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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن عالقة الألعاب االلكرتونية العنيفة بال�سلوك العدواين
وال�سلوك االجتماعي لدى �أطفال الرو�ضة من وجهة نظر �أولياء الأمور يف العا�صمة عمان،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أُعدت ا�ستبانة من قبل الباحثني مكونة من حمورين ال�سلوك
العدواين ،وال�سلوك االجتماعي.وو ِّزعت على عينة م�سحية مكونة من ( )100ويل �أمر من
�أولياء �أمور �أطفال الرو�ضة يف عمان ،خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي /2013
� .2014أظهرت الدرا�سة النتائج الآتية :وجود فروق دالة �إح�صائياً لعالقة الألعاب االلكرتونية
العنيفة ول�صالح ال�سلوك العدواين لدى �أطفال الرو�ضة من وجهة نظر �أولياء الأمور ،وكذلك
�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً لعالقة الألعاب االلكرتونية العنيفة
على ال�سلوك االجتماعي لدى �أطفال الرو�ضة من وجهة نظر �أولياء الأمور.و�أو�صت الدرا�سة
بتثقيف الوالدين ملعرفة �إيجابيات و�سلبيات الألعاب الإلكرتونية ،و�أي�ضا توعية الأطفال
و�إر�شادهم ملعرفة �أ�رضار الألعاب الإلكرتونية العنيفة التي ترتك �آثاراً على �سلوك الأطفال.
الكلمات املفتاحية :الألعاب االلكرتونية ،ال�سلوك العدواين ،ال�سلوك االجتماعي،
�أطفال الرو�ضة.
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Relationship Between Violent Electronic Games and Aggressive
Behavior and Social Behavior of Preschool Children

Abstract:
This study aims to explain the relationship between violent electronic
games and aggressive behavior and social behavior in preschool children
from their parents’ perspective.To achieve the objectives of the study, the
researchers prepared a questionnaire including two parts: the aggressive
behavior and the social behavior.The questionnaire was distributed to a
sample of (100) of kindergarten children’s parents in Amman during the
second semester of the academic year 2013/ 2014.The results indicated that
there is a strong relationship between violent electronic games and aggressive
behavior, but not with the social behavior among kindergarten children in
Amman according to the parents’ point of view.The study recommended
educating parents to know the pros and cons of electronic games and educate
and instruct the children about the consequences of violent electronic games
on the children’s behavior.
Keywords: electronic games, aggressive behavior, social behavior,
kindergarten children.
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مقدمة:
تعد مرحلة ريا�ض الأطفال ذات خ�صو�صية عالية يف حياة الطفل يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية جميعها يف العامل ،ومن هذه اخل�صو�صية تنطلق الرتبية احلديثة يف ر�ؤية �شمولية
متكاملة للطفل من جوانبه النمائية جميعها( :الأخالقي ،والديني ،واالنفعايل ،واالجتماعي،
واللغوي ،واجل�سمي ،وال�صحي ،والعقلي ،واملعريف ،واجلمايل)  ،ويتحقق هذا التكامل من
خالل مراعاة حاجات الأطفال وحقوقهم ،وو�ضع املناهج التي تراعي هذه احلاجات
والقدرات ،بهدف توفري فر�ص للتطور ولدعم اجلوانب الإمنائية عند الطفل.
وهناك عالقة وثيقة بني اللعب ومنهاج ريا�ض الأطفال فاللعب حاجة من حاجات
الطفل الأ�سا�سية ،ومظهر مهم من مظاهر �سلوكه ،كما �أنه ا�ستعداد فطري و�رضورة من
�رضورات احلياة ،فاللعب لي�س جمرد و�سيلة لق�ضاء وقت الفراغ ،بل �أنه و�سيط تربوي ي�ساهم
يف منو �شخ�صية الطفل و�صحته النف�سية (احلوامدة والعدوان. )2012 ,
ومع التقدم التقني وااللكرتوين الهائل واملت�سارع يف هذا الع�رص تطورت �أ�ساليب
اللعب والرتفية يف الوقت احلا�رض ،فظهرت الأجهزة والألعاب االلكرتونية التي وجدت لها
�سوقاً رائجاً ،نظراً ملا تتمتع به من �إقبال من قبل الأطفال وال�شباب ،و�أ�صبحت ت�أخذ حيزاً
كبرياً من �أوقاتهم و�أ َّثرت يف �سلوكهم و�أخالقهم ،فتدرجت �أ�شكال هذه الألعاب وتطورت
ب�شكل كبري ووا�ضح ،حتى و�صلت �إىل حد من التقدم التقني الباهر.
ومن �أكرث الألعاب �شيوعاً يف هذا الع�رص ،ما يعرف بالألعاب االلكرتونية وت�سمى
�أحياناً �ألعاب الفيديو �أو العاب احلا�سب الآيل ،وكلها جتتمع يف عر�ض �أحداث على ال�شا�شة،
ومتكني الالعب من التحكم يف جمريات هذه الأحداث فيما يعرف بالعالقة التفاعلية
(العناين. )2007,
ولقد �شاع ا�ستخدام الألعاب االلكرتونية ،لدرجة �أنه ال جند مركزاً للألعاب �أو للرتفية
يخلو منها ,بل نكاد ال جند منزالً خالياً منها ،مما جعلها متاحة للجميع وخا�صة للأطفال
بت�شجيع من الآباء �أحياناً� ،أو من �أقرانهم على ا�ستخدامها ,وتبادل الأقرا�ص املدجمة اخلا�صة
بها �أحياناً �أخرى ,وحتتوي هذه الألعاب على حماكاة لألعاب حقيقية ككرة القدم و�سباق
ال�سيارات وامل�صارعة واملالكمة� ,أو على الألعاب اخليالية كغزو الف�ضاء وحرب النجوم,
ويف �أي منها يقوم الالعب بالتحكم ببع�ض عنا�رص اللعبة ,كالأ�سلحة امل�ستخدمة وتوجيهها
و�إطالقها �أو اختيار الالعبني �أو املحاربني وت�شكيلهم وو�ضع خطة لهم ،ودور لكل منهم ثم
توجيههم واملحافظة على �سالمتهم و�إحلاق الهزمية بخ�صومهم (.)Krogh, 2001
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يف خ�ضم هذا االهتمام الكبري بالألعاب الإلكرتونية ،يت�ساءل املرء عن الآثار التي
حتدثها هذه الألعاب على الالعبني وبالذات على الأطفال؟ وذلك ملا لها من ت�أثريات قوية
على �صحة الطفل وقيمه و�سلوكه ولغته و�شخ�صيته ب�شكل عام.فالألعاب الإلكرتونية �سالح
ذو حدين ،فكما �أن فيها �سلبيات ف�إنها ال تخلو من الإيجابيات ،هذا وقد �أجريت العديد
من البحوث والدرا�سات التي تناولت مزايا وم�ساوئ الألعاب االلكرتونية وت�أثرياتها على
العبيها�(.أبو طالب و�آخرون)2004,
حيث �أجرت نورة ال�سعد ( )2005متابعة ميدانية للعديد من �ألعاب الفيديو ،وا�ستنتجت
�أنه يف الوقت الذي ت�ؤكد فيه بع�ض الدرا�سات الآثار الإيجابية للألعاب االلكرتونية على �سلوك
الأطفال ،وعلى حت�صيلهم الدرا�سي ,ولكن �أي�ضاً هناك �آثار �سلبية عليهم ،ثم على املجتمع
بعد ذلك ,ففي نظرها تت�سم بع�ض الألعاب االلكرتونية بالعنف وت�ؤدي �إىل م�ضاعفة الهيجان
الف�سيولوجي الوظيفي وتراكم امل�شاعر والأفكار العدوانية ،وتناق�ص يف ال�سلوك االجتماعي
ال�سوي املن�ضبط ,ولها �أي�ضاً �آثار �سلبية على �صحة الأطفال كال�سمنة املفرطة.كما قدمت
قائمة مهمة بالدرا�سات والأبحاث التي تثبت الدور الكبري الذي تقوم به هذه الألعاب و�أفالم
العنف التي تبث عرب القنوات الف�ضائية يف ت�أ�صيل القتل والعنف لدى الأطفال واملراهقني
و�أي�ضاً ال�شباب الفتة النظر �إىل �رضورة اتخاذ موقف منها( .ال�سعد)2005,

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نتيجة لتعدد الألعاب الإلكرتونية العنيفة وتنوعها ظهرت �آثار خمتلفة على �سلوك
الأطفال املمار�سني لها ,من نواحي متعددة �أ�سهمت يف الدعوة �إىل القيام بدرا�سة لهذه
الظاهرة للتعرف �إىل الآثار ال�سلوكية واالجتماعية املختلفة على الأطفال.وت�شري مايا،
(� )Mai,2010أنه نظراً ل�ضعف �أجهزة الرقابة على حمالت بيع الألعاب الإلكرتونية
ومراكز الألعاب وقلة مراقبة الأ�رس ملا ي�شاهده �أبنا�ؤهم من الألعاب ،وقلة الوعي مبخاطر
الألعاب الإلكرتونية ف�إن هناك حاجة ما�سة ملعرفة الآثار ال�سلوكية واالجتماعية للألعاب
الإلكرتونية على الأطفال.
فاﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤ�ﺸﻜﻠﺔ الدرا�سة ﻟﺩﻯ الباحثني ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ �إﻁﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ
العدﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ �ﺸﺎﻋﺕ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺩﺍﺭ�ﺱ ﻭﺍﻟ�ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻲﻓ �ﺃﻤﺎكن اللعب ,ﻭﺤﺠﻡ ﺍ�ﻷ �ﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﻡ
عنها ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ �ﺴﻼﻤﺔ ﺍ�ﻷﻁﻔﺎل ﻲﻓ كثري ﻤﻥ ﺍ�ﻷﺤﻴﺎﻥ ,ﻭ�ﺃﻤﻥ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﻲﻓ �ﺃﺤﻴﺎﻥ كثرية.
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻤﻟﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﻭجه ﺍﻟﺒﺎﺤثون ﻤﻟﻌﺭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌ�ﺽ ﺍﻤﻟ�ﺼﺎﺩﺭ ﻲﻓ
ﺍكت�ساﺏ ﺍﻟ�ﺴﻠﻭﻙ العدواين لدى ﺍ�ﻷﻁﻔﺎل ،ﻓﻘﺩ لوحظ ﺍﻨﺘ�ﺸﺎﺭ ﺍﻤﻟ�ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻤﻟﻌﺩﺓ للأطفال ,وﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍ�ﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ مياﺭ�ﺴﻬﺎ ﺍ�ﻷﻁﻔﺎل ﻲﻓ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ �ﺃﻭ
181

عالقة األلعاب اإللكترونية العنيفة بالسلوك العدواني والسلوك االجتماعي
لدى أطفال الروضة

د .علي سليمان الصواحله
د .يسرى راشد العومير
د .علي مصطفى العليمات

ﻲﻓ ﻤﺤﺎل ﺍ�ﻷﻟﻌﺎﺏ االلكرتونية ,بالإ�ضافة �ﺇﻰﻟ كثاﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭ�ﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻤﻟ�ﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻲﻓ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ وﺍ�ﻷﻟﻌﺎﺏ الإلكرتونية ﻤﻥ ﻗﺒل الأطفال.
وتتمثل م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

«ما عالقة الألعاب االلكرتونية العنيفة بال�سلوك العدواين وال�سلوك
االجتماعي لدى �أطفال الرو�ضة من وجهة نظر �أولياء الأمور؟ »
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الفر�ضيات الآتية:
1.1الفر�ضية الأوىل :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α ≥ 0.05

بني الألعاب االلكرتونية العنيفة ون�شوء �سلوك عدواين لدى �أطفال الرو�ضة.
2.2الفر�ضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α ≥ 0.05
بني الألعاب االلكرتونية العنيفة وتغري ال�سلوك االجتماعي لدى �أطفال الرو�ضة.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف �إىل عالقة الألعاب االلكرتونية العنيفة على ال�سلوك
العدواين لدى طلبة ريا�ض الأطفال ،وكذلك التعرف �إىل عالقة الألعاب االلكرتونية العنيفة
على ال�سلوك االجتماعي لدى �أطفال الرو�ضة من وجهة نظر �أولياء الأمور.

أهمية الدراسة:
ﺘﻨﺒﻊ �ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻤﻟ�ﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺤ�ﺴﺎ�ﺴﻴﺔ ﺍﻤﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘ�ﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ،ﻭﻫﻲ (5
�سنوات) ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻤﻟبكرة ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘ�ﺸﻬﺩ ﺘﻁوراً مهماً ﻲﻓ �ﺸﺨ�ﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل.
كما ت�سهم هذه الدرا�سة يف �إطالع �أولياء الأمور والطالب على �أهم الآثار ال�سلوكية
واالجتماعية املرتتبة على ممار�سة الأطفال للألعاب الإلكرتونية العنيفة ،وبالتايل ميكن
اال�سرت�شاد بنتائج الدرا�سة وتو�صياتها عند الرغبة يف �رشاء برجميات الألعاب الإلكرتونية،
�أو الرغبة يف �إنتاج العاب الكرتونية جديدة.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄ال�سلوك ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ:Aggressive Behavior :
التعريف ﺍ�ﻹﺠﺭﺍئي لل�سلوك العدواين :ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ �ﺴﻭﻑ ﻴﺤ�ﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻤﻟﻔﺤﻭ�ﺹ
من وجهة نظر �أولياء الأمور ،ﻲﻓ بنود اال�ستبانة ﺍﻤﻟﻌﺩ ﻟﻘﻴﺎ�ﺱ ﺍﻟ�ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ،ﻭﺍﻤﻟ�ﺴﺘﺨﺩﻡ
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ﻲﻓ ﻫﺫﺍ البحث.
التعريف ﺍ�ﻹﺠﺭﺍﺌﻲ لل�سلوك االجتماعي :ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ �ﺴﻭﻑ ﻴﺤ�ﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻤﻟﻔﺤﻭ�ﺹ
من وجهة نظر �أولياء الأمور ،ﻲﻓ بنود اال�ستبانة ﺍﻤﻟﻌﺩ ﻟﻘﻴﺎ�ﺱ ﺍﻟ�ﺴﻠﻭﻙ االجتماعي ،ﻭﺍﻤﻟ�ﺴﺘﺨﺩﻡ
ﻲﻓ ﻫﺫﺍ البحث.
الألعاب االلكرتونية ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ :هي تلك ﺍ�ﻷﻟﻌﺎﺏ االلكرتونية العنيفة ﺍﻟﺘﻲ يتم عر�ضها
على �شا�شات التلفاز �أو على احلا�سوب �أو من خالل االلواح االلكرتونية �أو من خالل الهواتف
الذكية وﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻤﻟﺘﻌﺔ ﻤﻥ خالل ﺘﺤﺩﻱ ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ « ﺍﻟﺘ�ﺂﺯﺭ ﺍﻟﺒ�ﺼﺭﻱ
احلركي» �ﺃﻭ ﺘﺤﺩ للإمكانات العقلية للفرد.

حدود الدراسة وحمدداتها:
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ﺒﻤﺎ ي�أتي:
Ú Úالزمانية� :أجريت الدرا�سة خالل الف�صل العام الدرا�سي .2014 - 2013
Ú Úالب�رشية :اقت�رص �أفراد الدرا�سة على �أولياء �أمور �أطفال الرو�ضة من الفئة العمرية
� 5سنوات.
Ú Úاملكانية :منطقة لواء اجلامعة يف عمان.

الدراسات السابقة:
�أجرت ال�شيخة ( )2011درا�سة بعنوان «برامج التلفاز والألعاب االلكرتونية العنيفة
وعالقتها بال�سلوك العدواين و�إ�ضعاف احل�سا�سية لدى الأطفال» ,وتكونت عينة الدرا�سة من
( )764طالباً وطالبة ,وا�ستخدمت الباحثة الأدوات الآتية يف درا�ستها (مقيا�س ال�سلوك
العدواين ،و�أداة قيا�س �إ�ضعاف احل�سا�سية ,و�أداة قيا�س دور العنف يف التلفاز والألعاب
االلكرتونية) .وقد حتققت الباحثة من �أدوات الدرا�سة و�صدقها وثباتها بطرق عدة:
(�صدق املحكمني ,وال�صدق التمييزي) .ودرا�سة ثباتها بطرق عدة وهي( :طريقة التجزئة
الت�صنيفية ,طريقة �ألفا كرونباخ ,والثبات بالإعادة) .وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات طلبة املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات
طلبة املجموعة ال�ضابطة يف ال�سلوك العدواين لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س ,تعزى لأثر ممار�سة
بع�ض الألعاب االلكرتونية على ال�سلوك العدواين ول�صالح املجموعة التجريبية.
ويف درا�سة موير )� (MOYER, 2008أظهرت �أنه من خالل العقود �أ�صبحت ممار�سة
�ألألعاب مرتفعة بدرجة كبرية بني الأطفال واملراهقني ,وبالتايل ركز الباحثون على تعريف
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النتائج املحتملة للعب بالعاب الفيديو ,والهدف من هذه الدرا�سة هو ال�ضبط بحثاً عن
�سلوكيات لعب الفيديو مع بحث الدافعية با�ستخدام منوذج معرفة اجتماعية ,مع التكييف
االجتماعي ,والعدوانية ,الدافع الذاتي ,ومهارة املعرفة.كذلك بينت الدرا�سة �أن ا�ستخدام
العاب الفيديو يبلغ ذروته يف نهاية مرحلة الطفولة للمراهقة املبكرة ,وينخف�ض مع التقدم
يف العمر ,ويف غالبية احلاالت �أ�شار الأطفال �إىل �أن لعبهم لألعاب الفيديو نادراً ما يكون
حتت �إ�رشاف الوالدين و�أن �آباءهم نادراً ما يحددون وقت اللعب� ،أو يوجدون القوانني التي
تتعلق ب�أنواع الألعاب املقبولة و�أن �ألعاب الفيديو هي �صفة م�شرتكة يف حياة معظم الأطفال
واملراهقني ،مما يزيد من الأهمية للفهم الكامل للأثر املحتمل ال�ستخدامهم لألعاب الفيديو
والعديد من خمففات الدافعية التي قد تزيد �أو تخف�ض الدافعية التي قد تزيد �أو تخف�ض
من قوة العالقة بني لعب العاب الفيديو والتكييف( :امل�شاركة االجتماعية ,الدافع الذاتي,
والعدوانية) .
و�أجرت احل�شا�ش ( )2008درا�سة بعنوان�« :أثر ممار�سة الألعاب االلكرتونية يف ال�سلوك
العدواين لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية بدولة الكويت» ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )24طالباً من طلبة ال�صف احلادي ع�رش يف مدر�سة عبد اهلل العتيبي من مدار�س
منطقة العا�صمة التعليمية.وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات درجات طلبة املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات طلبة املجموعة ال�ضابطة
يف ال�سلوك العدواين لدى املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية بدولة الكويت تعزى لأثر
ممار�سة بع�ض الألعاب االلكرتونية على ال�سلوك العدواين ول�صالح املجموعة التجريبية.
كما �أجرت الرميان ( )2007درا�سة بعنوان «العالقة بني ال�سلوك العدواين وبني
ممار�سة لعبة البالي �ستب�شن  »Grand Theft Autoدرا�سة �شبه جتريبية على تالميذ
املرحلة االبتدائية مبدينة الريا�ض.تناولت الدرا�سة احلالية العالقة بني ال�سلوك العدواين
وبني ممار�سة لعبة البالي �ستب�شن « ,»Grand Theft Autoوكان الهدف من الدرا�سة معرفة
مدى انت�شار لعبة « »Grand Theft Autoعند طالب ال�صف الرابع  ,وطالب ال�صف اخلام�س
 ,وطالب ال�صف ال�ساد�س.ومعرفة العالقة بني ممار�سة اللعبة وال�سلوك العدواين.وقد اختارت
الباحثة درا�ستها ملعرفة مدى انت�شار هذه اللعبة بني طالب ال�صفوف العليا يف املرحلة
االبتدائية وملعرفة �أثرها يف غر�س العدوان ك�سلوك اجتماعي خطري على الفرد وعلى الأ�رسة
واملجتمع كافة.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي (امل�سحي
امليداين) ملعرفة مدى ممار�سة هذه اللعبة عند طالب ال�صفوف العليا يف املرحلة االبتدائية
والو�صفي (�أل�سببي املقارن) ملعرفة العالقة ال�سببية بني ممار�سة لعبة ( )GTAوبني
ال�سلوك العدواين.وذلك عن طريق قيا�س م�ستوى العدوان عند الأطفال الذين ال ميار�سون
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اللعبة (املجموعة ال�ضابطة) ومقارنتها ب�سلوك العدوان لدى الأطفال الذين ميار�سون اللعبة
(املجموعة التجريبية) .واعتمدت الدرا�سة على مقيا�س تغريد اجلليدان (1998م)  ،حيث
تكون من ( )30عبارة ،موزعة على ثالث حماور :العدوان نحو الآخرين ,والعدوان نحو
الذات ،والعدوان نحو املمتلكات العامة ،و ُيقا�س ال�سلوك من خالل ثالثة م�ستويات وهي:
موافق ,ومرتدد ,وغري موافق.تو�صلت �أي�ضا �إىل وجود عالقة بني ممار�سة لعبة «Grand
 »Theft Autoوبني ال�سلوك العدواين حيث بلغت معامالت ارتباط �أبعاد ال�سلوك العدواين:
(العدوان على الآخرين = ,0.43العدوان على الذات = ,0.04العدوان على املمتلكات العامة
=  )0.33وجميعها دالة عند م�ستوى  ,0.01وكذلك بلغت العالقة بني ال�سلوك العدواين
(الدرجة الكلية) ودرجة ممار�سة تلك اللعبة  0.43وهي داله عند م�ستوى .0.01
كما �أجرت ﺍﻟ�ﺸﺤﺭﻭﺭﻱ ( )2007درا�سة بعنوﺍﻥ�« :ﺃﺜﺭ ﺍ�ﻷﻟﻌﺎﺏ االلكرتونية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻤﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎء ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻲﻟ ﻟﺩﻯ �ﺃﻁﻔﺎل ﺍ�ﻷﺭﺩﻥ يف مرﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻤﻟﺘﻭ�ﺴﻁﺔ» ,ﻫﺩفت هذه
ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �ﺇﻰﻟ ﺍ�ﺴﺘﻘ�ﺼﺎء �ﺃﺜﺭ ﻤﻤﺎﺭ�ﺴﺔ ﺍ�ﻷﻟﻌﺎﺏ االلكرتونية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻤﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎء
االنفعايل ﻟﺩﻯ �ﺃﻁﻔﺎل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻤﻟﺘﻭ�ﺴﻁﺔ ﻲﻓ الأردن ,ولتحقيق هذا الهدف اختري
�أفراد ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ال�صف ﺍﺨﻟﺎﻤ�ﺱ االبتدائي ذكورا ﻭ�ﺇﻨﺎثا ,ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ �ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ
( )75ﻁﺎﻟﺒاً ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻗ�ﺴﻤﻭﺍ �ﺇﻰﻟ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ �ضابطة ﻋﺩﺩ �ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ()36
ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎ ﻗ�ﺴﻤﺕ �ﺇﻰﻟ جمموﻋﺘﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﺘﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻠﻌﺏ �ﺃﻟﻌﺎﺒﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺘﻠﻌﺏ �ﺃﻟﻌﺎﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻬﺔ ,ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ �ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ �ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ( )39ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ.ﻭﺘم
�ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻁﺎﺭﻴﺘﻲ �ﺃﻟﻌﺎﺏ �إﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻁﺎﺭﻴﺔ ﺍ�ﻷﻭﻰﻟ ﺘ�ﻀﻤﻨﺕ �ﺃﻟﻌﺎﺒﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ والبطاﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
�ﺃﻟﻌﺎﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻬﺔ.ﻭﻟﻘﻴﺎ�ﺱ �ﺃﺜﺭ ﺍ�ﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،طُ بق ﻤﻘﻴﺎ�ﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻤﻟﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻭﻤﻘﻴﺎ�ﺱ بار� -ﺃﻭﻥ ﻟﻠﺫﻜﺎء ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻲﻟ ,و�ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ� ,أن ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎً ﺫﺍﺕ داللة
�ﺇﺤ�ﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎ�ﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻤﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺘﺒﻌﺎً ﻤﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻟ�ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟﻭﺠﻬﺔ ,كما �ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺫﺍﺕ داللة ﺩﻻﻟﺔ �ﺇﺤ�ﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﺒﻌﺎً
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺠﻟﻨﺩﺭ ﻟ�ﺼﺎﻟﺢ ذكور ﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟﻭﺠﻬﺔ.كما ك�شفت هذه
ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ﻋﻥ �ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎً ﺫﺍﺕ داللة �ﺇﺤ�ﺼﺎﺌﻴﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎ�ﺱ ﺒﺎﺭ� -ﺃﻭﻥ للذكاء
ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻲﻟ الكلي ﻟ�ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ املوجهة.
كما �أجرى كارنيجي و�أندر�سون ( )Carnagey & Anderrson, 2005درا�سة هدفت
�إىل معرفة ت�أثري املكاف�آت والعقاب يف الألعاب االلكرتونية على امل�شاعر وال�سلوك املرتبطة
يف العدوان ,ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اختريت ثالث جتارب من �أجل التعرف على ت�أثري
الأفعال العدوانية يف الألعاب االلكرتونية والتي ت�سهم يف �إحداث املكاف�آت والعقاب.حيث
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قام امل�شاركون يف واحد من ثالثة �إ�صدارات للعبة االلكرتونية نف�سها ،حيث �أظهر الإ�صدار
الأول �أن جميع الأفعال العدوانية تعزز الإ�صدار الثاين �أن جميع الأفعال العدوانية تتم
معاقبتها� ،أما الإ�صدار الثالث في�شكل ظروفاً ال يوجد فيه عدوان ،وبعد االنتهاء من تقدمي
الظروف التجريبية الثالثة قي�ست االنفعاالت والأفكار وامل�شاعر العدوانية (العدائية) لدى
الأفراد الذين ي�شاهدون العدوان املعزز ,وت�شري النتائج �إىل ال�سلوك العدواين يعزز يف حالة
وجود مكاف�أة لل�سلوك العدواين وي�سهم يف زيادته.
و�أجرى جنتيال ولينكب وليندرك وول�شى (Gentilea, Lynderc, Linderc, 2004

 ),& Walshaدرا�سة هدفت �إىل معرفة ت�أثري العنف يف الألعاب الكرتونية على العدائية
لدى املراهقني ,تكونت عينة الدرا�سة من ( )617طالباً وطالبةً من طلبة ال�صفني الثامن
والتا�سع موزعني على �أربع مدار�س� ,أ�شارت النتائج �إىل �أن الطلبة الذين يتعر�ضون لوقت
�أطول لألعاب كان لديهم م�ستوىً �أعلى من العدائية ,وارتبط ذلك مبعامل التوافق مع
تقديرات املعلمني الذين �أ�شاروا �إىل �أن الطلبة الذين يق�ضون وقتاً �أطول با�ستخدام �ألعاب
الفيديو كانوا ي�شعرون بالإعياء اجل�سمي ,والأداء املتدين يف التح�صيل الدرا�سي ,كما تبني
�أن العدائية تتو�سط العالقة بني العنف امل�ستمد من �ألعاب الفيديو والنتائج املرتبطة بذلك.
و�أجرى يوملان و�سوان�سون ( )Uhlmanna, & Swanson, 2004درا�سة هدفت �إىل
التعرف �إىل التعر�ض للعنف يف اللعاب الفيديو وزيادة العنف التلقائي.تكونت عينة الدرا�سة
من ( )121طالباً وطالبة يلعبون �ألعاباً عنيفة ( )Doom Ledومتكنوا من تقومي �أنف�سهم
على مقيا�س العنف ال�ضمني ,و�أ�شارت النتائج �إىل �أن التعر�ض �إىل �ألعاب الفيديو العنيفة,
ينبئ بارتفاع م�ستوى مفهوم الذات العدواين التلقائي ,كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن التعر�ض
�إىل العنف يف العاب الفيديو ي�سهم يف تعلم اال�ستجابات العنيفة التلقائية.
و�أجرت �شريي ( )sherry, 2001درا�سة هدفت اىل حتليل جمموعة درا�سات تناولت
ت�أثري الألعاب االلكرتونية على ال�سلوك العدواين ,مت حتليل ( )32درا�سة ُن�رشت ما بني
( , )2000 - 1975حيث هدفت جميع الدرا�سات �إىل التعرف �إىل ت�أثري العنف الذي
ي�شاهده املراهقون من خالل الألعاب االلكرتونية على ال�سلوك العدواين لديهم ,حيث �شملت
تلك الدرا�سات عينات من املراهقني تراوحت �أعمارهم بني (� 4إىل � )22سنة� ,أ�شارت النتائج
�إىل �أن ت�أثري العنف من خالل اللعب يف الألعاب االلكرتونية ,كان �أقل داللة مقارنة يف
ت�أثري العنف املعرو�ض على �شا�شات التلفزيون ,كما �أن نوع العنف املت�ضمن يف الألعاب
االلكرتونية يظهر ب�شكل كبري يف منط ال�سلوك العدواين الذي يظهر لدى املراهقني.
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طريقة الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
اُ�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أولياء �أمور �أطفال الرو�ضة يف عمان.
العينة:
تكونت عينة الدرا�سة من عينة م�سحية ،من ( )100ويل �أمر اختريوا بطريقة طبقية
ع�شوائية ,واجلدول ( )1يبني التكرارات والن�سب املئوية ح�سب متغريات الدرا�سة.
الجدول ()1
التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات

امل�ستوى االجتماعي

التكرار

الن�سبة

�أب

50

% 50

�أم

50

% 50

أداة الدراسة:
طور الباحثون ا�ستبانة لإيجاد عالقة الألعاب االلكرتونية العنيفة على ال�سلوك
َّ
العدواين وال�سلوك االجتماعي لدى �أطفال الرو�ضة من وجهة نظر �أولياء الأمور.وقد مت ُبني
وح ِّدد كل جمال
الأداة بحيث ت�ضمنت جمالني وهي :ال�سلوك االجتماعي ،وال�سلوك العدواينُ ،
باال�ستعانة بدرا�سات ومقاالت حتدثت عن هذا املو�ضوع.حيث تكونت الأداة من ( )25فقرة
موزعة على املجالني كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
اسم المجال وعدد الفقرات المنتمية إليه.

رقم الفقرات
1

ال�سلوك االجتماعي

13

2

ال�سلوك العدواين

12
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د .علي سليمان الصواحله
د .يسرى راشد العومير
د .علي مصطفى العليمات

صدق األداة وثباتها:
للتحقق من �صدق الأداة وثباتها ،و ِّزعت الأداة على جمموعة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني
يف املجال الرتبوي وجمال تكنولوجيا التعليم .وقد �أُخذت املالحظات واملقرتحات حول
الفقرات واملجاالت ،ويف �ضوئها ُع ِّدلت الأداة وطُ ِّورت.وقد ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا
حل�ساب االت�ساق الداخلي ،واجلدول ( )3يبني قيمة معامل الثبات ملجاالت الدرا�سة.
الجدول ()3
معامالت الثبات « كرونباخ ألفا» لقياس أثر األلعاب االلكترونية العنيفة على السلوك العدواني
والسلوك االجتماعي لدى أطفال الروضةمن وجهة نظر أولياء األمور.

امل�ستوى

قيمة �ألفا

ال�سلوك االجتماعي

0.649

ال�سلوك العدواين

0.656

الدرجة الكلية للأداة

0.734

إجراءات الدراسة:
ح�ض الباحثون الن�سخ و�أُر�سلت �إىل جميع �أفراد العينة يدوياً ,وكانت الأداة مرفقة
رَّ
بتعليمات تو�ضح �أهمية الدرا�سة وهدفها ,وقد �أجاب على فقرات اال�ستبانة كل �أفراد
العينة ,والتي بلغت ( )100ويل �أمر والذين اختريوا بطريقة طبقية ع�شوائية ,واُ�ستخدمت
الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )spssيف معاجلة البيانات �إح�صائياً ،وقد اُ�ستخدم
مقيا�س ليكرت بتدرجات خم�س و�أعطيت الإجابة موافق ب�شدة ( )5خم�س درجات ,و�أعطيت
الإجابة موافق (� )4أربع درجات ,والإجابة حمايد ( )3ثالث درجات ,والإجابة ال �أوافق ()2
درجتان ,والإجابة ال �أوافق ب�شدة ( )1درجة واحدة.وقد اعتمد الباحثون الت�صنيف الآتي،
لأغرا�ض ت�صنيف امل�ستويات والدرجات ,والذي اتفق عليه املحكمون وهو ت�صنيف منا�سب
لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
Ú Úامل�ستوى �ضعيفة جداً من � 1إىل 1.49
Ú Úامل�ستوى �ضعيفة من � 1.5إىل 2.49
Ú Úامل�ستوى متو�سط من � 2.5إىل 3.49
Ú Úامل�ستوى كبري من � 3.5إىل 4.49
Ú Úامل�ستوى كبرية جداً من � 4.5إىل 5
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نتائج الدراسة:
ُعر�ضت نتائج الدرا�سة ح�سب �أ�سئلتها كما ي�أتي:

◄◄�أوال -النتيجة املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ن�صه :ما عالقة الألعاب االلكرتونية
العنيفة على ال�سلوك العدواين وال�سلوك االجتماعي لدى �أطفال الرو�ضة من
وجهة نظر �أولياء الأمور؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات للأداة.االنحرافات املعيارية لفقرات الأداة
وملجاالتها كما هو مبني يف اجلدول (. )4
الجدول ()4
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقييم

رقم املجال

املجال

املتو�سط

االنحراف املعياري

الرتبة

التقييم

2

ال�سلوك العدواين

3.47

0.787

1

متو�سطة

1

ال�سلوك االجتماعي

3.44

0.555

2

متو�سطة

3.452

0.552

الدرجة الكلية

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )4إن عالقة الألعاب االلكرتونية العنيفة على ال�سلوك العدواين
وال�سلوك االجتماعي لدى �أطفال الرو�ضة من وجهة نظر �أولياء الأمور جاءت بدرجة متو�سطة
على جمايل الدرا�سة ،وكذلك على الدرجة الكلية للأداة� ،إذ جاء يف املرتبة الأوىل جمال
ال�سلوك العدواين مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.47وانحراف معياري (. )0.787وجاء يف املرتبة
الثانية جمال ال�سلوك االجتماعي مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.44وانحراف معياري (، )0.555
وكان املتو�سط احل�سابي الكلي ( )3.452بانحراف معياري ( )0.552وبدرجة متو�سطة.
وفيما ي�أتي عر�ض لنتائج كل جمال من جماالت الدرا�سة:
Ú

�Úأوالً -جمال ال�سلوك االجتماعي:
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال السلوك االجتماعي مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة
8

الفقرة
الألعاب االلكرتونية تزيد من مت�سك الطفل يف املنزل
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

3.920

0.9500

1

كبرية

عالقة األلعاب اإللكترونية العنيفة بالسلوك العدواني والسلوك االجتماعي
لدى أطفال الروضة

رقم
الفقرة
10
11
5
9
4
12
3
1
13
6
7
2

الفقرة
ي�ساهم الوالدان يف جرف الطفل �إىل الألعاب االلكرتونية
من خالل توفريها
الألعاب االلكرتونية حتفز الطفل على التفكري.
يف�ضل الطفل ق�ضاء وقت مع الألعاب االلكرتونية بدالً من
اجللو�س مع الأ�رسة.
ت�ساهم الألعاب االلكرتونية يف العزلة عند الأطفال.
الألعاب االلكرتونية تعمل على راحة الأهل من م�شاكل
الأطفال.
ال يحبذ الأطفال الذين يلعبون �ألعابا الكرتونية اللعب
بالألعاب اليدوية.
يف�ضل �أن يلعب بالألعاب االلكرتونية على تناول وجبات
الطعام.
ال يحبذ اخلروج من املنزل لأنه يلعب بالألعاب
االلكرتونية.
يحبذ اللعب على الكمبيوتر �أكرث من اللعب مع �أ�صدقائه.
معنت بنظافته ال�شخ�صية ب�سبب �ساعات
ي�صبح الطفل غري
ٍ
جلو�سه فرتات طويلة يف اللعب بالألعاب االلكرتونية.
�أرى �أن الألعاب االلكرتونية تزيد الطفل ن�شاطاً.
ال يحب االختالط مع الآخرين ويف�ضل اللعب على
احلا�سوب.
الدرجة الكلية

د .علي سليمان الصواحله
د .يسرى راشد العومير
د .علي مصطفى العليمات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

3.900

1.0396

2

كبرية

3.830

1.0829

3

كبرية

3.710

1.2893

4

كبرية

3.700

1.0683

5

كبرية

3.690

1.4750

6

كبرية

3.430

1.1913

7

متو�سطة

3.340

1.4014

8

متو�سطة

3.250

1.3734

9

متو�سطة

3.180

1.3587

10

متو�سطة

3.040

1.4136

11

متو�سطة

2.970

1.3518

12

متو�سطة

2.830

1.3413

13

متو�سطة

3.44

0.555

متو�سطة

يتبني من اجلدول (� )5إن عالقة الألعاب االلكرتونية على ال�سلوك االجتماعي للطالب
كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.44بانحراف معياري (. )0.555وقد جاءت
الفقرة (« )8الألعاب االلكرتونية تزيد من مت�سك الطفل يف املنزل» يف املرتبة الأوىل
ومبتو�سط ح�سابي ( )3.920وبانحراف معياري ( ، )0.9500وبدرجة كبرية ،وجاءت
الفقرة ( » )2ال يحب االختالط مع الآخرين ويف�ضل اللعب على احلا�سوب ».يف املرتبة
الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.830وانحراف معياري ( )1.3413وبدرجة متو�سطة.
Ú

Úثانياً -جمال ال�سلوك العدواين:
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الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال السلوك العدواني مرتبة تنازلياً.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

رقم
الفقرة
17

ي�شعر الطفل ب�أنه واحد من الالعبني يف اللعبة.

4.050

0.9885

1

كبرية

20

يحبذ اللعب على الكمبيوتر �أكرث من اللعب مع �أ�صدقائه.

3.790

4.5511

2

كبرية

21

الألعاب االلكرتونية جتعله ي�شعر بالقوة.

3.750

1.0576

3

كبرية

16

مييل الطفل للعب بالألعاب العدوانية.

3.640

1.2674

4

كبرية

15

يعمل الطفل على ممار�سة احلركات العدوانية املوجودة يف
اللعبة على زمالء الرو�ضة.

3.610

1.1000

5

كبرية

18

يحب الألعاب االلكرتونية العدوانية وال�رش�سة.

3.600

1.1891

6

كبرية

14

�أالحظ على طفلي بعد االنتهاء من اللعبة ممار�سة العنف.

3.440

1.3128

7

متو�سطة

19

يتبادل الطفل الألعاب العنيفة مع �أ�صدقائه.

3.380

1.1439

8

متو�سطة

3.360

1.2674

9

متو�سطة

3.180

1.0860

10

متو�سطة

23

ال ي�ستجيب الطفل لتوجيهات املعلمة يف الرو�ضة.

3.090

1.1109

11

متو�سطة

24

يت�رصف الطفل بعدوانية مع والديه.

2.760

1.2070

12

متو�سطة

3.47

0.787

25
22

الفقرة

تعمل الألعاب االلكرتونية العنيفة على ت�سبب القلق لدى
الأطفال.
ت�ؤثر الألعاب االلكرتونية على �إمكانية تقبل طفلي
لالنتقادات.

الدرجة الكلية

متو�سطة

يتبني من اجلدول (� )6أن عالقة الألعاب االلكرتونية بال�سلوك العدواين للطالب كانت
متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.47واالنحراف املعياري (. )0.787وقد جاءت
الفقرة ( « )17ي�شعر الطفل ب�أنه واحد من الالعبني يف اللعبة « يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط
ح�سابي ( )4.050وبانحراف معياري ( ، )0.9885وبدرجة كبرية ،وجاءت الفقرة ()24
» يت�رصف الطفل بعدوانية مع والديه ».يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ()2.760
وانحراف معياري ( )1.2070وبدرجة متو�سطة.
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د .علي سليمان الصواحله
د .يسرى راشد العومير
د .علي مصطفى العليمات

النتائج املتعلقة باملستوى االجتماعي:
ُح�سب (ت) ( )t- testعلى جمال ال�سلوك االجتماعي واجلدول ( )7يبني النتائج
الجدول ()7
نتائج اختبار (ت) ( t- testحسب المستوى االجتماعي على مجال السلوك االجتماعي

امل�ستوى
االجتماعي
الآباء
الأمهات

التكرار

الو�سط احل�سابي

االنحراف
املعياري

50

3.48

0.616

50

3.40

0.491

قيمة ت

P- Value

T (98) =0.649

0.518

يبني جدول ( )7عالقة ،وي�شري جدول (� )7إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الدالة (. )0.5وقد ح�سبت (ت) ( )t- testعلى جمال ال�سلوك العدواين واجلدول
( )8يبني ذلك.
الجدول ()8
نتائج اختبار (ت) ( t- testحسب المستوى االجتماعي على مجال السلوك العدواني

التكرار

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الآباء

50

3.31

0.914

الأمهات

50

3.62

0.611

امل�ستوى االجتماعي

قيمة ت

P- Value

T (98) =1.875

0.044

وي�شري اجلدول (� )8إىل �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الدالة ()0.5
ول�صالح الأمهات.

مناقشة النتائج:
هل هناك عالقة بني الألعاب االلكرتونية ون�شوء �سلوك عدواين لدى
�أطفال الرو�ضة من وجهة نظر �أولياء الأمور؟
�أظهرت نتائج الدرا�سة يف اجلدول (� )6إن عالقة الألعاب االلكرتونية على ال�سلوك
العدواين للطالب كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.47واالنحراف املعياري
(. )0.787وقد جاءت الفقرة ( « :)17ي�شعر الطفل ب�أنه واحد من الالعبني يف اللعبة «
يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي ( )4.050وبانحراف معياري ( ، )0.9885وبدرجة
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كبرية ،وجاءت الفقرة (« )24يت�رصف الطفل بعدوانية مع والديه» ,يف املرتبة الأخرية
مبتو�سط ح�سابي ( )2.760وانحراف معياري ( )1.2070وبدرجة متو�سطة.
وتف�رس هذه النتيجة من خالل نظرية التعلم االجتماعي ،والتي ت�شري �إىل �أن تقدمي
مناذج لل�سلوك االجتماعي ي�سهم ب�شكل كبري يف زيادة م�ستوى ال�سلوك االجتماعي و�ش َّدته
�سواء �أكانت مالحظة ال�سلوك مبا�رشة �أم غري مبا�رشة ،وكذلك ميكن تف�سري هذه النتيجة من
خالل ما تت�صف به الألعاب االلكرتونية من تفاعلية بني الالعب وبني البيئة االفرتا�ضية
التي تت�صف بها الألعاب االلكرتونية� ،إذ تتيح بيئة الألعاب االلكرتونية �أمامهم الفر�صة
ملمار�سة ال�سلوك العدواين يف بيئة افرتا�ضية �شبه واقعية ,مما �أ�سهم يف انعكا�س ذلك يف
�سلوكهم.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الرميان ( ، )2007ونتيجة ال�شحروري (, )2007
والتي بينت وجود ت�أثري ملمار�سة الألعاب االلكرتونية على ال�سلوك العدواين لدى الأطفال.
�أما النتائج املتعلقة بامل�ستوى االجتماعي يبني اجلدول ( )7الفروقات يف وجهات
نظر الآباء والأمهات نحو عالقة الألعاب االلكرتونية على ال�سلوك االجتماعي.فقد كانت
قيمة ت املح�سوبة ( ، )0.649وت�شري هذه القيمة �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الدالة (. )0.5
وهذه النتيجة تتعار�ض مع ما �أ�شار �إليه �أبو جراح ( , )2004فقد �أ�شار يف درا�سة له
�إىل خطورة ا�ستخدام �شخ�صيات �إلكرتونية بعيدة عن الواقع ،فهذه ال�شخ�صيات ،و�إن كانت
تنمي خيال الطفل ،ف�إنها يف الوقت ذاته تنمي م�ساحة االنف�صال عن الواقع ،وحتى عندما
يلتحم بهذا الواقع ف�إنه يتعامل مبنطق هذه ال�شخ�صيات اخليالية ،وهو ما يفجر طاقات
التوتر ،والعنف ،والتحدي ،واخل�صومة الدائمة مع املجتمع املحيط.
كما ذكر �أبو جراح ( )2004عن الآثار االجتماعية ال�سلبية للألعاب الإلكرتونية
على الأطفال ،ب�أنها ت�صنع طفالً غري اجتماعي ،فالطفل الذي يق�ضي �ساعات طوال يف
ممار�سة الألعاب الإلكرتونية بدون توا�صل مع الآخرين ،يجعل منه طفالً غري اجتماعي،
منطوياً على ذاته على عك�س الألعاب ال�شعبية التي تتميز بالتوا�صل.كما �أن �إ�رساف الطفل
يف التعامل مع عوامل الرمز ميكن �أن يعزله عن التعامل مع عامل الواقع ،فيفتقد املهارة
االجتماعية يف �إقامة ال�صداقات والتعامل مع الآخرين وي�صبح الطفل خجوالً ال يجيد
الكالم والتعبري عن نف�سه.
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توصيات الدراسة:
1.1تثقيف الوالدين ملعرفة �إيجابيات و�سلبيات الألعاب الإلكرتونية.
2.2توعية الأطفال و�إر�شادهم �إىل معرفة �أ�رضار الألعاب الإلكرتونية العنيفة التي ترتك
�آثاراً على نف�س و�سلوك الأطفال.
3.3ت�شجيع الأوالد على ممار�سة الألعاب التي تنمي التفكري والذكاء و�أ�سلوب حل
امل�شكالت وكيفية الت�رصف يف املواقف احلرجة.
4.4مراقبة مراكز الألعاب الإلكرتونية ملنع الألعاب التي تنمي العنف والعدوان.
5.5تنظيم وقت اللعب للطفل على �أال يتجاوز ال�ساعة الواحدة يف اليوم.
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