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٢٩ في ال��ل�ة الع�"�ة ال!ع�د�ةتف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

 

 

 

 

 فياألج�ال ال�ق��ة  ل�) لعاب الف��ی� اإلل���ون�ةأ تف��الت

  وعالق�ها .�فه�م الع+لة االج��ا(�ةال��ل�ة الع�"�ة ال!ع�د�ة 
  وم�!�ن ال!4اعي ،م�وه ع�0ة

  ال�ل67

ـــ	�ألعـــاب الف�ـــ	ی� اإلل���ون�ـــة  تف�ـــ�الت ل�صـــ	ال	راســـة  ســـع� الف$ـــات ال#"�لفـــة مـــ�  ل
) وعالقــة ذلــ5 4الع3لــة االج�#ا�1ــة اكــ/األج�ــال ال�ق#�ــة (ج�ــل ألفــا، وج�ــل زد، وج�ــل وا)، وج�ــل 

مفــ�دة وأHهــ�ت  ٢٣٧لــ	یهC. اســ�"	م� ال	راســة أداة االســ�=�ان و?ــال�<=�> علــى ع�:ــة م�9نــة مــ� 
بـــ�� الف$ـــات الع#�Nـــة ال#"�لفـــة ون��1ـــة ألعـــاب الف�ـــ	ی� ال:�ـــائج وجـــ�د عالقـــة ذات داللـــة إحJـــائ�ة 

اإلل���ون�ة ال#ف�لة. STل5 أHه�ت تف��ل ج�ل ألفا أللعـاب الRـ�وب والJـ�اع وألعـاب ال�Nاضـة، 
األلعـاب  اكـ/وج�ل زد أللعاب الR�وب والJـ�اع، وج�ـل وا) أللعـاب الXـWاق، ب�:#ـا Uف�ـل ج�ـل 

عالقـــة ذات داللـــة إحJـــائ�ة بـــ�� الف$ـــات الع#�Nـــة  االســـ��ات��Zة. T#ـــا أHهـــ�ت ال:�ـــائج عـــ	م وجـــ�د
ــــى تف�ــــ�الت الXــــ�اق  ــــة. 4ال:XــــWة إل ــــ	ی� االل���ون� ــــة عــــ� ألعــــاب الف� ــــة ومJــــادر ال#ع�ف ال#"�لف
االج�#اعي في اللع^، U#�ل ج�ل ألفا وج�ل زد إلـى اللعـ^ مـع األصـ	قاء، ب�:#ـا Uف�ـل ج�ـل وا) 

وق ذات داللــة إحJــائ�ة بــ�� الف$ــات الع#�Nــة وألفــا إلــى اللعــ^ 4#فــ�دهC. أخ�ــ�ا، وجــ	ت ال	راســة فــ� 
    ال#"�لفة وم�dاس الع3لة االج�#ا�1ة لJالح مZ#�عات ج�ل ألفا وج�ل زد.

  ة ـمق�م

ح#لــ� ال��:�ل�ج�ــا اإلل���ون�ــة لإلعــالم واالتJــال م�جــه األلعــاب اإلل���ون�ــة ال�ــي تع�#ــ	 
=ـ� م"�لـف األجهـ3ة ال�ق#�ـة. على ال�سائi الN�JWة والXـ#�hة وت#ـارس ع=ـ� شاشـات ال�لفـاز أو ع

ـــ Game industry وتع�#ـــ	 صـــ:اعة األلعـــاب ا مmـــل أ) علـــى ال�<ـــ�ر ال�ق:ـــي J4ـــ�رة T=�ـــ�ة ت#اًم
ا فــي وق�:ــا ا وازدهــارً صــ:اعة أخــ�� تع#ــل فــي العــالC ال�ق#ــي، T#ــا أنهــا مــ� أكmــ� الJــ:اعات ن#ــ�ً 

الRاض�، إذ اس�<اع� أن ت�Zـاوز الoـ�وف الXـل=�ة ال�ـي خلف�هـا جائRـة �Tرونـا علـى العـالC، بـل 
                                                           

 اركqال واإل، أس�اذ مJل�ة االتTةUع�دX3، ال##ل�ة الع�?�ة الN3الع 	عالم، جامعة ال#ل5 ع=.  

  أس�اذ	اعXال واإل، مJل�ة االتTةUع�دX3، ال##ل�ة الع�?�ة الN3الع 	عالم، جامعة ال#ل5 ع=.  
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ال�ق:�ـــة ع=ـــ� اإلن��نـــ� صـــقل� األلعـــاب ا، ح�ـــr جـــSب� الع=ـــ�� mTـــ�، T#ـــا أن تعX9ـــها ل#Jـــل�Rه
�� ال�ق#�ــة فــي األعــ�ام األخ�ــ�ة، ل	رجــة أن الع	یــ	 مــ� تلــ5 األلعــاب قــ	 t#ــ/ ال"<ــ�s الفاصــلة بــ

ــــة ــــال ل�JــــWح ل�Xــــ� أداة لل�Xــــل�ة فXRــــ^، ل�ــــ� أ�Uــــا لألغــــ�اض ال�عل�#� ــــع وال"� الع#ــــار ( ال�اق
٢٠٢١(.  

لالن�qـــار ال�اســـع فــي اســـ�"	ام األلعـــاب اإلل���ون�ـــة نZــ	 أن الع	یـــ	 مـــ� ال	راســـات  ونoــ�اً 
 اه�#ـــ� ب	راســـة تأث��اتهـــا ال#Wاشـــ�ة علـــى ســـل�ك مXـــ�"	م�ها، وفهـــC آثارهـــا ال#�فاوتـــة، فه:ـــاك ق<ـــاع 
 ،لــ�/ 4القل�ــل مــ� ال#�Z#ــع  اع�ــاد علــى م#ارســة تلــ5 األلعــاب و{ع<ائهــا مXــاحة T=�ــ�ة مــ� ال�قــ�

م#ارســة تلــ5 األلعــاب مــ� خــالل األجهــ3ة ال"اصــة بهــا مmــل الــWال)  وفــي ال�قــ� الــS) ت:�عــ� ~�ــه
وال#�اقــع وال#:Jــات اإلل���ون�ــة ال"اصــة بهــا 4قJــ	  ،أو ع=ــ� أجهــ3ة اله�اتــف ال#R#�لــة ،س��qــ�

�4ــ�ورة  نZــ	 أن ه:ــاك م<الWــات ،االف��اضــيوال�:ــاف/  ،وال��اصــل مــع اآلخــ�N� ،�ة وال��~�ــهال�Xــل
ومــ	� مالئ#�هــا لله�Nــه، و{صــ	ار قــ�ان�� وتqــ�Nعات للR#اUــة  ،م�ا�Wــة صــ:اعة األلعــاب اإلل���ون�ــة

  .)٢٠٢٠الqه�� (وال�قا4ة على هSه األلعاب 

اســـــ�"	ام األلعـــــاب  تف�ـــــ�التال�عـــــ�ف علـــــى مـــــ� ذلـــــ5 فـــــإن ال	راســـــة تRـــــاول  وان<القـــــاً 
 ،لل��:�ل�ج�ــاوهــي األج�ــال األكmــ� ق�?ــا  لــ	� األج�ــال ال�ق#�ــةاإلل���ون�ــة وخاصــة ألعــاب الف�ــ	ی� 

وارتWــاs ذلــ5 4#فهــ�م الع3لــة االج�#ا�1ــة ال�ــي ت:ــ�ج عــ� االســ�"	ام لف�ــ�ات N�tلــة دون شــع�ر أو 
  .إدراك

  لل�راسة ال�ع�في  اإل=ار

  :ال�ق��ةأن�اA وت@?�فات األج�ال 

 CهtـــــاWـــــة وفـــــي ضـــــ�ء ارتN�#هـــــ�ر واالج�ـــــال ال�ق#�ـــــة وفـــــ> الف$ـــــة الع#Zـــــ:�� الJت �9ـــــ#U
ش�ائح أو ف$ات Tل ف$ة ت�#�ع 4ق	ر مع�� م� ال#هـارات ال�ق#�ـة خاصـة وأن Tـل ف$ـة إلى  4ال��:�ل�ج�ا

ارتW<� ب�<�ر ت�:�ل�جي 4ع�:ه مmـل Hهـ�ر االن��نـ� وHهـ�ر أجهـ3ة اله�اتـف ال#R#�لـة وغ��هـا مـ� 
ال�ق:�ات ال�ي اث�ت فـي ال�فاعـل االج�#ـاعي أو االسـ�هالك ال�ق#ـي لل�سـائi وال#�ـ	Uا.  وN#9ـ� تR	یـ	 

  هSه األج�ال على ال:�R ال�الي:

  :ج�ل ألفا

وNعـ�د ال#Jـ<لح  ٢٠٢٥إلـى  ٢٠١٠ه� مJـ<لح U<لـ> عـل ج�ـل ال#�ال�ـ	 مـا بـ�� عـام 
ال�	 هSا ال�Zل س�ف ت��ن م"�لفـة للWاحr األس��الي مارك ماك�N:	ل والS) ی�T	 على أن ح�اة م� 

وN#9ــ� تع�Nــ� "ج�ــل ألفــا" 4أنــه أول ج�ــل  ،ح�ــr ولــ	وا فــي زمــ� ال�<ــ�ر ال�ق#ــي ووفــ�ة ال��:�ل�ج�ــا
% و?ال�ــالي ZUـ^ الRـSر فــي ال�عامـل معــه واخ��ـار األسـل�ب األمmــل لـSل5 مmــل ١٠٠رق#ـي ب:XـWة 
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ل االج�#ـاعي ووضـع ق�ـ�د فـي مqار�TهC أنq<�هC االج�#ا�1ة وتع3N3 وع�هC ح�ل وسائل ال��اصـ
 Cفــــي ال�عامــــل معهــــ 	ــــ�=Xم م#ارســــة أســــل�ب م	اشــــات واألجهــــ3ة اإلل���ون�ــــة وعــــqال�عامــــل مــــع ال

  .)٢٠٢٠وع<�ة  (ال3ه�اني

  :ج�ل زد

أول$ـ5 الـSی� ولـ	وا فـي الف�ـ�ة مـ� م:�Jـف ال�Xـع�:�ات وح�ـى إلـى  �qUZ� مJ<لح ج�ل 
4ــارع جــً	ا فــي أمــ�ر ال��:�ل�ج�ــا، ح�ــr ُولــ	وا م:�Jــف العقــ	 األول مــ� األل��ــة الmان�ــة. وهــ� ج�ــل 

خالل ف��ة ن#� رق#ي س�Nع ال"<ى. وNـ�� 4عـ� ال#�"JJـ�� أن أبـ�ز مـا U#�ـ3 هـSا ال�Zـل هـ� 
ـــ�� مـــع  ـــل عـــادة مـــا �9Uنـــ�ن م���ف �Zا الSـــاء هـــ اســـ�"	امه ال�اســـع لإلن��نـــ� مـــ� ســـ� م9Wـــ�ة. وأب:

  م� ح�اتهC االج�#ا�1ة.  T=��اً  ج3ءاً  ال��:�ل�ج�ا، وال�فاعل على م�اقع ال��اصل االج�#اعي 9qUل

  :ج�ل األل�Fة

ج�ـــل األل��ـــة qUـــ�� إلـــى األشـــ"اص الـــSی� ُولـــ	وا فـــي الف�ـــ�ة مـــ� أوائـــل الm#ان�:�ـــات وح�ـــى 
، Yم:�Jف ال�Xـع�:�ات وأوائـل األل��ـة الmان�ـة. وال#Jـ<لح األكmـ� تق:�ـة ل�Zـل األل��ـة هـ� ال�Zـل 

، یـ�C تع�Nـ� ج�ـل األل��ـة علـى أنـه Z. وعلى غ�ار ال�Zل Zوق=ل ال�Zل  Xألّنه Uأتي 4ع	 ال�Zل 
  .)4٢٠١٩ار ( 4ارع 9q4ل خاص في اس�"	ام م:Jات ال��:�ل�ج�ا ووسائل ال��اصل االج�#اعي

  :اكGج�ل 

 أو ال�Zل العاش� ه� مJ<لح U<ل> على ج�ل ال#�ال�	 م� م:�Jف ال��X:ات اك/ج�ل 
نqــأ م�ال�ــ	 هــSا ال�Zــل وهــqU Cــاه	ون  ح�ــr ،تفــاعال أكmــ�أوائــل الm#ان�:�ــات و�N#�ــ3ون 4ــأنهC إلــى 

ال�لفN3ــ�ن وNلع=ــ�ن ألعــاب الف�ــ	ی� وفقــا لل"=ــ�اء فــإن أب:ــاء هــSا ال�Zــل �RUــاج�ن دائ#ــا لل��~�ــه و{ال 
فإنهC س�qع�ون 4ال#لل وه� ما UفX� اس�هالكهC ال�=�� ل#:�Zات ال��~�ـه مmـل مqـغالت ال#�سـ�قي 

  .)٢٠٢٠وع<�ة  ه�انيال3 ؛ ٢٠١٨(الq#�)  وألعاب الف�	ی�

  أن�اع ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة 

�mرة سـ�Nعة فـي نهاUـة الXـ��:�ات و?	اUـة الXـWع�:�ات ع:ـ	ما اخ��عـ� Tب	أت ألعاب الف�	ی� 
" ال�ـي ع#لـ� علـى ال�لفN3ـ�ن. اسـ�#�ت ألعـاب الف�ـ	ی� Brown Boxأل#ان�ا وح	ة ال�C9R األولـى "

فــي  Nintendo Entertainment Systemفــي ال�<ــ�ر ح�ــى أصــ	رت شــ�Tة Uا4ان�ــة نoــام 
 Super Nintendo، تـt Cـ�ح نoـام ١٩٩١ال�الUات ال#�R	ة في م:�Jف الm#ان�:�ات. فـي عـام 

Entertainment System  ة ســــ�نيT�شــــ �مــــ 	یــــ	ار ج	اخ�ــــ�اع أول إصــــ Cتــــ Cــــ�ق. ثــــXفــــي ال
  PlayStation 2، أص	رت الT�qة٢٠٠٠. وفي عام ١٩٩٦في عام  PlayStation 1العال#�ة 

فــي عــام  PlayStation 3. 4عــ	 ذلــ5، تــC إصــ	ار 4DVD#�ــ3ات عال�ــة وتع#ــل أUً�ــا q#Tــغل 
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 سـ#حإلـى الXـ�ق م#ـا  Nintendo's Wiiفـي ال�الUـات ال#�Rـ	ة وفـي نفـ/ العـام، دخلـ�  ٢٠٠٦
 Vintage Video Game Consoles)اللWhة 4اس�"	ام الT�Rات الXZ	Uةلالع=�� 4ال�C9R في 

2001 to Today 2011) . 

الـS) ی�#�ـ3 4اح��ائـه علـى  PlayStation، تC إص	ار ال�Zل ال�ا4ع م� ٢٠١٣وفي عام 
تـ	عC تqـغ�ل ال�سـائT  i#ـا أنهـاالالع=ـ�� علـى اإلن��نـ�  تع	دUـةرس�مات ج�ا~�5 م�<ـ�رة وتZ�?ـة 

أحــ	ث ج�ــل لqــ�Tة ســ�ني العال#�ــة  PlayStation 5. وNع�=ــ� )Britannica 2021(ال#�	فقــة 
و�N#�ـــ3 4الXـــ�عة ورســـ�مات الZ�ا~�ـــ5 ال#�<ـــ�رة  ٢٠٢٠والـــS) تـــt C�حـــه فـــي األســـ�اق فـــي عـــام 

. ومــع ال�قــ	م ال��:�لــ�جي الXــ�Nع أصــSimons( �RW 2021(ســعة ت"ــN3� عال�ــة إلــى  4اإلضــافة
 Cح ه:ـــاك ت<=�قـــات خاصــة یـــ�Wم اإلن��نــ� وأصـــ	ـــ�"Xلهـــا علـــى أغلــ^ األلعـــاب اإلل���ون�ـــة ت�#Rت

یـــ�#9� الالعـــ^ مـــ� اللعـــ^ q4ـــ9ل ج#ـــاعي علـــى  ح�ـــىالهـــاتف ال#R#ـــ�ل وأجهـــ3ة الRاســـ^ اآللـــي 
  .)٢٠٢٠(أح#	 اإلن��ن� 

 وMN�O ت@?�L األلعاب اإلل���ون�ة على ال?�J ال�الي: 

 :ألعاب ال�Jاكاة

تقـــ�م علـــى م=ـــ	أ ال#Rاكـــاة لف�ـــ�ة مع�:ـــة، مmـــل ألعـــاب مRاكـــاة ��ـــادة ال<ـــائ�ات والXـــ�ارات 
 .وال	4ا4ات ب�اق�hة وق	 ت�X"	م هSه ال�Zارب مع الZ:�د ل�	رN=هC ق=ل وضعهC فـي tـائ�ات ح�d�dـة

 Flightمـ� أشـه� ألعـاب مRاكـاة ح�ـاة الqWـ� ال��م�ـة، وه:الـ5 أUً�ـا  The Sims تعـ	 سلXـلة

Simulator X.  

 :ألعاب ال�غام�ات وال!4اق

�ــ3ة، ی�عــ�ف الالعــ^ فــي ال=	اUــة تع�#ــ	 علــى ال�Z�?ــة الف�دUــة، وأUً�ــا علــى تقــ	CU قJــة م#
علــى خل��ــة ش"Jــ��ه، و�Nــع أمامــه تRــ	Uات وألغــاز إلنهائهــا وأمــاك� الك�qــافها Tــي یــ�#9� مــ� 

 .Tomb Raiderوم� أمmل�ها ألعاب  .االس�#�ار وال�ق	م في القJة

 :األلعاب االس��ات��Sة

األوامـ� والهZـ�م في هSا ال:�ع، Uق�م الالع^ 4ال�Z4 C9Rـ�� مـ� الZ:ـ�د وال#عـ	ات و{لقـاء 
 Age of مـ� أمmل�هـا سلXـلة .واالن�Jـار، 4#ع:ـى أن الالعـ^ 9Uـ�ن قائـ	 خفـي یـ�C9R 94ـل شـيء

Empires  (Hurst 2015). 

 :ألعاب ال@�اع

تع�#	 على ال#�اجهة ال#Wاش�ة ب�� الالع^ والع^ آخ� أو ب�� ش"�Jة أخ�� ی�C9R بهـا 
م مZ#�عــة مــ� األعــ	اء لق�ــالهq4 Cــ9ل ذTــاء اصــ<:اعي، ت�#Rــ�ر ف��تهــا حــ�ل وضــع الالعــ^ أمــا
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مmـال عل�هـا  ،مWاش�، وفي معCo الRـاالت، ت#�لـ5 هـSه األلعـاب قJـة صـغ��ة ل"ل��ـة الJ"qـ�ات
 .Kombat  Mortal (Hurst 2015)ألعاب

  :ألعاب ال�Oاضة

م:�q�ة �mTً�ا في الq�ق األوسi، خ�Jًصا تل5 ال"اصة 94ـ�ة القـ	م، وت��ـ#� Tافـة انـ�اع 
ـــارة عـــ� مRاكـــاة ح�d�dـــة  W1 ـــلة وال�ـــ�ة ال<ـــائ�ة وغ��هـــا، وهـــيXـــ�ة الT �اضـــات، مـــN�االلعـــاب وال
ل#WارNــات هــSه ال�Nاضــات، ب�جــ�د ح9ــام وح�ــ�ر مــ� الZ#ــاه�� وتJــ#�C ح�dقــي لالع=ــ��، ومــ� 

  .(Hurst 2015)في مRاكاة T�ة الق	م FIFA أمmل�ها لWhة 

  :ال�ق��ة واألج�الألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة 

ازدهــ� اســ�"	ام األلعــاب اإلل���ون�ــة بــ�� األtفــال وال#ــ�اهق�� الqــWاب فــي الــ�t� الع�?ــي 
ـــ�ج. و?XRـــ^ تق�Nـــ� شـــ�Tة ـــإن الXـــ�ق ال"ل��Zـــة XUـــ�<� Strategy & Middle East وال"ل ، ف

عل�ها األلعاب العال#�ة ح�T rان م� ال#��قع أن JUل س�ق األلعاب في ال	ول ال"ل��Zة في عام 
. ٢٠١٧مل�ـــ�ن دوالر أم�9Nـــي فـــي عـــام  ٦٩٣مل�ـــ�ن دوالر أم�9Nـــي مقارنـــة بــــ  ٨٢١إلـــى  ٢٠٢١

ي فـي مق	مـة الـ	ول فـي وأضاف� الT�qة STل5 فـي تق�N�هـا أن سـ�ق ال##ل�ـة الع�?�ـة الXـع�دUة Uـأت
  . (Strategy 2020)ال#:<قة وتل�ها دولة اإلمارات الع�?�ة ال#�R	ة 

 ٢٠٢٠في ال##ل�ة الع�?�ة الXع�دUة بلغ حCZ اإلنفاق على األلعاب اإلل���ون�ـة فـي عـام 
. وت:ــامي ق<ــاع األلعــاب اإلل���ون�ــة فــي )٢٠٢١الqــ�ق  ( مل�ــ�ن دوالر أم�9Nــي ٩٠ر وإلــى مل�ــا
الع�?�ــة الXــع�دUة شــZع ال��mــ� مــ� الqــ�Tات العال#�ــة فــي هــSا ال#Zــال علــى الــ	خ�ل إلــى ال##ل�ــة 

الXــ�ق الXــع�دUة مــ� خــالل جــSب الZ#هــ�ر وال�صــ�ل إلــى أك=ــ� شــ�RNة مــ� ال#Xــ�هل��� خاصــة 
 ��=T ةRN�ابوأن شWqف$ة ال �م Cه �ع�دی�Xال �وفـي نفـ/ ال�قـ�، تـ�لي )٢٠٢٠سـ���ارت ( ة م .

فـــــي ت<ــــ�N� هـــــSا ال#Zـــــال و{نعـــــاش صـــــ:اعة األلعـــــاب  4الغـــــاً  �دUة اه�#امـــــاً ال##ل�ــــة الع�?�ـــــة الXـــــع
  .٢٠٣٠اإلل���ون�ة ع� N�t> تRف�3 الWqاب لالب��ار وص:اعة األلعاب ال#Rل�ة ت#اش�ا مع رؤNة 

وعلـــى الJـــع�	 اآلخـــ�، أدت زNـــادة شـــع=�ة األلعـــاب اإلل���ون�ـــة وان�qـــارها بـــ�� األtفـــال  
Nع=� اإلن��ن� إلى ز �ـ�عي وال#�اهق�qأول�اء األم�ر ووسائل اإلعالم وم �م ��mال� �ل ب�	Zادة ال

� هSه األلعاب وم	� تأث��ها ومالءم�ها على األtفال وال#�اهق��. م� ��Rأن مq4 ة وال�قا4ةUا#Rال
ناح�ة أخ�� وج	ت ال��m� مـ� ال	راسـات أن األلعـاب اإلل���ون�ـة لهـا إZUاب�ـات �mTـ�ة، علـى سـ=�ل 

ت<ــ�N� 4عــ� ال#هــارات االج�#ا�1ــة واألكادU#�ــة T#هــارات حــل ال#qــ9الت  ال#mــال، ال#Xــاع	ة فــي
. وNــ�� )٢٠١٧الــ�اع� (و)، ٢٠١٥نــا�U ( ف��ــ� ال:اقــ	 والRWــr عــ� ال#عل�مــاتوحــل األلغــاز وال�

4عـ� ال#"�Jـ�� أن ال:qــاs ال=ـ	ني ال#Jــاح^ ل##ارسـة األلعــاب اإلل���ون�ـة مــ� خـالل ال�فاعــل 
مـــع الJ"qـــ�ات ال�d�dRـــة أو االف��اضـــ�ة U#9ـــ� أن یـــ�د) إلـــى تXRـــ�� الJـــRة ال=	ن�ـــة و{ضـــفاء 
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 Halbrook, O'Donnell and(مXـ��Nات عال�ـة مـ� ال#�عـة وال�فا��ـة ال:فXـ�ة علـى الالع=ـ�� 

Msetfi 2019(.  ،ی�	م#ارســة ألعــاب الف�ــ �راســات أن ه:ــاك عالقــة بــ�	هــ�ت 4عــ� الHك#ــا أ
 �N�اب�ة مع اآلخـZUفا� على العالقات اإلRة والTارq#رة على ال�عاون وال	خاصة االج�#ا�1ة، والق

  .(Harrington and O'Connell 2016)خارج اللWhة 

اإلل���ون�ـة ت�Rـ�) علـى مqـاه	 وفي ال#قابل، ZUادل ال#عارض�ن 4أن الع	ی	 م� األلعاب 
ال#ـــ�اهق�� وت�اصـــلهC مـــع غ�ـــ� الئقـــة ومqـــاه	 ع:�فـــة وال�ـــي بـــ	ورها تـــ�ث� علـــى نفXـــ�ة األtفـــال و 

 .�N�راسـات أن م#ارسـة األلعـاب اإلل���ون�ـة الع:�فـة، خاصـة فـي ف$ـة اآلخ	ه�ت 4ع� الHأ rح�
"فاض ال�عاtف والXـل�ك األtفال، م�تW<ة 9q4ل N��X#4 ��=Tات أعلى م� الXل�ك الع	واني، وان

Nـابي، وزZUاسـ�ة فـــــاالج�#ـاعي اإلXRــــادة ال �N�ي ال��اصـل مـع اآلخـ)Anderson, Shibuya, 

et al.  2010(.  ت في العام�qل�ل�ة نRأن ال�ع�ض للع:ـف اإلعالمـي  ،٢٠١٧وفي دراسة ت �ت=�
وألعــــاب الف�ــــ	ی� واإلن��نــــ� ی�Xــــ=^ فــــي زNــــادة األف�ــــار الع	وان�ــــة، وال#qــــاع� الغاضــــWة، واإلثــــارة 
الف��Xل�ج�ة، وال�ق��#ـات الع	وان�ـة، والXـل�ك العـ	واني، و{زالـة الXRاسـ�ة للع:ـف وNقلـل مـ� الXـل�ك 

  (Andersonet et al. 2017)االج�#اعي اإلZUابي مmل مXاع	ة اآلخ�N� وال�عاtف. 

 Cه األلعاب وتفاقSراسات م#ارسة األلعاب اإلل���ون�ة 4إدمان ه	ال �م ��mل5 ر?<� ال�Sك
علـى سـ=�ل ال#mـال، تـ�في شـ"� ی=لـغ مـ� الع#ـ� ف. حـ	 االن�Rـار وال#ـ�تإلـى  هSه األلعـابخ<� 

ســاعة  ٥٠نـ� ل#ـ	ة اإلن��  شـ9Wة علـى األلعــاب اإلل���ون�ـةعامـًا فـي الJـ�� 4عـ	 إدمانـه علـى  ٢٨
. وفـي روسـ�ا، Hهـ�ت لWhـة الRـ�ت )9q4)BBC News 2005ل م��اصل مع ف��ات راحة قل�لـة 

� العالC وتXـ==� فـي ان�Rـار الع	یـ	 مـ� ٢٠١٣األزرق في عام ��Xوال#�اهقـات ، على م �ال#ـ�اهق�
Cحــ�ل العــال ) �Nائي )٢٠١٨ال<ــ�	ــادس االب�ــXــف الJفــل ســع�د) فــي الt ــارRب�:هــا ان� �ومــ ،

  م�أث�ا 4اللWhة. 

 �أن ال��اصــــــل اإلعالمــــــي والZهــــــ�د ال#�ئ�ــــــة األخــــــ�� ل��dmــــــ�  Walters (2006) وNــــــ�
الZ#ه�ر هي أم�ر 4الغة األه#�ة في هSا ال#:ع<ـف الف�Nـ	 فـي ت<ـ�N� صـ:اعة ألعـاب الف�ـ	ی�. لـSل5 
مــ� ال#هــC جــ	ًا دراســة دور اإلعــالم فــي ت�dmــ� الZ#هــ�ر عــ� م"ــاt� األلعــاب اإلل���ون�ــة وآثارهــا 

ــاالج�#اع ــ ـــــ�ة والRJــ ــ علــى أه#�ــة  Anderson et al.  (2017)ل:فXــ�ة علــى األفــ�اد. وqNــ	د�ة واــ
إجـ�اء الع	یـ	 مــ� ال	راسـات لفهـC تــأث�� ال�عـ�ض للع:ــف اإلعالمـي، 4#ـا ف�هــا األلعـاب اإلل���ون�ــة، 

خWارNــة اإل( لل#Xــاع	ة فــي الRــ	 مــ� ال#qــاكل ال�ــي XUــ==ها ال�عــ�ض ال��mــ� لأللعــاب اإلل���ون�ــة
٢٠٢٠.( 

  ال�راسات ال!ا.قة 

 �Tنهـا?ـال�غC مـ� و  اإلل���ون�ة ج3ًء ال ی�3Zأ م� ه�Nـة وثقافـة العـالC ال�ق#ـي، بُت9qل األلعا
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، إال أنهــا ألقــ� o4ـالل تأث��اتهــا علــى الفــ�د وال#�Z#ــع 4<ـ�ق وأســال�^ عــ	ة. ف#ــ� بــ�� م#�عـة ومXــل�ة
اإلل���ون�ـــة للفـــ�د علـــى ضـــ�اع ال�قـــ� وســـ�ء ال��اصـــل مـــع اآلخـــ�N�.. وصـــ�ًال إلـــى تRف�ـــ3 األلعـــاب 

االنغ#ــاس فــي ع3لــة اج�#ا�1ــة اخ��ارNــة، نZــ	 ت�افــ> ن�ــائج ال	راســات العل#�ــة فــي هــSا الXــ�اق. ففــي 
األلعـاب  ل�صـ	 تـأث��أج��N في ال##ل�ـة الع�?�ـة الXـع�دUة  ال�ي ،)٢٠٢١(الWJان، وآخ�ون  دراسة

أهـC ال�ـأث��ات فـي ن�ائZهـا علـى أن أكـ	ت ال	راسـة ، �اإلل���ون�ة على األب:ـاء مـ� وجهـة نoـ� ال�الـ	ی
 . ال��اصــل مــع اآلخــ�N� وضــعفالXـل=�ة لأللعــاب اإلل���ون�ــة هــي ضــ�اع ال�قــ�، والع:ــف والعــ	وان، 

� م#ارسة األلعـاب ٢٠٢٠(وت��اف> معها دراسة مR#ـ	 ��X#ل�ل ال�صفي لRت على ال�	وال�ي اع�# (
وجــ�د فــ�وق  هــاأHهــ�ت ن�ائZو اإلل���ون�ــة وعالق�هــا 4الع3لــة االج�#ا�1ــة لــ	� األtفــال فــي مJــ�. 

. 4#ع:ـــى آخـــ�،  ذات داللـــة إحJـــائ�ة بـــ�� مXـــ��Nات الع3لـــة االج�#ا�1ـــة Wtقـــا لعـــ	د ســـاعات اللعــ̂ـ
ف عــ	د ســـاعات لعـ̂ـ األtفـــال م#ــا Uع:ــي أن ه:ـــاك عالقــة بـــ�� ت"�لــف الع3لــة االج�#ا�1ـــة 4ــاخ�ال

 دال<فــل الــU (Sق�ــي وق�ــًا أك=ــ� فــي م#ارســة األلعــاب وعــ	م ال��Wــة فــي ال��اصــل مــع اآلخــ�N�. وت�ــا
) ول�ـ� 4ـاخ�الف الع�:ـة ب�:ه#ـا، ٢٠١٩(وعلـي  ت�فـ> مـع هـSه ال	راسـة دراسـة أخـ�� أج�اهـا ال#هـ	او) 

 هـاوأHهـ�ت ن�ائZ 4ـالع�اق. فـال ال�وضـة فـي مRافoـة دUـاليأt عqـ�ائ�ة مـ� ةح�Wt rق� على ع�:ـ
� إدمان األtفال على األلعاب اإلل���ون�ة ��Xر.أن م�TSف$ة ال �  Uع�=� م�تفعًا خاصة ل	

أن أول�ـاء  اً ) وال�ي Wtقـ� علـى ف$ـة األtفـال أ�Uـ٢٠١٧(و?ال#mل، أHه�ت دراسة ال�اع� 
الSی� ش#ل�هC ال	راسة الح�oا Hه�ر مZ#�عة م� ال�ـأث��ات علـى أtفـالهC ت#mلـ� فـي عـ	م  راألم� 

كــSل5  .ال#غــام�ات والف:ــ�ن الق�ال�ــة ، خاصــة ألعــاباأللعــاب اإلل���ون�ــةالقــ	رة علــى االب�عــاد عــ� 
الع3لــــة  وTــــSل5)، %٢٢٬٢٢ال:qــــاs (فــــ�N sــــادة و شــــ#ل� ز أtفــــالهC  ســــل��Tاتتغ�ــــ�ًا فــــي  الحoــــ�ا
   .واالنف�اد

 �Uه�ت دراسة ناHت علال�ي  )٢٠١٥(ك#ا أ	ـة 4ابـل  ىاع�#oافRي فـي مRX#ال#:هج ال
أن األtفال U#�ل�ن إلى م#ارسة األلعاب اإلل���ون�ة الق�ال�ة وال�ي تN3	 م� الXل�ك العـ	واني. T#ـا 

وهـ�  یN3ـ	 علـى الXـ� سـاعاتأن مع	ل م#ارسة األtفال لأللعـاب اإلل���ون�ـة خـالل ال�ـ�م ال�احـ	 
الع3لــة االج�#ا�1ــة واالن<ــ�اء م#ــا قــ	 یــ�ث� علــى ن#ــ�  4ال<فــل إلــيیــ�د�  ســاعات م�تفــع جــ	اً  عــ	د

  ال<فل الف��) والJ"qي واالج�#اعي.

) الل�ــان أشــارتا فــي ٢٠١٥() ودراســة ال:ــ	او) ٢٠١٥( الN3ــ�د) ا معهــا دراســةوت�فــ> أUً�ــ
عق�ل األtفال ووق�هC وت�ث� على ال��اصـل  علىت�R�Xذ  ن�ائج Tل م:ه#ا أن األلعاب اإلل���ون�ة

  أنها ت�د) إلى الع3لة االج�#ا�1ة تWعا لع	د ساعات اللع^.  ااألس�ة، T#األس�) ب�� أف�اد 

ـــة فـــي Tـــ�ن األلعـــاب اإلل���ون�ـــة ذات  و?qـــ9ل عـــام، ت�ـــاد ت�فـــ> مZ#ـــل ال	راســـات الع�?�
األســــ�) والqــــع�ر 4ال�حــــ	ة  تــــأث��ات غ�ــــ� م�غ�?ــــة وســــل=�ة مmــــل (القلــــ> والـــــ�أث�� علــــى ال��اصــــل
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ــــة ــــة ل	راســــة األلعــــاب  )، T#ــــا أنهــــا ت�ــــاد ت�فــــ> أ�Uــــاً والع3ل �mRWفــــي اع�#ادهــــا نفــــ/ األســــال�^ ال
ل#XــــRي 4اســـــ�"	ام ، ح�ــــr اع�#ـــــ	ت علــــى األســـــال�^ ال�صــــ��ة وال#ـــــ:هج اااإلل���ون�ــــة وتأث��اتهـــــ

ف الoـــاه�ة مRـــل و?ـــال�<=�> علـــى ع�:ـــة مـــ� ال#RWـــ�ث�� الـــSی� ت�ـــ�ف� فـــ�هH Cـــ�و  االســـ�Wانة) (أداة 
  ال	راسة.  

� ال	راسات األج:=�ـة، نZـ	 تقار?ـًا فـي األسـال�^ ال#:ه�Zـة، مـع وجـ�د اخـ�الف ��Xوعلى م
 Nebelفي ال�<=�> على ع�:ات أخ�� م� ف$ات م"�لفة لC تq#لها ال	راسات الع�?�ة، ففي دراسة 

and Ninaus (2022)  	ف رصـ	بهـ �ـالغ�Wـ� فـي أل#ان�ـا علـى ف$ـة الN�تـأث�� م#ارسـة وال�ـي أج
ألعــاب الف�ــ	ی� اإلل���ون�ــة خــالل جائRــة �Tرونــا علــى الqــع�ر 4ال�حــ	ة والع3لــة. وأHهــ�ت ال:�ــائج 

4ال�حـ	ة.. فـي حـ�� وجـ	ت ال	راسـة والqـع�ر  4ألعاب الف�	ی�عالقة إZUاب�ة ب�� ت��ار اللع^ وج�د 
عالقــة ســل=�ة بــ�� Tــل مــ� اللعــ^ 4غــ�ض ال��اصــل االج�#ــاعي وال#:افXــة و?ــ�� الqــع�ر 4ال�حــ	ة. 
واســ�:��Z ال	راســة أن ال�Rــ�ل نRــ� ألعــاب مع�:ــة U#9ــ� أن 9Uــ�ن مف�ــ	ًا ل�فا��ــة الالع=ــ��، إذ إن 

ول�:ه  ،مR	ود دوراً  اء الZائRة لع^أث:اس�"	ام األلعاب االج�#ا�1ة في أوقات ال�Wاع	 االج�#اعي 
 Cمهrح� �ع�ر مqة.  ال�قل�ل 4ال	4ال�ح  

وال�ي أج��N في ب�$ة آس��Nة م�Xه	فة   (2021)�Nوآخ� Ismail   وفي ال#قابل نZ	 دراسة
R4ــr العالقــة بــ�� إدمــان ألعــاب الف�ــ	ی� ال�ق#�ــة وال�حــ	ة، وعــ	م ال��Wــة فــي ال��اصــل االج�#ــاعي. 

 - في أهC ن�ائZهـا - ة م� tالب وtالWات الZامعة في مال�N3ا وت�صل�Wtق� ال	راسة على ع�:
إلى أن ه:اك عالقة ذات داللة إحJائ�ة ب�� إدمان اللع^ على الف�ـ	ی�، والqـع�ر 4ال�حـ	ة، وذلـ5 
ی�جع إلى أن م#ارسة ألعاب الف�	ی� ال�ق#�ة ق	 تقلل م� اه�#ام الالع=ـ�� 4ـالZل�س مـع األشـ"اص 

�ـــة وجهـــا ل�جـــه واالك�فـــاء 4اللعـــ^ عـــ� N�tـــ> اإلن��نـــ�، و?ال�ـــالي قـــ	 ت�ـــ	ه�ر العالقـــات االج�#ا1
  وت�د) إلى زNادة الqع�ر 4ال�ح	ة. 

ال�ــي أج�Nــ� فــي الJــ�� (مXــ�ه	فة  (2019)� Nوآخــ�  Wangدراســة  فــيا، 4ال#mــل أUً�ــ
ذات الJـلة  ــــ ، والقلـ> االج�#ـاعيمmل ال�ح	ة، واالك�$اب، والع3لـةـــ  رص	 مZ#�عة م� ال#�غ��ات
عالقة ذات داللة إحJائ�ة بـ�� إدمـان ألعـاب الف�ـ	ی� وج�د أHه�ت  )4اإلدمان على ألعاب الف�	ی�

أHهـــ�ت TــSل5  ال#ــ�اهق��. لــ	�علــى اله�اتــف ال#R#�لــة واالك�$ــاب، وال�حــ	ة، والقلـــ> االج�#ــاعي 
الـSی� Uعـان�ن مـ� ــــ  وج�د اخ�الفات T=��ة ب�� ال�TSر واإلناث ح�r بلـغ ال#�اهقـ�ن الـ�TSر ال:�ائج

ــــ ال#R#�لـــةإدمـــان ألعـــاب الف�ـــ	ی� علـــى اله�اتـــف  ، والع3لـــة مXـــ��Nات أعلـــى مـــ� الqـــع�ر 4ال�حـــ	ة ــ
  واالك�$اب، والقل> االج�#اعي.

ال�ــي أج�Nــ� علــى ف$ـة tــالب الZامعــة فــي ت��Tــا، أHهــ�ت  Kanat  (2019)وفـي دراســة
ح�ـr أHهـ�ت ال:�ـائج أن درجـة  ،XRـ^ الZـ:/4إدمـان األلعـاب ال�ق#�ـة ن�ائZها أ�Uا اخ�الفًا فـي 
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فـ�وق ذات داللـة T#ـا وجـ	ت ال	راسـة  ال<ـالب أعلـى مـ� ال<الWـات.ف$ـة لـ	� � إدمان ألعاب الف�	ی
الqـــع�ر أن درجـــة  ال�حـــ	ة، ح�ـــr لـــ�ح ~�#ـــا ی�علـــ> بـــ	رجات  وال<الWـــات ال<ـــالبإحJـــائ�ة بـــ�� 

  4ال�ح	ة لل<الWات أقل قل�ًال م� ال<الب.

 وفـــي ســـ�اق آخـــ� ذا صـــلة أHهـــ�ت دراســـات اتWعـــ� مـــ:هج ال�Rل�ـــل الmـــان�)، مmـــل دراســـة
Andersonet �N�(2017) وآخ،  ^=Xی� واإلن��ن� ی�	أن ال�ع�ض للع:ف اإلعالمي وألعاب الف�

في زNادة األف�ار الع	وان�ة، وال#qاع� الغاضWة، واإلثارة الف��Xل�ج�ة، وال�ق��#ـات الع	وان�ـة، وNقلـل 
 دراســـةوت�فـــ> ن�ـــائج . معهـــC مــ� الXـــل�ك االج�#ـــاعي اإلZUـــابي مmـــل مXـــاع	ة اآلخــ�N� وال�عـــاtف

Anderson (2017) مـع دراسـة Anderson and Bushma (2001)  ت و	ـًا ال�ـي اع�#ـ�Uأ
دراسة �mR4ة  ٨٥م��#:ة ، ال�Rل�ل الmان�) لل	راسات الXا4قة ح�ل ألعاب الف�	ی� اإلل���ون�ة على

هــSه ال	راســات آثــار م#ارســة ألعــاب الف�ــ	ی� الع:�فــة علــى اإلدراك  حللــ�تN�Z=�ــة وغ�ــ� تN�Z=�ــة. 
qTــف� ال:�ــائج أن ألعــاب و الXــل�ك ال#�Nــ	 لل#�Z#ــع. وTــSلX 5ــل�ك العــ	واني، واإلثــارة الXZــ	Uة، وال

الف�ــــ	ی� الع:�فــــة م�تW<ــــة 4الع	وان�ـــــة لــــ	� األtفــــال والqــــWاب. و?ال#mـــــل، فــــإن ال�عــــ�ض لأللعـــــاب 
 اإلل���ون�ــــة الع:�فـــــة یN3ـــــ	 q4ــــ9ل إZUـــــابي مـــــ� اإلثـــــارة الXZــــ	Uة وال#qـــــاع� ال#�تW<ـــــة 4الع	وان�ـــــة

  نع3ال�ة.واال

و?qــ9ل عــام، نZــ	 أن أغلــ^ ال	راســات الع�?�ــة واألج:=�ــة لــC تRWــr فــي تJــ:�� الZ#هــ�ر 
 Cال#هـ �أن مـ �ات ال��:�ل�ج�ة وال�ق#�ة في ال�عامل مع األلعاب اإلل���ون�ـة. وعل�ـه ی�=ـ�#Xوفقًا لل

 �mی� اإلل���ون�ة 4الع3لة االج�لال�ع#> أك	م#ارسة ألعاب الف� sاWعة ارت�=t راسة	ا�1ة واخ�الفها #
  تWعا للX#ات ال�ق#�ة ال##�3ة ل�ل ف$ة ع#�Nة م� األج�ال ال�ق#�ة.

  The Social Construction of Technologyن]�Oة الZ?اء االج��اعي لل��?�ل�ج�ا 

ناقqــ� الع	یــ	 مــ� ال:N�oــات فــي مZــال العلــ�م وال��:�ل�ج�ــا عالقــة ال��:�ل�ج�ــا 4الXــل�ك 
اإلنXاني، وم� هSه ال:N�oـات نN�oـة ال=:ـاء االج�#ـاعي لل��:�ل�ج�ـا وال�ـي �tرهـا العـال#�� ت�Nفـ�ر 

. وعلى ع9/ مفه�م ال�R#�ة ال��:�ل�ج�ة، ال�ي )Pinch and Bijker)1987  ب�:� ووN=ي ب�9�
أن ال��:�ل�ج�ــــا هــــي ال�ــــي تRــــ	د الفعــــل الqWــــ�)، تف�ــــ�ض نN�oــــة ال=:ــــاء االج�#ــــاعي أن  تف�ــــ�ض

  ال��:�ل�ج�ا ال تR	د ع#ل اإلنXان، بل إن ال��:�ل�ج�ا ت<�رت اس�:ادا لRاجات اإلنXان وال#�Z#ع. 

ال#�Z#ــع، وتفXــ�� فـي الع	یــ	 مـ� ال	راســات هـSه ال:N�oــة لفهــC ت<ـ�ر ال��:�ل�ج�ــا  اع�#ـ	ت
T#ــا  .علــى ال#�Z#ــع اال��:�ل�ج�ــ آثــارTــSل5 و واســ�"	امها q4ــ9ل واســع، لهــا ك���ــة ت=:ــي ال#�Z#ــع 

9#Uمــــ �خـــــ �ــــالل هــــN�o:ه الSــــXـعـــــة تف#�Z#ـل ال��:�ل�ج�ـا فـي الqـاح أو فZن �� )Klein and 

Kleinman, 2002.(  



Arab Media & Society (Issue 33, Winter/Spring 2021)  

  ٣٨ تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

 ��Nو Kline and Pinch )1999(  :أساس�ة، وهي Cعلى ثالث مفا�� 	ة تع�#N�o:أن ال 

ال#�ونة ال�فN��Xة: وتع:ي أن ال��:�ل�ج�ا ال�ي تC تJ#�#ها ت�#�ع 4#�ونة تفN��Xة وهي ع#ل�ـة  -١
مف��حــة قابلــة لل�فXــ�� q4ــ9ل م"�لــف مــ� ق=ــل ال#Z#�عــات االج�#ا�1ــة ال#"�لفــة. وقــ	 ی��تــ^ 

الج�#ا�1ة ال#�R<ة ب�<�ر ال��:�ل�ج�ا في على هSا ال�C�#J معاني م"�لفة حX^ الo�وف ا
 ال#�Z#ع. 

ذات qUــــ��ك ج#�ــــع أفــــ�اد مZ#�عــــة اج�#ا�1ــــة مع�:ــــة  الJــــلة:االج�#ا�1ــــة ذات  اتال#Z#�عـــ -٢
وال�فXـ��ات ال#�تW<ـة  االسـ�"	امات نفـ/صلة، مmل الف$ة الع#�Nة أو ال�ضع االق�Jاد)، في 

ــــــا مRــــــ	دة ــــــى آخــــــ� ی:�#ــــــي لهــــــSا ال#�Z#ــــــع . )Pinch and Bijker )1987 ب��:�ل�ج� 4#ع:
 مZ#�عات م"�لفة، Tل مZ#�عة لها تف�X�اتها واس�"	اماتها ال"اصة وال#�تW<ة 4ال��:�ل�ج�ا. 

اإلغــالق وتRق�ــ> االســ�ق�ار: قــ	 تoهــ� 4عــ� االخ�الفــات فــي تJــ#�C أداة ت�:�ل�ج�ــة مع�:ــة  -٣
وم��ـار?ة لل��:�ل�ج�ـا نoً�ا ل�ج�د مZ#�عات م"�لفة وال�ي تـ�د) إلـى آراء وتفXـ��ات م"�لفـة 

  ال#ق	مة ح�ى ی�C حل هSه ال�عارضات وت�Xق� األداة في ش9لها ال:هائي. 

لهـSه ال:N�oـة مـ� خـالل تRل�ـل ت<ـ�ر  تفXـ��اً ) Pinch and Bijker )1987 وقـ	 أع<ـى
ال	راجـــة الR	یmـــة، ف#ـــ� خـــالل اخ�ـــ�اع ال	راجـــة اله�ائ�ـــة Tانـــ� ه:ـــاك تفXـــ��ات م"�لفـــة، ح�ـــr رأت 
4عــ� ال#Z#�عــات أنهــا وســ�لة مالئ#ــة وم�RNــة، فــي حــ�� Tانــ� وجهــة نoــ� 4عــ� ال#Z#�عــات 

ع�ضــة لالنــ3الق.  األخــ�� أن هــSا ال:ــ�ع مــ� الــ	راجات ی�<لــ^ صــ�انة T=�ــ�ة وقــ	 9Uــ�ن الqــ"�
4ال�الي قام� 4ع� ال#Z#�عات R#4اولة لRل هSه ال#qاكل وت<�N� ال	راجة ألش9ال م�عـ	دة مmـل 
ال�ــي ن�اهــا ال�ــ�م وهــ� مــا UفXــ� ت<ــ�ر ال��:�ل�ج�ــا واخــ�الف اســ�"	اماتها لل#Z#�عــات االج�#ا�1ــة 

  ال#"�لفة. 

 ت�Z0[ ن]�Oة الZ?اء االج��اعي لل��?�ل�ج�ا على م�ض�ع ال�راسة

تZـــSب ألعـــاب الف�ـــ	ی� ال�ق#�ـــة ج#هـــ�ر واســـع مـــ� الـــ�TSر واإلنـــاث ومـــ� م"�لـــف الف$ـــات 
ـــار األلعـــاب ال�ـــي ت�:اســـ^ مـــع  الع#�Nـــة وال#هـــارات ال�ق#�ـــة ال#�عـــ	دة، ح�ـــU rقـــ�م الالع=ـــ�� 4اخ��

ألعـاب الف�ـ	ی� ال�ق#�ـة  الع=ـي. علـى سـ=�ل ال#mـال، قـ	 Uف�ـل 4عـ� امهاراتهC ال�ق#�ـة وتف�ـ�الته
ال�ق#�ة ال:اش$ة ألعاب الR�وب والJ�اعات، ب�:#ا ی�� الالع=�ن م� األج�ـال األخـ�� م� األج�ال 

T#ــا أخــ��، مmــل ألعــاب الXــWاق واالســ��ات��Zات.  أن هــSه األلعــاب غ�ــ� مالئ#ــة وNف�ــل�ن ألعا4ــاً 
الXــ�اق االج�#ــاعي فــي اللعــ^، فقــ	 Uف�ــل الالعــ^ وأســال�^ الــ�C9R و  U"�لــف الالع=ــ�ن فــي tــ�ق 

فــ�د أو اللعــ^ مــع األصــ	قاء واألهــل وال�ــي U#9ــ� تR	یــ	ها ب:ــاء علــى ال#Z#�عــة اللعــ^ q4ــ9ل م:
  .االج�#ا�1ة ال�ي ی:�#ي إل�ها الالع^
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٣٩  تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

  م_Nلة ال�راسة

االن�qــار ال�اســع لأللعــاب اإلل���ون�ــة خاصــة فــي ال#:<قــة الع�?�ــة و?ــ�� م"�لــف الف$ــات 
لـC تعـ	 ح9ـ�ا علـى ف$ـة ��ون�ـة جعل م:ها Hاه�ة تXـ�R> ال	راسـة خاصـة وأن األلعـاب اإلل�الع#�Nة 

Hــاه�ة األلعــاب T#ــا أن الJــغار 4قــ	ر مــا تــ�تiW 4القــ	رة علــى ال�فاعــل وال�عامــل فــي ال=�$ــة ال�ق#�ــة 
 واالج�#ا�1ـة 4ع#> ال�أث�� واالن�qار وأص�RW ر3�Tة وجـ3ء مـ� ال�Rـاة ال��م�ـة ت�Jف اإلل���ون�ة

في م�اجهة مـع ال#"ـاوف  األلعابص:اعة تoل ، وعلى ال�غC م� ذل5 ل	� ال��m� م� األش"اص
أنـ�اع Tأحـ	  ةJUـ:ف إدمـان األلعـاب اإلل���ون�ـ واالج�#ا�1ـة ح�ـrال�قل�	Uة q4أن الJـRة ال:فXـ�ة 

J4ـع�?ة الـ�C9R فـي ال�قـ� الـS)  ی�XـC ح�ـr ،الع3لـة االج�#ا�1ـةإلى  ال#�د� االض<�اب ال:فXي
وان<القــا م#ــا  � األنqــ<ة وال#هــام األخــ�  فــي مقابــلأول�Nــة لأللعــاب  Uع<ــى أنــهUق�ــ�ه الفــ�د، T#ــا 

 ال#Rــــ	داتوفهــــC  األلعــــاب اإلل���ون�ــــة م#ارســــة تف�ــــ�التتXــــعي ال	راســــة الRال�ــــة ل�صــــ	 ســــ=> 
 C9Rة 4أسـال�^ الـ�>Wان� م�تT ان� س�اقات اج�#ا�1ة أوT ه ال##ارسة س�اءSة به>Wال#"�لفة ال#�ت

 األج�ــال ال�ق#�ــةســ#ات وخJــائ� ضــ�ء  ي4#فهــ�م الع3لــة االج�#ا�1ــة فــوعالقــة ذلــ5  فــي اللعــ^
  .هSه األلعاب ت�X"	م ال�ي

  أه��ة ال�راسة

ــــة رصــــ	  ــــة ال	راســــة مــــ� أه#� ــــع أه#� W:ــــة ال�ف�ــــ�التت>Wــــ:اعة  ال#�تJ4ی�	ــــ  ألعــــاب الف�
Z#4ـال اإلعـالم  صـلهاإلل���ون�ة 4اع�Wارها أح	 أدوات صـ:اعة ال��~�ـه وهـي صـ:اعة تqـع=�ة ذات 

ال�ق#�ـة لـ	� الZ#هـ�ر  #هـاراتال4كـ�ن صـ:اعة األلعـاب م�تW<ـة  أ�Uاً  ال�ق#�ة.ومZاالت ال�ق:�ات 
األدوات ال�ــي تXــ�"	م فــي تqــ�9ل الــ�عي الZ#عــي لــ	� هــSا الZ#هــ�ر ف#ــ� خاللهــا  	ك#ــا أنهــا أحــ

#U9 و �Jاث ق	Rاس� �أ �ة مـXWا ت��ن مق�Wلة وغال�>Wور ال	م ب	"�X#خالها ال �ق�م مU اث	ح
  .ق�J ح�dقة وأح	اث ح�dقة ح	ث� 4الفعل

  أه�اف ال�راسة

لعـــــاب الف�ـــــ	ی� أ تف�ـــــ�التتXـــــعي ال	راســـــة الRال�ـــــة ل�Rق�ـــــ> هـــــ	ف رئ�Xـــــي وهـــــ� رصـــــ	 
  الع3لة االج�#ا�1ة وارتWاs ذل5 4) ك/ا –وا)  -زد –(ألفا  على الZ#ه�ر ال�ق#ي اإلل���ون�ة

   ال�الي:مZ#�عة م� األه	اف على ال:�R إلى  و�Nف�ع هSا اله	ف

 .اإلل���ون�ة أللعاب الف�	ی�ف�اد م� ع�:ة ال	راسة t=�عة اس�"	ام األ رص	 -

 .اإلل���ون�ةأللعاب الف�	ی� اف�اد ع�:ة ال	راسة  تتف��ال ىال�ع�ف عل -

- Cاق فه�Xراسة  االج�#اعي ال	4##ارسة اف�اد ع�:ة ال iWی� اإلل���ون�ةال#�ت	أللعاب الف�. 
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 .اإلل���ون�ةأللعاب الف�	ی� ال�ع�ف على م�ش�ات ال�C9R وال�X<�ة في اس�"	ام  -

 والع3لــــــةاإلل���ون�ــــــة  ألعــــــاب الف�ــــــ	ی�ال�عــــــ�ف علــــــى العالقــــــة االرتWا�tــــــة بــــــ�� م#ارســــــة  -
  .االج�#ا�1ة

  ت!اؤالت ال�راسة

اإلل���ون�ـــة وتqـــ#ل (نـــ�ع األلعـــاب  أللعـــاب الف�ـــ	ی�اســـ�"	امات أفـــ�اد ع�:ـــة ال	راســـة  مـــا -
 ؟ ال#ف�لة)األلعاب  وt=�عة

 اإلل���ون�ة؟ ألعاب الف�	ی�ف�اد ع�:ة ال	راسة ألن�اع أما تف��الت  -

  اإلل���ون�ة؟أللعاب الف�	ی� ف�اد الع�:ة أاالج�#اعي ال#�تiW 4##ارسة  ما ل�Xاق -

  اإلل���ون�ة؟ألعاب الف�	ی� ما م�ش�ات ال�C9R وال�X<�ة في اس�"	ام  -

أللعــــــاب الف�ــــــ	ی� الع3لــــــة االج�#ا�1ــــــة ال#�تW<ــــــة 4##ارســــــة ع�:ــــــة ال	راســــــة  تمــــــا م�شــــــ�ا -
  اإلل���ون�ة؟ 

  ف�وض ال�راسة 

ال#"�لفــة ون��1ــة  األج�ــال ال�ق#�ــة: ت�جــ	 عالقــة ذات داللــة إحJــائ�ة بــ�� الفــ�ض األول
  .االل���ون�ة ال#ف�لة ألعاب الف�	ی�

ال#"�لفـــــة  األج�ـــــال ال�ق#�ـــــة: ت�جـــــ	 عالقـــــة ذات داللـــــة إحJـــــائ�ة بـــــ�� الفـــــ�ض الdـــــاني
  .اإلل���ون�ة ألعاب الف�	ی�وتف��الت 

eالdالف�ض ال �ائ�ة ب�Jعالقة ذات داللة إح 	ـادر  األج�ـال ال�ق#�ـة: ت�جJال#"�لفـة وم
  .اإلل���ون�ة ألعاب الف�	ی�ال#ع�فة ع� 

�لفــة والXــ�اق ال#" األج�ــال ال�ق#�ـة: ت�جـ	 عالقــة ذات داللــة إحJـائ�ة بــ�� الفــ�ض ال�ا.ــع
  .االج�#اعي في اللع^

Gعالقـة ذالف�ض ال7ـام 	: ت�جـ �ـائ�ة بـ�Jد  األج�ـال ال�ق#�ـةات داللـة إح	ال#"�لفـة وعـ
  .الXاعات ال#"JJة للع^

ال#"�لفـة والقـ	رة  األج�ـال ال�ق#�ـة: ت�جـ	 فـ�وق ذات داللـة إحJـائ�ة بـ�� الف�ض ال!ادس
  .اإلل���ون�ةألعاب الف�	ی� على ال�C9R وال�X<�ة في اس�"	ام 

�لفـة وم�dـاس ال#" األج�ـال ال�ق#�ـة: ت�ج	 فـ�وق ذات داللـة إحJـائ�ة بـ�� الف�ض ال!ا.ع
  .الع3لة االج�#ا�1ة
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  وم?هSها ن�ع ال�راسة

لل�JRل على معل�مات وال�ي تXعي  الRال�ة ل:#i ال	راسات ال�ص��ة ال	راسة#ي �ت:
 على الZ#ه�ر ال�ق#ي اإلل���ون�ةلعاب الف�	ی� أتأث��  وهي رص	ت�عل> 4الoاه�ة مRل ال	راسة 

وارتWاs ذل5 4الع3لة االج�#ا�1ة وذل5 ل�R	ی	 t=�عة تل5 الoاه�ة  )اك/ –وا)  - زد –ألفا (
وال�ع�ف على العالقات ال#�	اخلة في ح	وثها ووصفها وتN�J�ها وتRل�ل ال#�غ��ات ال#�ث�ة في 

اع�#	ت ال	ارسة على م:هج ال#Xح 4الع�:ة ك#ا . )٢٠٠٩(وآخ�ون  ال�ش�	، ع=	ا، ن�qئها ون#�ه
هSا ال#:هج م� أنX^  ح�U rع�=� ال	راسة،ل�ل مف�دات م�Z#ع نo�ا لJع�?ة الJR� الqامل 
  .اإلعالم�ةال#:اهج ال�mRWة ل	راسة ال�oاه� 

  ع�?ة ال�راسةم��Sع و 

 -زد –(ألفــا ت#mـل م�Z#ـع ال	راســة فـي Tافـة أفــ�اد ال#�Z#ـع الXـع�د) مــ� األج�ـال ال�ق#�ـة 
 - )سـ:ة ١٥ – ٩ج�ـل ألفـا (مـ�  :وه� مقCX علـى ال:Rـ� ال�ـالي وفـ> للف$ـة الع#�Nـة )اك/ –وا) 

ف#ــا  ســ:ة ٤٠ج�ــل اكــ/ ( - )ســ:ة ٣٩ – ٢٨ج�ــل وا) (مــ�  - )ســ:ة ٢٧ – ١٦ج�ــل زد (مــ� 
  .ف�ق)

على  اع�#	ت ال	راسة حCZ م�Z#ع ال	راسة وصع�?ة إج�اء ال#Xح الqامل، ل�=� ونo�اً 
 ،٢٣٧ م�احة م� م�X"	مي ألعاب الف�	ی� اإلل���ون�ة ق�امها(قJ	Uة)  ع�qائ�ةغ�� ع�:ة 
�#Xة قN�#ات ال�ق#�ة ال##�3ة ل�ل ف$ة ع#Xوف> ال، Cاخ��اره Cلج وتmة ال�T وتق�م  4أسل�ب ع�:ة

ثC هSه ال<�Nقة على اخ��ار ف�د مع�� ی�Rق> ~�ه ش�وs م#ارسة ألعاب الف�	ی� اإلل���ون�ة وم� 
Cات الع�:ة اخ��ار 4اقي اف�اد  ی�#Xنف/ ال Cیه	ل �ه�ر  األر?ع ف$ات و?ال�<=�> علىم##Zال �م

 .)اك/ - وا) –زد  –ال�ق#ي (ألفا 

 G�ال�راسة  وأداةب?اء مقا  

ل#�ضـ�ع ال	راسـة  م:اسـWةاالس�=�ان 4اع�Wارهـا األداة األكmـ�  ص�Rفه اع�#	ت ال	راسة على
 ،الع3لــة االج�#ا�1ــة م�dــاسو الــ�C9R والXــ�<�ة  م�dــاسوه#ــا  م�dاســ���ال	راســة علــى  اشــ#ل� أداة و 

یهـــ	ف مقـــاU/ الــــ�C9R والXـــ�<�ة ل�صــــ	 ال#�شـــ�ات ال#�تW<ـــة 4اســــ�غ�اق افـــ�اد ع�:ــــة ال	راســـة فــــي 
م#ارســة ألعــاب الف�ــ	ی� االل���ون�ــة ب�:#ــا یــ�تiW مقــاU/ الع3لــة االج�#ا�1ــة ب�صــ	 م�شــ�ات الع3لــة 

 ار?عـه مRـاور وهـي علـى ال:Rـ� ال�ـالي:إلـى  4اإلضـافةفـي نفـ/ سـ�اق م#ارسـة ألعـاب االل���ون�ـة 
 �Rـل ال�ق#ـي شـر ال=�انات األساسـ�ة وال�ـي ام�Zال 	یـ	Rت Cـة وعلـى أساسـه یـ�N�#ل علـى الف$ـة الع#�
) وم�Rر الXـ�اق االج�#ـاعي فـي م#ارسـة ألعـاب ىانm –)  وال:�ع (ذT� اك/ –وا)  – زد –(ألفا 

ال�ف�ـ�الت  –الف�	ی� االل���ون�ة وت��ـ#� (مJـادر مع�فـة افـ�اد الع�:ـة عـ� األلعـاب االل���ون�ـة 
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مRـــ�ر TـــSل5 ) و اللعـــ^عـــ	د الXـــاعات ال�ـــي Uق�ـــ�ها افـــ�اد الع�:ـــة فـــي  –افـــ�اد الع�:ـــة فـــي اللعـــ^ 
 –(ف�دUــة  ال#ف�ــلةاســ�"	ام أفــ�اد الع�:ــة لأللعــاب االل���ون�ــة و��Nــ#� نــ�ع األلعــاب اإلل���ون�ــة 

ج#ا�1ـــة أو Tاله#ـــا أو عـــ	م ال�ف�ـــ�ل) T#ـــا ی��ـــ#� t=�عـــة األلعـــاب ال#ف�ـــلة مـــ� ح�ـــ�T rنهـــا 
ـــة ألنـــ�اع  ی��ـــ#� رمRـــ� و Tاله#ـــا)  –أوفالیـــ�  –� (أونالیـــ ـــ	ی�تف�ـــ�الت افـــ�اد الع�:  ألعـــاب الف�

 –العــاب ال�Nاضــة  –العــاب الRــ�وب والJــ�اع  –مــ� ح�ــ�T rنهــا (ألعــاب اســ��ات��Zة  اإلل���ون�ــة
  .)ال#Rاكاةالعاب  –العاب الWXاق 

  اخ�4ارات ال@�ق وال4dات 

 )١(تC ع�ض االس�=�ان على ع	د م� األس�اذة ال#�"�JJ� الoاه�) ل�dاس الJ	ق 
كSل5 تC ��اس ثWات األداة م� خالل اس�"	ام أسل�ب إعادة االخ�Wار  مالحoاتهC،ف> و وال�ع	یل 

بلغ� 4ع	 ف��ة  ثC إعادة ال�<=�>ع�:ة ع�qائ�ة م�9نه م� خ#Xة عq� مف�دة  4ال�<=�> علىوذل5 
ثWات أداة  إلى% وهي ��#ة ت�q� ٩٥ الWmاتمعامل  ��#ة و?لغ� ال�<=�> األولم�  أس=�ع واح	

  .ال	راسة

  مفاj�k ال�راسة 

  :ال�Sه�ر ال�ق�ي

الف$ـــات مــ� الZ#هــ�ر ال�ـــي ت�عامــل مــع ال#:Jـــات  إلــىqUــ�� مJــ<لح الZ#هـــ�ر ال�ق#ــي 
ال�ق#�ة وت�فـاوت فـي درجـة ال#هـارات ال�ق#�ـة وال�ـي ت#9:هـا مـ� ال�عامـل 94فـاءة مـع هـSه ال#:Jـات 

  .)٢(اك/وتq#ل هSه الف$ات ج�ل ألفا وج�ل زد وج�ل االل��ة وج�ل 

  ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة 

Uى أ#Xاأللعاب اإلل���ون�ة، وت �N�تع �9#U ی�، 4أنها	ًا ألعاب ال�#=��ت� أو ألعاب الف��
ج#�ع األلعاب ال�ي ت�X"	م اإلل���ون�ات إلنqاء نoام تفاعلي م�9Rم 4ق�اع	 مع�:ة U#9� لالعـ^ 
أن یلع^ 4ه. وNف�ل معCo ال#�X"	م�� م#ارسة األلعاب ع=� اإلن��ن� q4ـ9ل فـ�د) أو ج#ـاعي 

 Cـoة أو ال�:اف/ ب�:#ا ت�ف� معTارq#ال <N�t �اشـ� عW#ی� إم9ان�ـة ال�صـ�ل ال	أجهـ3ة ألعـاب الف�ـ
  .(Karapetsas, et al. 2014) إلى اإلن��ن�، وه� ش�s أساسي لل��m� م� األلعاب اإلل���ون�ة

  
                                                           

)١( ���#Uواألكاد /Nر	ادة أع�اء ه�$ة ال�Xق=ل ال �انة مWاالس� C�9Rت Cت Cال�ال�ة أس#اؤه ��JJ"�#ال:  
  .جامعة ال#ل5 ع=	 الع3N3، شعاع الZاس�، أس�اذ مqارك. د     
  .جامعة ال#ل5 ع=	 الع3N3، مXاع	 أس�اذران�ا الXقاف، . د     
  .جامعة القاه�ة، عm#ان ف���، م	رس اإلعالم. د     

  .اإلشارة إل�ها 4ال�ف�Jل في الrRWس=>  )٢(
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  الع+لة االج��ا(�ة 

تع:ي الع3لة االج�#ا�1ة شع�ر الف� 4انفJاله ع� واقعه ال#i�R وع3Zه ع� ب:اء عالقات 
  اج�#ا�1ة سل�#ة ف�ها تفاعل وتWادل في Tافة م:احي ال�Rاة 

lات األسال�Sاإلح@ائ�ة ال�!��7مة في ال�راسة  وال�عال  

 ل	راسة العالقة ب�� ال#�غ��ات االس#�ة ٢اخ�Wار Tا -

) لل�أك	 م� ال��زNع ال<=�عي Kolmogorov-Smirnovس#�ن�ف ( –�Wار �Tل#Z�وف اخ - 
 لل=�انات

ل	راسـة الفـ�وق بـ�� ال#Z#�عـات  One-Way ANOVAاخ�Wار ��اس ال�Wـای� األحـاد)  -
 مع ال=�انات ال�ي ت�Wع ال��زNع ال<=�عي

ل	راسـة الفـ�وق بـ�� ال#Z#�عـات  Kruskal-Wallis Nonparametric Testاخ�Wـار  -
 مع ال=�انات ال�ي ال ت�Wع ال��زNع ال<=�عي

  لXRاب الف�وق ب�� ال#Z#�عات مRل ال	راسة Mann-Whitneyاخ�Wار  -

  ن�ائج ال�راسة 

وفهـــC ال#Rـــ	دات  األلعـــاب اإلل���ون�ـــة م#ارســـة تف�ـــ�التالRال�ـــة ل�صـــ	 هـــ	ف� ال	راســـة 
هـــ�م الع3لـــة االج�#ا�1ـــة فـــي ضـــ�ء ســـ#ات وخJـــائ� وعالقـــة ذلـــ5 4#فال#�تW<ـــة بهـــSه ال##ارســـة 

ال	راســــة مZ#�عــــة مــــ�  ذلــــt 5�حــــ� ســــ=�لوفــــي . األج�ــــال ال�ق#�ــــة ال�ــــي تXــــ�"	م هــــSه األلعــــاب
  ال�الي:وN#9� اس�ع�اض ال:�ائج على ال:�R ال�Xاؤالت واخ�=�ت مZ#�عة م� الف�وض 

  :أوًال: خ@ائ6 الع�?ة
) Cول رق	ائ�  )١جJ"غ�ا~�ة للع�:ةال#�غ��ات وال�#U	ال  

 % ك  خJائ� الع�:ة
 ال#Z#�ع

 % ال���ار

 الفqة الع��Oة

 

 ١٢,٢ ٢٩ س:ة) ١٥ – ٩ج�ل ألفا (م� 

١٠٠  ٢٣٧  
 ٤٣,٠  ١٠٢  س:ة) ٢٧ – ١٦ج�ل زد (م� 

  ١٧,٣ ٤١ س:ة) ٣٩ – ٢٨ج�ل وا) (م� 
  ٢٧,٤  ٦٥  س:ة ف#ا ف�ق) ٤٠( اك/ج�ل 

 ال?�ع
 ٥٧,٨ ١٣٧  أنmى

١٠٠ ٢٣٧ 
�T٤٢,٢ ١٠٠  ذ 

% مـ� ع�:ـة ال	راســة Tـان�ا مـ� ال�Zــل زد وهـ� ال�Zـل الــS) ٤٣ل الXــاب> أن oUهـ� الZـ	و 

ج�ــل  % ثــ٢٧,٤Cب:XــWة  اكــ/بــ	أ مالمRــه ارتWاtــه 4ال�ق:�ــات ال�ق#�ــة تoهــ� ب�ضــ�ح یل�ــه ال�Zــل 
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م� األج�ال ال�ـي عاصـ�ت ال=ـ	اUات ال�dRقـة لل��:�ل�ج�ـا ال�ق#�ـة  وا) وه� ج�ل االل��ة وه� أ�Uاً 

لــC  لعــاب الف�ــ	ی� جــاء فــي ال#�تWــة األخ�ــ�ة ج�ــل ألفــا هــ� ج�ــل حــ	یr نXــ�Wاً أ4#ــا ذلــ5 ال�<ــ�ر فــي 

ول�:ــه 4ـال شــ5 ج�ــل ت<ــ�ر ال�ق:�ــات  ال��:�ل�ج�ــا،ت�=لـ�ر 4عــ	 مالمRــه وش"Jــ��ه فـي ال�عامــل مــع 

   ال�ق#�ة.

  :أف�اد الع�?ة لأللعاب االل���ون�ةثان�ًا: اس��7ام 

) Cول رق	ن��1ة األلعاب االل���ون�ة ال�ي تف�لها الع�:ة )٢ج  

 % ال���ار  ن�ع وt=�عة األلعاب االل���ون�ة ال#ف�لة
 ال#Z#�ع

 % ال���ار

ن�ع األلعاب االل���ون�ة 
 ال#ف�لة

 

 ٩,٧ ٢٣ األلعاب الف�دUة

١٠٠  ٢٣٧  
 ١٥,٦  ٣٧  األلعاب الZ#ا�1ة

  ٣٩,٣ ٩٣ األلعاب الف�دUة والZ#ا�1ة
Cی� ج�	٣٥,٤  ٨٤  ال أف�ل ألعاب الف�  

 t=�عة األلعاب ال#ف�لة

 ٢٧,٥ ٤٢  أونالی� (اف��اضي)

  ١٣,١  ٢٠  أوفالی�(ح��ر))  ١٠٠ ١٥٣
 ٥٩,٤ ٩١  كاله#ا

% مــــ� الع�:ــــة تف�ــــل األلعــــاب الف�دUــــة ٣٩,٣ت�ضــــح ن�ــــائج الZــــ	ول الXــــاب> أن نXــــWة 

%، ثـC ١٥,٦والZ#ا�1ة معًا، في ح�� Tان االه�#ام 4األلعاب الZ#ا�1ة في ال#�تWة الmان�ـة ب:XـWة 

% فقـi مـ� الع�:ـة. T#ـا ت�ضـح ن�ـائج الZـ	ول ٩,٧األلعاب الف�دUة فقi في ال#�تWة األخ��ة ب:WXة 

 %) ال تف�ــل ألعــاب الف�ــ	ی� جــ�q4 Cــ9ل Tامــل٣٥,٤الXــاب> أن نXــWة T=�ــ�ة مــ� الع�:ــة (حــ�الي 

والــXU (Sــ�	عي اســ�m:اء هــSه ال:XــWة مــ� ال�Rلــ�الت ون�ــائج فــ�وض ال	راســة ال#�علقــة 4اســ�"	امات 

  األلعاب االل���ون�ة.

أمــا 4ال:XــWة ل<=�عــة األلعــاب ال#ف�ــلة، فقــ	 أوضــ�R ال:�ــائج أ�Uــا أن أكmــ� مــ� نJــف 

 وال�Rـ�رNةاالف��اضـ�ة %) تف�ـل األلعـاب ٥٩,٤الع�:ة ال�ي تف�ل األلعاب االل���ون�ة (حـ�الي 

%ثــC تــأتي األلعــاب ٢٧,٥ب:XــWة  االف��اضــ�ة ع=ــ� االتJــال q4ــ9Wة اإلن��نــ�معــًا، تل�هــا األلعــاب 

  % فقi.١٣,١فقi في ال#�تWة األخ��ة ب:WXة  ال��RرNة وجها ل�جه

) Cول رق	تف��الت أف�اد الع�:ة ألن�اع األلعاب ال���ون�ة  )٣ج  
  % ال:WXة ال���ار تف��الت األلعاب االل���ون�ة

 ١٦,٧ ٤٩  األلعاب االس��ات��Zة

 ٣٠,٣ ٨٩  ألعاب الR�وب والJ�اع 
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  % ال:WXة ال���ار تف��الت األلعاب االل���ون�ة
 ١٩,٧ ٥٨  ألعاب ال�Nاضة

 ١٩,٤ ٥٧  ألعاب الWXاق

 ١٣,٩ ٤١ ألعاب ال#Rاكاة

 ١٠٠ ٢٩٤ ال#Z#�ع  

ـــــــــة  ـــــــــ�اد الع�:ـــــــــة ألنـــــــــ�اع األلعـــــــــاب االل���ون� ی�ضـــــــــح الZـــــــــ	ول الXـــــــــاب> تف�ـــــــــ�الت أف

ــــــ�  ــــــT rــــــان االه�#ــــــام األك= ــــــة، ح� %، تل�هــــــا ٣٠,٣أللعــــــاب الRــــــ�وب والJــــــ�اع ب:XــــــWة ال#"�لف

ـــــــأتي ١٩,٤% و١٩,٧ألعـــــــاب ال�Nاضـــــــة والXـــــــWاقات ب:Xـــــــ^ م�قار?ـــــــة  ـــــــى ال��ت�ـــــــ^، ثـــــــC ت % عل

مـــــ�  % وأخ�ـــــ�ًا تـــــأتي ألعـــــاب ال#Rاكـــــاة Tأقـــــل نـــــ�ع تف�ـــــ�الً ١٦,٧األلعـــــاب االســـــ��ات��Zة ب:XـــــWة 

  % فقi.١٣,٩أف�اد الع�:ة ب:WXة 

  :األلعاب االل���ون�ةثالdًا: ال!�اق االج��اعي في 

) Cول رق	األلعاب ال���ون�ة  )٤ج �ادر مع�فة أف�اد الع�:ة عJم  
  :WXة %لا ال���ار مJادر ال#ع�فة

 ٤٥,٢ ١١٤  األص	قاء

 ٣٤,١ ٨٦  ش9Wات ال��اصل االج�#اعي

 ١٢,٧ ٣٢  م�اقع م�"JJة على االن��ن�

 ٧,٩ ٢٠ اإلعالنات) –وسائل االعالم (ال�ل�ف�N3ن 

 ١٠٠ ٢٥٢ ال#Z#�ع  

ی�ضـــــــح الZـــــــ	ول الXـــــــاب> مJـــــــادر مع�فـــــــة أفـــــــ�اد الع�:ـــــــة عـــــــ� األلعـــــــاب االل���ون�ـــــــة، 
%، ثــــــC ٤٥,٢ح�ــــــT rــــــان ال#Jــــــ	ر األول فــــــي ال#ع�فــــــة عــــــ� األلعــــــاب هــــــC األصــــــ	قاء ب:XــــــWة 

% والـــــــS) ی�:اســـــــ^ مـــــــع اه�#امـــــــات الع�:ـــــــة فـــــــي ٣٤,١شـــــــ9Wات ال��اصـــــــل االج�#ـــــــاعي ب:XـــــــWة 
األونالیـــــ�، ثـــــC تـــــأتي ال#�اقـــــع ال#�"JJـــــة فـــــي أخWـــــار األلعـــــاب الZ#ا�1ـــــة و?ـــــاألخ� ألعـــــاب 

عـــــالم ال#"�لفـــــة %، أمـــــا وســـــائل اإل١٢,٧األلعـــــاب علـــــى االن��نـــــ� فـــــي ال#�Tـــــ3 الmالـــــr ب:XـــــWة 
ـــــــ� ل:XـــــــWة كـــــــال�ل�ف�N3ن واإل ـــــــ� فـــــــي ال�Tـــــــ3 األخ� ـــــــات Tان ـــــــة ٧,٩عالن ـــــــi مـــــــ� ردود الع�: % فق

  ل#ع�فة األخWار ال#�علقة 4األلعاب اإلل���ون�ة.

) Cول رق	تف��الت أف�اد الع�:ة في اللع^  )٥ج  
 Cی� ج�	ة ال���ار أف�ل أن ألع^ ألعاب الف�WX:ال %  

 ٢٦,٩ ٨٦  4#ف�د)

 ١٨,٨ ٦٠  مع األخ�ة

 ٣٤,٧ ١١١  مع األص	قاء
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 Cی� ج�	ة ال���ار أف�ل أن ألع^ ألعاب الف�WX:ال %  
 ١٤,٧ ٤٧  مع األقارب

 ٥,٠ ١٦ مع وال	)

 ١٠٠ ٣٢٠ ال#Z#�ع  

Cیلع=ــــــ�ا معهــــــ �ة مــــــWــــــX:ــــــاب> تف�ــــــ�الت أفــــــ�اد الع�:ــــــة 4الXول ال	ــــــZألعــــــاب  ی�ضــــــح ال
%، ثـــــC ٣٤,٧الف�ـــــ	ی� جـــــ�C، ح�ـــــT rانـــــ� معoـــــC الـــــ�دود تف�ـــــل اللعـــــ^ مـــــع األصـــــ	قاء ب:XـــــWة 

%، أمـــــــا 4ال:XــــــWة للعـــــــ^ مــــــع األخـــــــ�ة أو األقـــــــارب، ٢٦,٩أن یلعــــــ^ الqـــــــ"� 4#فــــــ�ده ب:XـــــــWة 
تـــــأتي الـــــ�دود  % علـــــى ال��ت�ـــــ^، وأخ�ـــــ�اً ١٤,٧% و١٨,٨ف�انـــــ� نXـــــWة الـــــ�دود م�قار?ـــــة �d4#ـــــة 

% فقــــi وذلــــX4 5ــــ=^ اخــــ�الف تف�ــــ�الت األلعــــاب ٥ی� ب:XــــWة ال�ــــي تف�ــــل اللعــــ^ مــــع ال�الــــ	
  ون�ع��ها ب�� األب:اء وأ4اءهC ن��Zة الخ�الف الف$ة الع#�Nة وااله�#امات ال#"�لفة.

) Cول رق	اعات ال�ي أق��ها في اللع^ )٦جXد ال	ع  
  % ال:WXة ال���ار ع	د الXاعات

 ٣١,٦ ٧٥  ساعات ٣م� ساعة ح�ى 

 ١٧,٧ ٤٢  ساعات ٦ساعات ح�ى  ٣م� 

 ٤,٦ ١١  ساعات ١٠ساعات ح�ى  ٦م� 

 ١٠,٥ ٢٥ ال أس�<�ع ال�C9R 4ال�ق�

 ١٠٠ ٢٣٧ ال#Z#�ع  

ی�ضـــــــح الZـــــــ	ول الXـــــــاب> عـــــــ	د الXـــــــاعات ال�ـــــــي Uق�ـــــــ�ها أفـــــــ�اد الع�:ـــــــة فـــــــي ألعـــــــاب 
% مــــ� الع�:ــــة Uق�ــــ�ا مــــ� ســــاعة ح�ــــى ٣١,٦الف�ــــ	ی� جــــ�C، ح�ــــr أوضــــ�R ال:�ــــائج أن نXــــWة 

ـــــي اللعـــــ^، تل�هـــــا نXـــــWة  ســـــاعات ی�م�ـــــاً  ٣ ـــــSی� Uق�ـــــ�ا مـــــ� ١٧,٧ف  ٦ســـــاعات ح�ـــــى  ٣% ال
فــــــي  ســــــاعات ی�م�ــــــاً  ١٠إلــــــى  ٦% مــــــ� الع�:ــــــة Uق�ــــــ�ا مــــــ� ٤,٦، ثــــــC نXــــــWة ســــــاعات ی�م�ــــــاً 

% مـــــ� الع�:ـــــة ال تXـــــ�<�ع ١٠,٥فـــــي ال:�ـــــائج أن نXـــــWة  األلعـــــاب اإلل���ون�ـــــة، وال#لفـــــ� أ�Uـــــاً 
  ال�C9R 4ال�ق�.

  :م األلعاب االل���ون�ةرا.عًا: ال�jNJ وال!��0ة في اس��7ا

) Cول رق	ام  )٧ج	ة في اس�"�>�Xوال C9Rی�ال�	االل���ون�ة ألعاب الف� 

  الWhارة
ال#��سi   دائ#اً   أح�اناً  نادراً 

  الXRابي
اتZاه 
 % ك % ك  %  ك  الع�:ة

أم�ى وق� على ألعاب الف�	ی� أكm� م#ا اح	ده 
 ل:فXي سلفاً 

  أح�اناً   ١,٩٤ ٢٨,٨ ٤٤ ٣٦,٦ ٥٦ ٣٤,٦  ٥٣

إذا ب	أت في اس�"	ام العاب الف�	ی� ج�C فل�/ م� 
  الXهل ت�Tها

  أح�اناً   ١,٨٦  ١٩,٦  ٣٠  ٤٦,٤  ٧١  ٣٤,٠  ٥٢
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٤٧  تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

  الWhارة
ال#��سi   دائ#اً   أح�اناً  نادراً 

  الXRابي
اتZاه 
 % ك % ك  %  ك  الع�:ة

JUع^ عل�ا االس�غ:اء ع� ألعاب الف�	ی� ج�C ول� 
  ل��م واح	

  نادراً   ١,٥٦  ١٦,٣  ٢٥  ٢٢,٩  ٣٥  ٦٠,٨  ٩٣

  أح�اناً   ١,٩٣  ٣٠,٧  ٤٧  ٣٢,٠  ٤٩  ٣٧,٣  ٥٧  ح�اتي ب	ون ألعاب الف�	ی� س���ن م#لة
أم�ى وق� N�tل في م#ارسة انq<ة تفاعل�ة ع=� 

�N�مع أخ Cی� ج�	ألعاب الف�  
  أح�اناً   ١,٩٧  ٣١,٤  ٤٨  ٣٤,٠  ٥٢  ٣٤,٦  ٥٣

احاول اخفاء ال�ق� الS) اق��ة على م�اقع 
  ال��اصل االج�#اعي

  أح�اناً   ١,٧٦  ٢١,٦  ٣٣  ٣٢,٧  ٥٠  ٤٥,٨  ٧٠

  أح�اناً   االتZاه العام للع�:ة  ١,٨٣  ال#��سi العام

ی�ضح الZ	ول الXاب> ردود الع�:ة تZاه الWhارات ال"اصة 4ـال�C9R والXـ�<�ة فـي األلعـاب 
االل���ون�ـــة، ح�ـــr أوضـــ�R ال:�ـــائج أن ت�جـــه الع�:ـــة فـــي هـــSه الWhـــارات U#�ـــل إلـــى الـــ�د "أح�انـــًا" 

  ، وTان� ال�فاص�ل T#ا یلي:4١,٨٣#��سi حXابي عام �d4#ة 

  ـ� م#ـا كان ه:اك تقارب في ال�دودmی� أك	ـارة "أم�ـى وقـ� علـى ألعـاب الف�ـW1 ارةWhة لWX:4ال
% یل�ه 4فارق i�X4 الـ�د ٣٦,٦" ه� األعلى ب:WXة ل:فXي"، ح�T rان ال�د "أح�اناً  اح	ده سلفاً 

%، وTــان م��ســi اتZــاه ٢٨,٨" ف�انــ� نXــ=�ه حــ�الي %، أمــا الــ�د "دائ#ــاً ٣٤,٦" ب:XــWة "نــادراً 
 .١,٩٤" 4#��سi حXابي "أح�اناً الع�:ة في هSه الWhارة ه� 

  �ـــ�qهــا"، ف�T�ــهل تXال �فلــ�/ مــ Cی� جــ�	ام العــاب الف�ــ	أت فــي اســ�"	ــارة "إذا بــWhة لWــX:4ال
ـــ�دود "نـــادراً ٤٦,٤ال:�ـــائج إلـــى أن ردود نXـــWة  ـــا"، تل�هـــا ال ـــة Tانـــ� "أح�ان " ب:XـــWة % مـــ� الع�:

i اتZــاه الع�:ــة فــي % فقــi، وTــان م��ســ١٩,٦" ف�انــ� نXــ=�ه حــ�الي % ثــC الــ�د "دائ#ــاً ٣٤,٠
 .١,٨٦" 4#��سi حXابي هSه الWhارة ه� "أح�اناً 

  i"، ف�ـان م��سـ	ولـ� ل�ـ�م واحـ Cی� جـ�	ألعـاب الف�ـ �ع^ عل�ا االس�غ:اء عJU" ارةWhة لWX:4ال
، وذلـــ5 مـــا وضـــ�Rه ١,٥٦" 4#��ســـi حXـــابي اتZـــاه الع�:ـــة q4ـــ9ل عـــام U#�ـــل إلـــى الـــ�د "نـــادراً 

%، تل�هــا نXــWة الــ�د "أح�انــا" ٦٠,٨" هــي األعلــى ب:XــWة راً ال:�ــائج �R4ــT rانــ� نXــWة الــ�د "نــاد
 % فقi.١٦,٣" ب:WXة %، وأخ��ا تأتي ال�دود "دائ#اً �d4٢٢,٩#ة 

  rی� ســ���ن م#لــة"، ح�ــ	ون ألعــاب الف�ــ	ــارة "ح�ــاتي بــWhة لWــX:كانــ� ردود الع�:ــة م�قار?ــة 4ال
% للـ�د ٣٠,٧"، ثـC ح�انـاً % للـ�د "أ٣٢,٠"، ثC % لل�د "نادراً ٣٧,٣كان� ال:X^ م�قار?ة �d4#ة 

 .١,٩٣" 4#��سi حXابي "، وTان م��سi اتZاه الع�:ة في هSه الWhارة ه� "أح�اناً "دائ#اً 

  ــ<ةqــل فــي م#ارســة انN�t ــارة "أم�ــى وقــ�W1 ــارةWhة لWــX:كــان ه:ــاك تقــارب فــي الــ�دود 4ال
ـــ�د "نـــادراً  ـــة ع=ـــ� ألعـــاب الف�ـــ	ی� جـــ�C مـــع أخـــ�N�"، ح�ـــT rـــان ال XـــWة " هـــ� األعلـــى ب:تفاعل�

" ف�انــ� نXــ=�ه %، أمــا الــ�د "دائ#ــاً ٣٤,٠" ب:XــWة % یل�ــه 4فــارق X4ــ�i جــ	ا الــ�د "أح�انــاً ٣٤,٦
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  ٤٨ تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

" 4#��سـi %، وTـان م��سـi اتZـاه الع�:ـة فـي هـSه الWhـارة هـ� "أح�انـاً �d4٣١,٤#ة  ق�WNة أ�Uاً 
 .١,٩٧حXابي 

 ،"	ولـ� ل�ـ�م واحـ Cی� جـ�	ألعـاب الف�ـ �ع^ عل�ا االس�غ:اء عJU" ارةWhة لWX:4ال  iف�ـان م��سـ
، وذلـــ5 مـــا وضـــ�Rه ١,٧٦" 4#��ســـi حXـــابي اتZـــاه الع�:ـــة q4ـــ9ل عـــام U#�ـــل إلـــى الـــ�د "نـــادراً 

" %، تل�هــا نXــWة الــ�د "أح�انــاً ٤٥,٨" هــي األعلــى ب:XــWة ال:�ــائج �R4ــT rانــ� نXــWة الــ�د "نــادراً 
 % م� الع�:ة.٢١,٦" ب:WXة تأتي ال�دود "دائ#اً  %، وأخ��اً �d4٣٢,٧#ة 

  :االج��ا(�ة واأللعاب االل���ون�ةخام!ًا: الع+لة 

) Cول رق	ی�الع3لة االج�#ا�1ة  )٨ج	اإلل���ون�ة وألعاب الف� 

 الWhارة
ال#��سi   دائ#اً   أح�اناً  نادراً 

  الXRابي
اتZاه 
 % ك % ك  %  ك  الع�:ة

اشع� ان:ي مق=�ل أكm� م� اص	قائي في حالة 
 لع^ ألعاب الف�	ی� ج�C س�Nا

  أح�اناً   ١,٩٣ ٢٨,١ ٤٣ ٣٧,٣ ٥٧ ٣٤,٦  ٥٣

زNارة االص	قاء لي في ال#:3ل تع<ل:ي ع� ألعاب 
Cی� ج�	الف�  

  نادراً   ١,٥٢  ١٥,١  ٢٣  ٢٢,٢  ٣٤  ٦٢,٧  ٩٦

انRX^ م� األنq<ة االج�#ا�1ة النqغالي 
Cی� ج�	4ألعاب الف�  

  نادراً   ١,٥٠  ١٤,٣  ٢٢  ٢١,٦  ٣٣  ٦٤,١  ٩٨

 ^=X4 قالU ه ل#اWفي اللقاءات العائل�ة ال ان�
  4ألعاب الف�	ی� ج�Cانqغالي 

  نادراً   ١,٤١  ٧,٨  ١٢  ٢٥,٥  ٣٩  ٦٦,٧  ١٠٢

تR	ث مqاكل مع اس�تي X4=^ ألعاب الف�	ی� 
Cج�  

  نادراً   ١,٥٨  ١٣,١  ٢٠  ٣٢,٠  ٤٩  ٥٤,٩  ٨٤

 Cی� ج�	في م�اقع الف� �N�ال��اصل مع االخ
  أف�ل م� ال��اصل وجه ل�جه

  نادراً   ١,٦١  ١٣,١  ٢٠  ٣٥,٣  ٥٤  ٥١,٦  ٧٩

  نادراً   االتZاه العام للع�:ة  ١,٥٩  ال#��سi العام

ـــة واأللعـــاب  ـــة االج�#ا�1 ـــارات ال"اصـــة 4الع3ل Whـــاه الZـــاب> ردود الع�:ـــة تXول ال	ـــZی�ضـــح ال
ـــادرًا"  االل���ون�ـــة، ح�ـــr أوضـــ�R ال:�ـــائج أن ت�جـــه الع�:ـــة فـــي هـــSه الWhـــارات U#�ـــل إلـــى الـــ�د "ن

  ، وTان� ال�فاص�ل T#ا یلي:4١,٥٩#��سi حXابي عام �d4#ة 

 قائي فـي  كان ه:اك	اصـ �ـ� مـmـارة "اشـع� ان:ـي مق=ـ�ل أكW1 ـارةWhة لWـX:تقارب في الـ�دود 4ال
% یل�ـه ٣٧,٣" هـ� األعلـى ب:XـWة "، ح�T rان ال�د "أح�انـاً حالة لع^ ألعاب الف�	ی� ج�C س�Nاً 

%، وTان ٢٨,١%، أما ال�د "دائ#ا" ف�ان� نX=�ه ح�الي ٣٤,٦" ب:WXة 4فارق i�X4 ال�د "نادراً 
 .١,٩٣الع�:ة في هSه الWhارة ه� "أح�انا" 4#��سi حXابي م��سi اتZاه 

  iف�ـان م��سـ ،"Cی� جـ�	ألعـاب الف�ـ �قاء لي في ال#:3ل تع<ل:ي ع	ارة االصNارة "زWhة لWX:4ال
، وذلـــ5 مـــا وضـــ�Rه ١,٥٢اتZـــاه الع�:ـــة q4ـــ9ل عـــام فـــي اتZـــاه الـــ�د "نـــادرا" 4#��ســـi حXـــابي 
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٤٩  تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

" %، تل�هــا نXــWة الــ�د "أح�انــاً ٦٢,٧ألعلــى ب:XــWة " هــي اال:�ــائج �R4ــT rانــ� نXــWة الــ�د "نــادراً 
 % فقi.١٥,١" ب:WXة تأتي ال�دود "دائ#اً  %، وأخ��اً �d4٢٢,٢#ة 

  �ـــ�qف� ،"Cی� جـــ�	ـــ ـــة النqـــغالي 4ألعـــاب الف� 4ال:XـــWة لWhـــارة "انXـــR^ مـــ� األنqـــ<ة االج�#ا�1
ـــ�دود % مـــ� الع�:ـــة Tانـــ� "نـــادراً ٦٤,١ال:�ـــائج إلـــى أن ردود نXـــWة  " ب:XـــWة "أح�انـــاً "، تل�هـــا ال

%، وTــان م��ســi اتZــاه الع�:ــة فــي هــSه ١٤,٣" ف�انــ� نXــ=�ه حــ�الي % ثــC الــ�د "دائ#ــاً ٢١,٦
 .١,٥٠ " 4#��سi حXابيالWhارة ه� "نادراً 

  ،"Cی� جــ�	ــغالي 4ألعــاب الف�ــqــ=^ انX4 قــالU ــه ل#ــاWــارة "فــي اللقــاءات العائل�ــة ال ان�Whة لWــX:4ال
، وذلــ5 ١,٤١" 4#��ســi حXــابي فــي اتZــاه الــ�د "نــادراً ف�ــان م��ســi اتZــاه الع�:ــة q4ــ9ل عــام 

%، تل�ها نWXة ال�د ٦٦,٧" هي األعلى ب:WXة وض�Rه ال:�ائج T r�R4ان� نWXة ال�د "نادراً  ما
 % فقi.٧,٨" ب:WXة ض�hفة �d4#ة تأتي ال�دود "دائ#اً  %، وأخ��اً ٢٥,٥" �d4#ة "أح�اناً 

  ـــــاكل مـــــعqث م	ـــــRـــــارة "تWhة لWـــــX:ـــــ=^ أ4الX4 ـــــ�� ال:�ـــــائج ســـــ�تيqف� ،"Cی� جـــــ�	ألعـــــاب الف�ـــــ
" ب:XـــــــWة "، تل�هـــــــا الـــــــ�دود "أح�انـــــــاً % مـــــــ� الع�:ـــــــة Tانـــــــ� "نـــــــادراً ٥٤,٩إلـــــــى أن ردود نXـــــــWة 

%، وTــــــان م��ســــــi اتZــــــاه الع�:ــــــة ١٣,١" ف�انــــــ� نXــــــ=�ه حــــــ�الي % ثــــــC الــــــ�د "دائ#ــــــاً ٣٢,٠
 .١,٥٨" 4#��سi حXابي في هSه الWhارة ه� "نادراً 

  ارة "ال��اصل معWhة لWX:ال��اصل وجه ل�جه"، 4ال �أف�ل م Cی� ج�	في م�اقع الف� �N�االخ
" "، تل�ها في ال��ت�^ ال�دود "أح�اناً %) Tان� "نادراً ٥١,٦ردود نJف الع�:ة (نWXة  فإن تق�WNاً 

% فقi، ح�T rان م��سi اتZاه ١٣,١" ب:WXة تأتي ال�دود "دائ#اً  %، وأخ��اً ٣٥,٣ب:WXة 
  .١,٦١"نادرا" 4#��سi حXابي الع�:ة في هSه الWhارة ه� 

  ف�وض ال�راسة اخ�4ارات ن�ائج

 Mألعاب ال��7لفة ون�(�ة  األج�ال ال�ق��ةالف�ض األول: ت�ج� عالقة ذات داللة إح@ائ�ة ب�
  االل���ون�ة ال�ف�لة الف��ی�

) Cول رق	)٩ج  �ی�ال#"�لفة ون�ع  ف$ات األج�ال ال�ق#�ةی�ضح العالقة ب�	االل���ون�ة ال#ف�لة ألعاب الف�  
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  ��٢#ة Tا
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  الN�Rة

 ���Xم
  ال	اللة
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  ج�ل ألفا 
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  ال#ف�لة

  
  األج�ال ال�ق#�ة

األلعاب 
 الف�دUة

األلعاب 
  الZ#ا�1ة

األلعاب الف�دUة 
  والZ#ا�1ة

ال أف�ل ألعاب 
Cی� ج�	الف�  

  ��٢#ة Tا
درجة 
  الN�Rة

 ���Xم
  ال	اللة

 % ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ج�ل زد
 ٢٧ – ١٦(م� 
  س:ة)

١٧,٦  ١٨  ٥٣,٩  ٥٥  ٢٠,٦  ٢١  ٧,٨  ٨  

  ج�ل وا)
 ٣٩ – ٢٨(م� 
  س:ة)

٣٩,٠  ١٥  ٤١,٥  ١٧  ٤,٩  ٢  ١٤,٦ ٦  

 ٤٠( اك/ج�ل 
 س:ة ف#ا ف�ق)

٧٥,٤ ٤٩  ١٢,٣  ٨  ١,٥  ١  ١٠,٨ ٧ 

ال#"�لفة ون�ع األلعاب  ال�ق#�ةف$ات األج�ال ل	راسة العالقة ب��  ٢تC اس�"	ام اخ�Wار Tا
أوض�R ن�ائج الZ	ول الXاب> وج�د عالقة ذات داللة إحJائ�ة ح�r االل���ون�ة ال#ف�لة. 

� مع:�Nة (٩٥,٢٤٤( ٢كان� ��#ة Tا��Xم 	ة (٠,٠٠٠) دالة ع:N�Rاب ٩) ودرجة الXR?و ،(
العالقة االرتWا�tة " ب�� ال#�غ��N�، نZ	 أن Contingency Coefficientمعامل ال��اف> "

   ).٠,٥٣٥ب�:ه#ا م��س<ة ح�T rان� ��#ة معامل ال��اف> (
) Cول رق	)١٠ج  �عة  ال�ق#�ةف$ات األج�ال ی�ضح العالقة ب��=tی�ال#"�لفة و	االل���ون�ة ال#ف�لة ألعاب الف�  

  t=�عة األلعاب االل���ون�ة
  ال#ف�لة 

  األج�ال ال�ق#�ة

  كاله#ا  اف��اضي ح��ر) 
  ��#ة
  ٢كا

  درجة 
  الN�Rة

 ���Xم
 % ك  %  ك  %  ك  ال	اللة

 ٦٠,٧ ١٧  ٣,٦  ١ ٣٥,٧ ١٠  س:ة) ١٥ – ٩ج�ل ألفا (م� 

٠,٠٩٨  ٦  ١٠,٧٠٤  
  ٦١,٩  ٥٢  ١٠,٧  ٩  ٢٧,٤  ٢٣  س:ة) ٢٧ – ١٦ج�ل زد (م� 

  ٦٤,٠  ١٦  ٢٠,٠  ٥  ١٦,٠ ٤  س:ة) ٣٩ – ٢٨ج�ل وا) (م� 
 ٣٧,٤ ٦  ٣١,٣  ٥  ٣١,٣ ٥ س:ة ف#ا ف�ق) ٤٠( اك/ج�ل 

ال#"�لفة وt=�عة  ال�ق#�ةب�� ف$ات األج�ال ل	راسة العالقة ب��  ٢تC اس�"	ام اخ�Wار Tا
األلعاب االل���ون�ة ال#ف�لة. أوض�R ن�ائج الZ	ول الXاب> ع	م وج�د عالقة ذات داللة 

� مع:�Nة ( ) غ�� دالة ع:	١٠.٧٠٤( ٢إحJائ�ة ح�T rان� ��#ة Tا��Xودرجة ٠,٠٩٨م (
" ب�� ال#�غ��N�، نZ	 أن Contingency Coefficientو?XRاب معامل ال��اف> ")، ٦الN�Rة (

  ). ٠,٢٥٦العالقة االرتWا�tة ب�:ه#ا ض�hفة ح�T rان� ��#ة معامل ال��اف> (
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٥١  تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

 Mاني: ت�ج� عالقة ذات داللة إح@ائ�ة ب�dالت  األج�ال ال�ق��ةالف�ض ال��ال��7لفة وتف
  األلعاب االل���ون�ة 

) Cول رق	)١١ج  �ی�ال#"�لفة وتف��الت  ال�ق#�ةف$ات األج�ال ی�ضح العالقة ب�	االل���ون�ة ألعاب الف�  
  تف��الت األلعاب 
  االل���ون�ة 

  األج�ال ال�ق#�ة

األلعاب 
 االس��ات��Zة

ألعاب الR�وب 
  والJ�اع

ألعاب 
  ال�Nاضة

ألعاب 
  الWXاق

ألعاب 
  ��٢#ة Tا  ال#Rاكاة

درجة 
  الN�Rة

 ���Xم
  ال	اللة

 % ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ج�ل ألفا
 ١٥ – ٩(م� 
  س:ة)

٣٢,١ ٩  ٣٢,١  ٩  ٥٣,٦  ١٥  ٧١,٤  ٢٠ ٧,١ ٢ 

٠,٠٠٠  ١٥  ٦٦,١٥٤  

  ج�ل زد
 ٢٧ –١٦(م� 
  س:ة)

٢٦,٢  ٢٢  ٤٠,٥  ٣٤  ٣٦,٩  ٣١  ٧٢,٦  ٦١  ٣٩,٣  ٣٣  

  ج�ل وا)
 ٣٩ –٢٨(م� 
  س:ة)

٣٢,٠  ٨  ٤٤,٠  ١١  ٣٦,٠  ٩  ٢٤,٠  ٦  ١٦,٠ ٤  

  اك/ج�ل 
س:ة ف#ا  ٤٠(

 ف�ق)

١٢,٥ ٢  ١٨,٨  ٣  ١٨,٨  ٣  ١٢,٥  ٢  ٦٢,٥ ١٠ 

ال#"�لفة وتف��الت  ال�ق#�ةف$ات األج�ال ل	راسة العالقة ب��  ٢تC اس�"	ام اخ�Wار Tا
األلعاب االل���ون�ة ل�ل ف$ة. أوض�R ن�ائج الZ	ول الXاب> وج�د عالقة ذات داللة إحJائ�ة 

� مع:�Nة (٦٦,١٥٤( ٢ح�T rان� ��#ة Tا��Xم 	ة () ٠,٠٠٠) دالة ع:N�R١٥ودرجة ال.(   

 Mت�ج� عالقة ذات داللة إح@ائ�ة ب� :eالdال��7لفة وم@ادر  األج�ال ال�ق��ةالف�ض ال
  ال�ع�فة عM األلعاب االل���ون�ة 

) Cول رق	)١٢ج  �ة #ف$ات األج�ال ال�قی�ضح العالقة ب�� �ادر ال#ع�فة عJی�ال#"�لفة وم	ألعاب الف� 
  االل���ون�ة

  مJ	ر ال#ع�فة
  
  

  األج�ال ال�ق#�ة

ش9Wات ال��اصل  األص	قاء
  االج�#اعي

م�اقع م�"JJة 
  على االن��ن�

وسائل االعالم 
  اإلعالنات) –(ال�ل�ف�N3ن 

 % ك  %  ك  %  ك  %  ك

 ١٠,٧ ٣  ٢١,٤  ٦  ٤٢,٩  ١٢ ٧٨,٦ ٢٢  س:ة) ١٥ – ٩ج�ل ألفا (م� 

  ١٥,٥  ١٣  ٢٣,٨  ٢٠  ٦٠,٧  ٥١  ٧٨,٦  ٦٦  س:ة) ٢٧ – ١٦ج�ل زد (م� 

  ٨,٠  ٢  ١٦,٠  ٤  ٦٠,٠  ١٥  ٦٨,٠ ١٧  س:ة) ٣٩ – ٢٨(م� ج�ل وا) 
 ١٢,٥ ٢  ١٢,٥  ٢  ٥٠,٠  ٨  ٥٦,٣ ٩ س:ة ف#ا ف�ق) ٤٠( اك/ج�ل 



Arab Media & Society (Issue 33, Winter/Spring 2021)  

  ٥٢ تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

ال#"�لفة ومJادر  ال�ق#�ةف$ات األج�ال ل	راسة العالقة ب��  ٢تC اس�"	ام اخ�Wار Tا
داللة ال#ع�فة ع� األلعاب االل���ون�ة. أوض�R ن�ائج الZ	ول الXاب> ع	م وج�د عالقة ذات 

� مع:�Nة (١٠,٠٧٢( ٢إحJائ�ة ح�T rان� ��#ة Tا��Xم 	ودرجة ٠,٦١٠) غ�� دالة ع: (
  ). ١٢الN�Rة (

ال��7لفة وال!�اق  األج�ال ال�ق��ةت�ج� عالقة ذات داللة إح@ائ�ة ب�M  الف�ض ال�ا.ع:
 lاالج��اعي في اللع  

) Cول رق	)١٣ج  �اق االج�#اعي في اللع^ال#"�لفة  ال�ق#�ةف$ات األج�ال ی�ضح العالقة ب��Xوال  
  ال�Xاق االج�#اعي

  في اللع^ 
  األج�ال ال�ق#�ة

  أف�ل اللع^
 4#ف�د)

  أف�ل اللع^
  مع األخ�ة

  أف�ل اللع^
  مع األص	قاء

  أف�ل اللع^
  مع األقارب

  أف�ل اللع^
  مع وال	)

 % ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 ١٠,٧ ٣  ٥٠,٠  ١٤  ٧٨,٦  ٢٢  ٣٢,١  ٩ ٣٥,٧ ١٠  س:ة) ١٥ – ٩ج�ل ألفا (م� 

  ١٥,٥  ١٣  ٢٨,٦  ٢٤  ٨٢,١  ٦٩  ٥٠,٠  ٤٢  ٥٦,٠  ٤٧  س:ة) ٢٧ – ١٦ج�ل زد (م� 

  ٠  ٠  ٢٥,٠  ٦  ٥٨,٣  ١٤  ٢٠,٨  ٥  ٧٩,٢ ١٩  س:ة) ٣٩ – ٢٨ج�ل وا) (م� 
 ٠ ٠  ١٨,٨  ٣  ٣٧,٥  ٦  ٢٥,٠  ٤  ٦٢,٥ ١٠ س:ة ف#ا ف�ق) ٤٠( اك/ج�ل 

ال#"�لفة وال�Xاق  ال�ق#�ةف$ات األج�ال ل	راسة العالقة ب��  ٢تC اس�"	ام اخ�Wار Tا
الZ	ول الXاب> وج�د عالقة ذات داللة إحJائ�ة االج�#اعي في اللع^ ل�ل ف$ة. أوض�R ن�ائج 

� مع:�Nة (٤٩,٨٥٤( ٢ح�T rان� ��#ة Tا��Xم 	ة (٠,٠٠٠) دالة ع:N�R١٥) ودرجة ال.(    

:Gالف�ض ال7ام  Mال��7لفة وع�د  األج�ال ال�ق��ةت�ج� عالقة ذات داللة إح@ائ�ة ب�
lال!اعات ال�7@@ة للع  

) Cول رق	)١٤ج  �ة للع^ ال�ق#�ةف$ات األج�ال ی�ضح العالقة ب�JJ"#اعات الXد ال	ال#"�لفة وع  
  ع	د الXاعات

  
  األج�ال ال�ق#�ة

 ٣م� ساعة ح�ى 
 ساعات

ساعات  ٣م� 
  ساعات ٦ح�ى 

ساعات  ٦م� 
  ساعات ١٠ح�ى 

 C9Rال أس�<�ع ال�
  في ال�ق�

 % ك  %  ك  %  ك  %  ك

 ٢١,٤ ٦  ١٠,٧  ٣  ٦٤,٥  ١٣ ٢١,٤ ٦  س:ة) ١٥ – ٩ج�ل ألفا (م� 

  ٢٠,٢  ١٧  ٩,٥  ٨  ٣١,٠  ٢٦  ٣٩,٣  ٣٣  س:ة) ٢٧ – ١٦ج�ل زد (م� 

  ٤,٠  ١  ٠  ٠  ٤,٠  ١  ٩٢,٠ ٢٣  س:ة) ٣٩ – ٢٨ج�ل وا) (م� 
 ٦,٢ ١  ٠  ٠  ١٢,٥  ٢  ٨١,٣ ١٣ س:ة ف#ا ف�ق) ٤٠( اك/ج�ل 

ال#"�لفة وع	د  ال�ق#�ةف$ات األج�ال ل	راسة العالقة ب��  ٢تC اس�"	ام اخ�Wار Tا
ب االل���ون�ة. أوض�R ن�ائج الZ	ول الXاب> وج�د عالقة ذات الXاعات ال#"JJة لأللعا

� مع:�Nة (٣٧,٧٦٤( ٢داللة إحJائ�ة ح�T rان� ��#ة Tا��Xم 	ودرجة ٠,٠٠٠) دالة ع: (
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٥٣  تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

" ب�� ال#�غ��N�، نZ	 أن Contingency Coefficientال��اف> ")، و?XRاب معامل ٩الN�Rة (
  ). ٠,٤٤٥العالقة االرتWا�tة ب�:ه#ا م��س<ة ح�T rان� ��#ة معامل ال��اف> (

ال��7لفة والق�رة على  األج�ال ال�ق��ةإح@ائ�ة ب�M  الف�ض ال!ادس: ت�ج� ف�وق ذات داللة
  ال�jNJ وال!��0ة في اس��7ام األلعاب االل���ون�ة

) Cول رق	)١٥ج  �ام ال�ق#�ةف$ات األج�ال ی�ضح الف�وق ب�	ة في االس�"�>�Xوال C9Rرة على ال�	ال#"�لفة والق  

  الع	د  األج�ال ال�ق#�ة
 iال#��س
  الXRابي

االنR�اف 
  ال#�hار) 

  ��#ة ف
درجة 
  الN�Rة

 ���Xم
  ال	اللة

  ٠,٤٤٧  ٢,١٤٥  ٢٨  س:ة) ١٥ – ٩ج�ل ألفا (م� 

٠,٠٠٠  ٣ ٨,٤٧١ 
  ٠,٥٤٤  ١,٨٧٧  ٨٤  س:ة) ٢٧ – ١٦(م� ج�ل زد 

  ٠,٤٣٩  ١,٤٥٣  ٢٥  س:ة) ٣٩ – ٢٨ج�ل وا) (م� 

  ٠,٧٠٠  ١,٦٥٦  ١٦  س:ة ف#ا ف�ق) ٤٠( اك/ج�ل 

) لل�أكــ	 مــ� Kolmogorov-Smirnovســ#�ن�ف ( –تــC اســ�"	ام اخ�Wــار Tــ�ل#Z�وف 
ت�زNــع ال=�انــات فــي م�dــاس القــ	رة علــى الــ�C9R والXــ�<�ة والــS) أوضــح أن ال=�انــات ت�Wــع ال��زNــع 

ل	راسـة  One-Way ANOVAال<=�عي 4#ا U#9� معه اسـ�"	ام اخ�Wـار ��ـاس ال�Wـای� األحـاد) 
ــــ��  ــــ�وق ب ــــال الف ــــةاألج� ــــي اســــ�"	ام األلعــــاب  ال�ق#� ــــ�C9R والXــــ�<�ة ف ــــى ال ــــة والقــــ	رة عل ال#"�لف

) ٨,٤٧١اإلل���ون�ــة. أوضــ�R ال:�ــائج وجــ�د فــ�وق ذات داللــة إحJــائ�ة ح�ــT rانــ� ��#ــة ف (
� داللة (��Xم 	ة (٠,٠٠٠ع:N�R٣) ودرجة ال.(    

ـــا وج�ـــل زد Tان�ـــا األقـــل ت9R#ـــا فـــي  ـــة ج�ـــل ألف ـــى �ـــ�C ال#��ســـ<ات، نZـــ	 أن ف$ و?ـــال:o� إل
علــى ال��ت�ـ̂ـ 4#ــا qUــ�� إلــى أن  ١,٨٧٧و ٢,١٤٥اســ�"	ام األلعــاب االل���ون�ــة 4#��ســi حXــابي 

، فـــان ��#ـــة اكـــ/". أمـــا ج�ـــل وا) وج�ـــل معoـــC ردودهـــC علـــى W1ـــارات هـــSا ال#�dـــاس Tانـــ� "أح�انـــاً 
" فــي W1ـارات هـSا ال#�dـاس، 4#ـا یــ	ل ال#��سـ<ات الXRـاب�ة لهـC تqـ�� إلــى اتZـاه اسـ�"	ام الـ�د "نـادراً 

    نهC األكm� ق	رة على ال�C9R وال�X<�ة.أ

 Mاس الع+لـة  األج�ال ال�ق��ةالف�ض ال!ا.ع: ت�ج� ف�وق ذات داللة إح@ائ�ة ب��vال��7لفة وم
  االج��ا(�ة 

) Cول رق	)١٦ج  �اس الع3لة االج�#ا�1ة ف$ات األج�ال ال�ق#�ةی�ضح الف�وق ب��dال#"�لفة وم  

  ��٢#ة Tا م��سi ال�ت^  الع	د  تف��الت ال:#�ذج
 درجة
  الN�Rة

 ���Xم
  ال	اللة

  ١٠٦,٤١  ٢٨  س:ة) ١٥ – ٩ج�ل ألفا (م� 

٠,٠٠٠  ٣ ٢٤,٢٦٠ 
  ٧٨,٦٠  ٨٤  س:ة) ٢٧ – ١٦ج�ل زد (م� 

  ٥٣,٤٦  ٢٥  س:ة) ٣٩ – ٢٨ج�ل وا) (م� 

  ٥٣,٩١  ١٦  س:ة ف#ا ف�ق) ٤٠( اك/ج�ل 
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  ٥٤ تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

) لل�أكــ	 مــ� Kolmogorov-Smirnovســ#�ن�ف ( –تــC اســ�"	ام اخ�Wــار Tــ�ل#Z�وف 
ت�زNع ال=�انات في م�dاس الع3لة االج�#ا�1ة والـS) أوضـح أن ال=�انـات ال ت�Wـع ال��زNـع ال<=�عـي، 

ـــC اســـ�"	ام اخ�Wـــار  ـــ��  Kruskal-Wallis Nonparametric TestولهـــSا ت لXRـــاب الفـــ�وق ب
وجـ�د فـ�وق ال#"�لفة وم�dاس الع3لة االج�#ا�1ـة. أوضـ�R ن�ـائج االخ�Wـار  ال�ق#�ةف$ات األج�ال 

-Mann). و?اســـ�"	ام اخ�Wـــار ٠,٠٤٩ذات داللـــة إحJـــائ�ة ح�ـــT rانـــ� ��#ـــة مXـــ��� ال	اللـــة (

Whitney هSأن هــ 	ــZه  نSت#�ــل هــ rعــات ج�ــل ألفــا وج�ــل زد، ح�ــ�#Zــالح مJانــ� لT الفــ�وق
ال#Z#�عــات إلــى الع3لــة االج�#ا�1ــة ال:اتZــة عــ� األلعــاب اإلل���ون�ــة q4ــ9ل أك=ــ� مــ� ج�ــل وا) 

تـأث��  ىوال�ي أشـارت إلـ )٢٠١٥(نا�U  دراسةه إل� ما أشارتوت�ف> هSه ال:��Zة مع  .اك/وج�ل 
األلعــاب اإلل���ون�ــة q4ــ9ل ســل=ي وتqــ#ل هــSه ال�ــأث��ات الع3لــة االج�#ا�1ــة واالن<ــ�اء م#ــا یــ�ث� 
علــى ال:#ــ� الف�ــ�) والJ"qــي خاصــة فــي ف$ــة األtفــال علــى وجــه ال�R	یــ	 وهــSه الف$ــة ت�#mــل فــي 

  .ج�ل ألفا وف> ل�J:�فات الZ#ه�ر ال�ق#ي

   وت�ص�اتهاخات�ة ال�راسة 

أحـــ	 أدوات اإلعـــالم وال��~�ـــه ال�ـــي ت<ـــ�رت q4ـــ9ل ســـ�Nع  اإلل���ون�ـــةتعـــ	 ألعـــاب الف�ـــ	ی� 
خــالل ف�ــ�ة زم:�ــة قJــ��ة واتXــع ن<ــاق ان�qــارها فــي م"�لــف ال#�Z#عــات خاصــة فــي Hــل جائRــة 

ل�صـ	  ال	راسـة الRال�ـة سـع�وفـي هـSا الXـ�اق   ال�Rـاة.ك�رونا وال��Rل ال�ق#ي في Tافـة مZـاالت 
وعالقـة  ،وفهC ال#R	دات ال#"�لفة ال#�تW<ة بهSه ال##ارسـة األلعاب اإلل���ون�ة م#ارسة تف��الت

Tل ج�ل ، خاصة وأن ذل5 4#فه�م الع3لة االج�#ا�1ة في ض�ء س#ات وخJائ� األج�ال ال�ق#�ة
X4ـــ#ات خاصـــة ذات صـــلة ب�عاملهـــا مـــع ال�ق:�ـــات ال�ق#�ـــة وم:هـــا  مـــ� هـــSه األج�ـــال ال�ق#�ـــة ت#�ـــ3

   یلي:ة وات�ح م� خالل تRل�ل ن�ائج ال	راسة ما األلعاب اإلل���ون�

 % T#ـــا٣٩,٣ت#�ـــل ع�:ـــة ال	راســـة لأللعـــاب الZ#ا�1ـــة والف�دUـــة علـــى حـــ	 ســـ�اء وذلـــ5 ب:XـــWة  -
 )الیــ� ون األاالف��اضــ�ة (األلعــاب  Tانــ�اشــارت ال:�ــائج ال#�علقــة �h�=>4ــة األلعــاب ال#ف�ــلة 

% وهـــSا ی:فـــي q4ـــ9ل ج3ئـــي ف�ـــ�ة ان ألعـــاب ٢٧,٥كانــ� األعلـــى فـــي ال�ف�ـــ�ل وذلـــ5 ب:XـــWة 
الف�	ی� اإلل���ون�ة تX=^ الع3لـة االج�#ا�1ـة وهـSا Uع:ـي 4ال��hWـة أ�Uـا أن الع3لـة االج�#ا�1ـة 

 .ول�� ب	رجات م�فاوتة م�Rققة،

 ت	 أ�Uا على ال:��Zة الXـا4قة Tـ�ن ألعـاب الRـ�وب والJـ�اعات فـي أعلـي قائ#ـة تف�ـ�ال�Tی -
ت�<لـــ^ انـــ	ماج فـــي األلعـــاب  وهـــSه% ٣٠,٣ل���ون�ـــة وذلـــ5 ب:XـــWة أفـــ�اد الع�:ـــة لأللعـــاب اإل

ت�فــ> هــSه ال:��Zــة  ال�اقــع،ول�Xــ� عالقــات ح�dقــة علــى أرض  )أون الیــ�(عالقــات اف��اضــ�ة 
كmـ� األوال�ي أHه�ت ألعاب الف:�ن الق�ال�ة Tان� هي ) ٢٠١٧( ال�اع� أ�Uا مع ن��Zة دراسة

 . ال	راس���األلعاب تف��ال ل	� ال#�RWث�� في Tال 
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االج�ــال ال�ق#�ــة مــ�ال  أكmــ�ألفــا وج�ــل زد ه#ــا كــSل5 تqــ�� ن�ــائج اخ�Wــارات الفــ�وض أن ج�ــل  -
هــSه ال:��Zـة ت��افــ> مـع ن�ــائج ال	راســات  .اكـ/للع3لـة االج�#ا�1ــة فـي مقابــل ج�ـل وا) وج�ــل 

ع3لـة الXا4قة ح�r وجـ	ت ال	راسـات الXـا4قة عالقـة بـ�� م#ارسـة ألعـاب الف�ـ	ی� اإلل���ون�ـة وال
 . )٢٠١٧)، و(ال�اع� ٢٠١٥(نا�U  االج�#ا�1ة

اللعـ^ مـع ج#اعـات األصـ	قاء  إلىألفا وج�ل زد ج�ل U#�ل  ،~�#ا ی�عل> 4ال�Xاق االج�#اعي  -
و{ن#ا 9q4ل T=�� هSه عالقات صـ	اقة اف��اضـ�ة  وهي ل��X 4ال��ورة ج#اعات حاض�ة فعل�اً 

ج�ـل زد  أنهـT Cـان�ا األقـل فـي تفJـ�الً  ال:�ـائجأشـارت وال�ـي  ،األخـ�ة وال�الـ	ی�عالقـات 4ع9/ 
وهــSا مــا أكــ	ت عل�ــه ن�ــائج  .اللعــ^ q4ــ9ل م:فــ�دإلــى  اكــ/ب�:#ــا U#�ــل ج�ــل وا) وج�ــل  وألفــا

 األج�ـال ال�ق#�ـةاخ�Wارات الف�ض ال�ا4ع وال�ـي أHهـ�ت وجـ�د عالقـة ذات دالل إحJـائ�ة بـ�� 
�Nــة ال=:ــاء االج�#ــاعي لل��:�ل�ج�ــا اللعــ^، وت�فــ> هــSه ال:��Zــة مــع نoوالXــ�اق االج�#ــاعي فــي 

ح�ـــU r#9ـــ� القـــ�ل إن الXـــ�اق االج�#ـــاعي فـــي اللعـــ^ لألج�ـــال ال�ق#�ـــة ال�ـــي ت�#�ـــع 4#هـــارات 
ج�ـل ألفـا وج�ـل زد، U"�لـف عـ� األج�ـال األخـ��، وهـSا مـا UفXـ� م�ـل  رق#�ة خاصـة، تR	یـ	اً 

 .ج�ل ألفا وج�ل زد للع3لة االج�#ا�1ة

ج�ـــل ألفـــا وج�ـــل زد Tانـــا األقـــل  4ـــأنتqـــ�� اخ�Wـــارات الفــ�وض ~�#ــا ی�علـــ> 4ـــال�C9R والXـــ�<�ة  -
، اسـ:ت9R#ا في اسـ�"	ام ألعـاب الف�ـ	ی� اإلل���ون�ـة وهـSا أمـ� �h�=tـا Tـ�نهC الف$ـات األصـغ� 

وهـــ� U"�لـــف عـــ� األج�ـــال  مـــ� ال#�Z#ـــع الXـــع�د) %٦٠فهـــSا ال�Zـــل الJـــاع	 qUـــ9ل نRـــ� 
ال�<ـ�ر  فـي زمـ� ج�ـل ألفـا وزدفقـ	 نqـأ  ،)٢٠١٨ الqـ#�� (الXا4قة في N�tقـة تعاملـه وتف��ـ�ه 

ان�qـار ومmل هSه ال#R	دات ساه#� q4ـ9ل أو 4ـآخ� فـي . نقل ال#عل�مات ال��:�ل�جي وس�عة
Tانــ� واحــ	ة مــ� أهــC األســWاب T#ــا أنهــا الع3لــة وضــعف العالقــات األســ�Nة بــ�� ج�ــل الqــWاب 

لعـ^ ألعـاب  عـ�اس�"	ام اإلن��ن� وألعاب الف�	ی� اإلل���ون�ة وع	م الق	رة علـى ال��قـف  كmافة
الف�وقـــــات بـــــ�� األج�ـــــال ع:ـــــ	 صـــــ:اعة األلعـــــاب م�اعـــــاة لـــــSلZU 5ـــــ^ الف�ـــــ	ی� اإلل���ون�ـــــة. 

 اإلل���ون�ة.

ح�ل ت���H وسائل اإلعالم لأللعاب اإلل���ون�ة  االR4اث4إج�اء مN3	 م�  ت�صي ال	راسة -
لعاب الف�	ی� �Tس�لة ل:q� ال#�ض�عات والق�J اإلخWارNة وخاصة وأن 4ع� خاصة أ

 .ألعاب الف�	ی� ت�ع#	 4األساس على ق�J ح	ث� 4الفعل وت:اقل�ها وسائل اإلعالم
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ألعـــاب ال�Zـــل ال�اعـــ	: األم�ـــ� الXـــع�د) Uقـــ�د نه�ـــة T=ـــ�� فـــي عـــالC . ٢٠٢٠. أ. ســـ���ارت -
-ب:ــــ	ر-بــــ�-~�Jــــل-األم�ــــ�/https://ar.wired.me/culture اإلل���ون�ــــة.ال�Nاضــــات 

   ).٢٠٢١ی�ن��،  ١٤(تارNخ ال�ص�ل  /الع�?�ة-ال##ل�ة

الJـــــRافة واإلعـــــالم ال�ق#ـــــي فـــــي عJـــــ� الـــــTSاء ومـــــ�وه ع<�ـــــة.  .٢٠٢٠. أح#ـــــ	 ال3ه�انـــــي -
  ج	ة: خ�رزام العل#�ة. -ال##ل�ة الع�?�ة الXع�دUة  ي.االص<:اع

. "األلعــاب اإلل���ون�ــة وعالق�هــا 4الع3لــة االج�#ا�1ــة لــ	� ٢٠١٥. إســ�=�ق داود ســالC ال:ــ	او)  -
  .٣٩٠-٣٦٤: ٤٧رقC ، مZلة ال�RWث ال��?�Nة وال:ف�Xةأtفال ال�Nاض." 

. "ال��Xــ=�ك وتـأث��ه علــى االتJـال األســ�) فـي ال3Zائــ�: دراسـة م�	ان�ــة ٢٠١٨. آسـ�ا بـ�tه�ة -
، ال#Zلـــة ال3Zائ�Nـــة لRWـــ�ث اإلعـــالم والـــ�أ) العـــامعلـــى ع�:ـــة مـــ� األســـ� ل#	ی:ـــة أم ال=ـــ�اقي." 

١٥٠-١٣٠.  

 ٢٤ ؟٢٠٢٠إنفــ�غ�اف.. TــC أنفقــ� شــع�ب ال#:<قــة علــى األلعــاب اإلل���ون�ــة فــي ق. الqــ�  -
March, 2021 .https://www.asharqbusiness.com/article/10218  خNتـــــار)

  ). ٢٠٢١ی�ن��،  ١٤ال�ص�ل 

 ٣١ أض�ار األلعـاب اإلل���ون�ـة علـى صـRة األtفـال.. احـSر مـ� اإلدمـان.الع�� االخWارNة.  -
٢٠٢٠, ٨ .https://al-ain.com/article/damages-electronic-games-children 

  ).٢٠٢١ی�ل��، ١(تارNخ ال�ص�ل 

-  .�Nــة األ. ٢٠١٨ای:ــاس ال<ــ�Whــار "لRاع واالب��ــار إلــى أداة لالن�	اإلبــ �لعــاب االل���ون�ــة مــ
  دراسة م�	ان�ة، ت�ن/: وزارة ال�عل�C والrRW العل#ي. ال�Rت األزرق ن#�ذجا".

حــاف  ع=ــ	 ال�شــ�	، ل�لــى غالــ^، حXــ� الXــ�RNي، صــالح الXــع	، فــالح ال�ــ�مان، وع�اtــف  -
جــ	ة: جامعــة ال#لــ5  -ال##ل�ــة الع�?�ــة الXــع�دUة  r العل#ــي.ال�ف��ــ� والRWــ. ٢٠٠٩. ی�ســف

 3N3الع 	العل#ي. -ع= �q:3 الT�م  
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ال#Zلــة . "اتZاهــات اآل4ــاء نRــ� اســ�"	ام األب:ــاء لأللعــاب اإللک��ون�ــة." ٢٠٢١. دال�ــا عm#ــان -
  .٤٥٥-٤٢١، ال#N�Jة ل�RWث ال�أ) العام

دراســــة  -ســــل�ك ال<فــــل ال3Zائــــ�) . "تــــأث�� األلعــــاب اإلل���ون�ــــة علــــى ٢٠١٧. دالل الــــ�اع� -
رسالة ماج��X� في عل�م اإلعالم واالتJـال م�	ان�ة على ع�:ة م� اول�اء 4#	ی:ة ع�� مل�ل." 

  .ال3Zائ� مه�	)،جامعة الع�?ي ب�  وٕاعالم ال���وني.ت"�J صRافة 

. "العالقـــة بـــ�� ال#"<<ـــات ال#ع�~�ـــة الالت����ـــة فـــي خ	مـــة الفـــ�د و{دمـــان ٢٠٢٠. رانـــ	ا أح#ـــ	 -
مZلــة دراســات فــي األلعــاب اإلل���ون�ــة لــ	� ع�:ــة مــ� ال<الWــات الZام�hــات: دراســة ت:=�Nــة." 

  .٩٢٦-٨٨٣، ال"	مة االج�#ا�1ة والعل�م اإلنXان�ة

ـــي؟ األل��ـــــــــــــــة أم ال�Zـــــــــــــــل . ٢٠١٩ســـــــــــــــاب�N:ا 4ـــــــــــــــار.  - ـــــــــــى أ) ج�ـــــــــــــــل ت:�#ــــــــــــ . ؟Zأو  Xإلــــ
https://www.independentarabia.com/node/21541/%D9  خ ال�ص�لN١٠(تار 

   ).٢٠٢١ی�ل��, 

. "ال�ــــأث��ات ال:فXــــ�ة واالج�#ا�1ــــة الســــ�ع#ال االن��نــــ� لــــ	� ال�الم�ــــS ٢٠١٨. ســــل�#ة قاســــي -
، مZلــة العلــ�م االنXــان�ة لZامعــة أم ال=ــ�اقيال#ــ�اهق�� 4#	ی:ــة قXــ:<�:ة: (دراســة اس��qــا~�ة)." 

٢٢١-٢٠٥.  

. "إدمــــان األtفــــال أللعــــاب ال�Xــــل�ة اإللک��ون�ــــة وعالق�ــــه 4الع3لــــة ٢٠٢٠. عایــــ	ة ح#ــــادة دمحم -
 Cیه	ــــ�ر ال##ارســــة العامــــة." اإلج�#ا�1ــــة لــــo:م �مــــة االج�#ا�1ــــة دراســــة مــــ	ل�ــــة ال"ª لــــةZم

  .١١١٨-١٠٨٨: ٢٠ لل	راسات وال�RWث االج�#ا�1ة

ن#ـــاs العالقـــات األســـ�Nة فـــي . "تـــأث�� شـــ9Wة اإلن��نـــ� علـــى أ٢٠٢٠. ع=ـــ	 الل<�ـــ� العXـــالي -
  .٥٣٣٧-٢٣٩٢، األس�ة وال#�Z#عال#�Z#ع ال�#:ي." 

. "تــأث�� األلعــاب ٢٠٢١. وأم:�ــة الqــ�J�NــWان، ضــRى الع��=ــي، فاt#ــة الqــ"�، ع=�ــ� ال -
جامعـــة  -اإلل���ون�ــة علــى األب:ـــاء مــ� وجهــة نoـــ� ال�الــ	ی�." مZلــة R4ـــ�ث ال��?�ــة ال:��1ــة 

  ال#:�Jرة.

. "ال�qــف عــ� مXــ��� إدمـــان أtفــال ال�Nــاض علـــى ٢٠١٩. و{نXــام علـــيعــ	نان ال#هــ	او)،  -
  .٤٥-٢١، مZلة الف�حاأللعاب اإلل���ون�ة في مRافoة دUالى." 

ــة وال�Rــــــــــــــ�الت االســــــــــــــ�m#ارNة.. ٢٠٢١عJــــــــــــــام الع#ــــــــــــــار.  - ـــــــ:اعة األلعــــــــــــــاب ال�ق#�ــــــــــــ  صـــــــ
https://www.aleqt.com/2021/06/30/article_2123526.html  خ ال�صـــ�لNـــار (ت

  ).٢٠٢١س=�#=�,  ١٠
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  ٦٠ تف��الت ألعاب الف��ی� اإلل���ون�ة ل� األج�ال ال�ق��ة 

-  .�األلعاب اإلل���ون�ة .. دراسات وحقائ> ت9Rي م#ارسة سـل�ك تفـاعلي . ٢٠٢٠علي الqه�
ی�ل�ــ�,  ٣(تــارNخ ال�صــ�ل  ZUhttps://www.spa.gov.sa/2131035#ــع ال"�ــال 4ــال�اقع. 

٢٠٢١.(  

-  .� N٣خ ال�صــ�ل / (تــار https://ajel.sa/gVcPJK ال�Zــل ال�ق#ــي.. ٢٠١٨ف�حــان الqــ#�
  ).٢٠٢١ی�ل��، 

. "االنع9اســـات ال��?�Nـــة الســـ�"	ام األtفـــال لأللعـــاب اإلل���ون�ـــة T#ـــا ٢٠١٥. ماجـــ	 الN3ـــ�د) -
مZلـــة جامعـــة ال<�Wـــة ی�اهـــا معل#ـــ� وأول�ـــاء أمـــ�ر tلWـــة ال#ـــ	ارس االب�	ائ�ـــة 4ال#	ی:ـــة ال#:ـــ�رة." 

  .٣١-١٥، للعل�م ال��?�Nة

ون�ة على الXل��Tات لـ	� األtفـال: دراسـة وصـ��ة . "أث� األلعاب اإلل��� ٢٠١٢. م�CN ق�N	ر -
رســــالة ماجXــــ��� غ�ــــ� تRل�ل�ــــة علــــى ع�:ــــة مــــ� األtفــــال ال#�#	رســــ�� 4ــــال3Zائ� العاصــــ#ة." 

  .ئ�Tل�ة العل�م ال�Xاس�ة واإلعالم: جامعة ال3Zا .م:�qرة

. "إضــ<�اب إدمــان اإلن��نــ� وعالق�ــه 4الع3لــة االج�#ا�1ــة ٢٠٢٠. م�Nــ	 راضــي، و?ــ�اء حXــ� -
  .١٠٩٠-١٠٥٧، جامعة واسi -مZلة Tل�ة ال��?�ة ل	� tلWة الZامعة." 

-  .�Uل�ل�ــــة ٢٠١٥وســــام نــــاRفــــال: دراســــة وصــــ��ة تtتــــأث�� األلعــــاب اإلل���ون�ــــة علــــى األ" .

 الع�اق. -نXان س:ة." م�3T ال:#اء ل�RWث اإل ١٥-٧ لألtفال للف$ات الع#�Nة م�


