو ضيمتحدداوضضتضوضبددنيض دد ضير
ٔي عدد ضارا دد ضيرعسه دد ضبيرذدداا ضضEUROPEAN COMMISSIONيأف فمدد ض ودداضاددضٓضير

تضو وداضوأ دو ضيمتحداوضEUROPEAN COMMISSION, 2011:1 ضش  دض3;فضض;9
وأ دو ضيمتحداوض دش ض ض>;ىردىضض=9يأ ه ل وض لمضهمو ضيرذاا ضبارا  ضيرعسه  ضواضادضٓض

ضت ?39::=ضوأ ه ل ي
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 محد شريفأعبري فؤاد د/ 

ٔاضيرعهمدددددددد  ضيرسش  ددددددددىضوددددددددٓضهددددددددموضوددددددددنتسهضفز يغضيرذدددددددداا ضيأفةضفع ددددددددىضيرسدددددددددع
وهه ددددد ضيرذددددداا ضب نثددددداض ددددد ضيرااردددددبضوددددداضتكدددددٔلضادددددضٓضضت9A>A ااوعددددد ضيردددددمفةضيرعهموددددد ض

ٔ ضيرذددددددداا ضفض دددددددٓضيرخاودددددددد ضعذدددددددهضفيرخاودددددددد ضفيرعذددددددده ٓض  دددددددهاضيرسدددددددنتسهفلض لضواثددددددد
ٔ ضض ددددددش ض=:فض=9يعشددددددافةض  ا ددددددا ضوددددددٓضتعددددددهيف ض عسددددددا بْضاددددددضٓض وضيندددددددجاوا ضوددددددعضيرساثدددددد

ٔ دددددد ضض-يرددددددمفر ضيرسعاددددددىضع وددددددبض دددددد ضبددددددنيضيرذدددددد ل فبددددددنيضيعشدددددد ضيرسهه دددددد ضيإلعميويدددددد ضفير ان
ضت 393::9ض يركولن وضفيرجاواو 

كساضااغض د ضتله دهضاهنداوجضيأودْضيرسعحدمسضيإلنسدا  ض لضرداا ضفردابا ضوردهض د ض
يدٔشضهوداسضض ش ضيردنيٓضيذدك ٔلضنحدٔض مدعضيرددكالضيعَ عدٔلضىردىضA:-@9يرا  ضيرعسه  ض

ها   ضفو سدهسضعشدمضينعلدارثْضودٓضوهه د ضيرعع دوْضىردىضوهه د ضيرعسد وضف د ضت دّضيرشِدهسضى دهي ض
ٔ  د ضوردهضيرعهمود   اهنداوجضيأودْضض  س ضبارا  ضيرعسه  ضيرسععسدمسض ددٓضر ذداا ض د ضاسث

ضت vii:2010يرسعحمسضيإلنسائو

ٔ ضيرذدداافإرددىضاانددبضيبعسددا ضيرسن دددا ضفيرثض وضيبعسددا ض  ددا ضيرمفرودد ضاعحميددمضواثدد
ٔ ضيماعسا وددد ضأ دددعضتحميدددمضياهي ددد ضرثدددنيضيرسردددَ  ض يرادداه ٔلض يزددداض ددد ضوخع ددد ضيرع ددد

ىردىض لضيرذداا ضبدٔض عدهسضهوداسضادضٓضضHenzeيرسثْوض  ضبنيضيررموض ردا  ض ارددكاضبضشدوض
ٔييددا وضمضتددويةضيارودد ضوددٓضعددبغضيمرعددوي ض ٔ وض نددبض عددهسضتجه ددبضيأوفي ضفيرث ٔردد ضفير  دد يرَا

ضت Henze,2015:5 ا و ض بارسدنفروا ضيماعس

ُددابهسضياعسا ودد ضتذددضهضضيعددميرذدداا ضضىرددىض لضت;33: دداوو ضيرددداعات ض ف رددا  ض
ىرىضوهه  ضوٓضيرعسدهضتعدبضوهه د ضيرسهيبلد وضفت دمفضيلرثداضعلودا ضيرشزدجضيماعسداع ض
ٔا ضفي ددح وضف كددم ضع ددىض لضع سدداغضيرلددانٔلضفيماعسددااضفيردددكالضفع ددْض ٔردد فيرشاددد ضفير ض

ٔيض    ش تضض3;-=9تعه اثْضر ذاا وض عا سضيحموفنبضبدٓضاميي ضفنثاي ضوٓض ضيرشاىضييع ا
ٔا ضتكعسدددد ضلوددددبضاشودددد ضيإلندددددالضفنسددددٔضادددددسبض ٔردددد فتددددا سض يددددهاضيحموفنددددبضبسهه دددد ضنسددددٔضاض

بوضفتخ دددددًض ددددد ضيرشثايددددد ضىردددددىض لض  ددددده ضتعه ددددد ضىردددددىضيرحقولددددد ضبدددددٔضيرععه ددددد ض فيعزدددددا
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 واجلامعي

 

ٔ ضع ددىضتلدددوْضوف سضهودداسضيإلندددالضىرددىضثددل ٔ دد ضع ددىضيماعسدداع ضيرددنبضيلدد بضوهيهدد ضتع
ٔبضفيرشادددد وض ثشدددا  ٔرددد ض:ضوهيهددد ضيرشسدددٔضيرعزددد ثدددْضوهه ددد ضيرعع دددوْضف دددل ضضووهه ددد ضيرَا

ٔيببض  ضوهه  ضيرذاا وضف يضهي ض ثاضضيرس ٔياث ضيرحواسضفتحس ضوددنفرواتثاضف دأٍ وهه  ضو
ضوددددٓضوهه دددد ضيرذدددداا ضفودددداضبعددددمضوهه دددد ضيرذدددداا ضيم عردددداوي ضفيماعسا ودددد ضفتذددددا ضاددددوغي ض

ضت ;33::>: يرداعات و

ٔ ضيرح ددْض فضف ددمض ف دد ضعددو ضهجددازبض لضوهه دد ضيرذدداا ض ت ددم ضاعخَدد ضوهه دد ضا دد
ٔ يكعساةضيرشزجضيرجشد وض يرلم سضع ىضيرعشا  ضفتولظضيرحاا ضيرجشدو وضف حدمبض ردّضضفم 

ٔي ضتله اا ض وضعشمض ٓضيرخاود ضعذهسض فض   ثاضبل ض وضفتاَ ضوهه  ضيرذاا ضومسضعذهض ش
ٔ ددٔبضبسهه دد ضيرذدداا ضض عشعثد ض دد ضيرخاوددد ضفيرعذددهفلض ف ٔرثددا ضف ازدد ضهجددازبضير ودداضه

ٔرثاضأ ٔم ضعشمض ٓضيرخاود ضفيرعذه ٓض فضواضه لضبنضضيردٓضب ضيرع ضتحمبضعشمباضتحد
بعس ضوي ْضف عوفبضضف  عحىباو ض  ضهواسضيراهووض عشمباضيعه ضيرعع وْضبعمضي عكساربضعاوسوض

هوداسضيرَ دبضف  دم ضهوداسض فضيدعىضىردىضتحلضدىض ردّضع دىضيأ د وض ثدٔضباادا سض يدهاضيعده ض
ضت =@9A:?:ض هجازبويرهيرميٓ

ٔيلضىردىض لضيرذداا ضبدْض  د ضياعسا ود ضفاضد ضياعسداع ضتعحدموض ف كم ض عحو ضباهذ
يرا رددبضف ف دداعبضفتَ عاتددبضبارحاردد ضير شا ودد ضر سجعسددعضيرسحددمووضف دد ضعل عثدداضبارحلددبض

ض دددااىض ثددده ض ٔيض ٍاددداةضعثدددم  ٔ ض دددان  ددد ض عدددميوبْضيرعا  خوددد ضيرعددد ضوددده ضاثددداوض ذددداا ضيرضددد
ٔهددداتثْض ددد ثه ض ددد ضها دددهبْوض سددداض لضىعدددميوبْضف ه دددثْضفيودددا يتثْض ددد ض س ف ه دددثْضٍف
يرحا ددهضتددنثهض يددا ض ددالضهجددْضيرعدد ثضهض دد ض ف دداعثٓضفيرا رددثْضف  عددارثْضفودددعل  ثْض

ٔيلو ضت ?39::>ض باهذ

ٔعا ض ويددددبضنعسدددد ضىرددددىض لضيرعحميددددمضيأفوددددٓض ي ضيرسشَ ددددىض كددددمض ر ذدددداا ضضك ددددهضرددددض
يحدددددددموباضبدددددددارعسهضيرسسعدددددددمضادددددددضٓضيرخاودددددددد ضعذدددددددهسضفيرهيبعددددددد ضضكا ددددددد ضعسه ددددددد وضبدددددددٔضيردددددددنب

 ددددد ض وضفركدددددٓض ردددددّض هواندددددا ضردددددىضعسدددددهضير لثدددددضٓضىفيرعذددددده ٓ ضف دددددمضيسعدددددمضيرعحميدددددمضيرعسدددددهبض
ٔم ض  دددددش وضعس ددددد ضفوشَلددددد ضفول دددددٔة ضض>:-=9لضيرعحميدددددمضيرعسدددددهبض  ضف ددددد ضيععلاونددددداض  ددددد
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ٔ ضيرجشددددددد ض ددددددمضتحلددددددىوضف شعثدددددد ضوددددددعضيردددددددٓض  ثددددددٔضي ددددددم ض دددددد ضعسددددددهضيكددددددٔلضلوددددددبضير  دددددد
هردددددهضيرحدددددمضيرعسدددددهبض دددددسٓضعذدددددهضض لساعدددددهشضإلنجدددددازضيرم ي ددددد ضيرجاواوددددد  ض سددددداضير

ٔي  ردددددىضيسدددددىضعذدددددهسض دددددش ضىودددددٓضتٔ دددددوعبضض عللنوددددد تض فض اع وددددد ضعسلنوددددد ض ك دددددهضو دددددش
ٔ عددددددد ض ددددددد ضىودددددددهضيردددددددنبضيدددددددنوبض دددددددش تضيأض3;ض-=9  ردددددددىضز ددددددداوسضهدددددددمسضيرعاافتدددددددا ضيرسع

ٔ دددددا وض ددددد ضوهه ددددد ضودددددٓضيرحوددددداسضتعسضدددددوضاعاضدددددهضفيأضف دددددااضفيمبعساودددددا يأ ي ض ددددده ع ضفر
ضت;33::: نعس وضفباو 

 التعريف اإلجرائي لمذباب في البحث الراهن:

ارادددا ض ددد ضودددٓض ٔ ضيرذددداا ضىاهي وددداض ددد ضيراحدددلضيردددهيبٓضىردددىضٍدددل ضٍف يذدددضهضواثددد
ٔي اودد ض دد ضيرسهه دد ضيرووشودد ضوددٓض ٔ دد ضفيرجاواودد ضير  ددش  ضف رددّضض::ىرددىضض@9يرسهه دد ضير ان

ضرلععاا ي ضيرعارو :

ٔياثاضنحٔضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضف لاض لضبنضضيرذه ح ضيرعسه  ضب  ض   ضيأك هضت
 رع كضمي ضيرم ي ا ضيردابل  

ضر  شو ض  ض  ضيرسن د  ٔوا  ضفيرسع  ضيرعع ْ ضت لمضوٓ ض م ضيرَل  ضوٓ ضيرذه ح  ضبنض  ل
ٔينبضيماعسا و ضفير لالو ض ير لالو ضيرع ضتدس ضرثْضاعذكض ض ؤ  ضفي ح ضهٔةضيرج

 ر رعا ضيإلركعهفنو  

  Dimensionsبعاد مفههم األ 2-3

ٔ ض ٔ ضيأبعاوضوٓض   ضيرااه ضٓض  ضيرع  ٔيتهضيرك ضهضم عخمي ضواث ع ىضيرهغْضوٓضيرع
وضفيرَ واو وضىمض لضيرسرَ  ضيعان ضوٓضعم ضيرعحميمضيا د ض د ضفيإلندانو يماعسا و ض

ٔ ضيرَ واوددد وضف دددمض اودددمض ٔ ضيماعسا وددد ضفيإلنددددانو ضوضف ردددّضع دددىضيرعكدددىضودددٓضيرع ددد يرع ددد
ٔ ضيماعسا ود ضفردْضيرااه  ضب عس ضود ضؤ عضع ىض ا  ضيرسحه ا ضيرسعخرر ض د ضيرع د

ضتع هضع ىضو ي  ضفيهمسض مومضتعه ااضوحمويضرسرَ  ضيأبعاو 
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ٔاضفع دددىض ير اددد وضردددْضتع دددهضيرااه ددد ضع دددىض بضتعه ددد ض ي ض ددداا ضياعسا وددد ضضوددددع
بضيأك دهضتضع ىضفادبضيمٍدلهوض اد ضوعجدْضرددالضيرعده ضفبدٔضيرسعجدْضير ادٔضَأْبَعاد  رك س ض 

ٔ وضو :ض تضبسعشىضيلبضيرل ْه ض يآضوشِ تضوض3A;رثهسضااغ ضيإلرا سضىرىض  س ض يرٌاْعم 
فتكه ضيرحاةضبارشددا ضر ك ضدهضودٓضيرسعدااْضيأيدهاضو د ضوعجدْضوخعدا ضيرردحا ضفيرسعجدْض

ضيرسحوطضفغضهبا ضفيرلاؤ ضيرٔ وط

ٔهضدددمضيردددنبضع ددده ضع ودددبضيرااه ددد ضرك سددد ض  ٔبضير ضتضاددداغ ض ددد َأْبَعااااد  فيرععه ددد ضير اددد
توضف بعدداوضب ْعددمٌضرك سدد ض ضفبدد ض ددوا ضاسددعض يرشدددخ ضيإلركعهفنودد توضيرجدداوع دداؤ ضيرسعددان ض
ٔاضتعش :ض ضبِّدبِّ يرسٔ   وعجدْضيرسعدان ضيرجداوعوضيرشددخ ضضَوَميض وضيت َِّداع ب وض ْعَسا  ب ضَفَوداضَيَعَع قدى 

ضيإلركعهفنو ت

ٔ وا ضبنيض فض عار ضرسرَ  ضيأبعاوض لمضف عمضيرااه  ضيرععه  ضيإلاهي  ضيرضيرلر
ضكساض عدعخموبضيرااه  ض  ضيرم ي  ضيرهيبش :

ٔ ضيأبعددددددداوضيماعسا وددددددد ضفير لالوددددددد ضر رعدددددددا ضض-ىاهي وددددددداض–تلردددددددمضيرااه ددددددد ض بساثددددددد
ٔينبضيرعارو : ضيإلركعهفنو وضيرج

يرخرا ًضيرع ضتسضوضاض  ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضو  ض ير ا ضيرسدعخمو وضيرسكالوض -
    يرل ضيرسدعخمو ض  ضوسا   ضيأرعا ضوضيأاثوستك ا ضيم عخمي 

 وفي عضوسا   ضيرذاا ضر رعا ضيإلركعهفنو   -

ٔي مضيرع ضيحللثاضيرذاا ضوٓضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو   -  يرا

 يرع ثضهضيرنبضتسا  بضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضع ىضيرقوْ  -

 يأرعا ضيإلركعهفنو ضع ىضيرعلارضم ضيرع ثضهضيرنبضتسا  ب -

ضرنبضتسا  بضيأرعا ضيإلركعهفنو ضع ىضيردسا ضيرذخرو  يرع ثضهضي -
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الدراسات الدابقة -2  

ٔوضيرااهدددلضيإلردددا سضىرضثددداض ددد ضامييددد ضعدددهشضيرم ي دددا ض يرسلهِددد ضيرسثسددد ضيرعددد ضيددد
وِ د ضيرم ي ددا ضضيرددابل ضتعس دد ض د ض لضيراار ودد ضيرعِسد ضوددٓضت دّضيرم ي ددا ضاداغ ضتحددم

ٔ  ضفيرشادو وضهضلضرك مضبنضضيرم ي ا  ٔيوضيأعِْضوٓضيراحٔبضيرسعشو ضبلزاياضضيرعهم يرد
يأرعدا ضيإلركعهفنودد وضف دالض رددّضع دىضهدددا ضيرم ي دا ضيماعسا ودد ضيرعد ضيتدددسمضبارل دد ض
ٔوبضع ددىضفاددبضيرخرددٔ وضفبددنيضودداضيدددابْض دد ض ٔ ضف دد ضيرسجعسددعضيردددع ع ددىضفاددبضيرعسدد

ٔ عضيرم ي  ضيرهيبش ضع ىضيه َ ضيرم ي ا  ضيردابل  ضتحميمضو

تلعضتحمضوِ  ضع ْضيماعسااضت ّضيرم ي  ضيرع ض ا ضاثداضيندم فضضوٓضيرم ي ا ضيرع 
ٔيلضي ددددعاثاو ض"وددددٓضيرددددمهض لضيأرعددددا ضضPrzybylskiاهزمض دددددك ض فيرعدددد ضادددداغ ضبعشدددد

يإلركعهفنو ضتد بضيرعمفينو "وضف مضبم مضيرم ي  ضىرىضيرععهبضع ىضوخدافبضيرك ضده ٓضودٓض
ٔ هباضراكا ضيإل نعهنموضف دمضي دععهشضيرااه دالضبعٌض رعا ضيرسااوهسضيإلركعهفنو ضيرع ضت

 دد ضبددنضضيرسلاردد ضيرسخددافبضيرعدد ضت ددا ضع ددىضيرددداه ضيرسجعساودد ضوددٓضت ددّضيأرعددا وضفيكددميض
ع ددىض نددبض غسدداضوددٓضيرم ي ددا ضيرك ضددهسضفيرسعلددمسضيرسعشودد ضاع ددّضيأرعددا ضىمض نشدداضمضنعددهبض

بعدٌضضعشثاضىمضيرل ض ضوٓضيرشاهو ضيرعجه  و وضيا  ضلوساضيعع دىضب  داا ض  دٔةض فض  دٌ
ضت Przybylski,2014:228-230يرشا ضرثا 

ٔيلض"تدد ثضهضيأرعددا ضيإلركعهفنودد ضع ددىضضكددْض اوددمضندددوس ضيراويرددى ام ي دد ضادداغ ضبعشدد
يراهوضفيرسجعسع" ضٍالدمضيرااه د ضو ي دعثاضيرسضمينود ضبا دعخمي ضودشثجضيرسدد ضوددععضش ضبد ويسض

ي رددمضيرم ي دد ضوضواددهوستض3>يم ددع والضع ددىضعضشدد ضوددٓضيأٍادداةضفيرذدداا ضا دديضهجسثدداض 
مود ضيبعساوداتثْضيرحواتود وضفيلضىرىض لضي عشاغض  هيوضيرعضش ضر رعدا ضيإلركعهفنود ضاداغض د ضول

أرعا ض الضرميميضر اايد وضف لضقااةضع ىضي عشاغضيماثوسضيرع ضتسا  ضوٓضيلرثاضت ّضييإل
ا ضنعهنمضبٔضيرٔ ض  ضيرع ضت امضنِهضيأٍااةضىرىضي عشاغض همبضيإل مي ي ضوٓضيأرعديإل

يإلركعهفنو وضف لض  هيوضيرسجعسعضع ىضييعلبض عسا بْضيسا  ٔلضبدنضضيأرعدا ض د ض ف دا ض
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لضرع ّضيأرعا ضيتاثضهيض لضيرسكالضيرساز ضرل عخمي ضبٔضير ضموضفض يراهي ضف نرّضيرعس وضفض
 دداعا وضوددٓضت ددّضض; دد  واضع ددىض ددح ضيرلع ددضٓوضيا دد ضيرددنيٓضيلزددٔلضوددمسضتو ددمضعددٓض

ضت <39:ضفين ض  ضرخرو ضيرَا ض ا اوير ويآلثا ضز اضيرد ٔ ضيرعم

ٔيلض"يأرعددددا ض ٔيةضاددددٓضوددددهزفهضو ي دددد ضبعشدددد ف ددددمض ادددده ض دددد ضوددددٓضبشدددداغض ددددعاوفضفندددد
يإلركعهفنوددد ضيرعشواددد ضفعل عثددداضبانعذدددا ضُدددابهسضيرعشددد ضيرسم  ددد "وف مضيععسدددم ضيرااه عدددالض
ع دددىضيرسدددشثجضيرٔ دددا ضيرعح ض ددد وضف ددد ضودددٓضيويسضيرسلهِددد ضيرسااردددهسضفي دددعسا سضيرسلاا ددد وض

 ددش ضا دديضض99ىرددىضض?ٍالددمضيرم ي دد ضيرسضمينودد ضع ددىضعضشدد ضوددٓض ٍادداةضيرسددمي  ضودداضاددضٓضفض
وادهوسوضفي ردمضيرم ي د ضىردىضيرعميدمضودٓضيرشعدا جضيسكدٓضىاسارثداض سداضيردا  ضض3=هجسثاض

ٔاضوٓضيرهغا ضفيإلوودالضردماضيرَاد ض يرااه عالضىرىض لضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضي ضهضن
ٔ ا ضيرعمفينود ضوساضيجع بضيدعجضبضف عااعد ضو عثداضودٓضيدلةضيرعل ضدمضفيرسحاكداسضرع دّضيردد

ٔ ي ضفوااوئضف  كدا ضعمفينود ضفيرعد ض فوٓضيلةضواضيس  بض بَاةضير اا ضفواضتس  بضوٓضتر
ٔي ع  ض ت<39:فضفوهزفهوض  عاوضيكعد ثاضيرَا ضع ىضرك ض هميبضهدو ضع ىض  شضير

ٔيل"ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ضفير عشددد ضيرسم  ددد "وضف دددمومض دددسوح ضاهتوسددد ضو ي ددد ضبعشددد
ٍالمضيرااه  ضو ي عثاضيرسضمينو ضبا عخمي ض   ٔ ضيرسد ضبارعضش وضع ىضعضش ضا ديضهجسثداض

 ددش توضفي ردمضيرشعددا جضىرددىض لضبشددا ضض@9ىرددىضض93وادهوسض دد ضيرا دد ضيرعسه د ضوددٓض ض933
عل ددد ضىيجااوددد ضادددضٓضىقاددداةضيرع سضدددنضع دددىضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ضفوسا  دددعبضر عشددد ضيرسددداوبض

ٔسضيرجددمي ضبذدك ضوععسدمضيتجداضضيآليده ٓضودٓضويي ضيرٔ طض يرسم   وضف دنرّضي دعخمي ضيرلد
ٔوضعل  ض  ا ضىيني ثْضفيرحاهض  هي ضادسو ضاثْوضف نرّض كم ضيرشعا جضيرسضمينو ضعٓضفا
ىيجااو ضاضٓضىقااةضيرعلوضدنضع دىضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضفمدضٓضوسا  دعبضر عشد ضيراضدهضوداوبض

 فضيوعشددااضعددٓضيرقوددا ضبعسدد ضفبددنيضف ددىضولددايوىضوييدد ضيرٔ ددطضيرسم  دد ضوددٓضيددلةضعسدد ض
ٔاضوددٓضيرعشدد ضىرددىضييددنيغضيآليدده ٓضعددٓضٍه ددىضيركددل ضفيأراددا ض وجعساود وضف ثددمبضبددنيضيرشدد

ضت ?39:ضفيرعحلضه اهتوس و



 

  

 148 المجلة العلمية لكلية اآلداب جامعة أسيوط
 

 محد شريفأعبري فؤاد د/ 

ف اوددمضنددده ٓضوددهيوضام ي دد ضعددٓضيرددممم ض دد ضيأرعددا ضيإلركعهفنودد ضع ددهضيرٔ ددا طض
ٔيلضيإلعلوو ضيرجميمسضفت ثضهباضع ىضيرسهيبلضٓوضف غ ٔبضيردنبضي دمفضع دىضعشد ْضيرَابعضيرعهم

ٔغضنِه دد ضيرسددنفرو ضيماعسا ودد وض ٔاض د ض د يرم ي د وضىمض لضقودا ضيرااه دد ضام ي د ضيرسٔ دد
ههددمضيرااه دد ضعددمويضوددٓض ٔاوضٍف اع ثدداضتلعدده ضوددٓضيرسددمي ضيماعسدداع ض دد ضبحددلضيرسٔ دد

سدهيبلضٓضيأ    ض دعمضىردىضيرعحلدىضوشثداضع دهضيرم ي د ضيرسضمينود وضهدٔةض  داا ضوسا  د ضير
ٔ ضع ددىضيبعسدداوثْوضفيرعدد ثضهي ضيرسحعس دد ض ر رعددا ضيإلركعهفنودد وضف ك ددهضيأرعددا ضيرعدد ضتدددعح
ٔغضنِه  ضيرسدنفرو ضيماعسا و وضٍالمضيرااه  ضو ي عثاضع دىضعضشد ض رع ّضيأرعا ض  ض 

ٔيوثدداض ٔ دد وضفي رددمضيرشعددا جضىرددىض لضض;@>  واددهوسضوددٓضٍددل ضيرسددهه عضٓضيمعميويدد ضفير ان
ك هض ركاةضيرعش ضتازولض ثشداغضوسا  د ضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضثدْضيرلعد ضثدْضيرسعا  ضب ض 

ٔثضٓضعشددددمضيرخدددددا سض دددد ضيأرعددددا ض يرددددموا ضفيرشضددددهيلضف دددداّضيرددددمواغوض سدددداض لضوعِددددْضيرساحدددد
ٔرو ض يذددعهفلضبارازددبوضف ذددامضيرشعددا جض يزدداضعددٓض ددم سضيأرعددا ض دد ضتشسودد ضهددىضيرسددد 

ٔي ددد ضيررددداا وضفرددد ٔياثددد ضيرس ّض دددم تثاضع دددىضيرععدددهبضع دددىضواددداوئضفيتخدددا ضيرلدددهي ض ددد ضو
ضت @39:ضيمنعرا ضفيرعحمبضفيرسشا د ضيرذه ا ضوي ساض وهيوو

ٔبض  سشثداضض-ضفبد ض  ضدهسضر اايد ض- واضيرم ي ا ضيرع ضتلعضتحمضوِ  ضيرسدمي ضيرعهمد
و ي  ضيح ضيرقاار ضو ي  ضهٔةض ثهض اع ود ضاهنداوجضىثهي د ض دا ْضع دىضيأرعدا ضيرن ود ض د ض

ٔ هضوثددا ي ضهدد ضيرسذددك ٔوي وضتَدد ٔ ضٓض دد ضيردددع ل ضفيرمي اودد ضرإلنجددازضرددماضيرَ ادد ضيرسعادد
 دددا ضيرااهدددلضاعَ ضدددىضو ي دددعبضيرسضمينوددد ضبا دددعخمي ضيرسدددشثجضيرعجه  ددد ضع دددىضعضشددد ضغه دددو ض

ارادد ضوددٓضٍددل ضيرردد ضيرعا ددعوضفي رددمضيرم ي دد ضىرددىض لضبشددا ضض:;ا اددمض ٍارددبضٍف
ٔععضٓضيرعجهض   و ضفيرزابَ ضتعوبض هفهضوير ضىهرا واضاضٓضوعٔ َا ضو اا ض  هيوضيرسجس

ٔع ضيرعجه  و  يرقاار و ضت ;A-:39::=@ضىرىضتَ ضىضير هناوجضررار ضيرسجس

دراسةةه فةةذلى   ةة   Fang & Hendrixضف ددمض اددهاض دد ضوددٓض ددانجضفبشددم  ى

ا تعرف عل  أثر األ عاب اإل كترونيه ا تنالسيه عل  ا فروق بين ا جنس لي عمليه تةكرر 

 الضيرم ي  ضيرسضمينو ضع ىضعضش ضوٓضيأٍااةض  ضٍف ىضيرااها معلومات لي ا رياضيات، 
ٔي وضفمامععسددداوضع دددىضيرسدددشثجضيرعجه  ددد وضي ردددمضض?ىردددىضض>يرسهه ددد ضيرعسه ددد ضودددٓض  دددش
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ٔودا ض يرم ي  ضىرىض لضيأرعا ضيإلركعهفنو ضيرعشا دو ضرثاضت ثضهضع ىضعس ود ضي دعهاااضيرسع 
ٔ ضيرسكعدددا ضعددٓضٍه ددىض هددمضت ددّضير عددبوضهضددلضاددهزضيراددههضفي ددحاضرددماضي أٍادداةضيرددن 

ٔودددا ضبعددددمضقودددداوثْضبددد ويغضراادددد ضىركعهفنوددد ضتشا دددددو ض دددد ض فيإلندددابض دددد ضعس وددد ضتددددن هضيرسع 
ضت Fang and Hendrix,2009:27-43يره ا وا ض 

ف اددددهاضع ضددددمضيرحهمدددد ضو ي دددد ضهددددٔةض اع ودددد ضيأرعددددا ضيرعع وسودددد ضيإلركعهفنودددد ض دددد ض
 ضيرسضمينود ضع دىضعضشد ضيرعحرض ضيرم ي  ضفملاغض ثهضيرعع ْض د ضيره ا دوا وضٍف دىضيرم ي د

ٔوي وضفم دديضهجددْضيرعضشدد ض ٔ سضباردددع ض<;وددٓضٍددل ضيرردد ضير ددان ضيماعددمي  ضبارسميشدد ضيرسشدد
ٔععضٓضتجه  ود ضف دابَ وضفي ردمضيرم ي د ضىردىض لضبشدا ض دهفهض ت سضنوض دسثْضىرىضوجسد

ٔ ددددد ضا ددددديض  ٔاضوعش ٔععضٓضرردددددار ض=3 3 ي ضومرددددد ضىهردددددا و ضعشدددددمضوددددددع تضادددددضٓضيرسجسددددد
ٔع ضيرعجه  و  ضت393:يرع ضي عخمومضيأرعا ضيإلركعهفنو  ض يرحهم وضيرسجس

ٔ دددددددم ضهدددددددٔةض ثددددددددهضيأرعدددددددا ضيإلركعهفنوددددددد ضع ددددددددىض  يزددددددداضبشدددددددا ضو ي ددددددد ضودددددددده ْض 
ٔ وا ضرددددددماضيأٍادددددداةوضٍالددددددمضيرم ي دددددد ضع ددددددىضعضشدددددد ضوددددددٓض ٍادددددد ضودددددداضاددددددضٓضض33:يرددددددد 

 ددددددداع ضفيثشدددددددىضعذدددددددهض دددددددش وضفي ردددددددمضيرم ي ددددددد ضىردددددددىض لضغار وددددددد ضيأٍاددددددداةضيل دددددددمفلض
رعدددددددا ضفبدددددددنيضوددددددداضيجع ثدددددددْضيعلسردددددددٔلضرخردددددددوا ضغضدددددددهض بَدددددددارثْضيرسازددددددد ضٓض ددددددد ضيأ

ٔ م و ضت :39:رخرواتثْض  

ٔ ددددددد ضم دددددددعخمي ضيمٍاددددددداةضر رعدددددددا ض ٔوبضيمنعكا دددددددا ضيرعهم فمحدددددددلضواادددددددمضيرو ددددددد
ٔ ضٍ اددددددد ضيرسدددددددمي  ضيماعمي وددددددد ضبارسميشددددددد ض يإلركعهفنوددددددد ض سددددددداضيهيبددددددداضوع سدددددددٔضف فروددددددداغض وددددددد

الدددددمضيرم ي ددددد ضع دددددىضعضشددددد ضردددددس مض ٔ سوضٍف ودددددهضٍاردددددبوضفرددددد ض ض33=وع دددددْضفض<;;يرسشددددد
في رددددددمضيرم ي دددددد ضىرددددددىض لضيرسع سددددددا ضيددددددهفلض لضثسدددددد ضوخدددددداٍهضرثددددددنضضيأرعددددددا ضوددددددٓض

ٔياثدددددٔلضوعانددددداسضضهضدددددلضوف بددددداض ددددد  ٔيعدددددبوضف لضيأبدددددار ضي ٔيوبضيرعشددددد ضيرسم  ددددد ضب ن هددددد
هقوقوددددد ضنعوجددددد ض دددددثهضيأٍاددددداةض ددددد ضوسا  ددددد ضيأرعدددددا ضيإلركعهفنوددددد ضوسددددداضيدددددنثهضع دددددىض

ٔوبو ٔويتثْضيرم ي و ض يرو  ضت =39:ضوجث
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نعهنددمضع ددىضا ضيإلركعهفنودد ضيرعدد ضت عددبضع ددىضيإلبسدداةضتدد ثضهضيأرعددضفمح ددمض اٍسدد 
ٔنددمضاددضٓض ضددمسضيرعدد ضتك يرَادد ضيرجوي ددهبوضفمح ددمضيرم ي دد ض دد ض  ددىضفنعددا جضيرعل ددا ضيرٍٔ
يأٍااةضفت ّضيأرعا وضفي رمضيرم ي  ضىردىضيز داوضُدابهسضيرعشد ضردماضيأٍاداةضفيععادا ض

ٔرددد ضفيرا اددد وض سددد ٔسضفيرزددده ض  دددا ضيراَ اض كدددم ضيرم ي ددد ضع دددىضتددد ثضهضت دددّضوِدددابهضيرلددد
ٔ ٓضيرعل  ضفيرشاد ضفيرجدمبضر َا ض بساةو ضت :39:ضيأرعا ضع ىضيرعك

ف ادددددددددده ض وددددددددددان ضهدددددددددددٓضو ي دددددددددد ضوضمينودددددددددد ضهددددددددددٔةضتدددددددددد ثضهضوسا  دددددددددد ضيأرعددددددددددا ض
ٔبضفيماعسدددددددداع ضرددددددددماضيأٍادددددددداةوضٍالددددددددمضيرااه دددددددد ض يإلركعهفنودددددددد ضع ددددددددىضيرددددددددن اغضير ادددددددد

يرسعٔ دددددددَ ضبارسس كددددددد ضيرعهموددددددد ضضيرم ي ددددددد ضيرسضمينوددددددد ضع دددددددىضعضشددددددد ضودددددددٓض ٍاددددددداةضيرسهه ددددددد 
ٔوي وضا ددددديضهجدددددْضيرعضشددددد ض ت سضدددددنضفت سضدددددنسوضف دددددمضيععسدددددم ضيرااه ددددد ضع دددددىض ويسضض;;:يرددددددع

ٔوض ددددهفهض ي ضومردددد ضىهرددددا و ضاددددضٓض يم ددددع والوضف ددددمضي رددددمضيرم ي دددد ضىرددددىضعددددم ضفادددد
ٔنثاضع ددددددىضوقوددددددا ض يأٍادددددداةضيرددددددنيٓضيسا  ددددددٔلضيأرعددددددا ضيإلركعهفنودددددد ضفيرددددددنيٓضمضيسا  دددددد

ٔبوض ددددد  هدددددضٓضفادددددم ض دددددهفهضع دددددىضوقودددددا ضيردددددن اغضيماعسددددداع ضرردددددار ضضيردددددن اغضير اددددد
ضت ;=:-<39::3;:يرعضش ضيرع ضتسا  ضت ّضيأرعا ض هدضٓو

ٔيتددددد ض ف اودددددمض وضدددددهسضوذدددددهبضام ي ددددد ضهدددددٔةض ثدددددهضيأرعدددددا ضيإلركعهفنوددددد ضع دددددهضيرث
يرن ودددددددد ضع ددددددددىضيرعحرددددددددض ضيرم ي دددددددد ضر ع سضددددددددنضيرجوي ددددددددهبوضف رددددددددّضوددددددددٓضيددددددددلةضو ي ددددددددو ض

ٔي  ضيرجوي ه ددددددد وضيععسدددددددم ضوضمينوددددددد ضع دددددددىضعضشددددددد ضودددددددٓض فروددددددداغضي ٔ ضبسميشددددددد ض  ضير ددددددد أوددددددد
يرااه دددددد ضع ددددددىضوددددددشثجضيرسددددددد ضبارعضشدددددد ضفمام ددددددععان ضبدددددد ويسضيم ددددددع والض اوددددددمضاعَ ضددددددىض

ضوادددددددهوسوضفي ردددددددمضيرم ي ددددددد ضرعدددددددموضودددددددٓض933و ي ددددددعثاضيرسضمينوددددددد ضع دددددددىضعضشددددددد ضا ادددددددمض
ٔوودددداضع دددددهض يرشعددددا جضوددددٓض بسثددددا:ض لض غ ددددبضيرعلوضدددددنضيدددددعخمؤلضيأرعددددا ضيإلركعهفنودددد ضي

يتددددددددد ضيرن وددددددددد  ضف لض غ دددددددددبضيرعلوضدددددددددنضيددددددددددعخمؤلضيأرعدددددددددا ضيإلركعهفنوددددددددد ضادددددددددمي عضيرثٔض
يرعددددد و ضفيرعهلوددددبوضفينثددددْضيازدددد ٔلض رعددددا ضيرسادددداوهسوضف يضددددهيضتددددنثهضت ددددّضيأرعددددا ضع ددددىض

ض دددددددددهيطض ددددددددد ضي دددددددددعخمي ضت دددددددددّضيأرعدددددددددا رعحردددددددددض ضيرم ي ددددددددد ضف هادددددددددعض ردددددددددّضىردددددددددىضيإلي
ضت ?39: وذهبو
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 ضهٔةضينعكا ا ض رعدا ضيراضدمئضهكوْضعلٔلضفع مضيرلاو ضبكبضام ي ضف ا ض  ضوٓض
ٔاضيرعحرض ضيرم ي  ضفمعٌضيمنذَ ضيره ا دو ضردماضيرعلوضدنضيرسدهيبلضٓوضف دمض ع ىضودع

ٔيوثداض ت سضددنضض;93يتادعضيرااه دالضيرسدشثجضيرٔ دا ضفياه دمضيرم ي د ضيرسضمينود ضع دىضعضشد ض 
ٔاض ٔ د ضبدارجوي هوضف دمضي ردمضيرشعدا جضىردىض لضوددع  ويغضضفت سضنضضودٓضيهدماضيرسدمي  ضير ان

يرعحرض ضيرم ي  ضيعهياعضرماضيرَل ضبسسا  د ض رعدا ضيراضدمئضوسداضيدنوبضىردىضيرعدوفبض
ضت=39:ض علٔلضفمك وضعٓضيرشذاطضيره ا   

 يزاض اه ضنميغضىاهينوْضو ي د ضوضمينود ضهدٔةضىيجااودا ضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضيرعد ض
ٔي ضودددٓضفاثددد ضنِدددهضيأض<ىردددىضض;يسا  دددثاضيأٍاددداةض ددد ضيرا ددد ضيرعسه ددد ضودددٓض وثدددا ض دددش

الدمضيرااه د ضو ي دعثاضبا دعخمي ضيرسدد ضبارعضشد ضفمامععسداوض فوع سا ض  اشضيأٍاداةوضٍف
ع ددىض ويسضيم ددع والوضفي رددمضيرم ي دد ضرعددموضودددٓضيرشعددا جضرعدد ضوددٓض بسثددا:ض لضيأوثدددا ض
فيرسع سا ضيتالمضع ىضعموض  ضهضوٓضيإليجااوا ض بسثداض لضوسا  د ضيأرعدا ضيإلركعهفنود ض

اةضردددماضيأٍاددداةوضفتدددداعمبْضع دددىضتع دددْضير اددد ضيإلنج ضو ددد وض وددداضتددددثْض ددد ضتحاضدددوضيرخوددد
ٔاضوٓضيأرعا وضى ا  ضىرىض يرد  وا ض لمضهموتثاضيرشعا جض  ضىووالضيمٍااةضع ىضبنيضيرش

ع دددىض دددم تثْضيرارددده  ضفرودددا عثْضير منوددد وضىردددىضااندددبض ثهبددداضيردددد   ضعددد ضضيردددد   ت ثضهبددداض
ضت <39:ضيرلاغي ضفيرج دا ضيرعا  و ض ىاهينوْو

ٔ سهضفع ددىضيرع وسددالضو ي دد ضهددٔةض ٔيرحبضف دددهبضيرعدد كسدداض اددهاض دد ضوددٓضع ددىضيرردد
عل دد ضيأرعددا ضيإلركعهفنودد ضيرعشوادد ضبارددد ٔ ضيرعددمفين ضفيرددد ٔ ضيماعسدداع ضرددماض ٍادداةض

فرد ضض933يرهف  ض  ضوميش ضعسالضيأ ونو وضٍالمضيرم ي  ضيرسضمينو ضع دىضعضشد ضا ادمض
ٔوض ددهفهضويردد ضىهرددا واضرعل دد ضضرم ي دد ضىرددىيرسددد ضبارعضشدد وضفي رددمضيضبا ددعخمي  وددهض فادد

يأرعا ضيإلركعهفنو ضيرعشوا ضفررار ضيرد ٔ ضيرعمفين ضرماض ٍااةضيرهف  وض د ضهدضٓض لض
ٔوض دهفهضويرد ضىهردا و ضرعل د ضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضيرعشوادد ض يرشعدا جض كدم ضع دىضعدم ضفاد

ٔيرح ضفآيهفلوضع ىضيرد ٔ ضيماعساع   ض ت<39:يرر
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ٔ ضددد ضفآ تددد ثضهض رعدددا ضيراضدددمئضع دددىضوعدددمم ضيرَ ادددد ضWakil ضيدددهفلضفمحدددلضير
المضيرم ي  ضع ىض ارا ضوٓضٍل ضيرسهه د ضيماعمي ود وضض933يرعحرض و وضٍف ٍاربضٍف

%ضركد ض::في رمضيرم ي  ضىرىض لضوعمم ضيرَ اد ضتعد ثهضاشددا ضبددوَ ضادميضا ادمض
ضت Wakil and et all,2017 اع ضرعبض 

تضو ي  ضهٔةض ثدهضيأرعدا ض399:يره سافبض ضف اه ض  ضوٓضوثاضيرذحهف بضودمحم
تخدددا ضيرلدددهي ضردددماض ٍاددداةضوهه ددد ضإيإلركعهفنوددد ضع دددىضعس ودددا ضيرعدددن هضفهددد ضيرسذدددكل ضفض

المضيرااه  ضو ي عثاضيرسضمينود ضع دىضعضشد ضا ديضهجسثداض ٔر ضيرسعٔ َ ض  ضيأ ولوضٍف يرَا
ارا وضبامععسداوضع دىضيرسدشثجضيرعجه  د وضفي ردمضيرم ي د ضىردىض=?  لضيأرعدا ضضٍارااضٍف

يض  ضدهضع دىضعس ودا ضيرعدن هضفهد ضيرسذدكل ضفيتخدا ضيرلدهي ضردماض  دهيوضيإلركعهفنو ضرثاض ثه ض
ٔعددددد ضيرزددددددابَ ض يرذدددددحهف بضفيره سددددددافبو ٔعددددد ضيرعجه  وددددد ضولا ندددددد ضبارسجس ض:ض?;<ضيرسجس

ضت A><ض-;39:
فإردددىضااندددبضيرم ي دددا ضيرددددابل ضبشدددا ضو ي دددا ض يدددهاضيععشدددمضااحدددلض زددداياض ي ض

كعهفنودد ض غ  ثددداضيشدددا يضىيجااوددا ضف ددد  وا ضت دددّضيأرعددا وضودددٓضت دددّضعل دد ضباأرعدددا ضيإلر
لضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضتسعددازض يرعد ض كدمضيلرثداضع دىضضيرجدا فوبهددضٓضضيرم ي دا ضو ي د 

ٔي ضىيجااودددد ضعميددددمسض ثدددد ضتشسدددد ض ضيرسادددداو سضاشدددد يرددددنيكهسضف ددددهع ضيرعاكضددددهوض سدددداضتَددددٔ  ضهددددى 
ٔاضوٓضيأرعا ضي دثْض  ضيرعآر ضوعضيرعلشوا ضيرجميدمسوضفيرعخَوطضفيرسشَى ضفو  ضبنيضيرش

ٔاوددبوضفيرععاودد ضوددعضت ددّض ٔووضفي ددععساةضعردداضيرع ٔر ضتذدداض ضيرسلدد بحضددلضيجضددمضيأٍادداةضتدد
دددوضبدددنضض ٔ ض ددد ضآلضفيهدددمضفتحا  يآلم ضبددداهعهيبوض سددداضتع  سثدددْضيرقودددا ضبسثدددا ضيردددم ااضفيرثجددد

ٔ ضع ىضه ضيأهاا ض طضيرن اغوضأنثاضتل ٔيرْضيأرعا ضيرعه ضوضفيمنعااضوضفتشذ   فضياعكا ضعد
ض ضيرجدددا فوبوضردددوىضبدددنيض حددددبوضاددد ض يزدددا ضتدددداعمضع دددىضيرسذدددا   ضيرسخض ددد ودددٓض دددشعض

ضت 399:
 لضر رعدددا ضيإلركعهفنوددد ضىيجااودددا ضعدددمسوضوشثددداضضع دددىضنادددا بضيإلكسددداض كدددم ضو ي ددد ض

رعاكضدهضيرلعدبضفيواردبوضضتٔ دوعايرشاىض  ض ف ا ضيراهي  ض ساض لض  ضير عدبضضعٓيرعهف  ض
ا ضتحسدد ض راددازي ضتددداعمض دد ضتشسودد ضيرعلدد ضفير ميثدد  ضفوددٓضىيجااواتثدداضهضددلض لضبعددٌضيأرعدد
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 يزاض نثاضوحطضوشا د ضاضٓضيأ م اغضوٓضيلةضير عبضباأرعا ضوععموسضيرلع ضٓ ض سداض
ٔوا ضهمي   ضت 393:ضناا بو يإلض نثاض مضتَ عضيرلع ضٓضع ىض  كا ضاميمسضفوع 

رعع دوْضوردم ضوثدْضركعهفنود ض لضيأرعدا ضيإلضع دىيرعضشدضٓضف كم ضو ي  ضعلغض ادٔض
يرَادد إضى ضيكعذدد ضيرَادد ضوددٓضيلرثدداضيرك ضددهوضفتذدداعضيودداةضيرَادد ضبذددك ضرددْضيددد ىضرددبض
ٍ اوضف  دددث ض ٔ ددد ضفنذدددا و ضددد وض سددداض لضيرَاددد ض ودددا ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ضيردددا ض ك دددهضهض

داض دد ض  ٍ وض سدداض لضبددنضضيأاثددوسضتعَدد ض ه دد ضر َادد ض لضيععاودد ضوددعضيرعلشودد ضيرسجعسددعينخهي
 دد وضو دد ضيإلنعهنددمضفغضهبدداضوددٓضيرٔ ددا  ضيرحمي دد وض سدداض نثدداضتع سددبضيرعاكضددهضيرع سدد ضيرحمي

ٔوضوذك  ضثْضيرعم بضرح ثا ضت 393:ض  أضيرعضشضٓوضيرنبضيعس  ض  ضفا

ودده ضهدددٓضىرددىض لضوسا  دد ضيأرعددا ضيإلركعهفنودد ضيددشعكىضباإليجددا ضض رددا  يزدداض
 ضفيرعددد و وضى ض لض فتددضٓضع ددىضيأ ددهسضفيرسجعسددعوضفوددٓض بددْضودداضهللعددبضت ددّضيأرعددا ضيرسععدد

ٔو ضفإنثا ضيرم ي د ضفيرعسد ضيعَ دبضودٓضيرادهوضىيجداوض ف دا ضيا د ضردبضفروذدعهض يرحواسضيرض
 ضثدداضبارهيهدد ضفيم ددعسعااوض كانددمضيأرعددا ضيإلركعهفنودد ضو  ودد ضرع ددّضيرحاادد وض ددنرّضهللددمض
ٔ ضيرذددده ا ضيأاش وددد ضبردددشاع ضوعِدددْ ٔ ددد ضير اددد ضيإلنج ضو ددد ضهضدددلضتلددد ضيأرعدددا ض ا دددمسضتل
ٔعدداضوددٓضيراثددْضرع ددّض يأرعددا ضبار ادد ضيإلنج ضو دد وضفي ددعسهي ضير عددبضاع ددّضيأرعددا ضيخ ددىضن

 لضبعٌضيأاشاغضيععاوضع ىضيردع اظضاع دّضيرسادهوي ض د ضهواتدبضضىيرك سا ضيرسدعخمو وضهع
ٔوو ض هدٓو ضت ;39:ضيرض

ٔ سضيردددعمبضيرعدد ض كددم ضعددٓض دد  وا ضت ددّضيأرعددا ض لددمض  ددو ضع ضثدداضو ي دد  ودداض ضندد
ا  ددد ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ض اندددمضيردددد بض ددد ضبعدددٌضيرسآ ددد وض لدددمضي تاَدددمضع دددىض لضوس
يلةضيرخسد ضفير لثضٓضعاوا ضيأيضهسضبازوياوضيرد ٔ ضيرعشود ضفي تادااضضيأرعا نعا جضبنضض

وعمةضاهي ْضيرلع ضفيمغعرا ضفيمععميغي ضيرخَضهسض  ضيرعميمضوٓضيرسجعسعا وضفيرلا دْض
عشددد ضيردددنبضتعه دددبضف دددا  ضيإلعدددل ض فضيأرعدددا ضيرسذدددعه ض ددد ضاسودددعضبدددنضضيردددمفةضبدددٔضير

ٔياضيرعدددد و ضفيرسععددد ض ٔعدددا ضودددٓض نددد يإلركعهفنوددد ضف دددعْضتلميسدددبضر ٍاددداةضفيرسدددهيبلضٓضبرددداعبضن
ضت =33: يردعمو
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 موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابكة:

بعددددمضي ددددععهشضيرااهددددلضر م ي ددددا ضيردددددابل ضيرعدددد ضيععشددددمضااحددددلض زدددداياضيأرعددددا ض
وددٓض  د ضيرذداا ضفيرسددهيبلضٓض د ضوجعسعدا ضوخع ادد وضيسكدٓضتحميددمضضا  دعثافوسيإلركعهفنود ض

ٔ ددعضيرم ي دد ضيرهيبشدد ضع ددىضيه َدد ضيرم ي ددا ضيردددابل ضبددارشِهضىرددىض بعدداوضوذددك  ضيراحددلض و
يرحارودددد وضفيرعدددد ض  ددددو ضع ددددىضيأبعدددداوضيماعسا ودددد ضفير لالودددد ضرسسا  دددد ضيرذدددداا ضر رعددددا ض

ضيإلركعهفنو ض  ضيرسجعسعضيرسرهب 
 ت الشظرية لمعب:التفديرا -3

 لظاهرة المعب وتفديراتها الشظرية سهزانا ميمر 3-1
ٔاو ضع ىض ندب ٔر ٔزيناضوض هضر عبضوٓضيرشاهو ضير ض أندبضوشدبضضاضمضادمفضردص ضضتشِهض 

ٔاوددد ض ٔر دددا  ضير ض يردددش ضتردددشوااضياٍ ددداضباععادددا ضضوشعسوددداضىردددىض نسددداطضيردددد ٔ ض ي ضيرُٔ
ٔ ضضيرسععهبضاثاوضهضشساضيعوبضتساث ضيرد ٔ ضاضشثْض د  يرحدارعضٓضىردىض  عداةضبعضشثداوض دارثج

عاوبض ف ٔربضع ىضيروابضٍف ٔيلضنادبوضيفض  ضهر ندد بضف دسالضضو لضياضمض  ضهساي ضيرحض
 وشبوضاضشساضمضيكٔلضر زه ضفيرعٌضفيرعثميمضفيرسرا ع ض فضيرسَا وسضيرعد ضتحدمبض ثشداغض

ٔ دمضيرحا دا  و   ضف  دمفضودٓضيأورد ضيرسعاهد ض د ضير  دهض ندبضودٓضير عبض بضوٓضبدنضضيرُٔ
ٔيايرسحعس ضوٓضتكدٔلضتاا دض ضرعدبضيم ععد لضبدنيضير عدبض وضفضاةضوخع اد ضعشدبضوخع د ضيأند

ا  ضرعىض  ضوجام ضياعسا ود ضوعضشد وضيسكدٓض لضتعدهيف ضودٓضت دّضيرعد ضتنرد ض ٔ ضأُ يل
ٔبضيررمي ا ضلوساضاضشثْضىردىضوعدا  ضيرددوَهسضيرعد ض اضٓض عزاغضيرجساع ضيماعسا و ضفتل

هضير عبضىمضعٓضٍه دىضيمعدهيبضيماعسا ود ضفغضهبداضودٓض دهف ضتكاوضتشحرهض  ضنَا
يركددا وضفوعددا  ضيردددوَهسضمضتعددمضوددٓضير عددبض دد ضردد غوض ودداضرعددبضيم ععدداةض دد ضهددمض يتددبض

ٔاوددددد ضوخع اددددد ضعسددددداضيكدددددٔلضر عدددددمفيلضودددددٓضوشدددددا ع ٔر ض وض دددددهوضلوكدددددٔلضردددددبض  ا ددددداضوشدددددا عضاض
:@>:9A@> ضت

ٔاوددد ضشااددد ضرشددداض لضناحدددلضعدددٓضيمٍدددلهضيفتعدددداغةضوض دددهضرسدددا يض ٔر دددا  ضاض عدددٓضُف
ٔي د ض ٔاوضفت ٔيلض فمضع ىضيرشد ٔوضاشاعضع ىضيرحض ٔبضمضيع ر عب؟ض همساض الضوجهوضناتجضثان
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 واجلامعي

 

ٔاود ض ٔر واد ضير ض وض هضتادضهضفاث ضيرشِهضت ّض علدٔة:ضمضيعشد ضوَ لداضيلضيرعاكضدهض د ضيرُٔ
وادد ض ددحوح ضبارزددهف سوضف  ضددهيضودداض ددالضرعددبضيم ععدداةض عع ددهضير عددبضتعشدد ض لضت ددّضيرُٔ

اضر راا ضرعع وْضوثا ي ضيرلعاةضفيررضمضفيتلانثاوضفركٓض  ا ضوٓضيرسعدهفبضيآللض لضنا ع
رعدددبضيم ععددداةضبارشددددا ضرعدددموضودددٓضير دددميوا ضيسكدددٓض مضيكدددٔلض دددهف  اضع دددىضيإلٍدددلهضى يض

واعبضب ضتع ْض فضىتلالضهه ا ضيرعمفيلضفيررضم ضت<@9A:<@ وض هوكانمضُف

ٔ دد ضيرسَ لدد ضبارشدددا ضر الدداغضضفتددهاضوض ددهضينددبضيدددعاعمض لضتكددٔلضرسشارددطضير عددب يأفر
ٔاود وضفركدٓضردٔضودش ضبدنمغض ٔر ع ىض ضمضيرحواسضوضهعد ضردٔض اندمض ي ضنادعضودٓضيرشاهود ضير ض
ٔيضير عدبض ٔ ضرسا  د ٔ ضيركدا  ضوفلضبسد ٔمضودٓضيرردح ضفيرادنيغضيرجضدمضفيرشد يمٍاداةض دم يضوعلد

ٔعدا وض دالضر ٔاوضفركالضرميثْض ك هضيرخ هي ضتش ثدْضيتردام ضودعضك ضهيضب ك هض م ضوٓضيرعش
ٔع  ضت <@A3:9A: وض هوضيركاا ضيرنيٓضتكٔلضيبعساواتثْضوعش

وددٓض لضثسدد ضتدد ثضهضضLillardرلددمضينَ لددمضوض ددهض دد ضنِه عثدداضف لدداضرسدداض رددا ضرددول وض
 لضييعل ا ضيرعاوي ضيماعسا و ضتحموضضك ضهضر  ض  ضيماعسا و ضع ىضير عبوضهضلض  ه 
فتذددضهضضوةض دد ضير عددبضوددعضبعزددثْضيردداعٌىرددىضهددمض  ضددهضيرسددماضيرددنبضيردد ضىروددبضيأٍاددا

 يض اندددمضيردددمفي عضىلضيردددد ٔ ضيراذدددهبضبدددٔض ودددهضوعلدددمضر اايددد وضفتعدددداغةضعسددداض وض دددهضىردددىض
يماعسا ودد ضيدددعْضتع سثدداضيدددلةضير عدددبوض فضودداضى يض دددالضير عددبضبدددٔضيردددنبضيددعْضتعس دددبضعدددٓض

 ردّضضاابد ضع دىضبدنيضيرددنيةضفتع دىضع دىض لىٍه ىضيرمفي عضيماعسا ود ؟ضفركشثداضمضتلدم ض
هددمضيمهعسددارضٓض ضثدداض لضيدددعاعمضيمهعسدداةضيآليددهضيردددنيةضيعددمض زددو ضغاوزدد ضمضيسكددٓضأ

ضت Lillard,2013:158-159 ايضتاو ضي عاعاو ض

يماعسداع ضيددوويوضضفمشداغضع دىض ردّض  ددمضوض دهض كهتثدداضيأ ا دو ضهدٔةض لضير عدب
ٔينو ضيأيهاوض اأفموضمض ٔياضيرحض  ضبعزدثْضبارزهف سضىرىض دهضي ج ففلضع ىضعكىضيأن

ير دميوا ض د ضت دّضيرسهه د تض سداضمضتعسدمضاساعدا ضضيراعٌض فبٔضيأوهضيرذا عضعشمضبا  
يرع ددبضعشددمضيرسددهيبلضٓضىرددىضيمنلزدداشضيرعشودد ضع ددىضبعزددثاوضفركددٓضير شدداغضيماعسدداع ض

ٔهاضف ك هضتحميم ض ض(.Zosh et all,2017:8 ضيرجساعا ضير عبضيرا ض ك هضف 
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ٔ د ضبارشددا ضوض هضض ه مف  ضتحميمباضرسعشىضير عبض اضٓضيرشذاطضيردنبضيكدٔلضردبض فر
ٔيلضفمددضٓضيرشذداطضيرددنبضيسددا  ضهضشسدداضم يجدمضيإلندددالضردد غضياع ددبوضضرإلنددالضفهعدد ضر حضدد

ٔبضضىنبضبنيضبدٔضيرسعشد يضهضبفتر ضيأ يرحقولد ضر عدبوضفترد ضير عدبضب ندبض د ٔ ضيشَد
ع دددىضتشدددا ٌضُدددابهبض ثدددٔضي عكذدددابضرسددداضبدددٔضوددد رٔبوضفودددهيلضع دددىضوددداض  دددا ضتحدددمض

شاضباراع وضفعمفيلضفوبضفاشىضبلضاسااوضفيبعوابضر ذ غضف  ٔ ضياعسداع ضغضدهض وَهت
ٔع ضوذدددددددعه ض فضا شددددددداغضياعسددددددداع وضفيوعددددددداغضمضيلردددددددمضبدددددددبضيرخدددددددميا ضوحدددددددموضاشذددددددداطضنددددددد

 Pyle,2018:7 ضت

 نظرية الحزهر االجتساعي  3-2

ٔ ضيماعساع ضىرىض  ض ٔوضنذ سضنِه  ضيرحز  ,Williamsضوٓضفرواووضف ه دمتع

and Christie9 ضA?>ضيماعسداع وضف ردّضرذده ضتد ثضهضف دا  ضضت ٔ   د ضنِه د ضيرحزد
ٔوضيماعسدددداع ض  ٔادددد ٔوضيماعسدددداع توضيمتردددداةضيرددددد كو ضفيرل دددد كو ضع ددددىضير ٔادددد ٔوسضير ضادددد

ٔ ضيماعسداع ضخع  ض  ضو ا ضيرحزدرلمضي عه اضفرواووضف ه دع ض لضف ا  ضيمتراةضت
ٔ ضلضبددددددنضضيميعل ددددددا ضت عددددددبضوف يضوثسدددددداض دددددد ض واودددددد ضتااعدددددد ضي فض ضرشددددددا وضفهددددددمويضواثدددددد

ٔ ضيماعسدداع ضباععاددا ضيلضف ددا  ضيمتردداةضيسكددٓض لضتحددموضٍه لدد ضتااعدد ضيرشددا ض يرحزدد
ٔي ددد ثْضودددٓضفاثددد ضنِدددهبْوض ارشدددا ضيشِدددهفلضىردددىضبعدددٌضف دددا  ضيإلعدددل ضع دددىض نثددداض ضفت
ٔ ضيماعسداع وض اراضدمئضع دىض د ض ضيرس داةض ف ض  ضر حرٔةضع ىض ع ىضو ا ضودٓضيرحزد

ٔ ضياددددٔض ٔعدددداضوددددٓضيرحزدددد ضيددددهاضوععسددددمسضع ددددىضيررددددٔ ض لددددط هضف ددددض  ضىعلوودددد ضيحلددددىضن
 Lowenthal,2009:3 ضت

ٔ  ض ٔ ضيماعسداع ضأ دابضيس د ضضShortفيلةضناىضيراعهسضتحمبضر عدٓضيرحزد
ٔيغض كدالضيترداةض هار ضوٓضاهفزضيرذخًض ثشاغضعس و ضيرعااع ضيرس ش ضع ىضيمترداةوض د

ٔ  ضادضٓ ٔ  د ضضراِ ض فضغضهضراِد ض دا ْضع دىضيمترداةضيراردهبوضف مدطضرد يرحسوسود ضفيرا
ٔوضيماعسداع وضف د ض ٔاد ٔ الضيعدوزيلضودٓضير ٔ ضيماعساع وض ثنيٓضيرد    ضتذكض ضيرحز

ٔ ضيماعسداع وضف غدْضض339:عا ض ٔ بضوعكاود ضر حزد ي عه ض  ضوٓضوينذا ضفآيهفلضنسد
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ٔ داضفآيدهفلض ٔ ضيماعسداع ضغضدهضفي د وضفبدٔضوداضو دعض د ضودٓضاض ٔ ضيرحز  رّضُ ضواث
ٔض ٔ ضيح دددٔلضع دددىضتٔ ددددو ضيرساثددد ٔيض لضيرحزدددد  ضفتردددشو ضيرععددددا   ضيرسخع اددد وضف ف دددح

ٔ ددددعض ٔيادددمضيرسذدددعه ضفيرعذددددا  ض ددد ضيرس يماعسددداع ضيددددعشمضىردددد ضعس ودددا ضثلثددد ضفبدددد :ضيرع
ٔع ضيرسعااوة ض  ضتRettie,2018:1فير

ٔ ضيماعسداع ضودٓض كدهسض لضو اد ضيرعااعد ضيماعسداع ضاددضٓضفتشَ دىض نِه د ضيرحزد
ٔ ض  دهيوضيرجساعد ض ثشداغضعس ود ضيمترداةضلو ٔوض فضيرحزدد ٔاد ٔ د ضع دىضو اد ضير سدداضاضدشثْضتع

ٔ ضيماعسددداع ضركددد ض دددهوض ددد ضضيماعسددداع  أ دددهيوضبدددنضضيرجساعددد وضف عشددد ض ردددّض لضيرحزددد
ٔي دد ضف هدددا ضٍددهيبضيأيددهاضبسددماضتااعدد ضبددنيضيرذدده ّوض ارعااعدد ض يرجساعدد ضوعشدداضضيرع

ٔويضفبدنيضوداض كدمضيرنبيماعساع ض ع ودبضضيدعْضع دهضيإلنعهندمضيسكدٓضيرشِدهضىرودبضأ دابضفاد
ٔيل ٔنافي ويشداضض339:عدا ضضSwan Danchak&ضضك ضوٓضوينذا ضف د ضGunawardenaا

ضتLowenthal,2009:3  ;33:عا ض

 Liam etفوٓضثْض  لضت ّضيرشِه  ضته وضع ىضت ثضهضف ا  ضيإلعل ضع ىضيأ هيو 

all,2001:154تضف رّضاثمبض  مضٍ وع ضبنيضيرعد ثضهض د ضتذدكض ضيرعااعد ضيماعسداع ض
ضيرشِه ددد وضف دددمض كدددم ضتKevin,2000:2  دددا ضيماعسا وددد ضادددضٓضيرسعاددداع ضٓفوعدددْضيرعل

ٔي ددد ضيماعسددداع  ٔي ضيرع ف ردددّضودددٓضيدددلةضتاعضددد ضوف ضيمترددداةضيراضدددهضضع دددىض بسوددد ض شددد
ٔياددمضيرجدددمبضر  ددهيوضف ؤ دد ض دد ضوشثسدداضر يدده   & Tanisراِدد وضباإل ددا  ضىرددىضيرع

Postmes,2003:677 ضت

ٔ ددمضيرددهيبٓضكسدداضتن ددمضت ددّضيرشِه دد ض يزدداضع ددىض لض ف ددا  ضيإلعددل ضيرحمي دد ض دد ضير
ٔ ضيماعسدددداع ضرسدددددعخمووب ٔياددددمضفيرحزدددد ٔ هضو اددددا ضعارودددد ضوددددٓضيرع  & Kali ضتدددد

Johnson, 2002 : 296وضف رّضوٓضيلةض م سضت ّضيرٔ ا  ضع ىض دشاع ضوجدام ضت
ٔي د ضيماعسدداع  ٔعد ضر ع وضف عهتددبضتGunawardena & Zittle, 2002:126 وعش
ٔي وضع ىض رّضز اوسضيرعااع ضيم اعساع ض  ضيمتراةضاضٓضيأ دهيوضيرسددعخموضٓضرثدنضضيرلشد

ٔي ضفوماضت ثهبْضاثا  ضفوٓضيلرثاضيسكٓضتحميمضو ا ضيرعااع ضاضٓضيرسدعخموضٓضرثنضضيرلش
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فف لدددداضرثددددنضضيرشِه دددد ض دددد لضيمترددددام ضيرحمي دددد ضتسددددا  ضوف يضوثسدددداض دددد ضتذدددددكض ض
ٔي  ضع هضعس وا ٔ ضيماعساع ضر سعااع ضٓض  ضاض ا ضيرع  ضيرعع وْضفيرعع ْوضىمض لضيرحز

ٔ مضيرنبض دالض  رّضيرمف ضتعاُْضعشمضيمنعلاةضىرىضير ض  ضيرسععسمسضع ىضيإلنعهنموض ا ضير
ٔي ددعض فمعددمضضيراع دد يععلددمضلوددبض لضيرعااعدد ضيماعسدداع ضع ددهضبددنضضير ض دد ضرددبضهددمفووضىمض لضير

ٔيضىردىض لضيرعااعد ضي ماعسداع ضيمنعذا ضيرك و ضرإلنعهنمض ث دمضيرعكدىضودٓض ردّوضفي رد
 Bickle et ضع هضت ّضير ض  ضيسكٓض لضيحِىضبلم ض  ضهضودٓضيرخرٔ دو ضفيرذخردو  

all,2019:384ضت
ودددٓضيرم ي دددا ضيرسعشوددد ضبارعااعددد ضيماعسددداع ضع دددهضرددداك ضضيرك ضدددهف دددمضي دددعخمومض

ٔيغضت ددددّضيرعدددد ضتددددهتاطضباأرعددددا ضيإلركعهفنودددد ض فضيإل نعهنددددمضع ددددهضير هوجوددددا ضيرسخع ادددد ض دددد
ٔي دددد ضيما ٔاضوددددٓضيرعااعدددد ضع ددددهضيرسجعسددددعضيإلعسدددداع وض فض بذدددداكا ضيرع  عهي دددد وضبضندددد

ٔ ضيماعساع ض  ضتح ض ض زاي اضيرعااع ضيإلندان ضي عخمومضت ّضيرم ي ا ضومي ضيرحز
ٔي ويشدددددانعهنددددموضف دددددمضي اعدددددمضع ددددهضرددددداكا ضيإل ٔن ت دددددّضضGunawardenaضرددددا رٔ ضىلضا

ٔتهوض علشوددددا ضيمتردددداةضيرك ا دددد ضىرددددىضيرشسددددٔضيرثا دددد ضرإل نعهنددددمضفيمترددددام ضع ددددهضيركس ضدددد
يرحمي  ض  ضوجاةضيرعع وْضفيرعم  بضف نِس ضيررٔ ضفيراضمئضيرعااع و ضثشا و ضيمتجاضضيرع ض
ٔاددبضفيإليسدداغي ضفن ددهسضيررددٔ وضي ددىضوشايددا ضياعسا ودد ضوخع ادد ض تدددس ضاشلدد ضتعددااضهضير

ٔي دد ضفينسدداطضيرعاا ٔياثدد ض يرعااعدد ضتساودداضعددٓضيرسشايددا ضيرعل ضميدد ضر ع عدد ضيرلا سدد ضع ددىضيرس
ٔ ضيماعسدداع ض ٔاددبتوض دد ضت ددّضيرسعَوددا ض عَددمضرساددانوْضيرحزدد ٔاددبضر  يرساارددهضع ددهضير
 دددددددم سض  ضدددددددهسضع دددددددىض ثدددددددْضفتاددددددددضهضيرعااعددددددد ضيإلنددددددددان ضيرلدددددددا ْضع دددددددىضيمترددددددداةضع دددددددهض

ضت Gunawardenam1995:148-149 ميإلنعهن
ٔ ضيضTuكساض اهز ضو ي  ضبددضشجضتدٔض ٔ ضيرحزد ماعسداع ض د ضتح ضد ض عارود ضوشِد

ٔ ض ٔتهوضفف دددامضيرم ي ددد ضيرحزددد ٔي دددَ ضيركس ضددد عس وددد ضيرعااعددد ضع دددهض نِسددد ضيمترددداةضا
ٔ بض د ضيرعااعد ضع دهضيإلنعهندموض دعع ْضير اد ضفعسدىضضيس  يماعساع ضب نبض يرعشردهضيرسحد

ٔ ض يرسشا ذا ض زلضعٓضيرعع وْضيإلركعهفن وض  ضت ّضيرسعَوا ضتمر ضع ىضامفاضيرحزد
ضت Hsiung Tu,2002:2ْضفتادضهضيمتراةضيإلندان ضيإلركعهفن ض يماعساع ض  ض ث
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة: -خامسا

ضضنهع الدراسة: -1

يرعح ض و وض رّضأنثاضتدعىضبذك ضضتلعضبنضضيرم ي  ضتحمضوِ  ضيرم ي ا ضيرٔ او 
  ا دددد ضىرددددىضف دددد ضفتح ضدددد ضيأبعدددداوضيماعسا ودددد ضفير لالودددد ضر رعددددا ضيإلركعهفنودددد ضاددددضٓض

  رذاا ي
 :مرادر البياناتض-2

ٔ ضهضير وانا :ضضيرااه  ضيععسم  ٔ ضهضير وانا ضع ىضورم  ٓض  ا ضضٓضرع ض-  ضت
 السردر األول: الدراسات السكتبية والدراسات الخاصة: -أ 

بنيضيأ  ٔ ضباهشضيرععدهبضع دىضيرسادانوْضفيرععه ادا ضيرشِه د ضيرخا د ضضي عخم 
ٔ ضير عددددبضف يزدددداض ٔ ضيمبعدددداووضف بددددْضيإلركعهضضفيأرعددددا بساثدددد ٔ ضيرذدددداا ضفواثدددد فنودددد ضفواثدددد

ضيرسميي ضيرشِه  ض  ضو ي  ضير عب 

 السردر الثالث: الدراسة السيدانية: -ب

ٔعددد ضودددٓضيرم ي دددا ضفيأبحدددابضيرددددابل وضت دددضٓض لض ودددٓضيدددلةضيمٍدددلاضع دددىضوجس
ٔاوعِسثدداض ددمضتشددافةض ٔبضفيرشاددد ض لددطضيرم ي دد ضوددٓضيرجانددبضؤ دد ىرددىضضوضوفلضيرشِددهيرعهمدد

يماعسا و ضيا  ضيرم ي ا ضيرعهمو ضبا دع شاغضعدموض  ضد ضادميضودٓضيرم ي دا ضيرعد ضيأبعاوض
  دددوضع دددىض كدددهسضيإليجااودددا ضفيردددد  وا وضفع دددىض ردددّض لدددمض اددده ضيرااهدددلضو ي ددد ضوضمينوددد ض

ٔعدد ضوددٓضيأبددميبض ي ضيرَددابعضيماعسدداع ضيرسددهتاطضضبددم م وددٓضيلرثدداضىرددىضتحلضددىضوجس
ضباأرعا ضيإلركعهفنو  

ضض:مشهج الدراسة -3

فبدٔضودٓضبارعضشد وضضماشهج السداا االجتسااعييععسم ضيرااه  ضبذك ض  ا  ضع دىض
 يرسشابجضيرع ضيذوعضي عخميوثاض  ضيرم ي ا ضيرٔ او ضيرعح ض و  
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  أدوات البحث: -4

و دددددد ضيم ددددددع والضيأويسضيأ ا ددددددو ضر حرددددددٔةضع ددددددىضير وانددددددا ض :االسااااااتبيان 4-1
ٔوضيرعارو :يرسضمينو وضف مض اومضيرااه  ضاعرسوْضي عاان ضتكٔض  نمضوٓضير ش

      ضر  وانا ضيأفرو  ض;ض -
     ضهٔةضوحموي ضير اا   ضAض -
 ادددا سضتٔ ددد ضوفي دددعضوسا  ددد ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ضفيرسكا دددبضيرعددد ضض<9ض -

 يحللثاضيرذاا ضوٓضوسا  عثْضرع ّضيأرعا  
  اا سضيراعمضير لا  ضرسسا   ضيرذاا ضر رعا ضيإلركعهفنو  ض9Aض -

 :االستبانةترسيم  4-2

 اوددمضيرااه دد ضبددامٍلاضع ددىضعددموضضف ددعضيم ددعاان ض دد ضرددك ثاضيأفرددى:ض9-:->
ك ضددددهضر اايدددد ضوددددٓضيرم ي ددددا ضيردددددابل ضيرعدددد ضبح ددددمض دددد ض زدددداياضيأرعدددددا ض
يإلركعهفنودددد وض زددددلضعددددٓض رددددّض اوددددمضيرااه دددد ضبعسدددد ضعددددموضوددددٓضيرح لددددا ض

ٔعدد ضوددٓض>يرشلاردو ض  ضٍددل وسا  د ضت ددّضيأرعددا ضوددٓضضه لددا تضوددعضوجس
رععدددهبضع دددىض  زددد ضيضٔبضفيرجددداوع وضف دددالضيرثدددمبضودددٓض ردددّيرعع دددوْضير دددان

بكدد ضضيرلع ددضٓف ددالضعددموض وٍْه لدد ضررددواغ ض  دد   ضيم ددعسا سضبارشدددا ضرثدد
ض مع ضٓتض=-;ا د ض 

ضابادهشضيرععدهبضع دىضودمضرل دعاان اهيغضييعاا بضيرردمهضفير ادا ضىتْضض:-:->
وضفبد ضفيررلهو ضرقوا ضيرساعدهشضقوا دبضيم عممةع ىضضيأويسض م سضبنضض

ييعادددا ي ضتجدددهبضبعدددمضتردددسوْضي دددعسا ي ضيم دددع والضف  ددد ضاسدددعضير واندددا ض
ٔي ضيراع و ضرجسعضير وانا   ضتسثضميضأاهيغضيرخَ

ٔيبهض فضيردسا ض:ضيررمهض9-:-:-> يثمبضييعاا ضيررمهضىرىضيركذ ضعٓضيرِ
 فضيرخرددا ًضيرعدد ضيجددهبضيراحددلضوددٓض ا ثدداض بض لضيم ددع والضيقددوىضودداض
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ٔمدد وضياعددهشض لضيقودددبوضفر ع ٔوددا ضيرسَ  ٔ هضيرسع   كددمضوددٓض لضيم ددع والضيدد
اضشسدددداضيثددددمبضييعاددددا ضير اددددا ضىرددددىضقوددددا ضيتددددداهضيإلاابددددا ضع ددددىض  دددد   ض
يم ع والوضف عع هضييعاا ضير اا ض هف بضأبضي ع والوضفركشبضروىضاميلض

ضعٓضييعاا ضيررمه 

 بعدددددددهشضيم دددددددع والضع دددددددىضعدددددددموضودددددددٓضض يرااه دددددددضميرردددددددمهضيرِدددددددابهب:ض اودددددددض
ف ددمض  دداه ضبددنضضيرعس ودد ضضوتضوحكسددضٓ=م دديضعددموضيرسحكسددضٓض وضفضيرسعخررددضٓ

ض يرااه ددضمع ددىضعددموضوددٓضيرععددميل ضفيرسلهِددا ضغايدد ض دد ضيأبسودد وضف ددمض اودد
ب اهيغض ا  ضيرسلهِا ضفيرععميل ضيرع ض اميباضيرداوسضيرسحكسٔل ضفينعثىضىردىض
ف ددددددعضيم ددددددع والض دددددد ضرددددددك بضرددددددابضيرشثددددددا  ضتسثضددددددميضرعَ ولددددددبضع ددددددىضيرعضشدددددد ض

ٔم  ضف مضيم ع َل و ضر ع كمضوٓض م تثاضفوماض لهضعثاضرجسعضير وانا ضيرسَ 
ع ددىضاسوددعضيرااددا ي ضيرعدد ضتعددم ضندددا ضيتادداهضيرسحكسددضٓضع ضثدداضض يرااه ددضم بلدد
A3 %ض

 تدددداهضيردددميي  :ضتدددْضيرعحلدددىضودددٓض دددمهضيمتدددداهضيردددميي  ضرل دددعاان ض دددمهضيمض
ٔ ضيرنبضتشعس ضىرودبو با دعخمي ضوعاود ضضفوحاف باضفوماضي تااطض  ض اا سضبارسح

تضفتهيفهددددمضوعدددداول ضيم تاددداطضودددداضاددددضٓضPearson's R ضيم تاددداطضاضه ددددٔلض
 3 >@Aضضت==@ 3ض-ض ٔ تض>A3 3ض-@@? 3وضف يأبعددددددداوضيماعسا وددددددد رسحددددددد

ٔ ض ٔ دد ضيأبعدداوضير لالودد رسحدد ٔاضوعش وضفاسوددعضبددنضضيرقددوْضويردد ضىهرددا واضعشددمضودددع
 ددعاان ضفيرااددا ي ضتضوسدداضين ددمضع ددىضيرعسا ددّضيرددميي  ضرسحدداف ضيم39 3ي  دديض 

ضيرسهتاَ ضاثا 

ضوعاودد ض يرااه ددضمفر ع كددمضوددٓضثاددا ضيم ددع والضي ددعخموضثاددا ضيأويس:ض:-:-:->
وضف دددمض ذددد ضنعوجددد ضيميعادددا ضيلضCronbach's Alphaيراددداض هفنادددا ض

ٔ ض ٔ ض>A9 3ا ادددمض ضيأبعددداوضيماعسا وددد وعددداول ضير ادددا ضرسحددد تضفرسحددد
ٔر ضىهرا وا تضفب ضوعاول ضثاA@ 3 ضير لالو ضيأبعاو ضا ضوهتاع ضفول 
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 عيشة الدراسة: -5

ٔ ضيراحدددلضودددٓضمع ددد ضيأرعدددا ضضيرك ضدددهيضرغودددا ضنِدده ض ودددٓضير واندددا ضيرسعع لددد ضبجسثددد
ٔبضفيرجداوع وض لدمضيٍده ضيرااه د ضىردىضيمععسداوضع دىض يإلركعهفنو ضوٓضٍل ضيرعع وْضير دان

ض3@;يضهجسثداض   ٔ ضيرسعايش ضيرعسمي وضفودٓضثدْض اودمضيرااه د ضبحددبضعضشد ضعسميد ضا د
ٔ  ف دمض اودمضيرااهدلضاعردسوْضيم دع والض ىركعهفنو د ٔاداةض د  اتضبامععسداوضع دىضوشرد ضا

Googol Formٔاضودٓضيم دع وانا وضثدْض اودمضيرااه د ضاشذدهضض يرسعخررد ض د ضبدنيضيرشد
ددددل ضااوعدددد ض  ٔ دددد ضٍف اراددددا ضيرسددددمي  ضير ان ويسضيراحددددلضوددددٓضيددددلةضاهفمددددا ضٍددددل ضٍف

ٔ وضوحا ِ ضي ٔلو ضبذ ضٓضيرك ٔلو وضفلوساضي  ض بْضيرا ًضعضش ضيراحل:ضيرسش ضرسش

 ( أهم خرائص عيشة البحث1جدول )

 الشدبة السئهية التكرارات الخرائص البيان

ٔا ضيرش
 ٔ  63.2 240ض  

 36.8 140ضىناب

ٔاضيرعع وس  ضيرسدع
ٔبض  38.4 146ضثان

 61.6 234ضااوع 

ض
ضيرا  ضيرعسه  

 29.5 112ض ش ض@9   ضوٓض

 25.8 98ض3:ضىرىض   ضوٓض@9وٓض

 44.7 170ض::ىرىض   ضوٓضض3:وٓض

ٔي عض ٔاضا ٔزعمضعضش ضيرم ي  ضهدبضيرش ٔ ضف: ;<  ضت ٔ  @ <;%ض   ض%ضوٓضيرن 

ٔي عض ٔاضيرعع وس ضا ٔزعمضعضش ضيرم ي  ضهدبضيرسدع ٔبوض> @;  ضت %ضوٓضٍل ضير ان
ض%ضوٓضٍل ضيرجاوع  :< 9<ف
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ٔي عض ضا ضيرعسه   ضيرم ي  ضهدبضيرا   ٔزعمضعضش  ضت ض@9%ضتل ض عسا بْضعٓض= A:ب 
%ضتلعض? >>%ضواضاضٓضثسانو ضعذهضىرىض   ضوٓضعذه ٓض ش وضف@ =: ش وضف

ض عسا بْضواضاضٓضعذه ٓضىرىضيثشضٓضفعذه ٓضعا  

 حرائي لمبيانات:التحميل اإل -6

تضرعح ضدددد ضير وانددددا ضSPSSهرددددا  ض  ضيرااه دددد ضع ددددىضاهندددداوجضيرعح ضدددد ضيإليععسددددم
دضف ددمضيععسددم ضيرااه د ضع ددىض  دد ٔ ض ويسضيم ع والودضع ضثداضوددٓضيددلةضيرسعحردد يرسضمينود ض

وض==ضد" في ىضبذمس"ض  ضف عضيم عجابا وضي م ضبنيضيرشسطض يرقوا ضير وكا ت ضيرخسا  ض
ض  ض9=ضد"   ٌضبذمس"ضف شعث ض 

ضيععسم ضيرااه  ضع ىضيرسعاول ضفيميعاا ي ضيإلهرا و ضيرعارو :هذا وقد 

ضوعاو ضاضه ٔلض ض-
ضوعاو ض رااض هفناا ض-
ضيرسعٔ طضيرحداا ضفيمنحهيبضيرساوا ب ض-
ض تضt- test ضهضييعاا ضيراهفضض-

 مجاالت الدراسة: -7

اراا ضيرسمي  ضتْضتَ ضىضيرم ي  ضض:يرسجاةضيراذهبضض9-? يرسضمينو ضع ىضٍل ضٍف
اراا ض  وا ض ٔلو وضفع ىضٍل ضٍف ضبسحا ِ ضيرسش  ٔ ٔ  ضبسميش ضر ضٓضيرك ير ان

ٔلو   ضااوع ضيرسش

ضيرسكض:-? ضفب ضيرسجاة ٔ و ضيرك ضر ضٓ ضبسميش  ضيرسضمينو  ضيرم ي   ضتَ ضى ضتْ ان :
ٔلو  ض يرعا س ضيإلوي   ضرسحا ِ ضيرسش

ض3:9:يرسجاةضيرووش :ضتْضتَ ضىضيرم ي  ضيرسضمينو ض  ضيراعهسضوٓض فةض  هييهضض;-?
  3:9:ىرىضنثاي ضوائض
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 نتائج الدراسة  -سادسا

تسيز بيئة األلعاب اإلجابة عمى الدؤال األول : ما أهم الخرائص التي   -1
 اإللكترونية؟

رإلاابدددددد ضع ددددددىضبددددددنيضيردددددددنيةض ددددددسشمضيرااه دددددد ض ويسضيراحددددددلض يم ددددددع والتضتدددددددع ض
  ددددد   ضترددددد ض ددددد ضوجس ثدددددداضاض ددددد ضيأرعدددددا ضيإلركعهفنوددددد ض دددددد ضوجعسدددددعضيراحدددددلوضفلوسدددددداض
ي دددد ضتعددددهشضيرااه دددد ضرشعددددا جضيرم ي دددد ضيرسضمينودددد ضيرعدددد ضتردددد ضت ددددّضير ض دددد ضع ددددىضيرشحددددٔض

ضيرعار :
 عاب اإللكترونيةأنهاع األل 1-1

 )*(التي يسارسهنها( تهزيع أفراد عيشة البحث حدب أنهاع األلعاب اإللكترونية 2جدول)

التكرارات  أنهاع األلعاب
 ك

الشدبة 
 السئهية %

ٔ  ضنايم   20 5.3 

ٔو  3.2 12ضك

 1.1 4  ف هضفيتي

 12.4 48 لواا

 61.1 232ضااج 

 1.6 6ضوايٓض هي م

 15.2 58 وف بضيأ اٍضه

ٔا  %100 380 يرسجس

                                                           
ٔثضٓضبارجسعضواضاضٓض ك هضوٓضييعوا  ض *ت   س ضر ساح
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األبعاد االجتماعية والجكافية لأللعاب اإللكرتونية بني الصباب: 
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 واجلامعي

 

لضبشا ض داعض رعدا ضيسا  دثاضيرذداا ضودٓض  دهيوضعضشد ضضددتض :تِثهضاوانا ضامفةض 
%وضي ضثددداضرااددد ضوف بض9 9< ددد ضولموددد ضت دددّضيأرعدددا ضرااددد ضااجددد ضاشددددا ضضاددداغيرم ي دد وض
ٔ  ضنايددمضاشدددا ض< :9%وضثددْضراادد ضلوادداضاشدددا ض; =9اشدددا ضضيأ دداٍضه %وضثددْضراادد ض دد

ٔوضاشدا ; = %وضف د ضيرعهتضدبض< 9%وضثْضرااد ضودابض هي دمضاشددا ض: ;ض%وضثْضراا ض 
 %9 9يأيضهضااغ ضراا ض ف هضفيتيضاشدا ض

 ألجهزة السدتخدمة في األلعاب اإللكترونيةا 1-2
 السدتخدمة في األلعاب اإللكترونية( تهزيع أفراد عيشة البحث حدب األجهزة 3جدول )

 الشدبة السئهية % التكرارات ك البيان

ٔماي   يرس
289 76.1 

 يآليااو
5 1.4 

 تٔ  يرل 
72 18.9 

ٔ ى يمكى  ا
14 3.7 

ٔا ضيرسجس
380 100% 

ٔ ود ضيأاثدوسضيرعد ضيددعخموثاض  دهيوضعضشد ضيراحدلض د ض;تِثهضاواندا ضيرجدمفةض  تضن
وسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو وضفوٓضبنضضير وانا ضيسكٓضيرلٔةضب لضاثازضيرثات ضيرسحسٔةض

ٔماي تض ٔ  ضا امضضهع ضوه وضيررمي سى يرس %ضي وبضاثدازضيرلاعدٔ ضاشددا ض9 <?اشدا ضو 
ٔ ىضاشددا ض%A @9ياداوضاشددا ض%ضثْضاثدازضيآل@ :@ ف د ضض? ;%ضثدْضاثدازضيمكدىضاد

ض%> 9يرعهتضبضيأيضهضااغضاثازضيآليااوضاشدا ض
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 السدة التي يقزيها الذباب في مسارسة األلعاب اإللكترونية 1-3
 األلعاب اإللكترونيةضفي مسارسة شة البحثأفراد عي ( عدد الداعات التي يقزيها4جدول )

 الشدبة السئهية % التكرارات ك عدد الداعات
 65.8 250ض اعا ض>ىرىض   ضوٓضض:وٓ

 7.8 30ض اعا ض<ىرىض   ضوٓضض>وٓض

 5.3 20ض اعا ض@ىرىض   ضوٓضض<وٓض

 21 80ض اعا ض  ك هض@وٓض

ٔا  100.0 380ضيرسجس

اسار ضهجْضعضش ضيراحلضي ع ٔلضوداض%ضوٓضى@ =< لضضت>تِثهضاوانا ضامفةض ض
ٔ دددمضيردددنبضي عدددبضلودددبض ٔووددداوض ددد ضير %ضعدددموضودددٓضA ?9ادددضٓضيثشدددالضىردددىض  معددد ض ددداعا ضي

ٔيهددموضى ددا  ضىرددىض رددّضبشددا ض ٔ ضير %ض9 99يرددداعا ضيو ددمضعددٓضير سددالض دداعا ض دد ضيرضدد
%ضي ع دٔلض; =ي ع ٔلضومسضتعهيف ضواضاضٓض  مع ضىرىض   ضوٓض مض اعا وضف يضهيضبشدا ض

ٔووا ومسضتعهيفض ض ضواضاضٓض مضىرىض   ضوٓضثسالض اعا ضي
 السكان السفزل لمعب  1-4

 ( األماكن السفزمة لسسارسة األلعاب اإللكترونية بين الذباب5جدول )

 الشدبة السئهية % التكرارات ك البيان
 70.0 266 يرسشوة

 1.6 6 يرشاوب

 24.7 94ضيركالوبض يرسلثىت

 3.7 14ضك ضواض  ى

 100.0 380 ا مجموع
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األبعاد االجتماعية والجكافية لأللعاب اإللكرتونية بني الصباب: 

دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات التعليم الجانوي 

 واجلامعي

 

تضيأوددددددداكٓضيرسازددددددد  ضيرعددددددد ضيسدددددددا  ضودددددددٓضيلرثددددددداضيرذددددددداا ض=ئ ددددددد ضادددددددمفةض 
يإلركعهفنوددددددد وضفودددددددٓضبدددددددنضضير واندددددددا ضيعزددددددد ضرشددددددداض لضير ضدددددددمضيس ددددددد ضيرسكدددددددالضضيأرعدددددددا 

يأك دددددهضتازدددددولضودددددٓض  ددددد ض  دددددهيوضعضشددددد ضيراحدددددلضرسسا  ددددد ضبدددددنضضيأرعدددددا ضف ردددددّضاشددددددا ض
يرشددددداوبضض%وضثدددددْ? >:%ضودددددٓضىاسدددددار ضهجدددددْضعضشددددد ضيراحدددددلوضي ودددددبضيركدددددا  ضاشددددددا ض3?

%ض رددددددا فيضىرددددددىض نثددددددْضيسا  ددددددٔلضت ددددددّض? ;%وض زددددددلضعددددددٓض رددددددّضبشددددددا ض< 9اشدددددددا ض
ضيأرعا ضوٓض  ضبنضضيأواكٓ 

 تكمفة استخدام األلعاب اإللكترونية 1-5

 ( يهضا تكمفة ما يشفقه أفراد عيشة الدراسة عمى األلعاب اإللكترونية6جدول )

 الشدبة السئهية % التكرارات ك البيان

 70.5 268 شوبا 100 وٓ    
 14.2 54 اشوب 200 وٓ     ىرى 100 وٓ
 12.6 48 اشوب 400 وٓ     ىرى 200 وٓ
 2.6 10   ك ه اشوب 400 وٓ

 100.0 380 ا مجموع

ٔي عض<تٔ  ضاوانا ضامفةض  %ض= 3?تض لضيرشدا ضيراارا ضوٓض  هيوضعضش ضيراحلضا
يرذددثهوضي دضثْضيرددنيٓضيشالددٔلضيشالدٔلضودداض  د ضودداضوا د ضاشودد ضع ددىضيأرعدا ضيإلركعهفنودد ض د ض

%وضثْضوٓضيشالٔلض: >9و  يضواضاضٓضوا  ضىرىض   ضوٓضوا عضٓضاشضثاضرثه اضاشدا ضا امض
%وضف  ضيرعهتضبضيأيضهض< :9ضاشدا ضاشوبض و  يضيعهيف ضواضاضٓضوا عضٓضف   ضوٓض  معسا 

ض% < :اشوبضرثه اضاشدا ضض يرنيٓضيشالٔلضو  يضيو مضعٓضيأ معسا 

ض
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 لعاب اإللكترونية التي يسارسها الذبابمزسهن األ  1-6
 ( تهزيع أفراد عيشة البحث حدب مزسهن األلعاب اإللكترونية 7جدول)

 التي يسارسها أفراد عيشة البحث
 الشدبة السئهية % التكرارات ك مزسهن األلعاب

 53.2 202ضف ه ا  ف عاة عش 
 14.7 56 ف وا ي  وااوهي 

 18.4 70 فتاكضه تخَوط  رعا 
 13.7 52   ا و  عا  ر

 100.0 380 ا مجموع

تضٍ وعدد ضفوزددسٔلضيأرعددا ضيرعدد ضيسا  ددثاضيرذدداا ضوددٓض?تٔ دد ضاوانددا ضاددمفةض 
  ددهيوضعضشدد ضيراحددلوضفتِثددهضير وانددا ض لض رعددا ضيرعشدد ضفيرلعدداةضفيرددده ا ضتحعدد ضيرعهتضددبض

%وضثددددْض رعددددا ض> @9%ضوضي ضثدددداض رعددددا ضيرعخَددددوطضفيرعاكضددددهضاشدددددا ض: ;=يأفةضاشدددددا ض
ض% ? ;9%وضثْضيأرعا ضيره ا و ضاشدا ض? >9ااوهي ضفيردوا ي ضاشدا ضيرس
 طبيعة األلعاب اإللكترونية االجتساعية 1-6

 ( تهزيع أفراد العيشة حدب طبيعة مزسهن األلعاب اإللكترونية االجتساعية 8جدول)

 الشدبة السئهية % التكرارات ك البيان
 18.4 70  رعا ض هوي 

 81.6 310  رعا ضاسا و ض

ٔا  100.0 380ضيرسجس

تض لضيأرعددا ضيرجسا ودد ضبدد ضيأاددهزضاددضٓضيرذدداا ضف رددّض@تٔ دد ضاوانددا ضاددمفةض 
%ضودددٓضىاسدددار ضهجدددْضيرعضشددد وض ددد ضهدددضٓض لضنددددا ضيأرعدددا ضيراهويددد ضا ادددمض< 9@اشددددا ض
ض%ض لط > @9
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 الرقابة األسرية عمى األلعاب اإللكترونية 1-7

 سرية ( تهزيع أفراد العيشة حدب وجهد رقابة أ9جدول )

 عمى مسارسة األلعاب اإللكترونية 

 الشدبة السئهية % التكرارات ك الرقابة األسرية
ٔامض  اب ض  ه    53.7 204ضت

ٔامض  اب ض  ه    46.3 176 مضت

ٔا  100.0 380ضيرسجس

ٔاددمض  ابدد ضوددٓضيأ ددهسض? ;=تض لضAتٔ دد ضاوانددا ضيرجددمفةض  %ض كددمفيضع ددىض نددبضت
نو وض  ضهضٓض لضيرنيٓض كدمفيضع دىضيرعكدىضودٓض ردّض مضر رعا ضيإلركعهفضضوسا  عثْع ىض

ٔامض  اب ض  ه  تضا امضند عثْض ض% ; <>ت

 ما أهم دوافع مسارسة الذباب لأللعاب اإللكترونية؟ اإلجابة عمى الدؤال الثاني: -2

 ( تقديرات أفراد عيشة الدراسة لدوافع مسارسة الذباب لأللعاب اإللكترونية11جدول )

 البيان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 ا ثا ث 9524. 4.105 االستمتاع

 ا سادس 1.1074 3.200 الغضب غن التعبٌر

 األول 7755. 4.411 الحماس وحب المغامرات

 ا خامس 1.1404 3.626 تحمٌك التفوق على األصدلاء

 ا سابع 1.0442 3.168 أصدلاء جدد على التعرف

 ا ثامن 1.2247 2.879 ة من اللعبالحصول على مكاسب مادٌ

 ا ثاني 8226. 4.279 حب التحدي والمنافسة

 ا رابع 9775. 3.684 وجود ولت فراغ كبٌر
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تض لضبشا ضثسانو ضوفي عضف يغضيتجاضض  هيوضعضش ضيرم ي  ض93تٔ  ضاوانا ضيرجمفةض 
ضعضر اايد ووٓضيرذاا ضنحٔضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو وضودشثْضوي عدالضهِوداضاعلدميهضوهتاد

ير دان ضاداغضضتضف د ضيرعهتضدب9> >وي عضيرحسا ضفهبضيرسااوهي ضبسعٔ طضهداا ض ضفبسا
تدددض زددلضعددٓض رددّضثددلبضوفي دددعض?: >هددبضيرعحددمبضفيرسشا ددد ضبسعٔ ددطضهدددداا ض ضوي ددع

ٔيضع ىضتلميهضوهتادعضفبدْ:ضوي دعضيرهغاد ض د ضيم دعسعااض د ضيرعهتضدبضير اردلضبسعٔ دطض هر 
ٔوضف ددمض ددهي ض  ضددهضبسعٔ ددطضهددداا ضتوضي وددبض دد ضيرعهض93 >هددداا ض  تضددبضيرهيبددعضوي ددعضفادد

توضف دد ضيرعهتضددبضيرخدداوىضوي ددعضتحلضددىضيرعاددٔهضع ددىضيأ ددم اغضبسعٔ ددطضهددداا ض?< ; 
ضت :< ; 

ع ىضتلميهضوعٔ طضفبد :ضوي دعضيرعع ضدهضض-ضفعموباضثلث ض-فهر مضبا  ضيرمفي عض
واويد ضودٓضعٓضيرازبوضفوي عضيرععهبضع ىض  م اغضاموضفوي عضيرحرٔةضع ىضوكا بض

ضير عب 
الذباب لأللعاب  اإلجابة عمى الدؤال الثالث: ما أهم الفهائد الستحققة من مسارسة-3

 اإللكترونية؟
 ( تقديرات أفراد عيشة الدراسة ألهم الفهائد الستحققة 11جدول )

 من مسارسة الذباب لأللعاب اإللكترونية

 البيان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 الثامن 1.2394 2.347 لعاب الإلكترونٌة علمتنً التفكٌر بسرعة فً أي مولف األ

نمت ممارستً لأللعاب الإلكترونٌة لدرتً على التفاعل 
 مع اآلخرٌن

 السادس 1.1425 2.526

 الثالث 1.1945 3.800 خرٌنجعلتنً أحب التعاون مع اآل

 األول 1.0292 3.963 علمتنً األلعاب الإلكترونٌة الصبر لتحمٌك أهدافً

 الثانً 1.1720 4.905 تعلمت من األلعاب الإلكترونٌة التركٌز واالنتباه

 الرابع 1.2823 3.789 ساعدتنً فً موالف كثٌرة على إخراج الطالة السلبٌة 

 الخامس 1.2591 3.663 عززت من تنمٌة لدراتً الذهنٌة 

 السابع 1.2394 2.432 ساعدتنً على التخلص من أولات الفراغ السلبٌة
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ٔي دددددددمضيحللثددددددداضيرذددددددداا ضودددددددٓض99تٔ ددددددد ضاواندددددددا ضادددددددمفةض  تض لضبشدددددددا ضثسانوددددددد ض 
هدددددددبضتلددددددميهي ض  ددددددهيوضعضشدددددد ضيراحددددددلوضوشثدددددداضيسددددددد ضضيإلركعهفنودددددد وسا  دددددد ضيأرعددددددا ض

ٔي ددددددمضهردددددد مضع ددددددىضتلددددددميهضوهتاددددددعوضفبدددددد :ض دددددد ضيرعهتضددددددبضيأفةضادددددداغ ض ا ددددددمسضتع ددددددْض  
 ا ددددددمسضتع ددددددْضيرعه ضددددددوض دددددد ضيرعهتضددددددبضير ددددددان ضضتوضي وددددددب<A ;يرردددددد هضبسعٔ ددددددطضهددددددداا ض 
توضي وددددددبض دددددد ضيرعهتضددددددبضير ارددددددلضهددددددبضيرععددددددافلضوددددددعضA3 ;فيمنعادددددداضضبسعٔ ددددددطضهددددددداا ض 
وضثددددْضف ددددد ضيرعهتضددددبضيرهيبددددعضيرسددددداعمسضع ددددىضىيدددددهيبض3@ ;يآليدددده ٓضبسعٔ ددددطضهددددداا ض 

توضف دددددد ضيرعهتضددددددبضيرخدددددداوىضادددددداغ ض ا ددددددمسض@? ;يرَا دددددد ضيرددددددد  و ضبسعٔ ددددددطضهددددددداا ض 
ضت << ; ضتشسو ضيرلم ي ضيرنبشو ضبسعٔ طضهداا 

 اإلجابة عمى الدؤال الرابع: ما تأثير األلعاب اإللكترونية عمى القيم لدى الذباب؟  -4

 ( تقديرات أفراد عيشة الدراسة لتأثير األلعاب اإللكترونية 12جدول )

 عمى القيم لدى الذباب

الستهسط  البيان
 الحدابي

االنحراف 
 الترتيب السعياري 

 يرهيبع 9315. 3.863 أهمٌة لٌمة التعاون عززت ممارستً لأللعاب الإلكترونٌة
 يأفة 9585. 3.932 تعلمت من األلعاب الإلكترونٌة مع األصدلاء لٌمة الصبر

عززت ممارستً لأللعاب الإلكترونٌة منن لٌمنة الإصنرار 
 والمثابرة

 يرخاوى 1.1841 3.848

 يردابع 1.0258 3.605 نمت ممارستً لأللعاب الإلكترونٌة لٌمة االنضباط
 يرداو  9448. 3.848 ممارستً لأللعاب الإلكترونٌة لٌمة االتمان عززت

عنننززت ممارسنننتً لأللعننناب الإلكترونٌنننة لٌمنننة ال نننجاعة 
 والإلدام

 ير اوٓ 1.1969 3.489

 ير ارل 8250. 3.874 تعلمت من ممارستً لأللعاب الإلكترونٌة كٌفٌة التخطٌط
 ير ان  8406. 3.895 جازنمت ممارستً لأللعاب الإلكترونٌة لٌمة االن
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ٔينبضيرعد ثضهضيردنبضتعه دبضتض:9 ضتِثهضاوانا ضامفة تلميهي ض  هيوضعضش ضيراحلضرج
وسا  دددد ضيرذدددداا ضر رعددددا ضيإلركعهفنودددد ضع ددددىضيرقددددوْوضفتٔ دددد ضير وانددددا ض لضبشددددا ضثسددددالض
تددد ثضهي ض ي ضٍ واوددد ضىيجااوددد ضهرددد مضاسوعثددداضع دددىضفزلضوهتادددعضفاددداغ ضع دددىضيرشحدددٔض

توضي وددبض دد ض:A ;يأفةضادداغضتع ددْضقوسدد ضيرردد هضبسعٔ ددطضهددداا ض ضبيرعهتضدديرعددار :ض دد ض
توضف د ضيرعهتضدبضير اردلضاداغضA@ ;يرعهتضبضير ان ضتشسو ضقوس ضيإلنجازضبسعٔ دطضهدداا ض 

توضف دد ضيرعهتضددبضيرهيبددعضادداغضتدد ثضهضتعو ددوض?@ ;تع ددْضقوسدد ضيرعخَددوطضبسعٔ ددطضهددداا ض 
يرخداوىضتعو ددوضقوسد ضيإل ددهي ضضتوضثددْض د ضيرعهتضددب<@ ;قوسد ضيرععدافلضبسعٔ ددطضهدداا ض 

توضف  ضيرعهتضبضيرداو ضااغضت ثضهضتعو وضقوس ضيمتلدالض<@ ;فيرس ااهسضبسعٔ طضهداا ض 
توضف دددد ضيرعهتضددددبضيردددددابعضادددداغضتدددد ثضهضتشسودددد ضقوسدددد ضيمنزددددااطض3@ ;بسعٔ ددددطضهددددداا ض 
توضف  ضيرعهتضبضيموٓضفيأيضهضااغضت ثضهضتعو وضقوسد ضيرذدجاع ض3< ;بسعٔ طضهداا ض 

ضت @> ; مي ضبسعٔ طضهداا ض فيإل
اإلجاباااة عماااى الداااؤال الخاااامس: ماااا تاااأثير األلعااااب اإللكترونياااة فاااي الداااسات  -5

ضالذخرية لمذباب الثقافية؟

 ( تقديرات أفراد عيشة الدراسة لتأثير األلعاب اإللكترونية 13جدول )
 عمى الدسات الثقافية لذخرية الذباب

الستهسط  البيان
 الحدابي

االنحراف 
 الترتيب اري السعي

 ير ارل 1.0104 3.911ضع سعش ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضيرك ضهضوٓضواهوي ضراا ض يهاض

اع عش ضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضف وض ضىرىضيرعاكضهض
 يرسشِْضفيرسخَط

 يرهيبع 8104. 3.863

اع عش ضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ض ك هضيناعاهاضع ىض
ضير لا ا ضيأيهاض

 ر ان ي 1.0098 3.937
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الستهسط  البيان
 الحدابي

االنحراف 
 الترتيب اري السعي

ٔمضر يه ٓض اع عش ضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ض ك هض  
ضيرنيٓضيخع ألضعش ض  ضيرميٓضفيرعههض

 يرخاوى 1.0614 3.705

 يأفة 8530. 4.147 اع عش ضيأرعا ضيإلركعهفنو ض بحلضعٓض  ضواضبٔضاميم

اع عش ضيأرعا ضيإلركعهفنو ض ك هضياعسا واضوعض رخا ضمض
 يعه ثْ

 يردابع 1.1389 3.405

ف عمضيأرعا ضيإلركعهفنو ضوٓضومي   ضفوعه ع ضبار لا ا ض
 يأيهاض

 يرداو  1.2274 3.505

تلدددميهي ض  دددهيوضعضشددد ضيراحدددلضرعددد ثضهضوسا  ددد ضيرذددداا ضتض;9 ضتِثدددهضاواندددا ضادددمفة
ير لالود ضرذخردو ضيرذداا وضفودٓضبدنضضير واندا ضيعزد ضضيردسا ر رعا ضيإلركعهفنو ضع ىض
يإلركعهفنوددد ض دددالضرثددداضتددد ثضهضع دددىضيرددددسا ضير لالوددد ضرذخردددو ضرشددداض لضوسا  ددد ضيأرعدددا ض

ٔيندددب ٔاضوهتادددعض ددد ض ددداع ضا  فض دددسا وضاددداغض ددد ضولدددموعثاض لضيأرعدددا ضضيرذددداا ضبسددددع
يإلركعهفنو ضاع مضيرذاا ضياح ٔلضعٓض  ضواضبٔضاميموضهضدلضهدا  ضبدنضضيراادا سضع دىض

يناعاهدداضع ددىضتوضي وددبض لضوسا  دد ضيأرعددا ضاع ددمضيرذدداا ض ك ددهض>9 >وعٔ ددطضهددداا ض 
توضي وبض رّض  ضيرعهتضبضير ارلضتع ْضيرك ضهضوٓض;A ;ير لا ا ضيأيهاضبسعٔ طضهداا ض 

ٔ  ضغضهضيرعهمو ضبسعٔ طضهداا ض  توضف  ضيرعهتضدبضيرهيبدعضاداغضت ثضهبداضA9 ;واهوي ضير ا
توض<@ ;  ضاع ضيرذاا ض وض ضىرىضوسا   ضيرعاكضهضيرسشِْضفيرسخَطضبسعٔ طضهداا ض 

ٔمضر يه ٓضوساضيخع ألضعدشثْض د ضيردميٓض فضف  ضيرعهتضبض يرخاوىضاع ضيرذاا ض ك هض  
توضبددنيض زددلضعددٓضوف ضبددنضضيأرعددا ض دد ضتٔ ددوعضوددمي  ض3? ;يرعددههضبسعٔ ددطضهددداا ض 

تضثدْضاع ثدْض ك دهضياعسا ود ض3= ;يأيهاضبسعٔ دطضهدداا ض ضبار لا ا فوعا بضيرذاا ض
ضت 3> ;ا يض ضبسعٔ طضهداا 

ض
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: هل هشاك فارو  فاي األبعااد االجتساعياة والثقافياة الدادس اإلجابة عمى الدؤال -6
 لسسارسة الذباب لأللعاب اإللكترونية تعهد إلى متغير الشهع؟

( الفرو  في األبعاد االجتساعية والثقافية لسسارسة الذباب لأللعاب 14جدول )
 اإللكترونية وفقا لستغير الشهع )ذكهر/إناث(

 السحاور
العدد  الشهع عيةالسحاور الفر  الرئيدية

 =2 
الستهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 الداللة قيسة ت السعياري 

ض

يأبعاوض
ضيماعسا و 

وفي عضوسا   ضيرذاا ض
ضر رعا ضيإلركعهفنو 

 ٔ    240 3.9541 .37627 
4.687 .000 

 46773. 3.4521 140 نابى

ٔي م يرذاا ضضوسا   ض 
ضر رعا ضيإلركعهفنو 

 ٔ    240 3.7448 .37627 
4.687 .000 

 46773. 3.5393 140 نابى

ض

ض

يأبعاوض
ضير لالو 

ت ثضهضوسا   ضيأرعا ض
يإلركعهفنو ضع ىضيرقوْضرماض

ضيرذاا 

 ٔ    240 2.5188 .70963 
4.429 .000 

 82051. 2.1518 140 نابى

ت ثضهضيأرعا ضيإلركعهفنو ض
ع ىضيردسا ضير لالو ض

 رذخرو ضيرذاا 

 ٔ    240 3.9354 .46160 
7.489 .000 

 56436. 3.5357 140 نابى

رسعه  ضيراهفهض  ضيأبعاوضيماعسا ود ضفير لالود ضر رعدا ضيإلركعهفنود ضعشدمضيرذداا ض
ٔاضي عخمومضيرااهلضبا عخمي ضيميعاا ضيمهردا  ض ددمتضرقودا ضيرادهفهض ف لاضرسعاضهضيرش

ٔععضٓاضٓض ضتضيآلت :>9وعاايشعضٓضتٔ  ضاوانا ضامفةض ضوجس

ضت ض      ٔ ضوعش ٔا ضودع ضعشم ضىهرا و  ض ي ضومر  ض هفه ٔ ض39 3ٔام ضيرن  ضعضش  ضاضٓ ت
فعضش ضيإلنابضع ىضيراعمضيرخا ضامفي عضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضف رّضررار ض

  ٔ ضعضش ضيرن 
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ض ض   ضا ي   ٔ ضوعش ٔا ضودع ضعشم ضىهرا و  ضومر  ض ي  ض هفه ٔام ضعضشع ض39 3ت ضاضٓ ت
ٔ ضفيإلنابضع ىضيراعمضيرخا ضبا ٔي مضيرسعحلل ضوٓضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضيرن  را

  ٔ ضررار ضعضش ضيرن 

ض  ضا ي   ٔ ضوعش ٔا ضودع ضعشم ضىهرا و  ضومر  ض ي  ض هفه ٔام ضت ضعضشع ض39 3ب  ضاضٓ ت
ضع ىضيرقوْض ضيأرعا ضيإلركعهفنو  ضيرخا ضاع ثضهضوسا    ضفيإلنابضع ىضيراعم  ٔ يرن 

  ٔ ضرماضيرذاا ضررار ضعضش ضيرن 

ٔامض هفهض ي ض ٔ  ضا يض و ضت ٔاضوعش ٔ ض39 3ومر ضىهرا و ضعشمضودع تضاضٓضعضشع ضيرن 
فيإلندددددابضع دددددىضيراعدددددمضيرخدددددا ضتددددد ثضهضيأرعدددددا ضيإلركعهفنوددددد ضع دددددىضيرددددددسا ضير لالوددددد ض

  ٔ ضرذخرو ضيرذاا ضررار ضعضش ضيرن 

 مناقصة نتائج الدراسة:

 الخرائص السسيزة لبيئة األلعاب اإللكترونية: -1

عدٓضعدموضودٓضيرخردا ًضيرعد ضتسضدوضاض د ضيأرعدا ضكذامضنعا جضيرم ي  ضيرسضمينو ض
يإلركعهفنو ضاضٓضيرذاا وضااغض  ضولمو ضت ّضيرخرا ًض لضير اا ضيإلركعهفنو ضيرسعهف  ض
با ْض ااج تضتحع ضولمو ضيأرعدا ضيرعد ضيسا  دثاضيرذداا ضودٓض  دهيوضعضشد ضيرم ي د ضاشددا ض

ٔ ددد ضا ادددمض %تضفرااددد ض: =9 %وضي ضثددداضرااددد ض وف بضيأ ددداٍضهوضاشددددا ضا ادددمض9 9<و 
يأفرىضب ضضتوضفماراحلضعٓضت ّضيأرعا ضٍف وععثاضت ضٓضر ااه  ض ل= :9 لوااتضاشدا ض 

راا ض عاةضفعش ضفير انو ضراا ضوااوهسضفير ار  ضراا ض  ا دو وضفبدٔض ودهضردبضومرعدبضبارشددا ض
ضر دسا ضفيرخرا ًضيماعسا و ضفير لالو ضر رعا ضيإلركعهفنو ضيرع ضيسا  ثاضيرذاا ض  
وجعسعضيراحلوضفتعَ ضرشاض كهسضفي ح ضعٓضوف ضت ّضيأرعا ض د ضتذدكض ضيراعدمضير لدا  ض
ٔ لداضرشِه د ضوض دهض د ضير عدبض دالضثسد ض ٔ وا ضتعع ىضبار عدبوض  رساضيسا  بضيرذاا ضوٓض  
تااع ضاضٓضير ض  ضيماعسا و ضفيأرعا ضبحضلضيلض لبسداضيسدا  ضتد ثضهضوعاداوةوض اردمفي عض

اضوٓضيدلةضيأرعدا وضفودٓضثدْض د لضٍ وعد ضفوزدسٔلضت دّضيأرعدا ضيماعسا و ضيعْضتع سث
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يسكدٓض لضيدشعكىضام اد ض فضبدد يهاضع دىضيرددسا ضير لالود ضرذخرددو ضيرذداا ضفبدٔضيأوددهض
ضيرنبض ذامضعشبضنعا جضيرم ي  ضيرسضمينو ض  ضياااعثاضع ىضيرعداؤةضيرهيبعضر احلضيرهيبٓ 

يرسضمينود ضت دّضيرشعوجد ضيرعد ضضفوٓضيردسا ضيرسثس ضيرعد ض ذدامضعشثداضنعدا جضيرم ي د 
ٔ مضيرنبضيلزوبضيرذاا ض  ضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو وض شدا ض  %تضوٓض9:تعع ىضبار

ىاسار ضهجْضيرعضش ضيلزٔلضف مضيو مضعٓضير سالض اعا وضفب ضندا ضغضهض  ض  ضف جبض
 ض ينيض  ضيرحداالوضفتشاعض بسو ضت ّضيرشعوج ضوٓض لضٍٔةضيرسمسضيرع ضيلزضثاضيرذاا ض 

وسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضيسكٓض لضيكٔلضربضت ثضهض  ضهضع ىضتذكض ضرخرو ضيرذاا ض
ٔ ض ٔ عثْضيماعسا وددد ضفير لالوددد وضف ردددّضودددٓضوشَ دددىض لضت دددّضيرسدددمسضتعدددوزضودددٓضيرحزددد فبددد
ٔوددا وضفبددٔض وددهضيدددابْض دد ض ددشاع ضودداض يماعسدداع ضر ذدداا ضع ددىضيرذدداك ضيرمفرودد ضر سع 

اعسا وددد ضفثلالوددد ضي عهي دددو وضهوددداسض دددمضتخ ددد ض ددد ضيسكدددٓض لضتَ دددىضع ودددبضيرااه ددد ضهوددداسضي
ٔي او ضر ذاا   ٔناتثاضعٓضعشا هضيرحواسضير ض ساتثاضفوك

 دد  يضودداض يددنناض دد ضيمععاددا ضودداض ذددامضعشددبضنعددا جضيرم ي دد ضيرسضمينودد ضلوسدداضيعع ددىض
باأوددداكٓضيرسازددد  ضرسسا  ددد ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد وضرع دددضٓضرشددداض لضت دددّضيأرعدددا ضودددعضت دددّض

ٔثلالو ي ددو ضباتددمضتذددك ضو سحدداضوثسدداضوددٓضولودد ضيرحودداسضير ض دد ضيم عهض ر ذدداا وضضيردٔ ددض
يهعدد ضيرعهتضددبضير ددان ضأ ددا ض ك ددهضيأودداكٓضضهضددلض ذددامضيرشعددا جض لضيركالوددبض يرسلدداب ت

تازددولضوددٓض  دد ضيرذدداا ضرسسا  دد ضيأرعددا ضيإلركعهفنودد وضفبددٔضودداضيعشدد ض لضثسدد ض ودداكٓض
رعدااثْضيإلركعهفنود وضفبدٔض ودهض ي ض د  ض يهاضغضهضيرسشوةضيسا  ضودٓضيلرثداضيرذداا ض 

ٔودٔلضبدبض ٔبضباره ايد ضيرعد ضيسكدٓض لضتسا  دثاضيأ دهسض د ضوعابعد ضيأاشداغضلوسداضيل في تااطض د
ٔودددا ضفودددٓضاضشثددداضنذددداطضير عدددبوضفبددد ض ٔييدددا ضع دددىضيرذددداك ضيرمفروددد ضر سع  ودددٓض نذدددَ ضفب

ٔي دددددعثاوضهضدددددلض ف دددددحمضير واندددددا   لضضيره ابددددد ضيرعددددد ض ذدددددامضيرشعدددددا جضيرسضمينوددددد ضعدددددٓضت
ٔوض  ابدد ض  دده  ضع ددىضوسا  دد ضيرذدداا ض; <>  %تضوددٓض  ددهيوضيرعضشدد ض كددمفيضع ددىضعددم ضفادد

ضر رعا ضيإلركعهفنو  
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وٓضيردسا ضيرسثس ضيرع ض ذامضعشثاضنعا جضيرم ي  ضيرسضمينو ض لضيراار و ضيرعِسد ض
ٔلض  ضوسا   ضيأرعا ضيرجسا و وضف سكٓضتادضهضت ّضيرشعوج ض  ض وٓض  هيوضيرعضش ضيشخٍه

ٔغض ٔزيلضوض دهض د ضنِه عثداضهدٔةض  يماعسا ود ضر عدبوض سداض لضضيرَ وعد واض ب مضىرودبض د
ٔبض ددد ضتاددددضهضبدددنيضيرَدددابعضيرجسددداع ض ٔ ض ددد ٔ ضيماعسا وددد ضهزددد ٔم ضنِه ددد ضيرحزددد رسلددد
ر رعددا ضيإلركعهفنودد وض ارعااعدد ضيماعسدداع ضيرددنبضيددعْضوددٓضيددلةضيأرعددا ضيرجسا ودد ض وددهض

ٔ ضيماعسدداع ضر ذدداا ضع ددى  عهي دد وضيرعددارْضيإلضا  دد ضيأرعددا ض دد وسضيعددوزضوددٓضيرحزدد
ٔوضيردنبضيحدافرٔلض ٔاد ٔ بْضاد ضيس د ضبارشددا ضر ذداا ضهارد ضودٓضير فبٔض وهضيعوزضوٓضهز
وددٓضيلرثددْضىثاددا ض فضت كضددمض ددساتثْضير لالودد ضيرعدد ضتع ددهض دد ضوجس ثدداضعددٓضهاردد ضيرعااعدد ض

ٔيفيرعدد ثضهضيرسعادداوةضاددضٓضيرعددارْضيإل  ددعضع ددهض عهي دد ضفتعدداٍ ضيرذدداا ضوددعضوعَوددا ضبددنيضير
ض همضآرواتبضفب ضيأرعا ضيإلركعهفنو  

 دوافع مسارسة الذباب لأللعاب اإللكترونية -2

 ف ددددددددحمضنعددددددددا جضيرم ي دددددددد ضيرسضمينودددددددد ض لضبشددددددددا ضثسانودددددددد ضوفي ددددددددعضف يغضوسا  دددددددد ض
يرذدددداا ضر رعددددا ضيإلركعهفنودددد وضودددداضيثددددْضيرااهددددلضفودددداضي اددددمضيرشِددددهض دددد ضبددددنضضيرددددمفي عوض

تض9> >رساددددددددداوهي ض ضوعٔ ددددددددددطضهددددددددددداا ضيردددددددددمي عضيأفةضيرسددددددددددهتاطضبارحسدددددددددا ضفهددددددددددبضي
توض?: >فيردددددددددمي عضير دددددددددان ضيرسدددددددددهتاطضبحدددددددددبضيرعحدددددددددمبضفيرسشا دددددددددد ض وعٔ دددددددددطضهدددددددددداا ض

ف سكددددددٓضر ااه دددددد ضيرلددددددٔةضبدددددد لضوفي ددددددعضوسا  دددددد ضيرذدددددداا ضر رعددددددا ضيإلركعهفنودددددد ضوددددددد ر ض
ٔ ضيماعسددددداع _ضأ ددددداثاضعس وددددد ض يسكدددددٓضيرشِدددددهضىرضثددددداض_هددددددبضفاثددددد ضنِه ددددد ضيرحزددددد

ٔ وياعسا وددددد ضتددددددعْضرععو دددددوضعس ودددددد ضيرع ف عددددددوزض رددددددّضيراثدددددْضوددددددٓضفاثدددددد ضضااعدددددد ضفيرحزددددد
يرَددددابعضيماعسدددداع ضفيرجسددددداع ضر رعددددا ضيإلركعهفنودددد ضيرعدددد ض رددددا ض  دددددهيوضضيرااه دددد نِددددهض

عضشددددددد ضيرم ي ددددددد ضىردددددددىضوسا  دددددددعثْضرثددددددداضبذدددددددك ضوك ددددددد ضو ددددددد ضرااددددددد ضلواددددددداوضفبددددددد ضرااددددددد ض
  ا دددددو ضيذدددددعه ض ضثددددداض ك دددددهضودددددٓضمعدددددبوضفرااددددد ضبدددددابج ضفبددددد ضودددددٓض ردددددثهضيأرعدددددا ض

ٔ مضيرهيبٓ يرجسا و ضيرعارسو ض ض  ضير
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فوددٓضيرددمفي عضيرسثسدد ضيرعدد ض ذددامضعشثدداضيرشعددا جضيرسضمينودد وضيرددمي عضيرسددهتاطضاع كضددمض
ٔوضىردددىضوي دددعضتحلضدددىضيرعادددٔهضع دددىض يرذددداا ضع دددىض لضوسا  دددعثْضر رعدددا ضيإلركعهفنوددد ضيعددد

ٔغضنِه ددد ض ٔ يأ ددم اغوضفبدددٔضوي دددعضيسكدددٓض ثسددبضبذدددك ضتدددا ض ددد ض دد يماعسددداع وضضيرحزددد
 ضفبد ضادوغضودٓضوداضيسكدٓض لضنَ دىضع ودبضيرشِدا ضيإلعلود ضيرعدارس ض اأرعا ضيإلركعهفنود

ٔوض دد ضاض دد ض ٔا ٔ ضيماعسدداع ضوددعضيآليدده ٓوض ددار ٔ هضر ذدداا ضو اددا ضعارودد ضوددٓضيرحزدد تدد
يرعااع ضيرنبضترشعثاضيأرعا ضيإلركعهفنود ضيسدش ضيرلع دضٓض ه د ضاضدمسضر عااعد ضفإلثادا ض

ٔ  ض ٔ ضوعضيآليه ٓضفتاع ضربيرني ضفتسشحبضرع ضودا ي ضر عأهضفيرسشا د  ضيضبارحز

 الفهائد التي يحققها الذباب من مسارسة األلعاب اإللكترونية -3

ٔي دددمضيرعددد ضيحللثددداضيرذددداا ضودددٓضوسا  دددعثْضر رعدددا ضيإلركعهفنوددد و  لدددمضض وددداضعدددٓضيرا
ٔي دددددمضيحللثددددداضوسا  ددددد ضيأرعدددددا ضض ف دددددحم نعدددددا جضيرم ي ددددد ضيرسضمينوددددد ض لضبشدددددا ضثسدددددالض 

ٔي ددمضيرسعع لدد ضاددعع ْضيرردد هضرعحلضددىضيأبددميبيإلركعهفنودد ضوددٓضيرذدداا وضودداضيث ضسشدداضوشثدداضيرا
ٔ دد ضضفوددداعمسضيرذدداا ضع ددىضتاه دديضيرَا دد ضيرددد  و ضفيرعمفينودد ضفوددداعمسضيرلع ددضٓ ع ددىضتل

ٔي ددد ض ٔ دددعضفتشسوددد ض ف ضيراه دددىضعشدددمضيضرلع دددضٓضفتشسوددد ضيرع ااندددبضيم دددعشعابضفيرعش دددنضفيرع
ضيماعساع ضوعضيآليه ٓ 

ٔزيناضوض وض  ضنِه عثاضهٔةضير عبوضف سكٓض ثْضت ّضيرسكا بض  ض ٔم ض  ٔغضول  
ٔاو وضاد ضوسا  د ضياعسا ود ض ٔر وا ضاض ٔ ضوض هضروىضوجهوض  ٔ ض ي ضُف  ار عبضوٓضوشِ

دددا  ضردددع ض ددد ضوجدددام ضياعسا وددد ضوخع اددد وضتعدددهيف ضوددداضادددضٓض ٔ ضأُ ٔ ددد يلددد يرردددمي ا ضضتل
 ددد ضهوددداسضفيرععدددا بضيماعسددداع ضفإيجددداوضوددداضيٍ لدددمضع ودددبضوض دددهضبارسدددداه ضيماعسا وددد ض

ٔي ددعضىرددىض اددا سض زدداغضف ددمض يرسهيبددىوضفبدد ضيرسددداه ضيرعدد ضيسكددٓضتهاسعثدداضع ددىض  شضير
ضيراهي  

فف لاضرع ّضيرشعا جضيعمضآرو ضوثس ضيسكٓضوٓضيلرثداضتحلضدىضيرذداا ضر ك ضدهضضفير عب
وددددٓضيأبددددميبضيإليجااودددد وضو دددد ضتع ددددْضيرعه ضددددوضفيمنعادددداضضفتشسودددد ضيرلددددم ي ضيرنبشودددد ضفتشسودددد ض
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يدددده ٓضفيرععددددافلضوعثددددْوضف دددد ضت دددّضيرسكا ددددبضتعَدددد ضرشدددداض كددددهسضفي ددددح ضيرعااعددد ضوددددعضيآل
يرخرا ًضيماعسا و ضفير لالو ضر رعا ضيإلركعهفنو وض ساضينثاضوكا بضتن دمضرشداض دلو ض
ٔاضيراحلضيرهيبٓوض ك ضت ّضيرسكا بضتن مضرشداض ٔ ضيماعساع ض  ض ثْضؤ  ومي ضيرحز

ٔ ضيماعسدددداع ضبَه لدددد ض فضبدددد يهاض لضيأرعددددا ضيإلركعهفنودددد ضتعددددوزضودددد ٔنددددا ضيرحزدددد ٓضوك
ضر ذاا ضوٓضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو  

 تأثير األلعاب اإللكترونية عمى القيم والدسات الذخرية الثقافية لدى الذباب -4

 ف ددحمضنعددا جضيرم ي دد ضيرسضمينودد ض لضوسا  دد ضيرذدداا ضر رعددا ضيإلركعهفنودد ض ثدده ض
ٔيندد بضيرعدد ثهض دد ضتع ددوْضقوسدد ضيرردد هضبذددك ضىيجدداا ضع ددىضيرقددوْضرددماضيرذدداا وضتسِثدده ضا

فقوس ضيإلنجازضفتع ْضقوس ضيرعخَوطضفعوز ضوٓضقوس ضيرععافلضفقوسد ضيإل دهي ضفيرس دااهسوض
ض زلضعٓضتشسو ضقوس ضيمتلالضفقوس ضيمنزااطضرماضيرذاا  

فيرحقولدد ض لضيرشعوجدد ضيردددابل ضتعددمضوددٓضفاثدد ضنِددهضيرااه دد ضع ددىضو ادد ضعارودد ضوددٓض
ٔ دم_ضع دىضيرعد ثضهضيرك ضدهضيردنبضتسا  دبضيأبسو وضى ض نثاضتكذ ضر شاض_ضفتمر ض  ض ي ضير

ٔيندبضير لالود ضودٓضهوداسضيرذداا وضف سكدٓض ثدْضبدنيضيرعد ثضهضودٓضيدلة ضت ّضيأرعا ض د ضيرج
ٔ ضيماعسا ودددد ضيرخا دددد ضاددددمف ضيمترددددام ضيرحمي دددد ض دددد ض ٔم ضنِه دددد ضيرحزدددد  هدددماضولدددد

يرشِه دد _ضتعددمضيٍددا ضاضددمضعس وددا ضيرعع ددوْضفيرددعع ْوض  ض دد ضيمنعهنددمض_هدددبضفاثدد ضنِددهض
ر عااعددددد ضيماعسددددداع ضيسكدددددٓضودددددٓضيلردددددبضيكعددددددا ضيرقدددددوْضفيرسعدددددايضهضفتع دددددْضيرك ضدددددهضودددددٓض
ٔ ا وضيعددوزض رددّضيرسشحددىضودداضتعدددْضبددبضت ددّضير ض دد ضوددٓض ددسا ضفيرددا ًضتجع ثدداض يرددد 
ٔ سضفودداضىرددىض رددّضوددٓضىوكانوددا ضبا  دد ضتجعدد ضوددٓض  اع دد ضوددٓض  ضدد ض نِسدد ضيررددٔ ضفيرردد

 ددا َثاض دداو سضع ددىضي ددىضوشايددا ضياعسا ودد ضوخع ادد ضتساودداضعددٓضردداك ضيمنعهنددمضبكا دد ضفض
ٔي    ضيرسشايا ضيرعل ضمي ضر ع

تعَ ضرشاضيرشعا جضيرخا  ضاع ثضهضوسا   ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضع ىضيرقوْضرماضضكسا
ٔي د ضيرحمي د ض ٔ ضبدبضف دا  ضيرع يرذاا ض كهسضفي ح ضعٓضيرمف ضير لا  ضيرنبضيسكٓض لضتل
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اتثاض  ض شاع ضفتذكض ضاض  ضثلالو ضوخع ا ضتساواضعٓضير ض  ضير لالود ضبكا  ضآرواتثاضفيوكانو
ٔ تثدداضلوسدداضتس ددّضوددٓضىوكانوددا ضبا  دد ض ٔي اودد ضيرسعاردد وضفبدد ضاض دد ضي عهي ددو ضتكسددٓضيَ ير
ٔي اودددد وضفبددددٔضيأوددددهضيرددددنبضيجعدددد ضوددددٓضت ددددّضير ض دددد ض ٔي هضر ذدددداا ض دددد ضاض عددددبضير  مسدددداضمضتعدددد

ٔناتثددداوضبسددداض ضثددداضيم عهي دددو ض ويسض ك دددهض دددم سضع دددىضىعددداوسضاشدددا غضفتذدددكض ضير لا ددد ضبكا ددد ضوك
ٔنا ضير لالو   ضيرسك

يعوزضوٓضفاث ضيرشِهضيردابل وضواض ذامضعشبضنعا جضيرم ي  ضيرسضمينو ضهٔةضت ثضهض
يأرعا ضيإلركعهفنو ض  ضيردسا ضيرذخرو ضر لا د ضيرذداا وضهضدلض ذدامضيرشعدا جض لضعدٓض

ٔ  ض غضدهضيرعهمود تعس مضع ىضيكعدا ضيرذاا ضراعٌضيرساهضضيأرعا ت ّض  زدلضضوي ضر ا
عدٓضو عثدْضر احدلضعددٓض د ضوداضبددٔضاميدموضفيمناعدا ضع دىضير لا ددا ضيأيدهاوضفيرسضد ضىرددىض
وسا  دد ضيرعاكضددهضيرسددشِْضفيرسخَددطوضفيرشعوجدد ضيأك ددهض بسودد ضوددٓضفاثدد ضنِددهضيرااه دد ضت ددّض

ٔمضر يه ٓضيرنيٓضيخع ألضعشثْض  ضيرميٓض فضي ضرعهه يرع ضتعع ىضبجع ضيرذاا ض ك هض  

ىلضاس دد ضت ددّضيرعدد ثضهي ضتعَدد ضرشدداض كددهسضفي ددح ضر اايدد ضعددٓضتدد ثضهضت ددّضيأرعددا ض
ٔيندددبضيماعسا وددد ضفير لالوددد ضودددٓضهوددداسضيرذددداا وضفتدددم عضيرااه ددد ضىردددىضيرلدددٔةضبددد لض ع دددىضيرج

ٔيندددبضيماعسا وددد ضضيإلركعهفنوددد يأرعدددا ض ع دددهضرددداك ضيإلنعهندددمضتددددعَوعض لضتعضدددمضاشددداغضيرج
ٔوددا ضضفير لالودد ضر ذدداا وضف رددّضرسددا تعزددسشبضت ددّضيأرعددا ضوددٓضوعددايضهضفودداضتس كددبضوددٓضول

تجع ثاض ك هض عارو ض  ضيرشاا ضىرىضعلٔةضيرذاا وضرك ضتعضدمضتذدكض ضيرك ضدهضودٓضوددا يتثْض
ضوشثاضفير لالو  ضضيماعسا و يرحواتو ض

ض
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 قائمة املراجع

 املراجع العربية:

ركعهفنود ضيرعد ضيسا  دثاض ٍاداةضت ضىيجااوا ضيأرعا ضيإل<39:ىاهينوْوضنميغض  وْضىاهينوْ   -
ٔي ضف ددد  واتثاضودددٓضفاثددد ضنِدددهضيأوثدددا ضفوع سدددا ض  ددداشض<-;يرا ددد ضيرعسه ددد ض  تض دددش

ٔ سضع دىضرداك ضيإلنعهندمتضااوعد ضيرذدههضيأف دطوض  ود ض يأٍااةوض  ار ضواادعضهوض وشذ
ٔ  وضيأ ول  ٔ ضيرعهم  يرع 

عدا ضع دىضووضيإل دل ض  دار ”ضبليدعوذدٓ“ت ضهوداسض  زد ضبدلض393:  وضعلغ أضيرعضشضٓ -
ٔ عضيإلركعهفن ضيرعار  ض:ضيرس

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502 

توضو ي ددد ض ف دددااضيرذددداا ضيرسادددا م وض@39:يتحددداوضيرساددده ضيرعهمددد وضيأوانددد ضيرعاوددد ض  -
 يرهماطوضيرساه  

ٔتهضع ددددىضيأ399: هدددددضٓضضا فوبويرجدددد - وعاهدددد ضع ددددىضضٍادددداة ت ضي ددددهي ضيرعددددا ضيركس ضدددد
ٔ عضيإلركعهفن ضيرعار :ض  يرس

topic-goo.com/t596-http://waelarabic.in 

يرعحردض ضضتوض اع و ضيأرعا ضيرعع وسو ضيإلركعهفنود ضع دى:33: آضووع  ع ضمضيرحهم وض -
ٔ ستضااوعددد ض  ضيرلدددهبوض ٔ يضض وشذددد يرم ي ددد ضفملددداغضٌ  ضيرعع دددوْض ددد ضيره ا دددوا وض  دددار ضو عددد

ٔوي    يرسس ك ضيرعهمو ضيردع

ت ضنرددددا  ضوثسدددد ضرسعددددابع ضيأرعددددا ضيإلركعهفنودددد  ضوعددددا ضع ددددىض393: وضبا ددددْ يمناددددا بض -
ٔ عضيإلركعهفن ضيرعار : ضيرس

topic-http://alexmedia.forumsmotions.com/t150 

ٔ ضيردددميٓض"كعدددا ض  ا ددد ض=33:يراويرددد وضيإلودددا ض اددد ضهاودددمضدمحمضادددٓضدمحم   - ت ضىهوددداغضع ددد
 يرشاى"وضوي ضيآضهو وضيرجوغضير ارلوضاضهف  

ٔوبوض - ٔ دد ضم دعخمي ضيأٍاداةضر رعدا ضيإلركعهفض=39:واادم  يرو د نودد ضت ضيمنعكا دا ضيرعهم

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502
http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic
http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic
http://alexmedia.forumsmotions.com/t150-topic
http://alexmedia.forumsmotions.com/t150-topic
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ٔ س ضوج دد ضااوعدد ض ٔ ضٍ ادد ضيرسددمي  ضيماعمي ودد ضبارسميشدد ضيرسشدد كسدداضيهيبدداضوع سددٔضف فرودداغض ودد
ٔوي وضيرسج مض ٔ  وضيردع ٔ ضيرعهم ض ض9;ض-=9وض ض ض9يرعموضض93ٍضا ضر ع 

ت ضيرذددداا ضيرعهمددد ضفيرعاضدددهي ضيماعسا وددد وضيردددمي ضيرسرددده  ض;33:يردددداعات وض ددداوو    -
 ير  شانو وضيرلابهس 

ٔ سضضيرددددعمو - اه دددمسضيره ددداش ضيرعدددموضضت ضيرخَدددهض ددد ضيرعدددا ضيراضدددمئضر ٍاددداة =33:  نددد
  =33:وا  ضض@ض–بدض<:>9وحه ضض?:ير لثاغضض <3>;9

تض ثهضيأرعا ضيإلركعهفنو ضع دىضعس ودا ضيرعدن هض399:يرذحهف بوضوثاضفيره سافبوضدمحمض  -
ٔرد ضيرسعٔ دَ ض د ضيأ ولو وجمرد ضضفه ضيرسذكل ضفيتخا ضيرلهي ضرماض ٍاداةضوهه د ضيرَا

ٔ  وضيرجاوع ضيأ ونو وضيرسج مض ٔ ضيرعهم  وضيأ ول :وضوح ىض@;و ي ا ضيرع 

ٔوضهوض يرددمضيدددهبضفيرع وسددا وضع ددىضورددَاى   - ٔيرح وضع ددىض دد وسالوضيرعدد ت ض<39:يرردد
عل  ضيأرعا ضيإلركعهفنو ضبارد ٔ ضيرعمفين ضفيرد ٔ ضيماعسداع ضردماض ٍاداةضيرهف د وض

ٔهددد ضر بحددد ٔ ددد ضفيرشاددددو وضوج دددمضوج ددد ضااوعددد ضيرلدددم ضيرساع وضعدددموض>ابضفيرم ي دددا ضيرعهم
 وض  دَضٓ <9

ت ض ثددددهضيأرعددددا ضيإلركعهفنودددد ضع ددددىضعس وددددا ض;39:يرذددددحهف بوضوثدددداضفيره سددددافبوضدمحم   -
ٔرد ضيرسعٔ دَ ض د ضيأ ولوض يرعن هضفه ضيرسذكل ضفيتخا ضيرلهي ضردماض ٍاداةضوهه د ضيرَا

ٔ  وضيرسج مض ٔ ضيرعهم ض :يرعموضض@;وج  ضو ي ا ضيرع 

ت ض رعدددا ضيأٍاددداةضيإلركعهفنوددد ض399:رزدددٔوضعردددا ضع دددمضعضفهددددضٓوضعسدددهضهددددٓ  ي -
ٔ دد وضيرعددموض ٔ ضيرعهم وضااوعدد ضيرلددهآلضيركدده ْضفت  ددض ض:99ف ثهبدداضع ددىضتددهمضعثْوضوج دد ضيرع دد

ٔويل  ٔ وضيرد  يرع 

ت ضير عدبضعشدمضيأٍاداة ضيأ دىضيرشِه د ضفيرعَ وقود وضوي ضيراكدهوض:33:يرعشان وضهشال   -
 يأ ول 

يأرعددددا ضيإلركعهفنودددد ضف ثهبدددداضيراكددددهبضفير لددددا  وضيرسه ددددوضضت 39A: وضهضددددم ضدمحم  يركع دددد -
 يرشج ضيأرهبضيرعهيه ضيإل لو ضر م ي ا ضيم عهيتوجو و
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ت ضيرذددداا ضفتاددداع ثْضودددعضهددداةضيأوددد وضوج ددد ضيرهي دددموضيرعدددموض393:يركولنددد وضى دددساعض    -
ٔ س ه ;?: ضوضن

ٔ هضت ض اع ودد ضاهندداوجضىثهي دد ض دد:39:يرقاددار وضيحدد    - ا ْضع ددىضيأرعددا ضيرن ودد ض دد ضتَدد
ٔوي وضيرسج د ض ٔ ضٓض د ضيرددع وثا ي ضه ضيرسذكل ضفيرمي اود ضرإلنجدازضردماضيرَاراد ضيرسعاد

ٔ هضيرعأهوضيرسج مض   >وضيرعموض;يرعهمو ضرعَ

ٔيلوض عحوددد ضدمحمضوحادددٔ    - ت ضيرذددداا ضفيراَارددد  ضف  ددد ضعسددد ضولموددد ضر جشددد ض?39:باهذددد
شو ضر سه سوضهزهؤض ض وضيروسٓ يم عذا سضيرٍٔ

ت ضتددد ثضهضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ضع دددىضيرادددهوضفيرسجعسدددعض ضو ي ددد ض<39:ا اويرددد وضنددددوس    -
ٔ ض ٔ سضىركعهفنضشددددداتض  وددددد ضيرع ددددد وضمينوددددد ضهدددددٔةضيرَاددددد ضيرسهيبدددددىوض  دددددار ضوااددددددعضهض وشذددددد

 يماعسا و وضااوع ضع مضيرحسضمضآضباويىوضيرجوي ه 

ذدداا ض دد ضيرعشسودد ضيرسدددعميو ض دد ضت ضودداضوكاندد ضير?39:اهندداوجضيأوددْضيرسعحددمسضيإلنسددا  ض  -
 يرجوي هوضيرَاع ضيرعهمو وضيرجوي ه 

توضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضفيرعشد ضيرسم  د  ضو ي د ضوضمينود ضع دىض?39:   دسوح ضاهتسو وض -
ٔ سضع ددىضردداك ض ٔ ددم وض  ددار ضواادددعضهض وشذدد عضشدد ضوددٓضتلوضددنضوعٔ ددَ ضيرذددثضمضعددهف ض 

ٔودددا ضيرمفروددد توضااوعددد ضدمحمضيوزه_بددددكهسوض  ٔ ضيإلنددددانو ضفيماعسا وددد وضيرسع   وددد ضيرع ددد
ٔ ضيماعسا و وضيرجوي ه    دْضيرع 

ت ضتله دهضيرعشسود ض<39:اهناوجضيأوْضيرسعحمسضيإلنسا   ضيرسكعبضيإل  وس ضر دمفةضيرعهمود ض  -
"يرذدداا ض دد ضيرسشَلد ضيرعهمودد :ضآ دداهضيرعشسود ضيإلندددانو ض دد ض<39:يإلنددانو ضيرعهمودد ضر عدا ض

ٔ  وضيرٔض  ٔ ضميا ضيرسعحمسضيأوه كو  في عضوعاضه"وضنض
ض393:ت ضتله دهضيرعشسود ضيراذده  ض د ضوردهضعدا ض393:اهناوجضيأوْضيرسعحدمسضيإلنسدا     -

ٔو    "راا ضورهضاشاغسضودعل  شا"وضوعثمضيرعخَوطضيرل
تضوف ضيأرعدددا ضيإلركعهفنودد ض ددد ضنسددٔضيرَاددد ضفتعس ددبوضوج ددد ض:39:هجددازبوض نددمبضدمحمض  -

ٔ عودددد  ٔرددد ضيرعهمودددد وضيرجساوددد ضيرك ٔردددد ضيرعهموددد وضيرعددددموضير اردددلضفيأ معددددٔلوضضيرَا رعلدددم ضيرَا
ٔ م   يرك
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تضيرذدداا ضيرعهمدد ضفوذددكلتبوض  ددد  ضعددارْضيرسعه دد وضيرسج ددىض=@9Aعددو ض  ضضهجددازبو -
ش ضر  لا  ضفيراشٔلضفيآلوي و ٔ م <يرعموضضيرٍٔ  وضيرك

ٔبض<39:هددٓوض وددان ض دار    - ت ضتدد ثضهضوسا  دد ضيأرعدا ضيإلركعهفنودد ضع دىضيرددن اغضير ادد
ٔردد ضفيرددن  اغضيماعسدداع ضرددماضيأٍادداة ضو ي دد ضف دداو ضتح ض ودد ضع ددىض ٍادداةضوهه دد ضيرَا

ٔ  ضفيرشادو وضيرجاوعد ضيإل دلوو ض ٔ ضيرعهم ٔوي وضوج  ضيرع  يرسعٔ َ ضبارسس ك ضيرعهمو ضيردع
  ;وضيرعموض=:باوسوضوجمض

توضُدددابهسضينعذدددا ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ض ددد ضوميشددد ضيرسٔ ددد ض;39:وددده ضون دددمض ضهددددٓو -
ض ضض=?تثاضع ىضيراهووضوج  ضى اغي ضؤ  و ضوضيرعهيهوضيرعموضفت ثضهي

ٔاوبضفيإل راوضيرشاد وضعارْضيركعبوضيرَاع ضير ار  وضاضهف  =9AAهاوم  ضزيبهيلو -  ت ضيرع

ٔية  ض دددعاوفوضبشددداغ - ت ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد ضيرعشواددد ضفعل عثددداض<39:فمدددٓضودددهزفهوضفنددد
ٔ سضىركعهفنوداضع دىضيرذداك ضيرمفرود ضبانعذا ضُابهسضيرعش ضيرسم   وض  ار ضواادعضهض وش ذ

ٔ ضيإلنددددددددانو ض ٔنعاوددددددد ضيسددددددوىضو وانددددددد وض  ودددددد ضيرع ددددددد ٔوددددددا توضااوعددددددد ضيرجولردددددد ضا ر سع 
ٔ ضيماعسا و وضيرجوي ه   فيماعسا و وض دْضيرع 

ٔاض=39:علدددٔلوضهدددوكْوضفمكددد وضع دددمضيرلددداو    - ت ض رعدددا ضيراضدددمئضفينعكا ددداتثاضع دددىضوددددع
 دش توضض@9-=9 دو ضردماضيرعلوضدنضيرسدهيبلضٓض يرعحرض ضيرم ي د ضفمعدٌضيمنذدَ ضيره ا

ٔودددا ضيرمفروددد توضااوعددد ض ا دددمبضوهمدددا ض_ض ٔ سضع دددىضرددداك ضيرسع    دددار ضوااددددعضهض وشذددد
ٔ ضفتلشوا ضيرشذاٍا ضير منو ضفيره ا و وضيرجوي ه   ف   وضوعثمضع 

وعارج ضيرعش ضوٓضيلةضيرع او ٔلضف رعا ضيراضدمئضفتد ثضهضضع دىضضت?33:ع ٔ،وض ثضش    -
ٔ ضيردوا و ضفيإلعل  يرَا  ض ضيرجوي ه ض  ار ضواادعضهوضااوع ضيرجوي هوض  و ضيرع 

ٔ م وضوده ْ   - ٔ وا ضردماضيأٍاداة ضو ي د ض:39:  ت ض ثدهضيأرعدا ضيإلركعهفنود ضع دىضيردد 
ف ددددداو ضتح ض وددددد ضع دددددىضعضشددددد ضودددددٓضيأٍاددددداةضيرسعسم  دددددضٓضبدددددارجوي هضيرعا دددددس وض  دددددار ض

ٔ ضيإلعل ضفيمتراةوضيرج  وي ه ضواادعضهوض  و ضع 

ٔزينا   - ٔاو ضير عدددبوضتهاسددد ضهددددٓض ودددد ضفوهياعددد ضدمحمضعسددداوض?@9Aو ضدددهوض ددد ٔر ت ض دددوك
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ش ضر  لا د ض يرميٓضى ساعض وض  د  ضعارْضيرسعه  وض  دد  ض عدبضتردم ضعدٓضيرسج دىضيردٍٔ
ٔ م 9:3فيراعٔلضفيآلوي وضيرعموض  وضيرك

ٔيتدد ضيرن ودد ضع ددىض?39:وذددهبوض وضددهس   - يرعحرددض ضتوض ثددهضيأرعددا ضيإلركعهفنودد ضع ددهضيرث
ٔودددا توض ٔ سضع دددهضيرذددداك ضيرمفروددد ضر سع  يرم ي ددد ضر ع سضدددنضيرجوي دددهوض  دددار ضوااددددعضهض وشذددد
ٔ ض ٔ ضيماعسا ودد ضفيإلندددانو وض دددْضيرع دد ٔي  وض  ودد ضيرع دد ااوعدد ضيرعهمدد ضاددٓضوثضددمبض  ضير دد

 يإلندانو وضيرجوي ه 

ٔودا وضط;9AAوكافبضهدٓوضعساو  - ٔاواضيمتراةضيرحمي د ض د ضعردهضيرسع  ٔر ض 9ت ضتكش
 ير  شانو وضيرلابهس ضيرمي ضيرسره  

توضوشعدماض  داا  ضيرعله دهضيرذدثهبض  دْض=39:وه وض  اا ضر م ي ا ضفيراحٔبضفيإلعل ض  -
"يرٔ دددا طضيرخاوددد ضرإلعدددل ضفيمترددداة:ضنوسشددد ضيأرعدددا ضيإلركعهفنوددد وضيرسس كددد ضيرعهموددد ضض@

ٔوب   يردع

ركعهفنودد ضع ددهضيرٔ ددا طضت ضيرددممم ض دد ضيأرعددا ضيإل@39:وددهيووضنددده ٓضدمحمضى ددساعض    -
ٔرو ض يإلعلووددددد ضيرجميدددددمسضفت ثضهيتثددددداضع دددددىضيرسدددددهيبلضٓ:ضو ي ددددد ض ددددد ضيٍدددددا ضنِه ددددد ضيرسدددددد 
ٔ ودد وض دددْض ٔ ستوضااوعدد ضيرسشوداوض  ودد ضيرعهمود ضيرش يماعسا ود وض  ددار ضوااددعضهض غضددهضوشذد

ٔب   يإلعل ضيرعهم

ددد ضٍه دددىضيمتحددداوضيأ ه لددد ضهدددٔةض?39:وأ دددو ضيمتحددداوضيأ ه لددد ض  - تددددخضهضتوضياٍ 
ٔغهي  ضودددٓضيدددلةضيم دددع سا ض دد ضيرذددداا وضودددنتسهضيمتحددداووضيردددمف سضيرعاويددد ض يرعا ددمضيردددميس

ٔموا  يرداو  ضفيرعذهفلوض ويىضيباباضوضيثض

توضيأرعا ضيإلركعهفنو ضع هضيرٔ ا طضيإلعلوود ضيرجميدمسضفت ثضهبداض:39:بساةوض اٍس   ض -
ياعدددمي وا ضوميشددد ضباتشدددبوض ددد ضيرَاددد ضيرجوي دددهب ضو ي ددد ضوضمينوددد ضع دددىضعضشددد ضودددٓضيأٍاددداةض

   ار ضواادعضهوضااوع ضيرحابضرخزهوضباتش وضيرجوي ه 

ت ض رعدددا ضيراضدددمئضف ثهبددداض ددد ضيرحدددمضودددٓضوسا  ددد ضيرشذددداطضير دددمن ض@33:نسدددهفووضبذدددضه   -
ٔ ض   ددش تضيرلَددااضض=9-:9يره ا دد ضيرجسدداع ضيرعه ضثدد ضعشددمضيرسددهيبلضٓضيرسعسم  ددضٓض  دد
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  دار ضوااددعضه ضض-ٓضيرجميدمسضا  دهضودهيوض ييدىو ي  ضهار ضع ىضوعٔ َ ضيراداتضض–يرعا ض
ضيرجوي ه 
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