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مشاركة  تالميذ املرحلة الثانوية  يف غرف الدردشة الصوتية 

 باأللعاب االلكترونية وعالقتها بالكفاءة الذاتية املدركة

 *أحمد عبد الكافي عبد الفتاح عبد الكافي .د

 ُملخص الدراسة

مشاركة  تالميذ المرحلة الثانويةة  يةغ فةرل الشر اةة الةةوتية اا لالةات انلة ر نيةة 

 لةفاءة الذاتية المشركة عالق ها اا

 األهداف:

ال الرل علغ مشي الةفاءة الذاتيةة المشركةة االبةةلة لل الميةذ عيبةة الشرانةة البات ةة عة  

 مشارك هم يغ فرل الشر اة

 نوع  مبهج الشرانة:

 تب مغ هذه الشرانة إلى الشرانات الوصفية،  تال مش على مبهج المةح االاليبة.

 العينة:

( مفر ة م  تالميذ محايظةة 400عيبة عمشيه م احة قوامها )طلق اللاحث  ران ه علغ 

 المبيا

 األدوات:

 ان مارة انن ليان انلة ر نغ.  -1

 مقياس الةفاءة الذاتية المشركة -2

 النتائج:

 جو  عالقة ارتلاطية طر ية ذات  نلة إحةائية اةي   رجةة مشةاركة ال الميةذ ل ةرل 

  إ راك الةفاءة الذاتيةالشر اة الةوتية اا لالات انلة ر نية 

  

                                                           
 جامالة المبيا. –مةاعش اقةم اإلعالم ال راوي اةلية ال راية البوعية  أن اذ  *
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Sharing of secondary stage students in sound chat rooms 

with electronic games and it's relation with the perceived 

self-competence 

Summary of the study 

 

Goals: 

Recognizing the extent of the perceived self-competence for the 

study sample students resulting from their sharing in chat rooms. 

Type and method of the study: 

This study belongs to the descriptive ones and depends on the 

method of sampling survey. 

The sample: 

The researcher applied his study on an available purposive 

sample of (400 ) items of students at Minia governorate  .  

Instruments: 

1. A form of electronic questionnaire. 

2. The scale of the perceived self-competence. 

Results: 

There is a statistically significant direct correlation between the 

degree of the students sharing in sound chat rooms with 

electronic games and perceiving self-competence. 
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 المقدمة

ناعشت ال طورات ال ةبولوجية الهائلة يغ از هار  ان شار ا لالات 

اإللة ر نية ال غ ان شرت يغ كثير م  الم  مالات الالراية  ا جبلية إذ ن يةا  يخلو 

 نهلة ال با ل م  خالل أجهزة الحانب أ  مبها ايت يهغ موجو ة يغ أفلب ا حيان 

الهاتف المحمول، يهغ ت ذت ا طفال االرنوم  ا لوان  الحركة  الخيال  الم امرة، 

ً  أفرقت ا نواق اأنواع  ً  كليراً  نمت نمواً ملحوظا حيث ان شرت ان شارا  انالا

اضح مخ لفة مبها  أصلحت الش ل الشافل لألطفال  المراهقي   ان حوذت اشةل  

لم تالش حةًرا على الة ار ال صارت محط اه مام  هاعلى عقولهم  اه ماماتهم. كما أن

 كل الفئات الالمرية.

،  ا مر لم انلة ر نية ناعات طويلة أمام مخ لف ا لالات ا طفال يقضغ 

ي وقف يقط على الوقت الضائع على ال ةلية  لة  أيضا هباك مليارات الش نرات 

، آخرعلى هذه ا لالات نبوياً،  لة  يخ لف ح م اننفاق م  الش لللش ي م إنفاقها  ال غ

ال غ يةةان كل الش يخ لفون ييما يبفقونه على ا لالات نبويا  يقا للظر ل انق ةا ية 

 .تةمح لهم اذلك

أنها  فرل الشر اة ال غ توجش يغ ا لالات انلة ر نيةيغ  ما يلفت انن لاه 

 ييشيو  جاللت م  الةهل تةوي  صشاقات  تح وي علغ نةوص مة واة  صوت

تالميذ جشيشة يغ عالم اي راضغ آخر  هو عالم ا لالات انلة ر نية يم  خاللها أصلح 

ي الاملون مع ا لالات اشةل اج ماعغ جشيش يش مل علغ صشاقات م   المرحلة الثانوية

م   نوع جشيش يهغ تح وي علغ المبايةة  الحوار  محا لة إلثلات الذات  فيرها

 ا هشال المخ لفة لأللالات انلة ر نية.

ال الميذ ل رل الشر اة يغ ا لالات  مشاركة م  خالل انن مرار يغ 

ل الرل علغ أناليب المبايةة  مواجهة المواقف المخ لفة ال غ ا ونيحا ل انلة ر نية

 هو ما تؤكشه احوث الشرانات  ،ي الرضون لها يغ محا لة لالن ةار  تحقيق الذات

ااقة  مقاييس الةفاءة الذاتية المشركة اأن إ راك ا يرا  لةفاءتهم الذاتية يؤثر يغ الة

تةرياتهم حيال ما ي الرضون له يغ حياتهم م  مواقف مخ لفة يا اخاص الذي  

ترتفع كفاءتهم الذاتية يةونون أكثر ن احا  الالةس االبةلة لألاخاص الذي  يشالر ن 

 ة يةونون أكثر يشالً يغ م ااهة المواقف الحياتية،اانخفاض إ راكهم لةفاءتهم الذاتي

تالميذ المرحلة الثانوية  مشاركة م  هذا المبطلق تحا ل هذه الشرانة ال الرل علغ 

 .االةفاءة الذاتية المشركة ال رل الشر اة اا لالات انلة ر نية  عالق ه

 االطار النظري

لخطط ال غ يضالونها، ا يرا  لةفاءتهم الذاتية يؤثر يغ أنواع ا إ راكن إ

مرتفع االةفاءة يضالون خطط ناجحة،  الذي  يحةمون  إحةاسيا يرا  الذي  لشيهم 

  اإلخفاقعلغ أنفةهم االشم الةفاءة أكثر ميالً للخطط الفاالة  ا  اء الضاليف، 
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أابية مالريية ذات أثر يالال يغ  يبشئ  الم ةرر، ذلك أن اإلحةاس المرتفع االةفاءة

 . الذاتغ للةفاءةتقوية اإل راك 

 ان مشت الةيغ البظرية المة بيرة لللحوث الخاصة االفالالية الذاتية م  

البظريات المالريية  انج ماعية  تمةبت م  إلقاء الضوء على الطليالة  المةا ر 

اإل راك انج ماعغ  إن  الذاتية،  مال قشات الفالالية  الالمليات البفةية المرتلطة ا ةوي

ااع لاره ن اج تفاعل  يباميةغ لل أثيرات الشخةية  الةلوكية  حش  أ اء اإلنةاني

  يخضع (1) تمارس هذه الالوامل تأثيرها م  خالل عملية الح مية الم لا لة  الليئية. 

نلوك الشخص اان مرار لل أثير الم لا ل للليئة  اإل راك الشخةغ. عبش تطليقها يغ 

ً هذه البظرية إلى أن نياق تطور المراهقي  ، مثل ا  اء ا كا يمغ  ،  تشير أيضا

ا  اء ا كا يمغ للمراهق )نلوك( ي أثر اةيفية تأثر مال قشات هذا المراهق )اإل راك( 

االشعم الذي يقشمه له اآلخر ن ، اما يغ ذلك اآلااء  الماللمي   ا قران )الليئة(. يقول 

على إ راك الشخص  الذي يؤثر اانش را إن الةفاءة الذاتية هغ الالامل ا كثر أهمية 

(2) 

 هباك حاجة إلى تقييم الةفاءة الذاتية لفهم طليالة  قوة المال قشات ال غ تؤثر 

على ا  اء. لقش تم  ضع تشااير  ان راتي يات تقييم كمية  نوعية ل قييم الةفاءة الذاتية 

 ي م تقييم الفالالية الذاتية اشةل الالامة ،  كذلك مةا ر  عمليات الةفاءة الذاتية. 

أيضل م  خالل البظر يغ الالوامل الةياقية م  أجل تمييز ما إذا كانت تلالب   ًرا 

المشارس  تالميذيغ حالة تطور   نيًطا أ  مال شًن أ  فير ذلك يغ ا  اء الةلوكغ. 

الثانوية ، ي ب أن تةون الالوامل الةياقية مثل ال بس  الالرق  القشرة ا كا يمية 

 ( (3امات ذات ا  لوية الم ال ا كا يمغ م  انه م

رجة مال قشات الةفاءة الذاتية م  خالل عمليات نفةية رئيةية مش تالمل تةا  

لالمليات اإل راكية:  تشمل ال قييم الذاتغ للقشرات أ ناه إلن اج ا  اء الفاللغ ل

 المهارات  الموار  ؛ اخ يار الهشل ؛ اباء نيباريوهات الب اح  الفشل يغ عمليات 

؛ توليش  اخ يار خيارات حل المشةالت ؛ الحفاظ على انه مام الالزم  تحقيق ا هشال

تية على تؤثر مال قشات الةفاءة الذا  نير الالمل إلن از المهمة الالمليات ال حفيزية: 

هباك أيًضا أ لة م زايشة تة رعغ انن لاه إلى أهمية الب ائج   (4)ال بظيم الذاتغ للش ايع 

ت ضم  االض ال طليقات الحشيثة على الشلات  رانات الم وقالة يغ إن اج الةلوك. 

نظًرا  ن المراهقي  ن يزالون تحت تأثير   (5) المخ لفة ياتم وقالة حول الةلوك

ا نر  المشارس اشةل أنانغ يغ تبمي هم ، يبل غ أن تولغ المحا نت لبظريات 

 الماللمي  حول  تالزيز نمو المراهقي   أ ائهم مزيشًا م  انه مام لمال قشات اآلااء 

 (6الفالالية. )

اتضح م  خالل الشرانات ، المشركة ييما ي اللق اأهمية الةفاءة الذاتية 

أنها تؤثر على نمط ال فةير. كلما زا ت الةفاءة الذاتية ، ن ز ا  قوة  تحةم  الاللمية
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المشاعر  الةلوك. لذلك ، كل م  يملك الةفاءة الذاتية الالالية لشيه قشرة عالية على 

 ي ميزانج ماعية  الالاطفية  ا خالقية ، ة المشةالت الةلوكية  ال الليمية  جهموا

االالقالنية  ال رأة،  لشيه ال ةميم  القشرة على ال حمل ،  نيةون أقل توترا  أكثر 

ً  عاطفيا،  اال الغ، يإن مفهوم الةفاءة الذاتية يق رن االشايع نحو  توازنا انفالاليا

 (7)انن از

 الذاتية المدركة: مفهوم الكفاءة

يالش مفهوم الةفاءة الذاتية م  المفاهيم المهمة يغ تفةير الةلوك اإلنةانغ 

 (8خاصة م   جهة نظر أصحات نظرية ال اللم انج ماعغ )

كفاءة الذات اأنها حالة  ايالية ي م م  خاللها قياس ال قشير   يمة   صف

ه،  ن تاللغ كفاءة الذات اما الذاتغ للفر  علغ تبفيذ أعمال ماليبة ل حقيق االض أهشاي

 تمثل المحور المالريغ  ال تالبغ ااع قا ه حول ما يمةبه القيام اه،، الفر  يم لةه

  (9)للماللومات 

أنها مةون نيةولوجغ  يبامغ  جاكوب يغ تفةير آخر للةفاءة الذاتية يري 

ً احةب ت يرات موقفية  عوامل ت اللق امهام محش ة ً  إي ااا ،  هو مبف ح لل  ير نللا

ً يالانً يغ  ً لواقع ياللغ يقش يةون اي اايا إ راك ذاتغ ير ي  ليس االضر رة انالةانا

ً يغ موقف آخر، يهو مالال ة مالريية إ راكية ت شةل اباءاً علغ  ً مالوقا موقف  نللا

 (10فر  ع  ذاته  توقالات اآلخري  له )خلرات ال

 أهمية الكفاءة الذاتية:

اتية يغ ميل ا يرا  إلغ انا  ال يغ الم انت تؤثر الةفاءة الذاختيار السلوك:  -1

ال غ يشالر ن ييها اقشر عالغ م  القشرة علغ المباقشة  الثقة  انن از  ي  بلون 

 .ييها ا ير ذلك  يشالر نالم انت ال غ 

تؤثر يغ الشايالية م  خالل الةفاءة الذاتية مستوي الهدف ومقدار الجهد:  -2

علغ   إصرارهمثاارته علغ تحقيقها ا هشال ال غ يضالها الفر  لبفةه  

 ال  لب عليها يا يرا  ذ ي الةفاءة الذاتية الالالية  الةالواات ال غ تال رضه

يضالون أهشاياً عالية المة وي  يةونون أكثر مثاارة  اج ها اً يغ ناليهم ل حقيقها 

ً م شنية المة وي  يغ حي  أن ا يرا  ذ ي الةفاءة الذاتية الم شنية يضالون أهشايا

 (11) ناً ل حقيقها يةونون أقل مثاارة  حما

 األلعاب االلكترونية:

أنفاس الحياة االبةلة للطفل انه ليس م ر  مضيالة للوقت يال لر اللالب امثااة 

 إا ال الذات  لةبه هو مةمل لل راية  يال لر اللالب م  ا نشطة انج ماعية ذات 

 )12 )البشاط ال رييهغ لةاية يئات الم  مع 
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 أللعاب االلكترونية:ايجابيات ا

 رصد ايجابيات األلعاب االلكترونية علي الطفل بشكل عام كما يلي: نايمكن

 القشرات الالقلية لأليرا . تبمية 

 الفةر ام ااالة ا لالات  حل ا ل از. تثير 

 اال ةبولوجيا الحشيثة. الفر قة ث تالزز 

 ا يرا  ع  اننحرايات ال ةشية  الفةرية. تلالش 

 نا ةار لشي ا يرا .تبمغ اناشاع  ا 

   ل حقيق الفوز يغ اللاللة. ا اخاصاثارة ر ح المبايةة اي 

  البةر أ  الهزيمة. ابزاهة ال حةيم  قلول الفر ثقة 

 صفات  قيم حميشة مثل ال الا ن  الةشق يغ ال فاعل  حفظ ا مانة. تبمغ 

 سلبيات األلعاب االلكترونية:

  يزيش م  يرص اجها ها.مما ها نرعة حركة الالي  أثباء ان خشامتؤ ي إلغ 

  ال لوس لف رات طويلة آنما ملرحة أنفل الظهر.يةلب 

 (13) ك الطفل لحقائق ا اياء  طليال هاضالف إ را 

  ة خشمونها تقريلاً ناع ي  يومياً أيام الشرانة  م  يا طفال يان هالك الوقت

 (14)ثالث  راع ناعات يغ الالطالت  اإلجازات الرنمية 

  هذه ا لالات إلغ جهش ذهبغ يغ ال ركيز علغ تفاصيل  قيقة  غمة خشميح اج

،  يغ ال الميذيغ ممارنة هذه ا لالات مما يزيش م  ال أثير الةللغ لها علغ 

االض ا حيان يةل هذا ال ركيز  اننهماك يغ اللاللة إلغ  رجة تؤ ي إلغ 

ب ما حدث من مصرع طفلين تحت عجالت القطار بسب ذلكل ومثاالا يقش حياته 

لعبة بابجي، ويوضح الشكل التالي الخبر المنشور في صحيفة اليوم 

 السابع: 
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 1يوضح خبر مصرع الطفلين ( 1شكل رقم )

اإلحةائيات إلى أن اإلقلال على ا لالات اإللة ر نية الشرانات  تُشير الالشيش م  

ات تضاعف اشةل كلير  نيت خالل الةبوات ا خيرة م  خالل زيا ة نةلة انا راك

 الحةااات المة خشمة يغ هذه ا لالات اشةل اهري يغ ظل مطاللات اضر رة 

مراقلة صباعة ا لالات اإللة ر نية،  مشى مالئم ها لهوية ا طفال  المراهقي ، 

 إصشار أ  ات  تشريالات الحماية  الرقااة على هذه ا لالات ،  أهمية الش ر 

  (15) امواجهة مخاطرها  تقبي  ان خشامه اإلعالمغ يغ

 معدالت تنزيالت األلعاب اإللكترونية:والشكل التالي يوضح 

 

 األلعاب اإللكترونية  ت( يوضح معدالت تنزيال2شكل )

                                                           
  م اح يغ: 29/10/2020اليوم الةااع، ا اريخ ، 

https://www.youm7.com/story  

142774667
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معدالت تنزيل األلعاب اإللكترونية بالماليين 
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 غرف الدردشة:

انم الشر اة يغ المال م الونيط هغ اخ الط الةالم  كثرته  هغ  التعريف اللغوي:

 ش، يشر ش، مةشره  ر ش،  الشر اة: أصوات الباس المخ لطة يغ الم الس،  ر

 (16)  ر اة، يهو مشر ش،  ر ش القوم، تحشثوا حشيثا خفيفا يغ أمور ا ى

علارة ع  مواقع الويب أ  جزء م  هغ تالرل فرل الشر اة اصطالحا اأنها: " 

ً لمة خشميها مع مةلحة  مواقع الويب أ  جزء م  خشمة اإلن رنت ال غ توير مةانا

  رنائلمش ركة لل واصل يغ الوقت نفةه م  خالل ال

 خصائص غرف الدردشة:

هذه  إنقاطهغ جزء م  الةة انن رنت، لذلك يإنه يمة    نها : يةالتفاعل -1

،  ال غ تةمح للم لقغ اأكلر قشر ممة  م  المشاركة يغ الخاصية علغ هذه ا  اة 

، اقشر حاجاته عمليات انتةال  انخ يار الحر للمح وي  الخشمات الم احة 

 (17 تفضيله  اه مامه )

أن انتةال ا رل الشر اة ي ميز اال خاطب  يقةش اال زامبية : التزامنية -2

رنائل اان ظار الر  عليها يغ  اإرنالالفوري، حيث يمة  للمة خشم ال حا ر 

ضفغ عليها صفة الفورية أي ي الحال  هذا يالطغ تفاعالً كليراً للالملية انتةالية

  (18 الملاارة )

 مخاطر غرف الدردشة:

فزيون  ا يالم  مقاطع الفيشيو  ألالات الفيشيو  الهواتف ي يو  ال لالرايلالب 

انن رنت أ  اًرا رئيةية يغ حياة أطفالبا اليومية. لأليضل أ   الةةالمحمولة  

ا نوأ ،  تؤثر اشةل كلير على قيم أطفالبا  مال قشاتهم  نلوكياتهم. لةوء الحظ ، 

اإللة ر نية لها تأثير ضار  يإن عواقب عبةر  احش مش رك يغ  نائل اإلعالم

  (19) اشةل خاص على ا طفال

 

                                                                                                                                        
  علغ هذه انحةائيات لالش  تبزيالت ا لالات تم الرجوع إلغ مواقع ا لالات انلة ر نية للحةول

 27/10/2020عيبة الشرانة ا اريخ 

mobile.ar.uptodown.coi-https://pubg 

  -iref-https://free

battlegrounds.ar.uptodown.com 

https://fortnite.ar.uptodown.com 

survival.ar.uptodown.com-of-https://rules 

uptodown.comhttps://hago.ar. 

king.ar.uptodown.com-https://ludo 

https://pubg-mobile.ar.uptodown.coi/
https://free-fire-battlegrounds.ar.uptodown.com/
https://free-fire-battlegrounds.ar.uptodown.com/
https://fortnite.ar.uptodown.com/
https://rules-of-survival.ar.uptodown.com/
https://ludo-king.ar.uptodown.com/
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 رل الشر اة الالزلة انج ماعية ال غ تب ج ع  ا مان الواضحة لمخاطر الم   

 ال الميذ ال غ ت الل انن رنت  اةفة خاصة فرل الشر اة  مشاركةالشلات علغ 

بها اننش ال ع  مبالزلي  ع  محيطهم انج ماعغ،  هذه الالزلة لها آثارها الةللية، م

لر ااط ايبهم الشرانة  الرنوت  اننقطاع  ضياع مة قللهم الشرانغ،  ضالف ا

 (20 اي  أيرا  أنرتهم )

خالل نبوات المراهقة ، تلشأ الهوية  ال بس يغ لالب أ  ار رئيةية يغ  

حياة الشلات حيث يةالون إلى تحشيش  ان ةشال م  هم، حش ت فرل الشر اة يغ 

ر فبغ للليانات لشرانة نمو المراهقي  ، حيث أنها توير نظرة ن  المراهقة كمةش

يُبظر   (21) ثاقلة لبوع ال فاعل فير الخاضع للرقااة الذي عا ة ما يف قر اللاحثون إليه

الم زامبة اوانطة الةمليوتر،  انتةالإلى الشر اة علغ أنها  اةل م  أاةال 

يات ال غ تحشث يغ هذا البوع الذي   نيلة ل الزيز ال فاعل م  خالل ال لا نت  الالمل

 ( 22) قش يةاعش يغ تةهيل الل ة

 الدراسات السابقة:

ا ألدبيات التراث العلمي المتعلقة بموضوع الدراسة،  ا استطالعيا أجري الباحث مسحا

 وتمكن من رصد الدراسات التالية:

 الي:وهي كالتوغرف الدردشة المحور األول: دراسات ارتبطت باأللعاب االلكترونية 

( إلغ الةشف ع  أثر ال فاعل 23) (2019إيمان زكي موسي محمد ) دراسة هشيت 

اي  نمط محفزات ا لالات الرقمية )الشارات/  لوحات الم ةشري (  ا نلوت 

المالريغ )المخاطر/ الحذر(  قياس أثره على تبمية قواعش تةوي  الةورة الرقمية 

الحلقة ا  لى يغ قةم تةبولوجيا ال الليم اةلية  تطالم اللما م   60  ايالية ال اللم لشى 

م، 2018-2017جامالة المبيا يغ الفةل الثانغ م  الالام ال امالغ  -ال راية البوعية 

 اتلع اللحث المبهج ال طويري يغ نشر ايئة تاللُّم محفزات ا لالات الرقمية ابمطْيها 

ار مالريغ؛  اطاقة )الشارات/ لوحات الم ةشري (.  تمثلت أ  ات اللحث يغ اخ ل

تقييم الةورة الرقمية  يقا لقواعش تةويبها؛  مقياس  ايالية ال اللم.  قش أظهرت ن ائج 

اللحث تفّوق نمط لوحات الم ةشري  على "نمط الشارات" يغ ال حةيل الشرانغ، 

 اطاقة ال قييم،  الشايالية لل اللم؛ كما تفوق ا نلوت المالريغ "المخاطر" على الحذر 

 .الشرانغ  اطاقة ال قييم  الشايالية لل اللم يغ ال حةيل

( إلغ ايان مالايير 24) (2018دراسة عادل بن عايض المعدي ) نالت 

توظيف ا لالات اإللة ر نية يغ تبمية االض القيم لشى أطفال المرحلة انا شائية، 

 ان خشمت الشرانة المبهج الوصفغ،  اع مشت على انن لانة يغ جمع الليانات ، 

ً  ماللمة م  200بة الشرانة م  عش  ) تةونت عي المرحلة انا شائية،  ماللمغ( ماللما

 توصلت إلى الب ائج ال الية: يمة  توظيف ا لالات اإللة ر نية يغ م ال تبمية االض 
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القيم لشى أطفال المرحلة انا شائية م  خالل ما يلغ: انا الا  ع   ضع الةور أ  

 ى هذه ا لالات.الرنومات ال غ تخالف ثقاية الم  مع عل

( هذه الشرانة 25) (2018سالمه ) عبد الحافظ محمد جابر  دراسةهشيت 

إلى قياس أثر مشاركة ا لالات اإللة ر نية يغ تطوير المهارات اللشيهية يغ الل ة 

لشرانة المبهج اإلن ليزية لطاللات الةف ا  ل ا نانغ يغ عمان.  ان خشمت ا

ال  ريلغ،  تم اخ يار مشرن ي  أهلي ي  تة خشمان ا لالات اإللة ر نية يغ ال شريس. 

 تمثلت ( طاللة، للم موعات ال  ريلية  الضااطة. 40 قش تةونت عيبة الشرانة م  )

: ا  ل هو اخ لار لقياس المهارات اللشيهية يغ الل ة اإلن ليزية، يغ أ  ات الشرانة

ثانغ علارة ع  ارنامج إلة ر نغ لقياس أثر مشاركة ا لالات اإللة ر نية حي  كان ال

 قش ، يغ تطوير المهارات اللشيهية يغ الل ة اإلن ليزية لطاللات الةف ا  ل ا نانغ

أظهرت الب ائج:  جو  ير ق ذات  نلة إحةائية يغ المهارات اللشيهية يغ الل ة 

ريلية  الم موعة الضااطة، لةالح ارنامج اإلن ليزية اي  ال الميذ للم موعة ال  

 ا لالات اإللة ر نية.

( لل الرل على 26) (2017دراسة لمياء إبراهيم عبد هللا الفرحان ) نالت 

مشاركات أطفال الر ضة لأللالات اإللة ر نية يغ   لة الةويت م   جهة نظر 

. ُطلّقت على ا مهات،    ايع مشارك هم لها  اإلالاعات الم رتلة على هذا المشاركة

مفر ة م  أمهات ا طفال ،  ان خشم اللاحث المبهج الوصفغ،  385عيبة قوامها 

 ان خشم أ اة انن ليان ل مع الليانات،   توصلت الشرانة إلى الالشيش م  الب ائج، 

م  الملحوثات ترى أّن أطفال الر ضة  ائما ية خشمون  %54.03أهمها إن نةلة 

رت ن ائج الشرانة إلى أن   ايع المشاركة تمثلت يغ أنها: ا لالات اإللة ر نية،  أظه

تمأل أ قات الفراغ  عشم اإلحةاس االملل؛ تقشم أنلواا جذااا، تقشم م امرات  خيان 

علميا؛ تالشم اإلحةاس االوحشة،  تخّفف مشاكل المشرنة ال غ ي الرض الطفل لها 

 .يوميا

( إلى ال الرل 27) (2017دراسة أماني عبد التواب صالح حسن ) نالت  

علغ أثر ممارنة ا لالات انلة ر نية على الذكاء الل وي  انج ماعغ لشى أطفال 

مرحلة الطفولة الم ونطة االمملةة الالراية الةالو ية،  تةونت عيبة الشرانة م  

( تلميذاً  تلميذة م  تالميذ المرحلة انا شائية اةت مشارس امحايظات 233)

 ان خشامالخرج(،  تب مغ إلغ الشرانات الوصفية،  تم  )الرياض، المشيبة المبورة،

أ اة انن ليان،  مقياس الذكاء الل وي  مقياس الذكاء انج ماعغ على أيرا  الاليبة، 

 قش توصلت الب ائج ال الية: عشم  جو  ير ق  الة إحةائيا اي  أيرا  الاليبة الذي  

مقياس الذكاء الل وي ، ايبما يمارنون ا لالات انلة ر نية  الذي  ن يمارنون على 

 جشت ير ق  الة إحةائيا اي  أيرا  الاليبة الذي  يمارنون ا لالات انلة ر نية 

 الذي  ن يمارنون على مقياس الذكاء انج ماعغ لةالح الذي  يمارنون ، كما 
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أ ضحت الب ائج عشم  جو  ير ق  الة إحةائيا تالزي لم  ير ال بس اي  م ونطات 

 الاليبة الذي  يمارنون ا لالات انلة ر نية على مقياس الذكاء الل وي.  رجات أيرا  

( إلى ال الرل 28) (2016دراسة مريم بنت حافظ عمر تركستاني )هشيت  

على أثر ا لالات اإللة ر نية على مهارات حل المشةالت لشى عيبة م  ا طفال 

طفالً  16 ضالال الةمع،  هغ م  الشرانات ال  ريلية،  املت عيبة الشرانة

ضاليف الةمع م  ا طفال المل حقي  يغ الر ضة يغ مشيبة الرياض،  قش طلّق 

ً على الم موع ي  ال  ريلية BASاخ لار القشرات اللريطانغ ) ً  االشيا ً قلليا ( تطليقا

 الضااطة،  كشفت الب ائج ع  اآلتغ: تحة  الم موعة ال  ريلية يغ جميع أاالا  

مطغ، تركيب المةاللات، تشااه الةور، البةخ(، يغ حي  المقياس ا راالة )اللباء الب

لم ت حة  الم موعة ال  ريلية يغ )اللباء البمطغ، تشااه الةور(  تحةبت يغ 

)تركيب المةاللات، البةخ( إضاية إلى الشرجة الةلية،  قش ظهرت ير ق اي  

ة ر نية الم موع ي  يغ القياس اللالشي لةالح الم موعة ال  ريلية، حيث ا لالات اإلل

 يغ تبمية مهارات حل المشةالت لشيهم.

 Bahrani (2015)-Nawal Abbas, Rana Al( 29) نالت  رانة 

إلى مالرية إلى أي مشى ية خشم طالت ال امالات نظام الشر اة الفورية يغ اشء 

 تطوير ال واصل الشخةغ  انج ماعغ ،  تب مغ إلغ الشرانات الوصفية، تم إجراء 

مالة ا شا  لشرانة الالالقة اي  ال فاعل علر اإلن رنت  هويات ان ليان على طالت جا

،  ٪ 94أظهرت الب ائج أن أعلى نةلة م  ال الميذ ،   ،البوع انج ماعغ ع  كثب

توايق على أن الشر اة هغ مةاعشة كليرة يغ إقامة  الحفاظ على الالالقات اللاليشة 

ت فق مع اني راض اأن ،  ٪1.1 المحلية. يغ حي  أن البةلة المئوية ا  نى ، 

 الشر اة هغ أهم تطليق لإلن رنت.

تبمية مة وى انن لاه  (30)( 2013أمال أحمد مصطفى )  تبا لت  رانة

 طفال الر ضة المالرضي  لخطر صالواات ال اللم م  خالل إعشا   مشاركة ارنامج 

ةاعشة تشريلغ يقوم على توظيف ألالات الةمليوتر كأحش أهم أنماط ال الليم الالالجغ ام

عيبة الشرانة م  عشري  طفال   تةونتالةمليوتر،  تب مغ إلغ الشرانات ال  ريلية، 

م  الةبة الثانية االر ضة امحايظة الشرقية مم  يالانون م  قةور يغ مهاراتهم قلل 

ا كا يمية الخاصة االوعغ أ  اإل راك الفونولوجغ،  ال الرل على ا لوان،  ال الرل 

نبوات، مّوزعي  على  6-5ح أعمارهم الزمبية اي  على ا اةال مم  ت را 

أنفرت ن ائج الشرانة ع  يالالية ،  م موع ي  إحشاهما ت ريلية  ا خرى ضااطة

ألالات الةومليوتر يغ تبمية مة وى انن لاه لشى أطفال الر ضة المالرضي  لخطر 

 صالواات ال اللم  ذلك اشرجة  الة إحةائيا،  ان مرار هذا ال حة  خالل ي رة

 الم ااالة. 
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( إلى ال الرل 31) (2011دراسة نجوى إبراهيم أحمد أبو الخير ) هشيت 

على االض الخةائص الةلوكية المرتلطة اممارنة ألالات الةمليوتر  اإلن رنت، 

 اع مشت الشرانة علغ المبهج ال  ريلغ،  تم اخ يار الاليبة م  تالميذ المرحلة ا  لى 

تلميذاً  تلميذة  60نبة  عش هم  12-9أعمارهم م  م  ال الليم انا شائغ ال غ ت را ح 

م  مشارس الزهراء امحايظة كفر الشيخ م  الةفول الرااع  الخامس  الةا س 

, تم تقةيم الاليبة لم موع ي : م موعة تمارس ألالات 2011/ 2010للالام الشرانغ 

 الةمليوتر  اإلن رنت اشةل زائش أ  ما يالرل اإ مان ا لالات،  م موعة تمارس

ألالات الةمليوتر  اإلن رنت ااع شال،  توصلت الشرانة  إلى الب ائج ال الية:  جو  

ير ق ذات  نلة إحةائية اي  ال الميذ )الذكور أ  اإلناث( الذي  يشمبون ممارنة 

ألالات الةمليوتر  اإلن رنت  ا طفال الذي  ن يشمبون ممارنة ألالات الةمليوتر 

لمشمبي . ايبما ن توجش ير ق ذات  نلة إحةائية اي   اإلن رنت يغ الالش ان، لةالح ا

ال الميذ )الذكور أ  اإلناث( الذي  يشمبون ممارنة ألالات الةمليوتر  اإلن رنت 

  ا طفال الذي  ن يشمبون ممارنة ألالات الةمليوتر  اإلن رنت يغ انن لاه.

 Sanja Kapidzic  Susan C. Herring (2011) )32  ( رصشت  رانة

مواقع الشر اة اي  المراهقات ل حشيش ال فضيالت المح ملة يغ ان راتي يات يحص 

ال واصل علر اإلن رنت  الالرض الذاتغ للشلات،  ان خشمت الشرانة المبهج 

ال  ريلغ،   تم تحليل تفضيالت البوع انج ماعغ يغ الميزات الل وية  أنماط 

بب مع الالرض ال قشيمغ الذاتغ انتةال يغ الرنائل البةية الم زامبة ، جبلًا إلى ج

يغ صور ملفات تالريف المة خشمي  ، اانع ما  على الليانات م  مواقع  ر اة 

،  توصلت الشرانة 2010المراهقي  الشائالة االل ة اإلن ليزية ال غ تم جمالها يغ عام 

 إلغ الب ائج ال الية: تم الالثور على اخ اليات كليرة يغ تةريات الةالم  نلرة الرنائل

 يغ الموقف الما ي  الللاس  المةاية انج ماعية يغ صور الملف الشخةغ ال غ 

  ت وايق عموًما مع الةور البمطية ال قليشية لل بس. 

ان ةشال آثار   Bibi Eshrat Zamani (2009)( 33) تبا لت  رانة 

ات إ مان ألالات الةمليوتر على الةحة اللشنية  الالقلية لل الميذ،  تب مغ إلغ الشران

الوصفية،  ان خشمت اللاحثة أ اة انن ليان،  اا مل م  مع الشرانة جميع ال الميذ 

يغ الةبة الثانية م  مشارس ال وجيه الالام يغ مشيبة أصفهان يغ الةبة ال الليمية 

طاللًا تم اخ يارهم اوانطة أخذ عيبات طلقية  564. يشمل ح م الاليبة 2009-2010

نة إلغ الب ائج ال الية: كان هباك ارتلاط إي ااغ كلير م الش ة الخطوات،  توصلت الشرا

اي  إ مان ألالات الةمليوتر لل الميذ  صح هم ال ةشية  الالقلية يغ أاالا  الةحة اللشنية 

 القلق  ا رق كان هباك عالقة نللية كليرة اي  اإل مان على ألالات الةمليوتر 

  ضالف ا  اء انج ماعغ. 

إلى ال الرل على أثر طريقة ( 34)( 2008دراسة دينا الجمال ) هشيت 

الشر اة يغ تبمية مهاراتغ القراءة  الة ااة لطللة الةف الالاار يغ ما ة الل ة 
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ااخ يار عيبة  اللاحثة تاإلن ليزية.  اع مشت الشرانة علغ المبهج ال  ريلغ، قام

 طاللا تم توزيالهم عشوائيا إلى م موع ي  الم موعة الضااطة 40عمشيه تةونت م  

جلةة خالل  20طاللا.  ان مر ال شريب إلى  20طاللا  الم موعة ال  ريلية  20

أراالة أناايع هشيت الى تشريس الم موعة ال  ريلية امشاركة الطريقة ال قليشية يغ 

ال رية الةفية. هذا  قش أاارت ن ائج الشرانة: أن هباك أثر ذ   نلة إحةائية يغ 

ذي  يشرنون مهارة القراءة امشاركة طريقة تحةيل طللة الم موعة ال  رايلة ال

 الشر اة مقارنة ا حةيل طللة الم موعة الضااطة الذي  يشرنون االطريقة ال قليشية. 

  Patrick M.Markey Shannon (2002) (35)  نالت  رانة

M.Wells   ،إلغ ال الرل علغ اإل راك الشخةغ يغ فرل الشر اة على اإلن رنت

 ان خشمت نموذج الالالقات  الشرانات الوصفية، ه الشرانة ضم   تبشرج هذ

طاللًا جامالًيا مم  تفاعلوا يغ فرل  156انج ماعية  تم ال طليق علغ عيبة قوامها 

 قيقة إما على أناس ير ي أ  يغ م موعات م  ن ة،   توصلت  15الشر اة لمشة 

اليبة قا ري  على الشرانة إلغ الب ائج ال الية:  جش أنه يغ ال فاعالت الفر ية ، كان ال

تحقيق توايق يغ اآلراء اشأن نمات ا هشال الم مثلة يغ اننلةاط،  الموايقة ، 

 ي وايق هذا انتفاق مع ال ةورات الذاتية لألهشال.    اننف اح،

إلغ يحص مشى توير  Monica T.Whitty (2002)( 36) دراسة هشيت 

يغ فرل الشر اة،  تب مغ الشعم الالاطفغ يغ فرل الشر اة  ال حقق م  اننف اح 

هذه الشرانة إلغ الشرانات الوصفية،  تم مشاركة انن ليان كأ اة ل مع الماللومات، 

م  الرجال  البةاء،  360 تم تطليق الشرانة علغ عيبة عشوائية مةونة م  

 توصلت الشرانة إلغ الب ائج ال الية: لقش  جش أن ا اخاص الذي  يقضون  ق ًا أكلر 

 اة كانوا أكثر عرضة لالنف اح ع  أنفةهم،  أن ي لقوا الشعم الالاطفغ يغ فرل الشر

،  كانت البةاء أكثر عرضة م  الرجال ل قشيم الشعم الالاطفغ،  كان الرجال أكثر 

 عرضة م  البةاء للةذت حول  ضالهم انج ماعغ  انق ةا ي. يغ المقاال.

 ة وهي كالتالي:المحور الثاني: دراسات ارتبطت بالكفاءة الذاتية المدرك

إلغ تقييم تأثير  Mohammad Saleem (2018)(  37هشيت  رانة )

يغ جامالة أم القرى ، مةة المةرمة   الميذالةفاءة الذاتية على إتقان الل ة اإلن ليزية لل

مقاييس  مشاركة، المملةة الالراية الةالو ية،  هغ م  الشرانات الوصفية،  تم 

طاللًا يغ الةبة ال حضيرية م  جامالة أم القرى.  230  الةفاءة الذاتية ل مع الليانات م

تم اخ يار خمةة عشر م  أصل ن ة  نلالي  مقطالًا عشوائيًا م  ال شا ل الثالثة ،  

 هغ الطلية  الاللمية  اإل ارة. ل حليل الليانات،  تلي  م  الب ائج ما يلغ:  جو  عالقة 

غ تاللم الل ة اإلن ليزية.  مع ذلك، ن إي ااية اي  الةفاءة الذاتية الالامة  اإلن ازات ي

يوجش أي ارتلاط إي ااغ اي  الةفاءة الذاتية انج ماعية  إن ازات الل ة اإلن ليزية. 

 على أناس الب ائج. 
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( إلغ ال الرل على 38) (2018دراسة محمود منصور أبو الحسن ) هشيت 

) ال فةير اإلي ااغ ، طليالة الالالقة انرتلاطية اي  الةفاءة الذاتية المشركة  كل م  

شت المشارس الثانوية امحايظة المبيا،  اع م تالميذجو ة الحياة( لشى عيبة م  

مقياس الةفاءة  هغ  ان خشم اللاحث ثالثة مقاييس الشرانة علغ المبهج الوصفغ، 

 200مقياس جو ة الحياة،  تةونت أيرا  الاليبة م   مقياس ال فةير اني ااغ  الذاتية 

الثانوية الالامة تم اخ يارهم اطريقة عشوائية ،  توصلت الشرانة إلغ  تطالطالب م  

الب ائج ال الية:  جو  عالقة ارتلاطية موجلة  الة إحةائيًا اي  الةفاءة الذاتية  ال فةير 

( يغ أاالا  )ياعلية الذات ال الايشية ، ياعلية الذات  0,01اإلي ااغ عبش مة وى  نلة ) 

ات اننفالالية (  الشرجة الةلية للمقياس  عبش مة وى  نلة ) المالريية ، ياعلية الذ

( يغ االش )ياعلية الذات انج ماعية(،   جو  عالقة ارتلاطية موجلة  الة  0,05

( اي  الةفاءة الذاتية  جو ة الحياة يغ أاالا   0,01عبش مة وى  نلة )  إحةائيًا

 (  الشرجة الةلية للمقياس .)ياعلية الذات ال الايشية ، ياعلية الذات انج ماعية

( إلغ ال الرل 39) (2017خالد ابراهيم أحمد عبد العال ) هشيت   رانة 

على الالالقة اي  الةفاءة الذاتية المشركة  المهارات انج ماعية لشى تالميذ الحلقة 

الثانية م  ال الليم ا نانغ يغ محايظة نوهاج،  تب مغ هذه الشرانة إلغ الشرانات 

ع مشت علغ أ اة انن ليان ل مع الليانات،  تم إجراء الشرانة على عيبة الوصفية،  ا

( تلميذًا  تلميذة م  تالميذ الحلقة الثانية م  ال الليم ا نانغ يغ  223قوامها ) 

محايظة نوهاج،  كشفت ن ائج الشرانة  جو  عالقة ارتلاطية  الة اي  الةفاءة الذاتية 

أيرا  عيبة الشرانة، كما أاارت إلى  جو   المشركة  المهارات انج ماعية لشى

ير ق ذات  نلة إحةائية يغ الةفاءة الذاتية المشركة تالزى إلى البوع اإلج ماعغ 

 .لةالح الذكور

( الةفاءة  Ahmad H. Harahsheh (2017)( 40 رصشت  رانة 

يغ جامالة اللرنامج الموازي  طالتالذاتية المشركة  عالق ها اشايع انن از لشي 

 هشيت إلغ تحشيش مة وى إ راك الةفاءة الذاتية   ايع اإلن از   مير نلطان،ا 

 تب مغ هذه  الشرانة إلغ الشرانات الوصفية،  املت عيبة الشرانة  الالالقة ايبهم. 

طاللًا جامالغ،  ان خشم اللاحث مقياس الةفاءة الذاتية المشركة  مقياس الشايع  164

اع مة ويات الةفاءة الذاتية الم ةورة،   جو  اإلن از،  أاارت الب ائج إلى ارتف

عالقة ضاليفة لل اية  ات اه إي ااغ )م بانب( مع  نلة إحةائية اي  الةفاءة الذاتية 

المشركة )الةلوكية(   ايع انن از،   جو  عالقة ذات  نلة إحةائية اي   أاالا  

ثقة اآلخري (  الشايع الةفاءة الذاتية الم ةورة )عاطفية ، اج ماعية ، ثقة االبفس ، 

 .اإل راكغ  المالبوي  اإلن از

عالقة ال وقالات الوالشية ( 41)  (2016سيد حسن خير هللا ) تبا لت  رانة 

الم فوقي  يغ مشارس الملك علش   الميذالمشركة االةفاءة الذاتية  ال وايق البفةغ لشى ال

طالب  420لاليبة م  هللا الثانغ لل ميز,  تب مغ إلغ الشرانات الوصفية،  تةونت ا
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 طاللة م  المرحلة الثانوية,  ان خشم اللاحث مقياس ال وقالات الوالشية المشركة 

 أظهرت الب ائج  ، مقياس ال وايق البفةغ ،اللاحث(,  مقياس الةفاءة الذاتية)إعشا  

 جو  ير ض  الة اي  الذكور  اإلناث يغ ال وقالات الوالشية الشاعمة  الةفاءة الذاتية 

ايق البفةغ لةالح الذكور.   جو  ير ق  الة اي  الذكور  اإلناث يغ ال وقالات  ال و

 .الوالشية المهش ة لةالح اإلناث

إلى نمذجة الالالقات  (42) (2016عبدهللا محمود الطراونة )  هشيت  رانة 

اي  ال وقالات الوالشية المشركة  الةفاءة الذاتية   جهة الضلط  أثرها على ال وايق 

الم فوقي  يغ مشارس الملك علش هللا الثانغ  الطالتل حةيل الشرانغ لشى البفةغ  ا

( طاللا 420لل ميز.  تب مغ إلغ الشرانات الوصفية،  تةونت عيبة الشرانة م  )

( ذكور.  اا ملت أ  ات 210( إناث  )210 طاللة يغ المرحلة الثانوية، اواقع ) 

الضلط  لةفاءة الذاتية  مقياس  جهةالشرانة على مقياس ال وقالات الوالشية  مقياس ا

،  أاارت الب ائج إلى أنه تم ال وصل إلى نموذج نللغ يوضح  مقياس ال وايق البفةغ

مةار ال أثيرات الملاارة،  فير الملاارة ال غ تراط اي  م  يرات الشرانة المة قلة 

ال ااالة )ال وقالات الوالشية المشركة، الةفاءة الذاتية،  جهة الضلط(،  الم  يرات 

)ال وايق البفةغ، ال حةيل الشرانغ(، يالئم ايانات عيبة الشرانة الةلية م  كال 

 ال بةي ،  يخ لف البموذج ااخ الل ال بس.

ان ةشال م اللمغ  Gülten Genç And others (2016)( 43 رصشت  رانة ) 

تاللم الل ة الل ة اإلن ليزية كل ة أجبلية  الالالقة اي  الةفاءة الذاتية  المال قشات يغ 

اإلن ليزية  نالت هذه الشرانة إلغ تةليط الضوء على الالالقة اي  مال قشات م اللمغ 

الل ة اإلن ليزية ع  تاللم الل ة  االورهم االةفاءة الذاتية.  هغ م  الشرانات 

 طالت 210الوصفية،  اع مشت الشرانة علغ ان مارة انن ليان علغ عيبة قوامها هم 

ية يغ تخةص الل ة اإلن ليزية،  توصلت الشرانة إلغ أن المرحلة ال امالية ال رك

حول تاللم الل ة اإلن ليزية ت أثر االوامل ال حفيز  أن لها   ر كلير   الميذمال قشات ال

 .الطالتيغ تاللم الل ة انن ليزية  تالزيز الةفاءة الذاتية المشركة لشي 

 (2015)دراسة إبراهيم إبراهيم أحمد, هبه درويش أحمد العسال  هشيت 

( إلى ال الرل على  رجة الةفاءة الذاتية  عالق ها اال خطيط انن راتي غ 44)

الشخةغ  القشرة على اتخاذ القرار لشى طاللات ال امالة,  اتلالت الشرانة المبهج 

( طاللة م  طاللات جامالة الحش   200الوصفغ،  قش تةونت عيبة الشرانة م  )

 قش ان خشمت الشرانة مقياس الةفاءة الذاتية الشمالية االمملةة الالراية الةالو ية, 

المشركة م  إعشا  اللاحثان, مقياس القشرة على اتخاذ القرار م  إعشا  اللاحثان,  قش تم 

, ,  قش أاارت ن ائج  2014/2015تطليق الشرانة خالل الفةل الشرانغ ا  ل للالام 

لمشركة  القشرة على الشرانة إلى أن قيمة مالامل انرتلاط اي  الةفاءة الذاتية ا

.  توجش عالقة ذات 520ال خطيط انن راتي غ الشخةغ لشى طاللات ال امالة هو 
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, كما أظهرت أن قيمة مالامل انرتلاط  0,001 نلة إحةائية عبش مة وى مالبوية 

 .0,001اي  الةفاءة الذاتية إحةائية عبش مة وى مالبوية 

   Angela Jaap, Fiona Patrick (2011)  (45) حا لت  رانة 

مالرية   ر الةفاءة الذاتية الم ةورة يغ تبمية القشرة المونيقية: ماذا يمة  أن تخلرنا 

 رانة المونيقيي  الباجحي  ع  تشريس المونيقى لألطفال القا ري ؟  هشيت إلغ 

مالرية   ر الفالالية الذاتية المشركة مهم لل بمية انج ماعية اللشرية  ال اللم اشةل عام 

يف ترتلط ا بمية المواهب المونيقية ليةت مفهومة جيشًا،  تب مغ إلغ ،  لة  ك

أنلوت المقاالة ل مع الليانات ،  توصلت  ت الشرانةالشرانات الوصفية،  ان خشم

الشرانة إلغ الب ائج ال الية: الحاجة إلى  جو  أراالة جوانب م  الةفاءة الذاتية م  أجل 

على القشرة ؛ انع قا  اأن الب ائج مرتلطة تطوير المواهب االةامل: الحةم الفر ي 

اا يالال الفر ية؛ ال بظيم الذاتغ لألنشطة الم اللقة اال اللم؛  المثاارة يغ مواجهة 

      الةالواات.

 تعليق عام على الدراسات السابقة:

ا لالات انلة ر نية علغ المبهج الوصفغ أكثر م  المبهج اع مشت  رانات  -1

 .ال  ريلغ

ً ت الةفاءة الذاتية اع مشت  رانا -2 علغ المبهج الوصفغ أكثر م  المبهج  أيضا

 ال  ريلغ.

االبواحغ ا لالات انلة ر نية   رانات الةفاءة الذاتية  رانات مالظم اه مت  -3

 ال الليمية  ال راوية.

ا لالات انلة ر نية   رانات الةفاءة الذاتية يغ أفلب  رانات  تبوعت -4

ة  ال راوية يغ أ  ات الشرانة ااإلضاية الالشيش م  المقاييس البفةي مشاركة

 إلغ انن ليان.

ا لالات ا فرل الشر اة لم ت طرق الشرانات الةااقة إلى الراط اي  -5

 انلة ر نية  الةفاءة الذاتية كأحش الم  يرات البفةية.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 تةاؤنت للحثية تمت انن فا ة م  الشرانات الةااقة يغ الورة المشةلة ا  -1

الشرانة اشةل أكثر تفةيالً م  خالل ال الرل على الم  يرات ال غ   ير ض

ال غ تقيس تلك الم  يرات،  الفر ضكانت مة خشمة  كيفية صيافة 

  الوقول على البقاط ال غ لم ت با لها الشرانات الةااقة.
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الةااقة، ال الرل علغ ا   ات  ا ناليب اللحثية ال غ ان خشم ها الشرانات   -2

ا ة مبها  كيفية انن فا ة مبها،  توظيفها لخشمة  رانة اللاحث،  كذلك انن ف

 ير ض الشرانة.يغ تحشيش ا   ات ال غ ية خشمها اللاحث لقياس 

 ضع تةور عام للشرانة م  خالل تحشيش أهم ا االا   الالباصر ال غ ي م   -3

لاحث يغ اخ يار المبهج ال ركيز عليها يغ تبا ل المشةلة اللحثية،  مةاعشة ال

 المبانب ل با ل موضوع الشرانة.

ان فا  اللاحث م  الشرانات الةااقة يغ ال الرل علغ أ جه انخ الل   -4

  انتفاق اي  الشرانة الحالية  الشرانات ا خرى.

 مشكلة الدراسة:

تؤ ي ا لالات انلة ر نية علغ الةة انن رنت   راً  اضحا يغ حياة ال الميذ 

 الالالم ت ةش أنها حلة الثانوية لما لها م  عوامل جذت  إثارة  تشويق حيثيغ المر

المبال  زا  م  نهولة المشاركة ييها ان شار  نهلة  أنها تةورها يغ الحقيقغ

الهواتف المحمولة ال غ تال مش علغ نظام ال ش يل أنشر يش   يقضغ ال الميذ  ق اً كليراً 

 ً ،  تال لر فرل الشر اة يةون جوهرياً يغ حياتهم يةا  أن  ي أثر ن اها تأثراً  اضحا

الةوتية يغ هذه ا لالات م  أحشث ال طورات ال ةبولوجية لهذه ال قبية م  ا لالات، 

 م  خاللها ي الريون علغ ثقايات فريلة  م الش ة م  خالل تلا ل الحشيث علر هذه 

للية  اني ااية ال رل  م  هذا المبطلق تحا ل هذه الشرانة اللحث يغ ال أثيرات الة

ال غ ي الرض لها ال الميذ م  خالل المشاركة ييها  اللحث يغ مالرية الةفاءة الذاتية 

المشركة لاليبة الشرانة  محا لة الوقول علغ محا ر هذه الةفاءة،  ن ي ة ل الش  

ا لالات اإللة ر نية  تبوعها  اق رانها ا رل الشر اة الةوتية ظهرت آثار مخ لفة 

ميذ الممارني  لها م  نواحغ م الش ة ناعشت يغ الشعوة إلى القيام على نلوك ال ال

لمخ لفة اشرانة لهذه الظاهرة لل الرل على اآلثار الةلوكية  الةحية  انج ماعية ا

التساؤل  علي اإلجابةتبلورت مشكلة هذه الدراسة في محاولة و، على ا طفال

انوية  في غرف الدردشة الصوتية العالقة بين مشاركة  تالميذ المرحلة الثالتالي: ما 

 .باأللعاب االلكترونية بالكفاءة الذاتية المدركة

 أهمية الدراسة :

تش مل الشرانة على أهمية كليرة نواء م  الباحية البظرية أ  الباحية ال طليقية على 

 البحو ال الغ: 

 األهمية النظرية : 

تالميذ  مشاركةة الم اللقة  ات ضح أهمية الشرانة يغ ال الرل على البواحغ البظري -1

االةفاءة  ااا لالات انلة ر نية  عالق ه الةوتية المرحلة الثانوية ل رل الشر اة
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ط الضوء على مفهوم كالً مبهم  الالوامل ال غ تؤثر يغ كل ذلك يالذاتية المشركة،  تةل

. 

 مشاركةتش ع هذه الشرانة على إجراء المزيش م  الشرانات حول الالالقة اي   -2

 الةفاءة الذاتية  انلة ر نية تالميذ المرحلة الثانوية لأللالات ل رل الشر اة اا لالات

 .المشركة

 نشرة المةا ر  اللحوث ال غ تبا لت م  يرات الشرانة على حش علم اللاحث . -3 

  تال لر الشرانة إضاية هامة يغ المة لة الالراية . إثراء اللحوث الاللمية  - 4

  -ة :األهمية التطبيقي 

  -:ما قش تةفر عبه م  ن ائج تةهم يغتظهر أهمية الشرانة يغ ال انب ال طليقغ م  حيث 

 تالميذيغ  ضع الخطط المبانلة لل الامل مع  ال الليمية القائمي  على الالملية مةاعشة -1

 المشارس الثانوية .

نة الحالية يمة  أن تفيش الشرانة يغ إعشا    رات تشريلية تهشل إلى تبمية م  يرات الشرا  -2

 لشى الفر  .

تةهم هذه الشرانة يغ توجيه نظر المةئولي  يغ م ال علم اإلعالم  البفس  اإلراا   -3

الةفاءة الذاتية علغ ا لالات انلة ر نية ا تأثير فرل الشر اة الةوتية البفةغ إلغ  رانة

 المشركة.

الليم  انه مام ت ضح أهمية الشرانة يغ ظل قيام الش لة اإعشا  خطط ااملة ل طوير ال  -4

  ال الليم  اال الغ يمةبهم انع ما  على مثل هذه الرنائل ل حقيق ذلك . اال الميذ

 أهداف الدراسة :

 ال الرل علغ مشي مشاركة الاليبة ل رل الشر اة اا لالات انلة ر نية. -1

 الةشف ع  أنلات مشاركة الاليبة ل رل الشر اة اا لالات انلة ر نية. -2

 اتية المشركة االبةلة لاليبة الشرانة.قياس مشي الةفاءة الذ -3

ال الرل علغ الةلليات ال غ ت ةلب اها فرل الشر اة اا لالات انلة ر نية  -4

 لل الميذ عيبة الشرانة.

 مالرية ر    أيالال ال الميذ عيبة الشرانة يغ حالة الفوز أ  الخةارة  يغ اللاللة. -5

 تساؤالت الدراسة:

 ةغ ال الغ:ت حش  مشةلة الشرانة يغ ال ةاؤل الرئي
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تالميذ المرحلة الثانوية يغ فرل الشر اة الةوتية  مشاركةالالالقة اي   ما

وتنبثق منه التساؤالت الفرعية  ؟ اا لالات انلة ر نية االةفاءة الذاتية المشركة

 التالية:

 ما مة وي مشاركة ال الميذ عيبة الشرانة اا لالات انلة ر نية؟ -1

 ؟نلة ر نيةا لالات اما   ايع المشاركة يغ  -2

 ؟ا رل الشر اة الةوتية ما مالشل ا راك الةفاءة الذاتية الباتج ع  مشاركة ال الميذ  -3

 ؟ل رل الشر اة الةوتيةما الةلليات البات ة ع  تالرض ال الميذ عيبة الشرانة  -4

 ال غ يةون ييها ال الميذ صشاقات مع اآلخري ؟ما أكثر ا لالات انلة ر نية  -5

 فروض الدراسة:

قة ذات  نلة إحةائية اي   رجة مشاركة ال الميذ يغ فرل الشر اة توجش عال -1

 الةوتية اا لالات انلة ر نية  إ راك الةفاءة الذاتية. 

توجش عالقة ذات  نلة إحةائية اي   رجة مشاركة ال الميذ ل رل الشر اة  -2

 الةوتية اا لالات انلة ر نية  الوقت الذي يقضونه يغ الشر اة مع ا صشقاء. 

وجش ير ق ذات  نلة إحةائية اي  عيبة الشرانة يغ مالشل مشاركة ال الميذ يغ ت -3

فرل الشر اة الةوتية اا لالات انلة ر نية  يق م  يرات )البوع، الةبة 

 الشرانية(.

توجش ير ق ذات  نلة إحةائية اي  عيبة الشرانة يغ مالشل إ راك الةفاءة    -4

ل الشر اة الةوتية اا لالات انلة ر نية الذاتية البات ة ع  مشاركة ال الميذ ل ر

  يق م  ير )البوع، الةبة الشرانية(.

 نوع ومنهج الدراسة:

 نها تةالى إلى  صف الالالقة اي  تب مغ هذه الشرانة إلى الشرانات الوصفية 

 إ راك  اا لالات انلة ر نيةالةوتية تالرض تالميذ المرحلة الثانوية ل رل الشر اة 

 .،  تال مش هذه الشرانة على مبهج المةح االاليبة  الةفاءة الذاتية

 حدود الدراسة:

 تركز الشرانة م  الباحية الموضوعية علغ ال الرل علغ الحدود الموضوعية:

الالالقة اي  مشاركة تالميذ المرحلة الثانوية يغ فرل الشر اة الةوتية اا لالات 

 . انلة ر نية االةفاءة الذاتية المشركة

انن ليان علغ تالميذ المرحلة الثانوية )الفرقة  قام اللاحث ا طليق ة:الحدود المكاني

 الفرقة الثانية( –ا  لغ
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 : عينة الدارسة

( مفر ة م  تالميذ المرحلة 400طلق اللاحث  ران ه علغ عيبة عشوائية قوامها )     

 وركزت االستمارة علي عدةم  مة خشمغ انن رنت ، الةف ا  ل  الثانغ  الثانوية

 اه مام الاليبة ل رل الشر اة انلة ر نية ، مشاركة  رجة  محاور كانت أبرزها:

فرل الشر اة انلة ر نية، الةلليات مشاركة ،  رجة الحرص علغ  المشاركةأنلات 

انلة ر نية، قياس الةوتية ال غ ي الرض لها أيرا  الاليبة م  م ااالة فرل الشر اة 

لة لاليبة الشرانة م  خالل م ااالة فرل الشر اة مشي الةفاءة الذاتية المشركة االبة

 اا لالات انلة ر نية.

 أسباب اختيار العينة: 

اخ ار اللاحث تالميذ المرحلة الثانوية نظراً لةونهم أكثر عرضة م  المراحل 

هم ل رل الشر اة م  خاللها  هو ما يالةةه مشارك ا خري لأللالات انلة ر نية  

 يذ يغ هذه المرحلة.الواقع الذي ياليشه ال الم

 توصيف عيبة الشرانة:

 لعينة الدراسة يوضح الخصائص الديموجرافية( 1جدول )

 النسبة التكرار الفئة توصيف عينة الدراسة

 النوع

 %50 200 ذكر

 %50 200 أنثى

 %100 400 اإلجمالي

 السنة الدراسية

 %50 200 ا  لى

 %50 200 الثالثة

 %100 400 اإلجمالي

 ت الدراسة:أدوا

 صحيفة انن ليان انلة ر نغ. -1

أعشه اللاحث االش انطالع علغ الالشيش م  المشركة مقياس الةفاءة الذاتية  -2

 قام ،  المقاييس الموجو ة االشرانات الةااقة يغ م الغ ال راية  علم البفس

 (2ا حةيم المقياس نخلة م  الم خةةي  يغ الةحة البفةية) 

                                                           
 ( أنماء الةا ة المحةمي : 2

 جامالة المبيا.  –أ. / إاراهيم علغ إاراهيم ، أن اذ الةحة البفةية اةلية ال راية  -1

 جامالة المبيا. – راية أ. / نيش علش الالظيم محمش، أن اذ الةحة البفةية اةلية ال -2

 جامالة المبيا. –ا. / أنماء محمش علش الحميش أن اذ علم البفس ال راوي اةلية ال راية  -3
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 تغيرات الدراسة إلى:تنقسم م متغيرات الدراسة:

 م  ير مة قل: مشاركة ال الميذ يغ ا لالات انلة ر نية. -3

 م  ير تااع: الةفاءة الذاتية المشركة.  -4

م  يرات  نيطة:  هغ تلك الم  يرات ال غ ت ونط الالالقة اي  ال الميذ يغ  -5

 الةف الشرانغ ( –ا لالات انلة ر نية   الةفاءة الذاتية المشركة ) البوع 

 يم االجرائية:المفاه

جزء م  اللاللة يمثل حلقة  صل اي   هو موقع علغ الةة انن رنت غرف الدردشة: 

تلا ل الحوار المة وت أ  المةور أ  ال لميذ  اخص آخر  ال رض مبه هو 

 الةوتغ.

هو الشرجات ال غ يحةل عليها ال لميذ م  خالل المقياس  الكفاءة الذاتية المدركة:

 الذي صممه اللاحث .

 راءات الصدق والثبات:اج

اللاحث احةات ثلات اننة ليان اةال طليق علةى  قام إجراءات ثبات االستبيان:      

ي ةةاء  معادلااة ألفااا كرونبااا  مشاااركةب( ملحةةوث،  40عيبةةة انةة طالعية قوامهةةا )

                ..(  هغ  رجة تؤكش تم ع انن ليان اشرجة ثلات عالية86الثلات مةا يًا )

تةةم حةةةات الةةةشق الةةذاتغ كمؤاةةر لةةةشق اننةة ليان  ذلةةك ق الااذاتي: الصااد     

ممةا يةشل علةى .(، 92احةات ال زر ال رايالغ لمالامةل الثلةات،  قةش جةاء مةةا يًا )

 .تم ع انن ليان اشرجة عالية م  الةشق

 المعامالت اإلحصائية المستخدمة:

خةةالل " مةة  Spss"الحةةزم اإلحةةةائية للاللةةوم انج ماعيةةة برنااامج  مشاااركةب 

 الل وء إلى المالامالت اإلحةائية ال الية:

 مالامل الفا كر نلاخ لحةات الثلات. -

 ال زر ال رايالغ لحةات الةشق. -

 ال ةرارات  البةب المئوية. -

 الوزن البةلغ. -

 مالامل ارتلاط ايرنون. -

 .Averageالم ونط الحةااغ  -

 اننحرال المالياري. -

.T.Testاخ لةةار )ت( لشنلةةة الفةةر ق  -
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  دراسة الميدانية وتفسيراتها:*( نتائج ال

 النتائج العامة للدراسة:  :أ ًن 

 في األلعاب االلكترونية عبر االنترنت عينة الدراسة معدل مشاركةيوضح ( 2جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار معدل المشاركة

 1 %67.5 270 نعم

 2 %32.5 130 ال

  100 400 اإلجمالي

كة عيبةة الشرانةة يةغ ا لالةات انلة ر نيةة أن مالةشل مشةاريتضح من الجادول: 

، ثةم )ن( يةغ ال رتيةب %67.5علر انن رنت تمثل يغ )نالم( يغ ال رتيةب ا  ل ابةةلة 

 .%32.5الثانغ ابةلة 

ألن األلعاااب  ويااري الباحااث أن نساابة المشاااركة حااازت علااي الترتيااب األول

انتشاااار  االلكترونياااة أصااابحت جااازءا ال يتجااازأ مااان الاااروتين الياااومي خاصاااة ماااع

نظاراا و التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت متاحاة للجمياع السايما باين أوسااط التالمياذ

وبصاافة خاصااة  لتاوافر األجهاازة االلكترونيااة التااي تمكاان التالمياذ ماان المشاااركة فيهااا

 .الهاتف المحمول

دراسة لمياء إبراهيم عبد هللا الفرحان مع إلي حد كبير وبهذه النتيجة اتفقت 

ً لأللالات انلة ر نية  ائماً ال غ توصلت إلغ ( 3) (2017) أن نةلة انن خشام  ائما

مما يشير إلي أن ، حازت علغ ال رتيب ا  ل   ائما ية خشمون ا لالات اإللة ر نية

أصبح عادة يومية يقومون بها لدوافع استخدام عينة الدراسة لأللعاب االلكترونية 

متعددة والشباع رغباتهم وميولهم ولتحقيق حاجاتهم باختالف السمات الشخصية 

 والحاجات االجتماعية والنفسية لكل تلميذ.

 ( يوضح معدل مشاركة عينة الدراسة في األلعاب االلكترونية 3شكل )

ال, %32.50

نعم, %67.50

نعم ال
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 (3جدول )

 عينة الدراسة لأللعاب االلكترونية  مشاركةأسباب عدم 

 الترتيب النسبة % التكرار األسباب

 5 %15.4 20 مشاركتهاال أجيد 

 1 %81.5 106 ألنها تهدر الوقت                                

 2 %67.7 88 حتي ال تؤثر علي دراستي                      

 3 %32.3 42 عي      أفضل متابعة مواقع التواصل االجتما

 4 %20 26 ال أثق في أصدقاء    األلعاب                  

 6 %10.8 14 ال تقدم جديد                                     

 5 %15.6 20 بطء التحميل لهذه األلعاب                      

 (130)*( بإمكان المبحوث اختيار أكثر من بديل )ن=

عيبةةة الشرانةةة لأللالةةات انلة ر نيةةة تمثلةةت  مشةةاركةأن أنةةلات عةةشم دول: يتضااح ماان الجاا

، ثةم )ح ةى ن تةؤثر علةغ  رانة غ( يةغ %81.5يغ ) نها تهشر الوقةت( يةغ ال رتيةب ا  ل ابةةلة 

 جةةةاء يةةةغ ال رتيةةةب الثالةةةث )أيضةةةل م ااالةةةة مواقةةةع ال واصةةةل ، %67.7ال رتيةةةب الثةةةانغ ابةةةةلة 

رتيةب الرااةع جةاء اللةشيل ) ن أثةق يةغ أصةشقاء اللاللةة( ابةةلة  يغ ال ، %32.3انج ماعغ( ابةلة 

 .%10.8 يغ ال رتيب ا خير )ن تقشم جشيشًا( ابةلة  ،20%

يري الباحث حصول البديل )ألنها تهدر الوقت( علي الترتيب األول في أسباب 

ثم البديل )حتى ال تؤثر علي دراستي( في الترتيب الثاني قد يرجع  مشاركةعدم ال

األلعاب االلكترونية تجذب التالميذ وتقتل الوقت نظراا لعوامل الجذب واالثارة أن  إلي

إلي مرحلة الثانوية من أهم وأصعب المراحل الدراسية وتحتاج التي تقدمها وألن 

فلذلك يفضلون وقت كبير للمذاكرة والمتابعة، وألنها مرحلة فارقة في حياة التالميذ 

 عدم المشاركة فيها.

 لأللعاب االلكترونية  في غرف الدردشة عينة الدراسة مشاركةأسباب  (4جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار األسباب

 9 %10.4 28 تساعدني علي ابتكار حلول للمشكالت التي أقابلها          

 7 %14.8 40 تنمي الذكاء                                                    

 2 %41.5 112 ديدة                                        لتكوين صداقات ج

 1 %55.6 150 للتسلية وقضاء وقت الفراغ                                   

 8 %12.6 34 ألنها تعلمني العمل بروح الفريق                             

 5 %16 43   تنمي مهاراتي االلكترونية علي شبكة االنترنت           

 3 %21.5 58 التعرف علي ثقافات أخري                                   

 6 %15.6 42 تمكني من إتقان مهارات اللغة االنجليزية                    

 4 %16.3 44 تجعلني أتقن تقمص األدوار في اللعبة                       

 9 %10.4 28 ليد واألذن              تعزز التنسيق بين الحواس العين وا

 10 %9.6 26 تمكنني من مهارات الكتابة                                   

 (270)*( بإمكان المبحوث اختيار أكثر من بديل )ن=
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يةةغ فةةرل الشر اةةة عيبةةة الشرانةةة  مشةةاركة: أن أنةةلات يتضااح ماان الجاادول

ة قضاء  قت الفراغ( يغ ال رتيب ا  ل ابةةلانلة ر نية تمثلت يغ )لل ةلية   اا لالات

 يغ ال رتيةب ،%41.5( يغ ال رتيب الثانغ ابةلة ، ثم )ل ةوي  صشاقات جشيشة55.6%

، ثةةم جةةاء يةةغ ال رتيةةب الرااةةع %21.5الثالةةث )ال الةةرل علةةغ ثقايةةات أخةةري( ابةةةلة 

 يةةةغ ال رتيةةةب ا خيةةةر  ،%16.3)ت اللبةةةغ أتقةةة  تقمةةةص ا   ار يةةةغ اللاللةةةة( ابةةةةلة 

 .%9.6ةببغ م  مهارات الة ااة( ابةلة )تم

للتسلية وقضاء وقت الفراغ( علي الترتيب األول يري الباحث في حصول السبب )و

األلعاب االلكترونية هو قضاء غرف الدردشة بفي  تالميذألن األساس في مشاركة ال

أنفسهم للخروج من جدية المذاكرة والضغط  وقت الفراغ والتسلية والترفيه عن

ونظراا لما تتمتع به األلعاب االلكترونية أثناء المذاكرة  ي الذي يشعر به الطالبالنفس

من مزايا وخصائص تفاعلية، ومثيرات حركية وضوئية وصوتية، تظهر لهم 

اب، كأدوات يعبرون بها عن أنفسهم ومكوناتهم من خالل مشاركاتهم في هذه األلع

في الترتيب  (مهارات الكتابة تمكنني من)وحصول واستجابتهم المتباينة عليها، 

 وتتفق ،األخير ألن هذه الغرف صوتية تعتمد علي المحادثات الشفوية بصفة أساسية

في ( 4)( 2017دراسة  لمياء إبراهيم عبد هللا الفرحان )مع  نتيجة هذا الجدول

واختلفت مع دراسة اء وقت الفراغ علي الترتيب األول، حصول البديل للتسلية وقض

(5 )n Genç And others (2016)Gülte  والتي حاز السبب تمكنني من مهارة

  .اللغة االنجليزية علي الترتيب األول

 األلعاب االلكترونية حسب تفضيل أفراد العينة لها ترتيب( 5جدول )

 األلعاب االلكترونية

 العينة

تكرار 

 الترتيب
 الترتيب

pubg                                   192 1 

free fire 142 2 

fortnite                                112 3 

rules of survival   92 4 

Hago                                    96 5 

Ludo king                             38 6 

 رتبيت)*( سؤال                                

اءت كةةأكثر ا لالةةةات ال ةةغ حظيةةةت ( جةةةpubg: أن لاللةةة )يتضااح ماان الجااادول

 ( يةغ ال رتيةب الثةانغfree fire، ثةم لاللةة )192يحةازت علةغ تةةرار  اال رتيةب ا  ل

 جةةاءت  ، )112( ا ةةةرار fortnite)  يةةغ ال رتيةةب الثالةةث جةةاءة لاللةةة ،142ا ةةةرار 
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علاي  pubgيري الباحاث أن حصاول لعباة   ( يغ ال رتيب ا خيرLudo kingلاللة )

ترفع مساتويات علي الترتيب الثاني ألن هذه األلعاب  free fireولعبة  الترتيب األول

 يد من مستويات االبداع واالبتكار.وتز تالميذللالذكاء االلكتروني والذاكرة لدى 

أكثر األلعاب االلكترونية التالية التي يكون فيها أفراد العينة صداقات مع ( 6جدول )

  اآلخرين

 الترتيب النسبة % رالتكرا األلعاب االلكترونية

pubg                                   206 76.4% 1 

free fire 48 17.8% 2 

fortnite                                2 0.7% 4 

rules of survival   0 0% ــــ 

Hago                                    12 4.4% 3 

Ludo king                             2 0.7% 4 

  100 270 اإلجمالي

أن أكثر ا لالةات انلة ر نيةة ال اليةة ال ةغ يّةةون ييهةا أيةرا  يتضح من الجدول: 

ثةم  ،%76.4( يةغ ال رتيةب ا  ل ابةةلة pubgالاليبة صشاقات مع اآلخري  هغ لاللةة )

(free fire يةةغ ال رتيةةب الثةةانغ ابةةةلة )يةةغ ال رتيةةب الثالةةث جةةاءة لاللةةة  ،%17.8  

(Hago)  4.4ابةةةةلة% ،( أخيةةةًرا fortnite ،Ludo king  ،) ياااري الباحاااث أن

علاي الترتياب الثااني ألن  free fireعلاي الترتياب األول ولعباة  pubgحصول لعباة 

تكشف عن مجموعات جديادة مان األشاخاي ويكاون اللعاب معهام يتمياز هذه األلعاب 

ألصادقاء والظهاور فاي شاكل فاي اههاار التعااون باين ا هاذه األلعاابوتسااعد  باإلثارة

 .مجموعات

  مدة مشاركة عينة الدراسة في األلعاب االلكترونية( 7جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار مدة  المشاركة

 1 %45.5 123 منذ أقل من عام       

 2 %21.1 57 من عام إلي عامين   

 4 %15.6 42 أعوام    4إلي  3منذ 

 3 %17.8 48 أكثر من ذلك        

  100 270 اإلجمالي

أن مةةشة مشةةاركة عيبةةة الشرانةةة يةةغ ا لالةةات انلة ر نيةةة يتضااح ماان الجاادول: 

، ثةةم )مةة  عةةام إلةةغ %45.5تمثلةةت يةةغ )مبةةذ أقةةل مةة  عةةام( يةةغ ال رتيةةب ا  ل ابةةةلة 

 حاز اللشيل )أكثر م  ذلةك( علةغ ال رتيةب  ،%21.1عامي ( يغ ال رتيب الثانغ ابةلة 

، %15.6لة أعةةوام( ابةةة 4إلةةغ  3 يةةغ ال رتيةةب ا خيةةر )مبةةذ  ،%17.8الثالةةث ابةةةلة 

علاي الترتياب األخيار يرجاع إلاي  أعاوام( 4إلاي  3ويري الباحث حصول الباديل )مناذ 

 حداثة سن العينة.
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 عينة الدراسة لأللعاب االلكترونية مشاركةمعدل ( 8) جدول

 الترتيب النسبة % التكرار مشاركةمعدل ال

 1 %57.8 156                  عدة مرات يومياُ     

ا                        4 %4.4 12 مرة واحدة يوميا

ا                     4 %4.4 12 عدة مرات أسبوعيا

ا                       2 %20.8 56 عدة مرات شهريا

 3 %12.6 34 ال أستطيع التحديد                     

  100 270 اإلجمالي

عيبة الشرانةة لأللالةات انلة ر نيةة تمثةل  مشاركةأن مالشل الجدول: يتضح من 

، ثم )عةشة مةرات اةهرياً( يةغ %57.8يغ )عشة مرات يومياُ( يغ ال رتيب ا  ل ابةلة 

 جةاء يةغ ال رتيةب الثالةث اللةشيل )ن أنة طيع ال حشيةش(  ،%20.8ال رتيب الثانغ ابةلة 

أنةلوعيًا( ابةةلة يوميًا،  عشة مةرات   يغ ال رتيب ا خير )مرة  احشة ،%12.6ابةلة 

)عادة مارات يوميااُ( علاي الترتياب يري الباحث أن حصول معدل المشااركة و، 4.4%

األول وذلااك لمااا لهااذه األلعاااب ماان إثااارة وجااذب وتشااويق مااا يجعاال التالميااذ مااولعين 

 بهوس المشاركة في اللعبة.

 وتية مع األصدقاء في اللعبالدردشة الصفي الوقت الذي يقضيه أفراد العينة ( 9جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار الوقت

 2 %24.4 66 أقل من نصف ساعة في كل مرة

 4 %15.6 42 أقل من ساعة                         

 5 %13.3 36 من ساعة إلي ساعتين               

 3 %21.5 58 أكثر من ذلك                          

 1 %25.2 68 يد                     ال أستطيع التحد

  100 270 اإلجمالي

أن الوقت الةذي يقضةيه أيةرا  الاليبةة يةغ الشر اةة الةةوتية يتضح من الجدول: 

مةةع ا صةةشقاء يةةغ اللالةةب تمثةةل يةةغ )ن أنةة طيع ال حشيةةش( يةةغ ال رتيةةب ا  ل ابةةةلة 

، %24.4 ، ثم )أقل م  نةف ناعة يةغ كةل مةرة( يةغ ال رتيةب الثةانغ ابةةلة25.2%

 يةغ ال رتيةب ا خيةر ، %21.5 جاء يغ ال رتيب الثالث اللشيل )أكثر م  ذلةك( ابةةلة 

 .%13.3ناعة إلى ناع ي ( ابةلة )م   جاء اللشيل 

)ال يااري الباحااث أن حصااول الوقاات الااذي يقضاايه المبحااوث فااي الدردشااة و

لعوامال  نظاراا أستطيع التحديد( يرجاع ألاي انهمااك التالمياذ فاي اللعاب بصاورة كبيارة 

والتي تجعل التلميذ ال يدرك بمقدار الوقت الذي يمار فاي  الجذب الموجودة في األلعاب

 اللعب والمغامرات التي يخوضها أثناءه، ومحاولة الفوز علي أقرانه في اللعبة.
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 في األلعاب اإللكترونية مشاركتهااألجهزة التي يفضل أفراد العينة  (10جدول )

 الترتيب ة %النسب التكرار األجهزة

 1 %87.4 236 التليفون المحمول                   

 4 %2.2 6 اآلي باد                             

 3 %3 8 التابليت

 2 %4.4 12 الالب توب                          

 3 %3 8 كمبيوتر ديسك توب                

  100 270 اإلجمالي

يةغ ا لالةات  مشةارك هاجهزة ال غ يفضل أيرا  الاليبة أن ا يتضح من الجدول: 

، ثةةم %87.4اإللة ر نيةةة تمثلةةت يةةغ )ال ليفةةون المحمةةول( يةةغ ال رتيةةب ا  ل ابةةةلة 

تةم حةاز علةغ ال رتيةب الثالةث اللةشيل ، %4.4)الالت تةوت( يةغ ال رتيةب الثةانغ ابةةلة 

 .%2.2 أخيًرا )اآلي اا ( ابةلة ، %3)ال االيت( ابةلة 

)التليفون المحمول( علي الترتيب األول نظاراا لساهولة باحث حصول يري الو 

لوجياااة المساااتمرة فاااي تطاااوره وتحديثاااه اساااتخدامه وحملاااه ونظاااراا للصااايحة التكنو

 كل هذا االهتمام.التي جعلته يستحوذ والخصائص 

يوضح شعور أفراد العينة عند الفوز من خالل محادثاتهم مع األصدقاء ( 11جدول )

 في اللعبة

 الترتيب النسبة % التكرار بدائلال

 3 %16.3 44 أشعر أنه ال يوجد مستحيل إلنجاز أي شئ

 2 %23.7 64 تزداد ثقتي في نفسي وفي مهاراتي في اللعب

 5 %10 27 أشعر أنه من السهل تحقيق طموحاتي في الحياة

 4 %14.1 38 تزداد ثقتي في تحويل الفشل إلي نجاح

 1 %31.9 86 قأشعر بمتعة النجاح والتفو

 6 %4 11 أشعر أن لدي الجرأة في مواجهة المشكالت

  100 270 اإلجمالي

أن االور أيرا  الاليبة عبةش الفةوز مة  خةالل محا ثةاتهم مةع يتضح من الجدول: 

ا صشقاء يغ اللاللة تمثل يغ )أاالر ام الةة الب ةاح  ال فةوق( يةغ ال رتيةب ا  ل ابةةلة 

 يغ مهاراتغ يغ اللالب( يغ ال رتيةب الثةانغ ابةةلة ، ثم )تز ا  ثق غ يغ نفةغ 31.9%

 يةةغ ال رتيةةب الثالةةث )أاةةالر أنةةه ن يوجةةش مةةة حيل إلن ةةاز أي اةةئ( ابةةةلة ، 23.7%

وياري ، %4أة يةغ مواجهةة المشةةالت( ابةةلة  أخيًرا )أاةالر أن لةشي ال ةر، 16.3%

لشادة  علي الترتياب األول نظاراا  الباحث حصول البديل )أشعر بمتعة النجاح والتفوق(

هذه األلعاب واندماجهم في اللعاب ومحاولاة اثباات  المنافسة بين التالميذ في استخدام

 قدراتهم الذاتية في التفوق علي أقرانهم في اللعبة.
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 في اللعبة الدردشةيوضح شعور أفراد العينة عند الخسارة من خالل ( 12جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار البدائل

 1 %44.4 120 الخسارة                                   أشعر بالضيق بسبب 

 3 %8.9 24 يزداد شعوري باإلحباط                                         

 5 %2.2 6 الفشل في اللعبة يفقدني الثقة في قدراتي                       

يتملكني الشك في قدراتي عند سخرية اآلخرين 

 %7.4 20 مني
4 

 6 %1.5 4 أشعر بأنني سوف أفشل في أي مهمة أقوم بها

أشعر أن لدي حلول عديدة المشكالت التي 

 %35.6 96 تواجهني
2 

  100 270 اإلجمالي

أن االور أيرا  الاليبة عبش الخةارة م  خالل محا ثاتهم يتضح من الجدول: 

 رتيب ا  ل مع ا صشقاء يغ اللاللة تمثل يغ )أاالر االضيق اةلب الخةارة( يغ ال

، ثم )أاالر أن لشي حلول عشيشة المشةالت ال غ تواجهبغ( يغ ال رتيب %44.4ابةلة 

ثم جاء اللشيل )يز ا  االوري ااإلحلاط( يغ ال رتيب الثالث  ،%35.6الثانغ ابةلة 

يغ أي مهمة أقوم اها(  يغ ال رتيب ا خير )أاالر اأنبغ نول أيشل  ،%8.9ابةلة 

( علي أشعر بالضيق بسبب الخسارة) البديل ث حصوليري الباحو، %1.5ابةلة 

الترتيب األول نظراا لشدة المنافسة بين التالميذ وحساسية سن المراهقة في محاولة 

وأن المنافسة معنى عميق نحاول غرسه في ، تأكيد الذات من خالل الفوز في اللعبة

ائهم أو عائالتهم أطفالنا بأشكال مختلفة، وممارستهم لأللعاب االلكترونية مع أصدق

مفهوم المنافسة الشريفة  الطفلتعليم  تستطيعتخلق هذا الجو من المنافسة، ومنه 

 )أشعر بأنني سوف أفشل في أي مهمة أقوم بها(وحصول البديل والروح الرياضية، 

 قد ترجع إلي زيادة ثقة النفس لدي عينة الدراسة وعدم الربط بين اللعبة والواقع.

 اد العينة للمشاركة بغرف الدردشة.شياء التي جذبت أفرأكثر األ( 13جدول )

 الترتيب النسبة % التكرار األسباب

 3 %14.1 38 حب المغامرة واالستطالع                                          

 1 %59.2 160 اللعب مع األصدقاء وحب المنافسة                                

 4 %11.1 30 دة                                               حب الزعامة والقيا

 2 %15.6 42 اكتساب ثقافات جديدة من األصدقاء الجدد                        

  100 270 اإلجمالي

أن أكثر ا اياء ال غ جةذات أيةرا  الاليبةة للمشةاركة ا ةرل يتضح من الجدول: 

 نيةةةة تمثلةةةت يةةةغ )اللالةةةب مةةةع ا صةةةشقاء  حةةةب الشر اةةةة الةةةةوتية اا لالةةةات اإللة ر

، ثم )اك ةات ثقايةات جشيةشة مة  ا صةشقاء %59.2المبايةة( يغ ال رتيب ا  ل ابةلة 

 حةةاز علةةغ ال رتيةةب الثالةةث اللةةشيل )حةةب ، %15.6ال ةةش ( يةةغ ال رتيةةب الثةةانغ ابةةةلة 

ا ة( ب الزعامةة  القية يغ ال رتيةب ا خيةر )حة، %14.1الم امرة  انن طالع( ابةلة 

 .%11.1ابةلة 
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)اللعاب ماع األصادقاء وحاب المنافساة( علاي ويري الباحث في حصول البديل  

الترتيب األول قد يرجع إلي أن األساس في استخدام األلعاب هاو اللعاب وقضااء وقات 

ا فاي  فراغهم في منافسة األصدقاء ومحاولة الفوز عليهم وهو من أكثار األشاياء جاذبا

 اللعبة.

ات التي تتسبب فيها غرف الدردشة الصوتية باأللعاب السلبي (14جدول )

 االلكترونية من وجهة نظر أفراد العينة

 الترتيب النسبة % التكرار السلبيات

 5 %4.4 12 تشعرني بالعزلة والوحدة والفراغ النفسي                                  

 3 %11.1 30                       تفقدني أصدقائي الحقيقيين                             

 1 %50 135 تهدر الوقت                                                                    

 6 %4.1 11 تدمج ثقافات غريبة  علي مجتمعنا من خالل األصدقاء في اللعبة         

 2 %13.7 37            الجلوس لساعات طويلة يسبب لي أضرار صحية               

 7 %3.7 10 تعلم بعض السلوكيات الغير أخالقية                                         

 6 %4.1 11 تساعد في نشر العنف والجريمة                                             

 8 %3 8           تؤثر علي مستواي التعليمي                                       

 4 %5.9 16 تقود الالعبين إلي التلفظ بعبارات غير الئقة                               

  100 270 اإلجمالي

أن الةةةلليات ال ةةغ ت ةةةلب ييهةةا فةةرل الشر اةةة الةةةوتية يتضااح ماان الجاادول: 

وقةت( يةغ اا لالات انلة ر نية م   جهة نظر أيرا  الاليبةة تمثلةت يةغ كونهةا )تهةشر ال

، ثم )ال لةوس لةةاعات طويلةة يةةلب لةغ أضةرار صةحية( %50ال رتيب ا  ل ابةلة 

فقةشنغ أصةشقائغ ت  جاء يغ ال رتيب الثالث اللةشيل )، %13.7يغ ال رتيب الثانغ ابةلة 

 يغ ال رتيب الرااع جاء اللةشيل )تقةو  الالعلةي  إلةغ الة لفظ  ،%11.1ابةلة  (الحقيقيي 

ر علةةةغ مةةةة واي  يةةةغ ال رتيةةةب ا خيةةةر )تةةةؤث ،%5.9ةةةةلة االلةةةارات فيةةةر نئقةةةة( اب

)تهدر الوقت( علي الترتياب األول  البديل يري الباحث حصولو .%3ال الليمغ( ابةلة 

في سلبيات المشاركة في غرف الدردشة ألناه التالمياذ ينهمكاون فاي اساتخدام غارف 

لاايهم وال يشااعرون بمضااي الوقاات وهااو مااا يعااود علعاادة ساااعات الدردشااة فااي اللعبااة 

، وأصاابح اسااتخدام األلعاااب اإللكترونيااة فااي كاال مكااان وزمااان خاصااة بعااد مااا بالساالب

ا في مجاال اإلنترنات والتطاور الهائال فاي التكنولوجياا التاي  شهد العالم تطوراا ملحوها

جعلاات تصااوير الجرافيااك أكثاار واقعيااة فااي إطااار مااا يساامى باأللعاااب اإللكترونيااة فقااد 

انهااا خطااراا علااى الصااحة وعلااى حياااة الكثياارين مماان تشااكل األلعاااب اإللكترونيااة وإدم

ا ولساعات كثيرة وبصفة شبه دورية وثابتة.  يمارسون يوميا
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تالميذ المرحلة  مشاركةمقياس الكفاءة الذاتية المدركة الناتجة عن ( 15جدول )

 لغرف الدردشة الصوتية لأللعاب االلكترونية علي شبكة االنترنت الثانوية 

 العبارات

 الكليةالعينة 

 التكرار
الوزن 

 النسبي

النسبة 

ب المئوية
تي
تر
ال

 

موافق 

ا  جدا
 معارض محايد موافق

معارض 

ا  جدا

األلعاب غرف الدردشة في 

االلكترونية تجعلني أسعي إلي العمل 

 مع زمالئي بروح الفريق

128 90 44 6 2 1146 84.88 1 

مكنني من تكوين صداقات جديدة في ت

 حياتي
108 102 42 16 2 1108 82.07 2 

أشعر بالسعادة عندما أكون في موقف 

 تحدي
122 66 58 12 12 1084 80.29 3 

 4 78.81 1064 10 16 60 78 106 يعلمني كيفية مساعدة اآلخرين

األلعاب غرف الدردشة في تساعدني 

 االلكترونية علي تعلم األشياء الجديدة
82 118 46 16 8 1060 78.51 5 

الدردشة زاد من  لغرف مشاركتي

 جرأتي في التحدث مع اآلخرين
88 96 56 26 4 1048 77.62 6 

غرف الدردشة يزيد قدرتي  مشاركة

 علي إدارة الحوار مع زمالئي
84 106 42 28 10 1036 76.74 7 

أميل بالتحدث باسمي وليس باسم 

 الجماعة 
100 86 34 36 14 1032 76.44 8 

 9 75.55 1020 10 28 56 94 82 ي أستطيع إقناع اآلخرين بوجهة نظر

غرف الدردشة باأللعاب االلكترونية 

تجعلني أبذل ما في وسعي لتحقيق 

 أهدافي

94 68 64 36 8 1014 75.11 10 

يمكنني التعلم من اآلخرين عند 

 مشاركتي في غرف الدردشة  
76 90 74 20 10 1012 74.96 11 

 12 74.37 1004 12 24 76 74 84 أشعر بالتقدير المرتفع لذاتي

 13 74.22 1002 14 24 70 80 82 تشعرني بقبول وتقدير المحيطين بي

 14 73.33 990 10 30 82 66 82 أفكر في حلول ألي مشكلة تواجهني

ي لغرف الدردشة يزيد مشاركة

 قدرتي علي اتخاذ القرار
76 66 98 20 10 988 73.18 15 

غرف الدردشة تساعدني علي 

 بشكل جيد التخطيط ألهدافي
76 68 82 34 10 976 72.29 16 

غرف الدردشة يجعلني قوي  مشاركة

 العزيمة واإلرادة
88 44 100 22 14 974 72.14 17 

تساعدني عل مراجعة أفكاري غير 

 المقبولة 
80 54 92 26 18 962 71.25 18 

تجعلني أواصل العمل علي انجاز ما 

 أفكر به
76 64 84 28 18 962 71.25 18 

طيع تغيير الحديث بسهولة إذا أست

 كان موضوعه ال يعجبني
46 96 94 20 14 950 70.37 19 

 20 68.88 930 20 32 94 56 68 أغضب عند سلب حقوقي في اللعبة  

 21 65.18 880 36 28 78 86 42 تعوق غرف الدردشة انجاز أعمالي  
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أعتمد علي اآلخرين في المواقف 

 المختلفة  
48 68 80 50 24 876 64.88 22 

 23 64.14 866 38 30 88 66 48 أرتبك في مواجهة األحداث الطارئة  

 24 62.96 850 18 60 92 64 36 أشعر باإلرهاق في المواقف الصعبة  

أشك في قدراتي عندما أنهزم في 

 اللعبة  
34 50 96 50 40 798 59.11 25 

تجعلني ال أحاول عمل األشياء التي ال 

 أجيدها  
34 58 60 46 72 746 55.25 26 

فشلي في اللعبة يقلل من قدراتي علي 

 تقييم أدائي في أي موقف أتعرض له
34 24 106 44 62 734 54.37 27 

ها ال يجعلني أتغلب علي مشاركة

 المواقف الصعبة
36 30 82 60 62 728 53.92 28 

ي لها في مواقع التواصل مشاركة

 يفقدني هدفي في الحياة بصفة عامة
36 28 66 78 62 708 52.44 29 

عند البدء في أي مهمة أشعر أنني 

 سوف أخفق فيها
38 32 56 70 74 700 51.85 30 

 31 51.70 698 94 28 80 32 36 تجعل لدي تصور سلبي عن ذاتي

تقلل من قدراتي علي مواجهة 

 المواقف التي أتعرض لها
24 24 80 64 78 662 49.03 32 

 33 45.92 620 98 70 54 20 28 اعية يقلل من عالقاتي االجتم

 34 41.62 562 108 80 46 24 12 يقلل ثقتي في نفسي

 31790 67.28%  

أن البةةب المئويةة لمقيةاس الةفةاءة الذاتيةة المشركةة البات ةة يتضح من الجادول: 

ل ةةرل الشر اةةة الةةةوتية لأللالةةات انلة ر نيةةة  الثانويةةةتالميةةذ المرحلةةة  مشةةاركةعةة  

فةرل (، حيةث جةاءت علةارة )41.62: 84.88نن رنت ترا حت ما اةي  )علغ الةة ا

ا لالات انلة ر نية ت اللبغ أنالغ إلغ الالمل مةع زمالئةغ اةر ح الفريةق( الشر اة يغ 

 حةاز اللةشيل )تمةببةغ مة  تةةوي  صةشاقات جشيةشة ، %84.4ابةةلة  يغ ال رتيب ا  ل

ثق ةغ يةغ ءت علةارة )يقلةل ييمةا جةا ،%82.07 يغ حياتغ( علغ ال رتيةب الثةانغ ابةةلة

 الصاوتية غارف الدردشاةياري الباحاث حصاول العباارة نفةغ( يغ ال رتيب ا خيةر،  

تجعلناي أساعي إلاي العمال ماع زمالئاي باروح الفرياق( علاي )في األلعاب االلكترونياة 

الترتيب األول يرجع إلي الخاصية الموجودة في غرف الدردشاة لأللعااب وهاي اللعاب 

ما يادعم عملياة العمال ظمة بطريقة ووقت مناسب لالستخدام مفي شكل مجموعات من

ويري الباحث أيضاُ حصول البديل )تمكنني من تكوين صاداقات جديادة بروح الفريق، 

ماان الصااعب ممارسااة األلعاااب أنااه فااي حياااتي( علااي الترتيااب الثاااني قااد يرجااع إلااي 

دقاء، وبالفعال االلكترونية بشكل منعزل، بل إن جمالها يكمن فاي ممارساتها ماع األصا

الذين يلعبون األلعاب اإللكترونية مع أصدقائهم تكاون حيااتهم االجتماعياة  التالميذأن 

أفضال، باال إن اللعااب الجمااعي هااو عااالج فاي بعااض األحيااان للطفال الااذي يعاااني ماان 

 الوحدة ويساعده على تكوين األصدقاء.
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ا:  نتائج اختبار فروض الدراسة: ثانيا

 :ولالتحقق من الفرض األ *

 لغرف الدردشة  تالميذال مشاركةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة

 وإدراك الكفاءة الذاتية.  الصوتية باأللعاب االلكترونية

لغرف الدردشة الصوتية  تالميذال مشاركةيوضح معامالت االرتباط بين درجة  (16جدول )

 باأللعاب االلكترونية وإدراك الكفاءة الذاتية

 المتغيرات

 إدراك الكفاءة الذاتية

 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة ر

لغرف الدردشة الصوتية  تالميذال مشاركة

 باأللعاب االلكترونية 
 دال إحصائياا 0.01 **0.20

عالقة ارتلاطية طر ية ذات  نلة حيث ثلت  جو  تحقق الفرض،  يتبين من الجدول:

لشر اة الةوتية اا لالات انلة ر نية ل رل ا  الميذال مشاركةإحةائية اي   رجة 

عيبة الشرانة ل رل الشر اة  مشاركة؛ امالبى أنه كلما زا  مالشل  إ راك الةفاءة الذاتية

، ويري الباحث  راك الةفاءة الذاتية لشيهمالةوتية اا لالات اإللة ر نية كلما زا  مالشل إ

لكترونية ومدي تأثيرها عليهم تحقق هذا الفرض يرجع إلي شدة ارتباط التالميذ باأللعاب اال

ا ألن وقد,علي كفاءة اإلدراك الذاتية لديهم، و  في تساعد غرف الدردشة  يرجع ذلك أيضا

ابتكار طريقة عملية تساعد هؤالء التالميذ على تقبل أنفسهم وتفعيل إحساسهم باألمان 

عب مهارات وذلك أيضاا ألن كل لعبة تقوم بمهمة محددة تساهم في إكساب الالوالقبول، 

 .معينة وطرق تفكير مختلفة للتالميذ

 Patrick M.Markey Shannon  (2002)مع دراسةالفرض وتتفق نتيجة هذا 

M.Wells  حيث وجد أنه في التفاعالت التي تحدث من خالل غرف الدردشة أن أفراد

 (6)العينة قادرين على تحقيق التوافق مع التصورات الذاتية لألهداف 

 :لفرض الثانيالتحقق من ا *

 لغرف الدردشة  تالميذال مشاركةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة

الصوتية باأللعاب االلكترونية والوقت الذي يقضونه في الدردشة مع 

 األصدقاء. 

 

                                                           
146-)  Patrick M.Markey Shannon M.Wells: Opcit, pp 1346  
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لغرف الدردشة الصوتية  تالميذال مشاركةيوضح معامالت االرتباط بين درجة  (17جدول )

 وقت الذي يقضونه في الدردشة مع األصدقاءباأللعاب االلكترونية وال

 المتغيرات

 الوقت الذي يقضونه في الدردشة مع األصدقاء

 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة ر

لغرف الدردشة الصوتية  تالميذال مشاركةدرجة 

 باأللعاب االلكترونية
 دال إحصائياا 0.01 **0.31

عالقة ارتلاطية طر ية ذات  نلة  حيث ثلت  جو تحقق الفرض،  يتبين من الجدول:

ل رل الشر اة الةوتية اا لالات انلة ر نية   الميذال مشاركةإحةائية اي   رجة 

، امالبى أنه كلما زا  مالشل مشاركة عيبة  الوقت الذي يقضونه يغ الشر اة مع ا صشقاء

 الذي يقضونه،الوقت  الشرانة ل رل الشر اة الةوتية اا لالات اإللة ر نية كلما زا  مالشل

ويري الباحث أن هذه النتيجة قد ترجع إلي عوامل الجذب واإلثارة التي تقدمها األلعاب 

مما  واالندماج في التحدث مع أصدقاء اللعبة باإلضافة الي تنوع وتعدد ثقافاتهمااللكترونية 

 يجعل التالميذ ال يشعرون بمرور الوقت وزيادة معدل المشاركة.

 :ثالثالتحقق من الفرض ال 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة في معدل

وفق متغيرات  غرف الدردشة الصوتية باأللعاب االلكترونية مشاركة

 )النوع، السنة الدراسية(.

غرف الدردشة  مشاركةيوضح داللة الفروق بين عينة الدراسة في معدل  (18جدول )

 ت )النوع، السنة الدراسية(الصوتية باأللعاب االلكترونية وفق متغيرا

 (270)ن=                                             

 المتغيرات
 84اإلناث ن=  186الذكور ن= 

 قيمة )ت(
نوع 

 ع م ع م الداللة

غرف الدردشة  مشاركةمعدل 

 الصوتية باأللعاب االلكترونية

 غير دال 1.01 1.64 3.59 1.56 3.80

 160ن=  نيةالثا 110األولى ن= 
 قيمة )ت(

نوع 

 ع م ع م الداللة

 غير دال 0.728- 1.54 3.80 1.66 3.65

اةي  الةذكور  اإلنةاث عيبةة  فير  الةة إحةةائيًا  جو  ير ق :يتضح من الجدول السابق

كةةذلك ثلةةت اةةة الةةةوتية اا لالةةات انلة ر نيةةة،  فةةرل الشر  مشةةاركةالشرانةةة يةةغ مالةةشل 

فةةرل الشر اةةة  مشةةاركةاةةي  عيبةةة الشرانةةة يةةغ مالةةشل  يًافيةةر  الةةة إحةةةائ  جةةو  يةةر ق

 .الةوتية اا لالات انلة ر نية  يق م  ير الةبة الشرانية



188 

ق الفارض الساابق، وياري الباحاث أن عادم تحقاق الفارض الساابق لم يتحق وبهذه النتيجة 

يهم بوجود فروق غير دالة حساب الناوع والسانة الدراساية قاد يرجاع ألاي أن الاذكور واالنااث لاد

وأنااه أصاابح متاحااا  ري فااي اسااتخدام غاارف الدردشااة الصااوتية باأللعاااب االلكترونيااةنفااس الفاا

للطاااالب جمااايعهم علاااي اخاااتالف ناااوعهم لماااا تتمياااز باااه هاااذه األلعااااب بسااارعة االنتشاااار باااين 

 وألنهم من مرحلة تعليمية واحدة. مستخدميها من التالميذ

 :التحقق من الفرض الرابع

   إحصائية بين عينة الدراسة في معدل إدراك توجد فروق ذات داللة

غرف الدردشة الصوتية باأللعاب  مشاركةالكفاءة الذاتية الناتجة عن 

 االلكترونية وفق متغير )النوع، السنة الدراسية(.

يوضح داللة الفروق بين عينة الدراسة في معدل إدراك الكفاءة الذاتية  (19جدول )

صوتية باأللعاب االلكترونية وفق متغيرات غرف الدردشة ال مشاركةالناتجة عن 

 )النوع، السنة الدراسية(

 (270)ن=                                             

 المتغيرات
 84اإلناث ن=  186الذكور ن= 

 قيمة )ت(
نوع 

 ع م ع م الداللة

معدل إدراك الكفاءة الذاتية 

غرف  مشاركةالناتجة عن 

لعاب الدردشة الصوتية باأل

 االلكترونية

 غير دال 0.892 14.70 116.57 15.16 118.33

 160ن=  الثانية 110األولى ن= 
 قيمة )ت(

نوع 

 ع م ع م الداللة

 غير دال 0.788 15.33 117.18 14.58 118.65

 :يتضح من الجدول السابق

دراك باين الاذكور واإلنااث عيناة الدراساة فاي معادل إ غيار دالاة إحصاائياا وجود فروق

 غرف الدردشة الصوتية باأللعاب االلكترونية. مشاركةالكفاءة الذاتية الناتجة عن 

باين عيناة الدراساة فاي معادل إدراك الكفااءة  غير دالة إحصاائياا كذلك ثبت وجود فروق

وفاق متغيار غارف الدردشاة الصاوتية باأللعااب االلكترونياة  مشااركةالذاتية الناتجاة عان 

 لم يتحقق الفرض السابق.وبذلك السنة الدراسية، 

خالاد اباراهيم أحماد عباد العاال  رانةة وتختلف نتيجة هاذا الفارض ماع دراساة كاالا مان 

حيث أاارت ن ائ ها إلى  جو  ير ق ذات  نلة إحةائية يغ الةفاءة الذاتيةة  (7( )2017)

ساايد  رانةةة ، واختلفاات مااع دراسااة المشركةةة تالةةزى إلةةى البةةوع اإلج مةةاعغ لةةةالح الةةذكور

                                                           
 136-119خالش ااراهيم أحمش علش الالال: "مرجع نااق" ص ص (  7
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 أظهرت الب ائج  جو  ير ض  الة اي  الذكور  اإلنةاث  حيث (8( )2016ير هللا )حسن خ

 .يغ ال وقالات الوالشية الشاعمة  الةفاءة الذاتية  ال وايق البفةغ لةالح الذكور

 ملخص النتائج:

أن أنلات عشم مشاركة عيبة الشرانة لأللالات انلة ر نية تمثلت يةغ ) نهةا تهةشر  -1

 ل، ثم )ح ى ن تؤثر علةغ  رانة غ( يةغ ال رتيةب الثةانغ ، الوقت( يغ ال رتيب ا 

  يغ ال رتيب ا خير )ن تقشم جشيشًا(.

أن أنلات مشاركة عيبة الشرانة لأللالات انلة ر نية تمثلةت يةغ )لل ةةلية  قضةاء  -2

 قت الفراغ( يغ ال رتيب ا  ل. ثم )ل ةوي  صشاقات جشيشة( يةغ ال رتيةب الثةانغ، 

 )تمةببغ م  مهارات الة ااة( . يغ ال رتيب ا خير 

 freeجاءت كأكثر ا لالات ال غ حظيت اال رتيب ا  ل ، ثم لاللة  pubgأن لاللة  -3

fire  يغ ال رتيب الثانغ ،  جاءت لاللةLudo king  ال رتيب ا خير.يغ 

أن أكثر ا لالات انلة ر نية ال غ يّةون ييها أيرا  الاليبة صشاقات مع اآلخري   -4

يغ ال رتيب الثانغ  أخيًرا  free fireغ ال رتيب ا  ل، ثم ي pubg هغ لاللة 

fortnite ،Ludo king. 

أن مشة مشاركة عيبة الشرانة يغ ا لالات انلة ر نية تمثلت يغ )مبذ أقل م   -5

 أعوام(. 4إلغ  3عام( يغ ال رتيب ا  ل ،  يغ ال رتيب ا خير )مبذ 

نية تمثل يغ )عةشة مةرات يوميةاُ( أن مالشل مشاركة عيبة الشرانة لأللالات انلة ر  -6

يغ ال رتيب ا  ل ت، ثم )عشة مرات اهرياً( يةغ ال رتيةب الثةانغ ،  يةغ ال رتيةب 

 ا خير )مرة  احشة يوميًا،  عشة مرات أنلوعيًا(.

أن ا جهزة ال غ يفضل أيرا  الاليبة مشارك ها يغ ا لالةات اإللة ر نيةة تمثلةت يةغ  -7

، ثةةم )الةةالت تةةوت( يةةغ ال رتيةةب الثةةانغ ،   ل يفةةون المحمةةول( يةةغ ال رتيةةب ا)ال ل

  أخيًرا )اآلي اا ( .

أن اةةالور أيةةرا  الاليبةةة عبةةش الفةةوز مةة  خةةالل محا ثةةاتهم مةةع ا صةةشقاء يةةغ اللاللةةة  -8

تمثل يغ )أاالر ام الة الب ةاح  ال فةوق( يةغ ال رتيةب ا  ل ، ثةم )تةز ا  ثق ةغ يةغ 

خيًرا )أاالر أن لشي ال رأة نفةغ  يغ مهاراتغ يغ اللالب( يغ ال رتيب الثانغ ،  أ

 يغ مواجهة المشةالت(

أن االور أيرا  الاليبة عبش الخةارة م  خةالل محا ثةاتهم مةع ا صةشقاء يةغ اللاللةة  -9

تمثل يغ )أاالر االضيق اةلب الخةةارة( يةغ ال رتيةب ا  ل ، ثةم )أاةالر أن لةشي 

                                                           
 119-89( نيش حة  خير هللا:" مرجع نااق"، ص ص  8
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 خيةر حلول عشيشة المشةالت ال غ تواجهبغ( يغ ال رتيب الثةانغ ،  يةغ ال رتيةب ا

 )أاالر اأنبغ نول أيشل يغ أي مهمة أقوم اها( 

أن أكثةةر ا اةةياء ال ةةغ جةةذات أيةةرا  الاليبةةة للمشةةاركة ا ةةرل الشر اةةة تمثلةةت يةةغ  -10

)اللالةةب مةةع ا صةةشقاء  حةةب المبايةةةة( يةةغ ال رتيةةب ا  ل، ثةةم )اك ةةةات ثقايةةات 

جشيةةشة مةة  ا صةةشقاء ال ةةش ( يةةغ ال رتيةةب الثةةانغ ،  يةةغ ال رتيةةب ا خيةةر )حةةب 

 الزعامة  القيا ة(

أن الةلليات ال غ ت ةلب ييها فرل الشر اة يغ كونها )تهشر الوقت( يغ ال رتيةب  -11

 ا  ل ،  يغ ال رتيب ا خير )تؤثر علغ مة واي ال الليمغ(

 الميةذ الأن البةب المئويةة لمقيةاس الةفةاءة الذاتيةة المشركةة البات ةة عة  مشةاركة   -12

(، حيث جةاءت علةارة 41.62: 84.88)ل رل الشر اة الةوتية ترا حت ما اي  

)فرل الشر اةة يةغ ا لالةات انلة ر نيةة ت اللبةغ أنةالغ إلةغ الالمةل مةع زمالئةغ 

ار ح الفريق( يغ ال رتيةب ا  ل، ييمةا جةاءت علةارة )يقلةل ثق ةغ يةغ نفةةغ( يةغ 

 ال رتيب ا خير.

عالقة ارتلاطية طر ية ذات  نلة إحةائية اي  تحقق الفرض، حيث ثلت  جو   -13

ل رل الشر اة الةوتية اا لالات انلة ر نية  إ راك   الميذة مشاركة ال رج

 الةفاءة الذاتية

عالقةة ارتلاطيةة طر يةة ذات  نلةة إحةةائية اةي  تحقق الفةرض، حيةث ثلةت  جةو   -14

ل ةرل الشر اةة  الوقةت الةذي يقضةونه يةغ الشر اةة مةع   الميةذ رجة مشةاركة ال

 .ا صشقاء

اةةي  الةةذكور  اإلنةةاث عيبةةة الشرانةةة يةةغ مالةةشل  جةةو  يةةر ق فيةةر  الةةة إحةةةائيًا  -15

كةذلك ثلةت  جةو  يةر ق مشاركة فرل الشر اة الةةوتية اا لالةات انلة ر نيةة،  

اي  عيبة الشرانة يغ مالشل مشاركة فرل الشر اةة  يةق م  يةر فير  الة إحةائيًا 

 الةبة الشرانية.

يةغ مالةشل إ راك  اي  الذكور  اإلنةاث عيبةة الشرانةة جو  ير ق فير  الة إحةائيًا  -16

الةفاءة الذاتية البات ة ع  مشاركة فرل الشر اة الةوتية اا لالات انلة ر نيةة، 

اةةي  عيبةةة الشرانةةة يةةغ مالةةشل إ راك كةةذلك ثلةةت  جةةو  يةةر ق فيةةر  الةةة إحةةةائيًا  

الةفاءة الذاتية البات ة ع  مشاركة فرل الشر اةة الةةوتية اا لالةات انلة ر نيةة 

 نية. يق م  ير الةبة الشرا

 توصيات الدراسة:

 ال وجيه  م  ا لالات انلة ر نية أاباءهم ية خشمهم ااالة أ لياء ا مور لما  -1

 المة مر لهم  توضيح الةلليات  اني اايات لهذه ا لالات.
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 توجيه المشرني  لل الميذ امخاطر هذه ا لالات  انن خشام الةحيح لها. -2

ت موجهةةة توضةةح نةةلليات أن تقةةوم  نةةائل انعةةالم المخ لفةةة االةةرض اعالنةةا -3

  اي اايات هذه ا لالات.

قيةةةام انعةةةالم المشرنةةةغ اةةةش ره ال وعةةةوي مةةة  خةةةالل حةةةث ال الميةةةذ علةةةغ   -4

 انن خشام ا مثل لهذه ا لالات.

الالمل علغ ريع مة وي الةفاءة الذاتية لشي ال الميذ م  خالل تةويير ا نشةطة  -5

 الشرانية المخ لفة  تويير طرق تشريس حشيثة تشعم ذلك

 ا تثيره الدراسة من بحوث مستقبلية:م

البات ةةة عةة    انج ماعيةةة عةة  ا ضةةرار البفةةةية  الةةةحية  رانةةاتاجةةراء  -1

 ل رل الشر اة الةوتية اا لالات انلة ر نية. ال الميذان خشام 

 ل ةةةرل الشر اةةةة اا لالةةةاتانةةة خشام ا طفةةةال إجةةةراء  رانةةةة عةةة  عالقةةةة  -2

 انلة ر نية ا قشير الذات لشيهم.

 لالةةات انلة ر نيةةة ل ةةرل الشر اةةة ااتالةةرض ال الميةةذ انةةة عةة  إجةةراء  ر -3

  عالق ه اال حةيل الشرانغ.
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