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" ، حمزةوأوالد أخواتي" أمير، شيماء، نيال، ىديل، شييناز، العربي، عبد الرحمن، عبد المجيد، ياسمين  

نسرين  بشرى، أسماء، وداد، وردية، حورية، ليلى، آمال، خيرة، أميرة، أمينة، لندة،  صديق اتي الغاليات"إلى  
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 الشكر والتقدير

شيءالحمد هلل الذي تواضع لعظمتو كل    

 الحمد هلل الذي استسلم لقدرتو كل شيء

 الحمد هلل الذي ذل لعزتو كل شيء

 الحمد هلل الذي خضع لملكو كل شيء

 الحمد هلل رب العالمين

 الحمد هلل الذي وفقني إلتمام ىذا العمل وما توفيقي إال باهلل

الذي كان خير مرشد    أتقدم بجزيل الشكر واالحترام والتقدير إلى من تشرفت بالعمل معو. إلى الموجو

 لي األستاذ "عمار الميلود " جزاه اهلل كل خير.

كما أوجو شكري إلى األستاذ "بن أحمد قويدر" الذي ساعدني كثيرا في إنجاز ىذا البحث ولم يبخل  

 عليا بما يملكو من معلومات التي تم توظيفيا في ىذا البحث.

ساتذة شعبة علم النفس وخاصة األستاذة " عباسة  كما أتوجو بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كافة أ

 أمينة" 

كما أتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى " مدير متوسطة الشييد بن برنو محمد " على حسن استقبالو لي  

 وتعاونو معي وإلى مستشارة التوجيو" عمارية" التي لم تبخل علينا من معلومات وتوجييات

.و وإرشاداتو وتوجيياتووالشكر موصل إلى كل من ساعدنا بدعائ  
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 الممخص:

والميني في التحسيس من مخاطر " دور المرافقة النفسية لدى مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي 

 األلعاب اإللكترونية "

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن دور المرافقة النفسية من قبل مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

 في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية. 

ميذ مرحمة التعميم المتوسط  لقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي وتمثل مجتمعيا في تال

بوالية مستغانم، وتحديدا تالميذ السنة الثانية متوسطـ، حيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية متكونة من 

 إناث(. 66ذكور و 56تمميذ ) 021

استخدمت الباحثة أداتين من إعدادىا لجمع معطيات الدراسة، تمثمتا في " مقياس األلعاب اإللكترونية " 

اس المرافقة النفسية "، وذلك بعد التأكد من خصائصيما السيكومترية من خالل الوقوف عمى مختمف و"مقي

 أدلة الصدق وثبات االتساق الداخمي.

وبعد المعالجة اإلحصائية لبيانات عينة التالميذ، ومن خالل مختمف مقاييس اإلحصاء الوصفي 

 واالستداللي توصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

  بين التالميذ  في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب  توجد فروق ذات داللة احصائيةال

 .الجنس

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب

 سن.ال



 

 ل

  حسب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية

 .المؤسسة

  ال توجد فروق بين فعالية اإلرشادات التي يقدميا المستشار لمتمميذ في كيفية تنظيم الوقت حسب

 المؤسسة.

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طريقة تدخل المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب

 اإللكترونية  حسب المؤسسة.

 جة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب ة إحصائية بين در لالال توجد فروق ذات د

 .المؤسسة

  توجد فروق بين النتائج المترتبة عن العممية التي قام بيا المستشار لمتحسيس من مخاطر ال

 .األلعاب اإللكترونية حسب المؤسسة

 .ال توجد فروق في تأثير تدخالت مستشار التوجيو عمى التالميذ باختالف الجنس 

 حية:الكممات المفتا

مستشار  ؛تالميذ التعميم المتوسط ؛مرحمة التعميم المتوسط ؛ األلعاب اإللكترونية؛ المرافقة النفسية

  التوجيو المدرسي والميني.
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Abstract 

   "The Role of Psychological Accompanying Counselors in Scholar and Vocational 

Awareness from the Risks of Electronic Games". 

   The aim of this study is to uncover the role of psychological accompaniment by educational 

and guidance counselors in raising awareness of the danger of electronic games.  

   In this study, the researcher used the descriptive approach and represented its community on 

the middle school students in Mostaganem city, especially the second year students. The 

sample was randomly selected from 120 pupils (65 males and 55 females). 

   The researcher used two tools to collect the study data, which are “the electronic games 

scale” and “the psychological accompaniment scale”, after confirming their psychometric 

characteristics by standing up for various truths and evidences. 

After the statistical processing of the sample data of students, and through various descriptive 

and indicative scales, the researcher reached the following results: 

- There are no statistically significant differences among students in the degree of the 

electronic games use by gender. 

- There are no statistically significant differences among students in the degree of the 

electronic games use by age. 

- There are no statistically significant differences between the students in the degree of 

the electronic games use according to the institution. 

- There are no differences between the effectiveness of the counselor's intervention on 

the students’ time organization according to institutions. 

- There are no statistically significant differences between the sensitization degree in 

raising awareness of the danger of electronic games of the institution. 

- There are no differences between the results of the process of the consultant to raise 

awareness of the dangers of electronic games by the institution. 

- There are no differences in the influence of counselor interventions on students 

according to sex. 

   key words: 

Psychological accompaniment, electronic games, middle school, middle school 

students, school and vocational guidance counselor. 
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 المقدمة:

تعتبر مينة اإلرشاد من المين األساسية الحديثة نسبيا في المجتمع العربي وىي من المين التي      

النفسية نشأت وترعرعت في الغرب وىذا لحاجة ىذه المجتمعات ليا، وذلك بسبب تعدد وتنوع المشكالت 

حيث يحظى موضوع اإلرشاد بعناية  ؛واالجتماعية التي صاحبت حركة التغيرات االجتماعية والتكنولوجية

واىتمام كبيرين من قبل بعض الدول من خالل ما تقدمو من جيود كثيفة من أجل رعاية طمبتيا وتوجيييم 

أىدافيا العامة، وبذلك تحقيق نمو لتحقيق التربية و  اضروري االوجية الصحيحة، في حين يعد اإلرشاد أساس

المتعمم وبناء شخصية متكاممة في المؤسسات التعميمية لكل الجوانب، حيث أن اإلرشاد يطبق في 

المؤسسات التعميمية المختمفة، ويقوم بذلك مرشد متخصص يسعى إلى تحقيق أىداف العممية التعميمة، 

لى تحقيق النمو السميم والمتكامل لشخصية المتعمم وتحقيق التوافق الدراسي والتغمب عمى المشكالت  وا 

التربوية التي تواجو التالميذ، وذلك من خالل دراستو لشخصيتو ككل عقميا واجتماعيا وانفعاليا حتى 

. ومن بين أىم ىؤالء الفاعمين المرشد النفسي الذي يعد يستطيع التوافق والتكيف مع نفسو ومجتمعو

سسة التربوية وذلك ألن طبيعة االحتياجات النفسية والتربوية لممتعمم ضرورة ممحة لمسير الطبيعي لممؤ 

تتطمب تطوير عممية اإلرشاد النفسي كسيرورة تستدعي كفاءات فعالة سواء فيما ممية التربوية كمحور لمع

قة ما يتعمق بالتقنيات ومنيجيات التدخل والتكفل والمراف والتربوية، أويتعمق باإللمام بالنظريات النفسية 

 والتربوية.النفسية 

حيث أنيا وجدت نفسيا  مألوفة، خطيرة غيرمع ىذا أصبحت المدرسة الجزائرية تعاني من مشكالت و      

 التالميذ ىيالمدرسة من بين ىذه المشكالت التي تواجو  أمام تحديات رئيسية تتطمب تكتل جيود جماعة

لألطفال ووصل حبيم ليا إلى  ةاستعماليم السيئ لأللعاب اإللكترونية التي أضحت مصدرا ميما بالنسب
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حد اليوس واإلدمان عمى ممارستيا، وزيادة الساعات المصروفة في المعب فيي أشد أثرا وتأثيرا عمييم 

 لكونيم في مرحمة عمرية حساسة يرسخ فييا العديد من األفكار والسموكيات. 

 ،من قبل المربيين وعمماء النفس واالجتماع حول آثارىا التساؤالت فانتشارىا السريع الواسع بدأ يثير     

فيما يخص سمبياتيا وايجابياتيا،  سواء النفسية منيا أم االجتماعية وأصبح ىذا الموضوع  يثير جدال

مشفرة ييدف المرسل من  فالمعبة اإللكترونية ليست تسمية بريئة بل ىي وسيمة إعالمية تتضمن رسائل

خالليا تحقيق أىداف وغايات ثقافية وسياسية ودينية، فقواعد المعبة تفرض عمى الالعب)الطفل( االنغماس 

في واقع معين وتقمص الدور، كما تكمن الخطورة أيضا في إمكانية تقريب الالعب بين الخيال والواقع إلى 

اتو اليومية مما يعني تنميط السموك عمى النحو الذي مضامين ىذه المعبة في حي قدرجة أنو يحاول تطبي

 يرغب فيو صانعو ىذه األلعاب.

لذلك حاولنا في ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى دور المرافقة النفسية لمستشاري التوجيو واإلرشاد      

ميم المتوسط المدرسي والميني في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية وقد اخترنا تالميذ مرحمة التع

 الدراسة عمى فصول: وخصوصا السمة الثانية، واشتممت

ويتضمن إشكالية الدراسة والفرضيات ويمييا أىمية الدراسة وأىدافيا وحدودىا ثم التعاريف  الفصل األول:

 اإلجرائية لمفاىيم الدراسة.

درسي، التعريف العممية يتضمن المرافقة النفسية إطار عمل مستشار التوجيو واإلرشاد الم الفصل الثاني:

 اإلرشادية، ميام مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني، اإلرشاد في مرحمة التعميم المتوسط.

تناولت الباحثة فيو مفيوم األلعاب اإللكترونية، التعريف، نشأة األلعاب اإللكترونية،  قد الثالث:الفصل أما

 تأثيرىا.
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الدراسة االستطالعية  فتناولتقد خصصتو الباحثة لمحديث عن الطريقة واإلجراءات، : الفصل الرابع

 يالسيكو متر التي أخضع فييا كل من مقياس األلعاب اإللكترونية ومقياس المرافقة النفسية إلى الفحص 

ية ىذين المقياسين في الدراسة األساس باستخداممن أدلة الصدق والثبات التي تسمح  التأكدمن خالل 

 باطمئنان.

لمناقشتيا ومقارنتيا بمختمف نتائج  والفصل السادسعرض نتائج الفرضيات  تناول: الفصل الخامس

 الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراسة الحالية، وختمت الباحثة ىذه الدراسة بتوصيات.

 .ختمف المراجع والمالحق التي اعتمدت عمييا الباحثةو في األخير تم عرض م
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 :اإلشكالية.1

والمجتمع  ، العربية بوجو عامجنبية و معات األلعاب االلكترونية في كثير من المجتانتشرت األ     

بأنواع مختمفة  البيوتو  األسواقأغرقت و  ،ونمت نموا ممحوظا ،كبيراالجزائري بوجو خاص انتشارا واسعا و 

فيي لم تعد حكرا عمى الصغار بل صارت ىوس الكثير من الشباب  المدارس، إلىدخمت منيا و 

 استحوذت عمى عقوليم و  طفال العديد من األ صبحت محط اىتمامأ بحيث ،والمراىقين وتعدى ذلك لمكبار

 المغامرة.الخيال و  ذلك  بجذبيم  بالرسوم و 

ن مثل أيرى  فاالتجاه األول لعاب االلكترونية،اتجاىين بارزين نحو األ يمكن رصدتقدم  ماففي ضوء      

اليو العديد من الدراسات أشارت  ىذا ماو  التعميمؤثر بفعالية ايجابية في التعمم و االلكترونية  ت لعابىذه األ

دراكية فيي تحفز الذكاء عند األطفال وتحسن مستوي الفيم لدييم. كما أنيا تطور الميارة اإل ،الحديثة

تنمي الذاكرة  ن ىذه األلعاب'' إ الجارودي'' ىذا ما أكدتو دراسة و  حيث أنيا تنسق العالقة بين يده وعينو

مثل ىذا النوع من األلعاب يسيم في التآلف و  المنطق.كما تطور حس المبادرة والتخطيط و  سرعة التفكير،و 

. )اليدلق، لغازالذكاء من خالل حل األحاجي واألنشط تو  االنتباه،التركيز و  زوتحف مع التقنيات الجديدة،

3102) 

يكتشف الطفل من  إذ ،كترونية مصدرا ميما لتعميم الطفلفترى أن األلعاب االل ''كريم عزة'' أما       

االلكترونية  أن الطفل أمام األلعاب الطفل بشكل لم يسبق لو مثيل كما و تشبع خيال ،خالليا الكثير

 (.3102) اليدلق، شاطا.نيصبح أكثر حيوية و 

 ري أن لأللعاب االلكترونية ايجابيات عدة منيا الترويح عن النفس في أوقات الفراغ.األنباكما يرى      

تساعد في تنمية  توسيع لتفكير الالعب وخيالو، حيث أن بعض األلعاب تحمل ألغازاً ن في المعب إكما 
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األصدقاء من خالل المعب باأللعاب متعددة  منافسة بينإيجابياتيا أيضا أنيا محط  العقل والبديية. ومن

 .ومعمومات حديثة الالعبين. كما أنيا قد تطمع الالعبين عمى أفكار جديدة

إن األلعاب اإللكترونية آثار سمبية كذلك عمى الطفل، خاصة ما إذا وصل  ما االتجاه الثاني يرىأ     

يرى البعض بأن ىذه السمبيات أشد أثرا وتأثيرا لكونيم  حبو لحد اليوس واإلدمان عمى ممارستيا، ومن ىنا

 في مرحمة عمرية حساسة يرسخ فييا العديد من األفكار والسموكيات.

 االلكترونية كانت السبب في بعض المآسي  األلعابفان ممارسة  األبحاثووفقا لمعديد من الدراسات و      

لوسائل  السيئضحايا االستعمال  لحاالتعاشو المجتمع الجزائري في اآلونة األخيرة تفاقما رىيبا  ىذا ماو  

الطفولة  حد وضع نياية لحياتيم في عز الخطيرة التي تؤدي بأصحابيا إلى األلعابوخاصة  اإلعالم

 . الشبابو 

األخيرة الثالثين عاما مسة و ارتبطت  خالل الخ األلعابن نتائج ىذه أوقد برىنت دراسة نورة السعد      

االعتداءات الخطيرة في العديد من بازدياد السموك العنيف وارتفاع معدل جرائم القتل واالغتصاب و 

 (3112)السعد،  المجتمعات

، بأن بعض األلعاب اإللكترونية تضاىي ''الكولونيل ديفغروسمان'' وفي ىذا السياق كذلك يقول      

. وكما ىو تحدي شخص آخر ووضع نياية لحياتو الوقت نسان مع مرورأعمال القتل التي تعمم اإل

يميمون إلى القتل ولكنيم يتعممونو من خالل أعمال العنف التي يتم  معروف فإن األطفال بطبيعتيم ال

)السعد،  من أنواع التسمية والمتعة عن طريق التمفزيون وأفالم وألعاب الفيديو. عرضيا بصفتيا نوعاً 

3112) 
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حيث أنيا وجدت  غير مألوفة،لجزائرية تعاني من مشكالت خطيرة أصبحت المدرسة اوفي ىذا السياق    

ى ى إلتتطمب تكتل جيود جماعة المدرسة والعمل ضمن فريق متكامل يسعنفسيا أمام تحديات رئيسية 

 رشاد المدرسيإليتحتم عمى مستشار التوجيو واومن المؤكد  أنو  التربويالنفسي و  تحقيق غايات اإلرشاد

يعمل عمى في ىذه المشكمة و  البحثرشاد والتوجيو المدرسي االطالع و إلكونو المسؤول األول عمى عممية ا

لمتقميل من وقائية لفائدة التالميذ  و  تحسيس التالميذ بمخاطر االنترنيت، وذلك بإعداد برامج إرشادية

ومرافقة الذين ىم أكثر عرضة لمخاطر االنترنيت بحكم وضعيم  اإلقبال عمى ممارسة األلعاب اإللكترونية

 األسري أو سموكا تيم أو تعامالتيم اليومية.

لعاب االلكترونية عمى األ لى مخاطرإراسات السابقة الذكر التي أشارت ومن خالل نتائج الد      

وزارة التربية الوطنية التعميمات المرسمة من قبل و  األطفال والمراىقين ومن خالل مختمف المناشير

تنفي تطبيق ذلك  في  وأتوعية والمتابعة النفسية لممتمدرسين ونظرا لغياب دراسات تؤكد بخصوص ال

 :فإن الباحثة تتساءل في ىذا السياقرشاد  ارسة الفعمية لمستشاري التوجيو واإلالمم

  اإللكترونية حسب ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب
 الجنس؟

  حسب ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية
 السن؟

  حسب ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية
 المؤسسات؟

  التي يقدميا المستشار لمتمميذ في كيفية في فعالية اإلرشادات  ذات داللة إحصائيةىل توجد فروق
 ؟تنظيم الوقت حسب المؤسسة 

 لة إحصائية بين درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب الىل توجد  فروق ذات د
 ؟ المؤسسة
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 بين النتائج المترتبة عن العممية التي قام بيا المستشار  ذات داللة إحصائية ىل توجد فروق

 لمتحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية باختالف المؤسسة؟

 في تأثير تدخالت مستشار التوجيو عمى التالميذ باختالف  ذات داللة إحصائية ىل توجد فروق

 الجنس؟

 الفرضيات:.2

 :في ضوء التساؤالت المطروحة

  داللة إحصائية بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب ىناك فروق ذات
 الجنس.

 .ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب السن 
  ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب

 المؤسسة.
 ق بين فعالية اإلرشادات التي يقدميا المستشار لمتمميذ في كيفية تنظيم الوقت حسب فرو  ىناك

 المؤسسة.
 لعاب فروق ذات داللة إحصائية بين طريقة تدخل المستشار في التحسيس من مخاطر األ ىناك

 اإللكترونية  حسب المؤسسة.

 فروق ذات دالة إحصائية بين درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب  ىناك
 .المؤسسة

 فروق بين النتائج المترتبة عن العممية التي قام بيا المستشار لمتحسيس من مخاطر األلعاب  ىناك
 .اإللكترونية حسب المؤسسة

 تالف الجنس.ال توجد فروق في تأثير تدخالت مستشار التوجيو عمى التالميذ باخ 
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 . أهداف الدراسة:3

 ىدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف عمى:

 .في الوسط المدرسي الجزائرياالطالع عمى واقع األلعاب االلكترونية  -

محاولة الوصول إلى الكشف عن مختمف الجوانب المحيطة بيذه الظاىرة قصد المساىمة في  -

 .التحسيس من مخاطر ىذه األلعاب االلكترونية

 . اإللكترونيةمعرفة الواقع الحقيقي آلليات المرافقة التي يحتاجيا التالميذ الذين يمارسون األلعاب  -

 معرفة دور المستشار في التدخل والتحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية. -

 معرفة مدى تأثير تدخالت المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية عمى التمميذ. -

جديدة لمطمبة المتخرجين مستقبال من خالل تطرقيم لموضوع دراستنا من جوانب لم  فتح آفاق -

 نتطرق إلييا.

 :.أهمية الدراسة4

حيث ، الدراسة تمس أحد مشاكل المدرسة الجزائرية وىو االستعمال السيئ لأللعاب االلكترونية     

خاصة لدى المتمدرس، ىذا الموضوع يستحوذ ىذا الموضوع عمى اىتمام المختصين في التربية والتعميم 

يستيدف خطورة التوجيو الكبير ليذا النوع من األنشطة الترفييية ومدى تأثيرىا الكبير عمى التالميذ فيي 

تعمل عمى صرف النظر عن النشاطات األخرى مثل الممارسة الرياضية لمنشاطات البدنية التي تمعب دورا 

 وائد جسمية ونفسية و تربويةكبيرا في حياة التمميذ لما تقدمو من ف

إضافة إلى أن دراسة مثل ىذه الظواىر وأثرىا عمى السموك يجعمنا أكثر تحكما في الظاىرة مما      

يساعد في التخفيف من حدتيا وتوسع انتشارىا. الشيء الذي يستوجب وضع آلية مرافقة نفسية وتربوية من 
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لمتالميذ الذين أصبحوا اشد انجذاب ومتيورين في طرف مستشاري التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

 استعمال ىذه األلعاب االلكترونية.

 :. تحديد مصطمحات البحث وتعريفها إجرائيا5

 :ىي جميع أنواع األلعاب المتوافرة عمى ىيئات إلكترونية، والتي تشمل  األلعاب اإللكترونية

 .الذكيةألعاب الحاسب، ألعاب اإلنترنت، ألعاب اليواتف النقالة 

  :ىي الخدمة النفسية التي يقدميا مستشار التوجيو في إطار مدة زمنية محددة.المرافقة النفسية 

  :ىي مرحمة ما بين مرحمة االبتدائية وبين مرحمة الثانوية، يمتحق بيا مرحمة التعميم المتوسط

ل الناجح فييا التمميذ بعد حصولو عمى شيادة إتمام الدراسة االبتدائية مدتيا أربع سنوات يحص

 عمى شيادة إتمام الدراسة المتوسطة.

 :ىم التالميذ الذين يزاولون دراستيم في مرحمة التعميم المتوسط تالميذ التعميم المتوسط 

 :ميام وذلك ىو الشخص الذي أسندت إليو مجموعة من ال مستشار التوجيه المدرسي والمهني
 تخصصو.من أجل مساعدة التمميذ تبعا لمؤىمو العممي أو 

 



 

 الفصل الثاني

 ) المرافقة النفسية في إطار عمل مستشار التوجيه(

 المرافقة النفسية.1

 عريف المرافقة النفسية.ت 
  المرافقة النفسية.محاور تحقيق 
 .خصائص المرافق 

 التوجيه واإلرشاد المدرسي.2

 تعريف التوجيه واإلرشاد المدرسي 
 العملية اإلرشادية 

 التعليم المتوسطالخدمات اإلرشادية في مرحلة .3

 تعريف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 
 تعريف التعليم المتوسط 
 مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني في مرحلة التعليم المتوسط 
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 تمهيد:

بما أن مرحمة التعميم المتوسط مرحمة ميمة ولكونيا تتزامن مع مرحمة المراىقة، حيث يتأثر النمو في      

ىذه المرحمة بعوامل كثيرة يستمزم إحاطتيا بوسائل الوقاية والعناية والتوجيو واإلرشاد حيث يقوم مستشار 

واإلرشاد لصالح التمميذ لمساعدتو عمى  التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بتنظيم أنشطة وخدمات التوجيو

بناء مشروعو الدراسي والميني مع تحقيق االستقرار النفسي من بين ىذه الخدمات المرافقة النفسية التي 

لمقضاء عمى العديد من  حيث يستوجب أخذىا بعين االعتبار محور ىام داخل العممية التربوية،تشكل 

 ة التربوية.التي تواجو العممي الصعوباتالمشاكل و 

 المرافقة النفسية: .1

 تعريف المرافقة النفسية: .1.1

إن المفيوم األولي والقاعدي لممرافقة يعني السير معا في اتجاه محدد وفق قيمة رمزية تمثل ىذه      

 Leالقيمة تدحض أولوية وأسبقية المرافق بل تجعمو ثانويا أمام الشخص المرافق، إضافة إلى التقاسم 

Partage  أن أبعاد العالقة ليذه العممية أىم من أبعادىا اإلجرائية وعميو فإن المرافقة تقوم أساسا اعتبار

رشاده ودلو لتحقيق ذلك بنفسو.  عمى ىدف بغية الوصول إليو ولكن مبدأ ىدي المرافق وا 

)Mêla  :4002 , p351( 

يساعدنا في حل يرى أن المرافقة عبارة عن الحصول عمى شخص    تعريف عبد الحميم منسي وآخرون5  

 (.5621 3002منسي،المشاكل لم نكن قادرين عمى حميا بمفردنا. )
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ىي مجموع الخدمات التي تقدم لألفراد بيدف مساعدتيم عمى إدراك   تعريف سعدون الحمبوسي وآخرون5

مكانياتيم وميوليم ودوافعيم ومشاكميم الذاتية والظروف البيئية واكتساب القدرة عمى حل  قابميتيم وا 

مشكالت التي تواجييم وتحقيق حالة التوافق النفسي مع الذات والتوافق االجتماعي مع اآلخرين بيدف ال

 (.533 3003التواصل الى أقصى ما تسمح بو إمكانياتيم من نمو وتطور. )الحمبوسي،

 تعريف طو عبد العظيم حسين5

ىي عممية بناءة تستيدف مساعدة الفرد في ان يفيم ذاتو ويعرف خبراتو ويحدد مشكالتو وينمي      

5 3002لحل مشكالتو في ضوء معرفتو وتدريبو كي يصل إلى تحقيق أىدافو المأمولة )حسين، إمكانياتو 

61.) 

يا تقديم المساعدة من خالل التعاريف السابقة الذكر نستنج إن المرافقة عممية منظمة يتم من خالل     

لمفرد وذلك من خالل معرفتو لذاتو ومعرفة اختيار ما يناسبو بيدفو تحديد مشروعو الشخصي 

المرافقة ترتكز أساسا عمى األخذ بيد التمميذ لمساعدتو عمى تصور بناء وتحقيق مشروعو .المستقبمي

بعين االعتبار استعداداتو وقدراتو مع األخذ  المدرسي والميني، وىذا من خالل مرافقتو طيمة مساره الدراسي

 وعميو فان عممية المرافقة تسعى إلى تحقيق مجموعة من األىداف أىميا5 وميوالتو وطموحاتو المستقبمية،

 .تقديم المساعدة لمطالب من اجل تخطي مشكالتو أثناء التكوين ومشكالتو الشخصية 

 تدعيم الدعم والنصائح واإلرشادات. خمق جو من الثقة وبناء عالقة بين الفرد والمرافق من خالل 

  العمل عمى إرشاد الطالب من جميع النواحي األخالقية وذلك لخمق فرد بناء لو دور في بناء

 المجتمع.
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 . محاور تحقيق المرافقة النفسية:1.1

يحتاج اإلنسان في مختمف مراحمو العمرية لممساعدة في حل بعض مشكالتو وخاصة  أ. التوجيه:

الذين يعانون صعوبات في التمدرس كالرسوب، التسرب، انتشار اآلفات االجتماعية، فئة الطالب 

االستعمال السيئ لأللعاب اإللكترونية والتي تؤثر عمى سموكياتيم وىذا يستدعي استراتيجيات لمتغمب 

 .عميو ومن بينيا مرافقة الطالب الذي يتعامل مع ىذه األلعاب وذلك بتوجييو التوجيو النفسي الصحيح

دىما الموجو واآلخر حفاعل قيادية بين طرفين أو أكثر أوالتوجيو يعرفو ولسن5 عمى أنو عممية ت     

( بما التمميذالموجو وتستيدف التعاون عمى استقصاء طبيعة الموقف بقصد تبيين نواحيو، تعريف الموجو)

االستفادة منيا، وكذلك  لديو من قدرات واستعدادات وبما يتوافر في البيئة من إمكانات وفرص وكيفية

بقصد التوصل إلى معرفة أمثل الحمول الممكنة بغرض معاونو الموجو عمى مساعدة نفسو باختيار الحل 

 .(51 3002)زيدان، شواقفة،  .الذي يالئمو واالضطالع بمسؤولية تنفيذه

مو ىو أسموب يقوم بدراسة وفيم وتفسير وتقييم السموك وتعدي اإلرشاد النفسي  ب. اإلرشاد النفسي:

وتقنية فنية يستعمميا المحيطين بالتمميذ لتحقيق األىداف المسطرة وعمى رأسيا النجاح وتحسن المستوى 

 5 3005 ،المعروفية الخدمات اإلرشادية. )وذلك عن طريق نماذج مختمفة في ممارسة العممية أثناء تأد

66.) 

يتم فييا التفاعل بين المرشد والمسترشد بيدف ( اإلرشاد النفسي بأنو عممية 6411عرف )بموتشر، و      

 (.536 3004 توضيح الذات لدى المسترشد والبيئة المحيطة بو وأىدافو المستقبمية )أبو زعيزع،

و الفرد نحو فيم أفضل لممشكالت ويعرفو "وبستر" بأنو ممارسة خدمة مينية صممت لتوجي     

 .(560 3004حديثة )الخطيب، اإلمكانيات باستخدام مبادئ وطرق عمم النفس الو 
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كما ييتم اإلرشاد النفسي بشخصية التمميذ ككل في الوقت الذي يسعى إلى توجييو في حل بعض      

مشكالتو االنفعالية، وتخفيف االضطراب النفسي الذي يعاني منو. إذا فإنو يستيدف في النياية من تمكين 

مة التي يمر بيا من الناحية النفسية والفسيولوجية التمميذ من فيم أفضل لنفسو، وتوعيتو بطبيعة المرح

ومتطمبات ىذه المرحمة بما يساعد الطالب عمى تحقيق التوافق النفسي والتكيف السوي مع ذاتو والتفاعل 

اإليجابي مع اآلخرين واكتساب وجيات نظر صحيحة نحو الحياة والناس. والوصول إلى النمو المتناسق 

 .لمجوانب المتعددة لشخصيتو

بما ان الخدمات اإلرشادية تعتبر ضرورية في ىذا الجانب فإننا ارتأينا التطرق إلى أىم مجاالت       

 5اإلرشاد التي نراىا تخدم ىذا الموضوع

يمكن تعريف اإلرشاد التربوي بأنيا تمك العممية المنظمة والمخطط ليا لمساعدة اإلرشاد التربوي:  .6

تيم التي تقمل من عممية التعميم والتقميل من فعاليتيا، الطمبة عمى مواجية صعوباتيم ومشكال

ومساعدة ىؤالء الطمبة لمتخمص من مشكالتيم والسيطرة عمييا، وتتعدى ىذه العممية اإلرشادية 

 ،صيادة) لتشمل التعرف عمى المشكالت التي يعاني منيا الطمبة في األسرة والشارع وداخل القسم

30605 32.) 

سموك الطالب ومساعدتيم في  حقيق النجاح تربويا، ويتطمب ىذا معرفة وفيميعرف أيضا ىو تو      

السميم لنوع الدراسة والمناىج المستقبمية، وتنمية شخصية الطالب من جميع جوانبيا )أبو زعيزع،  اراالختي

3004 5201.) 

الخدمات والبرامج التي يعدىا ويقدميا المرشد الطالبي ( بأنو الجيود و 6433محمد توفيق )ويعرفو      

لتالميذ المدارس عمى اختالف مستوياتيم بقصد تحقيق أىداف التربية الحديثة، وتنمية شخصية الطالب 
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إلى أقصى حد ممكن ومساعدتيم لالستفادة من الفرص والخبرات المدرسية إلى أقصى حد تسمح بو 

 (.5626 3062)النوايسيو، قدراتيم واستعداداتيم المختمفة 

إن إرشاد المراىقين ىو عممية المساعدة في رعاية وتوجيو نمو المراىق نفسيا إرشاد المراهقة:  .3

إلى  طالبوتربويا ومينيا واجتماعيا، والمساعدة في حل مشكالتيم اليومية بحيث ييدف إرشاد ال

ل مستوى ممكن من وتوافق سوي شامل وتحقيق أفض مساعدتيم لتحقيق نمو سميم متكامل،

الصحة النفسية، والتالميذ في مرحمة التعميم المتوسط يمرون بمرحمة انتقالية من مرحمة الالنضج 

في الطفولة إلى النضج، لذلك بتميز التالميذ بخصائص نمو ىامة ومشكالت توافقية وىذا يقتضي 

، ىي فترة توتر تتخمميا سنة فما فوق 63الحديث عن فترة المراىقة التي تبدأ في ىذه المرحمة من 

والصراعات والقمق  واإلحاطاتاألزمات النفسية والتغيرات الفيزيولوجية، وتسودىا المعاناة 

والمشاكل إلي تنشأ جراء تعرض المراىق لضغوطات من األسرة، المدرسة، المجتمع، لكنيا في 

 التوازن النفسي.النياية تعتبر مرحمة لحقيق الذات ونمو الشخصية وصقميا وبالتالي تحقيق 

بما أن موضوع بحثنا يمس تالميذ التعميم المتوسط  )المراىقين( فإن خدمات إرشاد المراىقين، يجب و      

تحممو من تغيرات وقادرين  أن توكل إلى أشخاص عمى دراية كافية بفترة المراىقة وخاصة عند بدايتيا بما

الخدمات اإلرشادية التنموية والوقائية وتييئة البيئة أيضا عمى فيم المراىق، ويكون االىتمام موجيا إلى 

الصالحة التي ينمو فييا التمميذ، وتوفير المناخ المالئم لنمو الشخصية السوية ومساعدتو عمى فيم النفس 

وتقبل الذات وتقبل تغيرات النمو ويجب عمى الوالدين والمعممين والمرشدين النفسانيين أن يقدروا دورىم 

 (.532 3060 ،صيادةتنمية مفيوم الذات الموجب  ) اليام في نمو

يعتبر استثمار وقت الفراغ من األسباب اليامة التي تؤثر عمى نمو إرشاد وقت الفراغ:  .2

الشخصية، كما يعتبر من المشاكل اليامة التي تولييا المؤسسات القدر الكبير من العناية 
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ارة اإليجابية، وفي نفس الوقت يساعد عمى واالىتمام، ألنو يساىم في اكتساب الفرد الخبرات الس

 نمو شخصيتو واكتساب العديد من الفوائد الخمقية والصحية والبدنية.

وقد اىتم اإلرشاد النفسي بوقت الفراغ حيث عمل عمى تنظيم واستغالل وقت الفراغ الحر الذي ال      

رشاديا وىو طريقة يحتاجو الفرد لكسب عيشو، واستخدام نشاط وقت الفراغ في عممية اإلر  شاد تشخيصيا وا 

5 3005ممتازة خفيفة الظل بالنسبة لمعمالء الذين ال يحبون اإلرشاد في عياداتيم أو مراكزىم )الداىري، 

251.) 

إن مشكمة التالميذ ىي جيميم عن كيفية تسيير وقت فراغيم ليذا يحتاجون إلى اإلرشاد بيذا الشأن      

إلى سموك موجو ليمأل قضية الوقت في األمور اإليجابية وحتى ينصرف حتى يتسنى ليم تسطير برنامج لت

 عود بالنفع وذلك لعدة اعتبارات أىميا5يبنشاط مخطط 

 إن وقت الفراغ ليس وقت ليو بل إنو سموك جاد.

ن حسن تنظيمو وشغمو يؤدي الى الراحة النفسية.  إن وقت الفراغ ضروري لمراحة وا 

مدى تقدم وتحسن الطالب الذي تم إرشاده ومرافقتو، وىي متابعة  يقصد بالمتابعة تتبعالمتابعة:  . ت

منظمة لما تم إنجازه أثناء عممية المرافقة، مثل ما اتخذ من قرارات وما اختير من حمول، أي أن 

 موضوعيا ىو ماذا بعد عممية اإلرشاد والمرافقة.

تيدف إلى التأكيد من استمرار تقدم ويجب أن نعرف أن المتابعة جزء ال يتجزأ من عممية المرافقة، و      

الطالب وتممس أي فرص أكثر لممساعدة وتحديد مدى وأثر وقيمة ونجاح عممية المرافقة، وتحديد نسبة 

 .(542 3060، صيادةالتقدم، ومدى استفادتو من الخبرات السابقة ) 
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 خصائص المرافق: .1.1

 ف عن ذاتو وأن يعي قدراتو كشف الذات فيم الذات أي أن يساعد المرافق التمميذ عمى الكش

 واستعداداتو وأىدافو.

  المواجية والمقصود بذلك إظيار التناقضات في سموك المتعمم سواء كانت شعورية أو عاطفية أو

 عقمية.

 ،ميارات الحضور أي االنتباه واإلصغاء لما يقولو المتعمم وأن يكون متواصال جيدا معو. )العزة 

30025 20-26). 

  ومعرفة كيفية بناء أنشطة وتبسيط المعرفة وتقديميا لممتعمم في القالب الخاص ميارة في التوصل

 المميز لكل متعمم، وتحسيس الطالب بأن المرافق ييتم بو بشكل خاص ومميز.

 وكذلكوالجماعية شكالت الفردية الخبرة الفنية والسموكية لممرافق وقدرتو عمى التفاوض وحل الم 

 (.51850 300 مدى قابمية االستماع والتعاطف والتحكم في العمميات اإلرشادية)عدس،

 التوجيه واإلرشاد المدرسي: .1

 تعريف التوجيه واإلرشاد المدرسي: .1.1

5 إلى أن مفيوم التوجيو يستخدم لمداللة عمى ما يقدم من نصائح، أو معمومات Milnerفيشر ميمنر      

 .(534 3003من تحديد الخيارات واتخاذ القرارات ) حمدي، أبو طالب، لألفراد بطريقة برمجة تمكنيم، 

5 فيعتبره نشاطا تربويا ييدف إلى مساعدة الطمبة، عمى اختيار Kelly Trumanيعرفو ترومان كمي      

 (.5331 3003المقررات الدراسية، وعمى التوافق مع المشكالت المدرسية )الحمبوسي، 
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ىو عممية توجيو التالميذ والطمبة إلى اختيار الدراسة المالئمة ليم والتغمب  يعرفو أحمد زكي بدوي5     

 (.535 فنطازي عمى الصعوبات التي تعترضيم في دراستيم أو حياتيم المدرسية بوجو عام )

ىو مجموع الخدمات التي تقدم لمطمبة بيدف مساعدتيم عمى   يعرفو سعدون سممان والكبيسي والتميمي5

دراك الظروف البيئية المختمفة إدراك قابميتي مكانياتيم وميوليم ودوافعيم ومشاكميم بصورة واقعية وا  م وا 

إلمكانيات الذاتية والظروف البيئية واكتساب القدرة مع والعمل عمى تحديد أىدافيم بالشكل الذي يتناسب 

االجتماعي مع اآلخرين عمى حل المشكالت التي تواجييم وتحقيق حالة التوافق النفسي مع الذات والتوافق 

 (.531 فنطازيبيدف التوصل إلى أقصى ما تسمح بو إمكاناتيم من نمو وتطور وتكامل )

من خالل التعاريف السابقة لمتوجيو وإلرشاد المدرسي والميني يتضح لنا بأنو عممية مخططة ومنظمة      

و وحل مشكالتو في ضوء معرفتو تيدف إلى مساعدة المتعمم عمى فيم ذاتو ومعرفة قدرتو وتنمية إمكانيت

ورغبتو وتعميمو وتدريبو وفي إطار من التعاليم اإلسالمية السمحة لكي يصل إلى تحقيق أىدافو تحقيق 

 توافقو النفسي واالجتماعي والتربوي والميني.

 خدمات اإلرشاد المدرسي:.1.1

 ، ومن أىميا5يقدم اإلرشاد المدرسي مجموعة من الخدمات لتحقيق أىدافو ووظائفو      

  خدمات تتعمق بتعريف الطالب إمكاناتو وقدراتو وميولو وسماتو الشخصية من خالل نتائج

 االختبارات النفسية والمقابالت الشخصية.

  خدمات المعمومات5 وتتمثل في تعريف الطالب بالجامعات والمؤسسات التعميمية ومراكز التدريب

يده بالمعمومات وشروط القبول الخاصة بيا، حتى المتاحة، أي تبصيره بالفرص التعميمية وتزو 

 يكون قادرا عمى تحديد مستقبمو.
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  خدمات الكشف المبكر عن سوء التوافق المدرسي، ومن ثم العمل عمى عالجيا مثل مشكمة عدم

 االنضباط وغيرىا.

 .الخدمات اإلرشادية التي تقدم لممتفوقين وتشمل التعرف عمييم، ورعايتيم وتنمية قدراتيم 

  خدمات التكيف مع الجو المدرسي5 وتشمل خدمات توجيو الطالب الجدد وخدمات تعريف الطالب

-5631 3003بأىمية التعميم وخدمات تعريف الطالب بطرق الدراسة الصحيحة )المشاقبة، 

632). 

 العممية اإلرشادية:.1.1

الفنية التي تقوم عمى األسس  ( إلى العمميةCounseling Opération)يشير مفيوم العممية اإلرشادية       

والمسممات العممية والنظرية لإلرشاد النفسي، وىي تتبع إجراءات أساسية تسير وفق خطوات محددة 

تتضمن5 اإلعداد لمعممية اإلرشادية وتكوين العالقة اإلرشادية، وتحديد األىداف اإلرشادية، وتحديد 

موك، واتخاذ القرارات وحل المشكالت، والتقييم المشكمة، ووضع خطة عالجية تقوم عمى تعديل وتغيير س

 (.5335 3004النيائي لمعممية وأخيرا اإلنياء والمتابعة )أبو زعيزع، 

تعرف العممية اإلرشادية بأنيا مجموعة من الخطوات المينية المتتابعة التي يسمكيا المرشد بيدف      

واستغالليا، وذلك لتحقيق التكيف مع ذاتو مساعدة المسترشد عمى فيم نفسو ومشكالتو، وتنمية قدراتو 

والعالم الخارجي. ويعد اإلرشاد عممية تعمم، وعممية مساعدة مرنة في محتواىا وطبيعتيا، وتشتمل ىذه 

العممية عمى اإلجراءات والتفاعالت التي تتم بين المرشد والمسترشد منذ الجمسة األولى وحتى إنياء 

 (.525 3062د أو باإلحالة )عجوة، اإلرشاد إما بتحقيق أىداف المسترش

تبدأ العممية اإلرشادية بالتحضير واإلعداد وجمع البيانات لتشخيص وتحديد مشكمة المسترشد لتبصير      

ذاتو وتحديد أىدافو التي يريد تحقيقيا خالل عممية اإلرشاد، وكذلك من واجب المرشد مساعدة المسترشد 
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عمى االستبصار، ليدرك قدراتو وأسباب مشكالتو التي يعاني منيا، عمى خفض توتره النفسي لزيادة قدرتو 

  .وصوال إلى تقويم العممية اإلرشادية عن طريق مدى التحسن الذي حققو المسترشد لمتكيف المطموب

تعرف العممية اإلرشادية عمى أنيا "عالقة بين المرشد والمسترشد تقوم عمى الثقة واالحترام بيدف      

 ( .560 3004)العزة،  وي قدرات الفرد ليتكيف مع محيطو الذي يعيش فيإحداث تغير ف

ويعرفيا محمد أحمد سعفان5 " أنيا الخطوات المتتابعة التي يتم من خالليا تقديم خدمات اإلرشاد      

 (.553 3005النفسي من المرشد إلى المسترشد )سعفان، 

رشادية ىي مجموعة من الخطوات المتتابعة التي من خالل التعريفات السابقة يتضح أن العممية اإل     

يتم من خالليا تقديم خدمات اإلرشاد النفسي من المرشد النفسي إلى المسترشد لتحقيق الوصول إلى 

وعادة المسؤول األول عن العممية اإلرشادية في المؤسسة التعميمية ىو مستشار التوجيو  أىداف اإلرشاد.

ن اختصاصو يرتبط أساسا في مؤسستو التعميمية سواء كانوا أسوياء أو ممن واإلرشاد المدرسي والميني، وا

 يواجيون مشكالت في حياتيم اليومية.

 الخدمات اإلرشادية في مرحمة التعميم المتوسط:.1

تتميز ىذه المرحمة بالنمو العقمي وبروز العمميات العقمية والتفكير المجرد ومن ثم فإن التمميذ في ىذه      

يستطيع أن يتحمل المسؤولية عن سموكو وبالتالي فإن الخدمات اإلرشادية يجب أن تأخذ في  المرحمة

إلى تقديم المساعدة وتقديم التوجيو  إلى مساعدة التمميذ ويسعى مستشار التوجيو، اعتبارىا تفرد الفرد

 وجيو5الصحيح لو لكونو ىو المسؤول األول في العممية اإلرشادية فيما لي تعريف لمستشار الت
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 .تعريف مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني:1.1

يعرف مستشار التوجيو عمى أنو عضو في الفريق التربوي يعين في المؤسسات التعميم الثانوي عن      

طريق مسابقة توظيف حامل لشاىدة ليسانس في عمم النفس، عموم تربة، ويشرف عمى مقاطعة تشمل عدة 

 (.523 3004 ،فنطازيالمتوسطات التابعة ليا. )و  عني بيامؤسسات الثانوية الم

 الرابطة األمريكية لممرشدين5

فتعرف المرشد في المؤسسة التعميمية عمى انو الميني الذي يقع عميو عبء مساعدة كل الطمبة      

 (.564 6442ومقابمة احتياجات نموىم وما يصادفونو من مشاكل. )القذافي، 

يمكنو تعريف مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني بأنو شخص يمتمك المعرفة وفي األخير      

والتدريب عمى مساعدة األفراد في تحقيق توافقيم النفسي ويتميز بالقدرة عمى كشف الذات يقدم مساعدة 

 لمتالميذ ألجل5

 .تعديل سموكياتيم غير المقبولة أو المحرفة والخاطئة 

 تجاه أنفسيم وتجاه محيطيم. تبني مواقف أكثر إيجابية 

  التعميمية والحياة ككل.-تغيير نظرتيم إلى العممية التعميمية 

 تعريف التعميم المتوسط: .1.1

تعريف وزارة التربية الوطنية5 يشكل التعميم المتوسط المرحمة األخيرة من التعميم اإللزامي، يضمن      

الكفاءات األساسية والضرورية ليم باكتساب المعارف و ميذ يسمح التعميم األساسي تعميما مشتركا لكل التال

لمواصمة الدراسة في المستوى األعمى أو االلتحاق بالتعميم والتكوين المينيين أو المشاركة في حياة 

( سنوات في المتوسطات وتتوج نياية التمدرس في 2المجتمع. يمنح التعميم المتوسط الذي يستغرق )
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ائي يخول الحق في الحصول عمى شيادة تدعى "شيادة التعميم المتوسط " التعميم المتوسط بامتحان ني

يوجو تالميذ السنة الرابعة متوسط من التعميم المتوسط الناجحون إلى التعميم الثانوي العام والتكنولوجي أو 

ذ غير إلى التعميم الميني وذلك حسب رغباتيم ووفقا لممقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيو يمكن التالمي

ما بالحياة العممية إذا بمغوا سن ) -03( سنة كاممة )قانون رقم 61الناجحين االلتحاق بالتكوين الميني وا 

 (.3003يناير  532 02

لكل التالميذ، يسمح ليم باكتساب المعارف والكفاءات  ىو ذلك التعميم الذي يضمن تعميما مشتركا   

وى الالحق أو االلتحاق بالتعميم أو المشاركة في حياة األساسية الضرورية لمواصمة الدراسة في المست

 المجتمع وىو تعميم ييدف أساسا إلى تمبية الحاجات التربوية األساسية.

 .مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني في مرحمة التعميم المتوسط:1.1

 يقوم اإلرشاد المدرسي في مرحمة التعميم المتوسط عمى محورين ىامين5

 المدرسي والمهني:اإلعالم  - أ

تزويد التمميذ بمعمومات عن مختمف المسارات المدرسية والمينية المتوفرة في  وىو ييدف إلى      

لى مساعدة كل تمميذ عمى تحضير توجييو وفقا الستعداداتو، وقدراتو،  المحيط االجتماعي واالقتصادي وا 

رشاد المدرسي والميني باستغالل أمسية يوم ورغباتو، ومتطمبات المجتمع. لذلك يكمف مستشار التوجيو واإل

الثالثاء من أجل برمجة وتقديم حصص إعالمية لفائدة تالميذ السنة األولى متوسط عمى مستوى كل أفواج 

المقاطعة ساعة واحدة لكل فوج تربوي أو فوجين عمى األكثر في حالة كبر المقاطعة وارتفاع عدد أفواج 

 السنة األولى في نفس المتوسطة.

 المتابعة والمرافقة النفسية والسموكية لمتمميذ: -ب
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وىي تيدف إلى إكسابو شخصية سوية، تساعده عمى التكيف مع محيطو المدرسي الجديد، وعمى 

التحصيل الدراسي الجيد وتنمية تربية االختيارات لديو. ولضمان استمرارية العممية اإلرشادية في 

التربية الوطنية إنشاء لجنة اإلرشاد والمتابعة في كل متوسطة مرحمة التعميم المتوسط، قررت وزارة 

أوت  34يشرف عمييا وينسق بين أعضائيا مستشار التوجيو واإلرشاد بالمقاطعة )منشور وزاري، 

 (. 5323 رقم3062

 الخالصة:

يذ، مثل تيدف الخدمات النفسية إلى التخطيط لتنمية السمات النفسية المسؤولة عن التفوق عند التالم     

الثقة بالنفس، الدافعية، المثابرة، مفيوم الذات وغيرىا. والمرافقة النفسية ىي ليست عممية معزولة وليست 

اء محتوى بمضمون عرضية إنما ىي أسموب وفعل يعني ىذا تحديد أىداف ووسائل وفنيات ثم بن

مان والمكان يستند إلى بيداغوجي اإلعالم واإلرشاد. جميع ىذه العناصر ىي نشاط مبرمج في الز سيكو 

 .خمفيات نظرية مستوحاة من عمم النفس النمو ومن نظريات التعمم ونظريات اإلرشاد

 

 

 
 



 

 الفصل الثالث
 ) األلعاب اإللكترونية(

 تمهيد

 ماهية األلعاب اإللكترونية..1

 ظهور ونشأة األلعاب اإللكترونية 
 تعريف المعب 
  تعريف األلعاب اإللكترونية 

 . أنواع ومجاالت األلعاب اإللكترونية2

 أنواع األلعاب اإللكتروني 
  مجاالت األلعاب اإللكترونية 
 األلعاب اإللكترونية تصنيف 
  اقع األلعاب اإللكترونيةو 

 . تأثير األلعاب اإللكترونية3

 اآلثار اإليجابية لأللعاب اإللكترونية 
 اآلثار السمبية لأللعاب اإللكترونية 

 خالصة



 

 الفصل الرابع

() اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية  

 .الدراسة االستطالعية1

 العيةطتساؤالت الدراسة االست 
 ةالهدف من الدراسة االستطالعي 
 العينة ومواصفاتها 
 أدوات الدراسة االستطالعية 

 الدراسة األساسية .2

 منهج الدراسة 
  الجغرافي والزمني للدراسة المجال 
  المعاينة ومواصفات العينة األساسيةطريقة 
 أدوات الدراسة األساسية 
 األساليب اإلحصائية 
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 الدراسة االستطالعية:. 1

تعتبر الدراسة االستطالعية مرحمة ىامة في البحث العممي فيي مرحمة أولية تسبق الدراسة      

اإلجرائية حيث تمكنو من األساسية، فالدراسة االستطالعية تعد المنطمق الذي يبدأ بو الباحث دراستو 

التعرف أكثر عمى مشكمة الدراسة وصياغة فروضيا، وكذلك  تيدف إلى استكشاف المكان والمجتمع 

 ((Dia & Duponnois, 2010: 231  المستيدفان وكذا تحديد التقنيات والمقاربات المستخدمة .

 تساؤالت الدراسة االستطالعية: .1.1

  اإللكترونية'' المعد من قبل الباحثة بخصائص سيكومترية جيدة ىل يتميز مقياس '' األلعاب

 تمكنو من االعتماد عميو في دراستو األساسية؟

  ىل يتميز مقياس '' المرافقة النفسية'' المعد من قبل الباحثة بصدق التكوين الفرضي) صدق

 البناء(

 . اليدؼ مف الدراسة االستطالعية:2.1

يمكن استخداميا في الدراسة األساسية من حيث مدى وضوح التحقق من صالحية األدوات التي  . أ

 عباراتيا وسالمة تعميماتيا أي صدقيا وثباتيا.

اإلطالع عمى ميدان البحث والتحقق من إمكانية اإلجراء التطبيقي من حيث توفر العينة مع  . ب

مكانية االتصال بيا.  مراعاة في ذلك الخصائص المطموبة وا 

 أدوات الدراسة. معرفة الزمن المناسب لتطبيق . ت

 التأكد من توفر متغيرات الدراسة في المجتمع. . ث
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  العينة كمكاصفاتيا: .3.1

( تمميذا وتمميذة تم اختيارىم من بين تالميذ التعميم 30قامت الباحثة باختيار عينة قواميا ثالثون )     

قسمين كما ىو  المتوسط مستوى سنة ثانية بمتوسطة الشييد عتو عابد تم اختيارىم بطريقة عشوائية من

 موضح في الشكل التالي:

 حسب القسـ: . أ

 (: تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب القسـ:01الجدكؿ رقـ )

 المجمكع 2ـ2 1ـ2 القسـ

 30 15 15 العدد

 %100 %50 %50 النسبة المئكية

لمجتمع تالميذ السنة يمثل الجدول أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية حسب القسم بالنسبة      

بنسبة   ثانية متوسط بالمتوسطة المعينة بالدراسة حيث أن عدد التالميذ كان متساويا في القسمين

(50%.) 
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 (: تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب القسـ01) شكؿ

 

 يمثل الجدول التالي توزيع الدراسة االستطالعية حسب متغير الجنس: ب. حسب الجنس:

 (: تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس.02)جدكؿ رقـ 

 المجمكع ذككر إناث الجنس

 30 15 15 العدد

 %100 %50 %50 النسبة المئكية

( %50أنثى بنسبة  15( أن عدد إناث عينة الدراسة االستطالعية )02يتضح من الجدول رقم )     

 يوضحو المخطط التالي: (، ىذا ما%50ذكر بنسبة  15متساوي مع عدد الذكور فييا )
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 تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس. (:02)شكؿ

 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة حسب السن: حسب السف: . ج

 ( يمثؿ تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السف.03جدكؿ رقـ )

 المجمكع فما فكؽ 14مف  13إلى  11مف  السف )سنة(

 30 9 21 العدد

 100% 30% 70% النسبة المئكية

( والمخطط أدناه أن غالبية أفراد عينة الدراسة االستطالعية تتراوح 03يتضح من الجدول رقم)     

يقابل عدد التالميذ الذين   %30، فيما نجد ما نسبتو %70سنة أي ما نسبتو 13إلى  11أعمارىم من 

 فما فوق. 14تتراوح أعمارىم من 

 



 الفصل الرابع )اإلجراءات والتطبيقات(                                                       
 

 

53 

 

 تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السف.(: 03شكؿ رقـ )

 يمثل الجدول التالي توزيع العينة حسب عمل األب. د. حسب عمؿ األب:

 (: تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب عمؿ األب.04جدكؿ رقـ )

 المجمكع ال يعمؿ يعمؿ عمؿ األب

 30 4 26 العدد

 %100 %13 %87 النسبة المئكية

تمميذ أي بنسبة  26( أن عدد التالميذ الذين آباءىم موظفون 04الجدول رقم ) يتضح من خالل     

وىذا ما يوضحو   %13أي بنسبة  4فيما نجد عدد التالميذ الذين آباءىم غير موظفين عددىم  87%

 الشكل التالي:
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 (: تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب عمؿ األب.04شكؿ )

 التالي توزيع العينة حسب عمل األم. يمثل الجدول ق. حسب عمؿ األـ:

 (: تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب عمؿ األـ.05جدكؿ رقـ )

 المجمكع ال تعمؿ تعمؿ عمؿ األـ

 30 19 11 العدد

 %100 %63 %37 النسبة المئكية

أي بنسبة تمميذ  11( أن عدد التالميذ الذين أمياتيم موظفات بمغ 05يتضح من خالل الجدول رقم )     

وىذا ما يوضحو   %63أي بنسبة  19فيما نجد عدد التالميذ الذين أمياتيم بدون عمل عددىم  37%

 الشكل التالي:
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 (: تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب عمؿ األـ05)شكؿ 

 حسب تريتب التمميذ بيف إخكتو: ك.

 التمميذ بيف إخكتو(: تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب ترتيب 06جدكؿ رقـ )

 المجمكع الثالث الثاني األكؿ الترتيب

 30 6 12 12 العدد

 %100 %20 %40 %40 النسبة المئكية

( أن التالميذ الذين ترتيبيم األول بين اإلخوة متساو مع الترتيب الثاني 06يتضح من خالل الجدول )     

أي  6وعدد التالميذ الذين ترتيبيم األخير كان عددىم   %40أي بنسبة  12بين اإلخوة حيث بمغ عددىم 

 وىذا ما يوضحو المخطط التالي: % 20بنسبة 

 

 : تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب التريب بيف اإلخكة.(06)شكؿ 



 الفصل الرابع )اإلجراءات والتطبيقات(                                                       
 

 

56 

 الدراسة االستطالعية: ت. أدكا4.1

 :مقياسمت أداتا الدراسة في كل من تمث     

 األلعاب اإللكترونية. مقياس 

 المرافقة النفسية. مقياس 

 المرافقة النفسية: مقياس .1.4.1

 مقياسبعد االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت المرافقة النفسية لمتالميذ، قامت الباحثة ببناء      

ألساسية، وألجل ىذا قدم لمتالميذ بغية التحقق من  صالحيتو لالستخدام في الدراسة ايالمرافقة النفسية 

قامت الباحثة بالتحقق من خصائصو السيكومترية من خالل تمريره عمى عينة الدراسة االستطالعية في 

 . 14/03/2018-13الفترة 

 الخصائص السيككمترية:. 1.1.4.1

 . صدؽ المحكميف:1.1.1.4.1

الذين يمارسون األلعاب اإللكترونية  إلى قياس دور المرافقة النفسية لدى التالميذلمقياس ييدف ىذا ا     

بكثرة مستوى سنة ثانية متوسطـ، قامت الباحثة بتمرير مجموعة من نسخ المقياس عمى مجموعة من 

 ( أساتذة عمم النفس ومستشارين التوجيو واإلرشاد07المحكمين )

النيائي التحقق من مدى مناسبة الفقرات ومناسبتيا لممستوى  أىداؼ صدؽ المحكميف:. 2.1.1.4.1

 ألفراد العينة.

 مدى مناسبة الفقرات لممجال الذي تنتمي اليو. -
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 مدى مناسبة التعميمة ألفراد العينة. -

 مدى مناسبة البدائل لمعبارات. -

 مدى مالئمة وكفاية الفقرات لكل بعد. -

قدم المحكمون مالحظات تم أخذىا بعين االعتبار قبل وبعد التعديل كما ىو موضح في الجدول       

 ( التالي:07)

 

 المرافقة النفسية قبؿ كبعد التعديؿ: مقياس(: 07الجدكؿ رقـ )

 الفقرات بعد التعديؿ الفقرات قبؿ التعديؿ

  يقدـ المستشار إرشادات حكؿ مخاطر اآلثار

السمبية المترتبة عف استخداـ األلعاب 

 اإللكتركنية عمى الياتؼ النقاؿ في الميؿ.

  أساتذة يقكـ المستشار بالتدخؿ في حصص

مختمؼ المكاد لتقديـ إرشادات متعمقة بمخاطر 

 األلعاب اإللكتركنية.

  تدخالت المستشار ساىمت في التقميؿ مف كقت

 استخداـ األلعاب اإللكتركنية.

  يقدـ المستشار إرشادات حكؿ مخاطر اآلثار

السمبية المترتبة عف استخداـ األلعاب 

 اإللكتركنية عمى الياتؼ النقاؿ.

 ار بالتدخؿ في مختمؼ  الحصص يقكـ المستش

الخاصة باألساتذة لتقديـ إرشادات متعمقة 

 بمخاطر األلعاب اإللكتركنية.

  تدخالت المستشار ساىمت مف التقميؿ مف

 اإلقباؿ عمى استخداـ األلعاب اإللكتركنية.

 عمى أنيا ال تقيس ، كما ىو مبين في الجدول التالي: باراتعمما بأنو تم حذف ع
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 المرافقة النفسية: مقياس(: الفقرات المحذكفة كالمدرجة بعد التحكيـ ل08رقـ )الجدكؿ 

 الفقرات التي حذفت

 .أشعر أف ما قاـ بو المستشار ال فائدة منو فيما يتعمؽ بتنظيـ أكقات الفراغ 

 .يقكـ مستشار التكجيو بحصص إعالمية لتكعية األسرة بمخاطر األلعاب اإللكتركنية 

  التكجيو بجمسات إرشادية معي مف أجؿ تكعيتي بتأثير األلعاب اإللكتركنية عمى الحالة النفسية يقكـ مستشار

 كالصحية.

المرافقة النفسية عمى مجموعة من المحكمين، وأخذ مالحظاتيم بعين االعتبار  مقياس بعد تمرير     

 أصبح ىذا االستبيان يتشكل من األبعاد والفقرات التالية:

 المرافقة النفسية لدل تالميذ السنة ثانية متكسط. لمقياسفقرات (:  تكزيع أبعاد ك 09الجدكؿ رقـ )

 الفقرات

 األبعاد

 مجمكع الفقرات رقـ الفقرات

 03 03-02-01 دكر المستشار في المساعدة عمى تنظيـ الكقت.

دكر المستشار في التحسيس مف مخاطر األلعاب 

 اإللكتركنية.

04-05-06 03 

 03 09-08-07 المستشار.طريقة تدخؿ 

 03 12-11-10 النتائج المترتبة عف ىذه العممية.

 :مدل كضكح التعميمات المقدمة ألفراد العينة 
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 المرافقة النفسية. لمقياس(: نتائج التحكيـ عمى كضكح التعميمات 10الجدكؿ رقـ )

 

 

 التعميمات

 إجابة المحكميف

 غير مناسبة مناسبة

 النسبة العدد النسبة العدد

09 100% 00 00% 

 

 :مدل مالئمة بدائؿ األجكبة لمفقرات 

 المرافقة النفسية. مقياس (: نتائج التحكيـ عمى مدل مالئمة بدائؿ األجكبة لفقرات11الجدكؿ رقـ )

 

 

 أبدا-أحيانا-دائما

 إجابة المحكميف

 غير مناسبة مناسبة

 % النسبة العدد %النسبة العدد

09 100% 00 00% 

 صدؽ االتساؽ الداخمي:. 2.1.4.1

 حساب االتساؽ الداخمي بيف الفقرات كاألبعاد: -
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 :)حساب االتساؽ الداخمي بيف الفقرة كالبعد األكؿ )دكر المستشار في تنظيـ الكقت 

 (: نتائج االتساؽ الداخمي بيف الفقرة كالبعد األكؿ )دكر المستشار في تنظيـ الكقت(:12جدكؿ رقـ )

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد األول )دور المستشار في تنظيم      

التي  03لمفقرة رقم  0.01( وىي دالة عند مستوى 0.76)الوقت( والدرجة الكمية لو تتراوح بين أدنى قيمة 

( معامل ارتباطيا 02( وأعمى قيمة الفقرة رقم)0.78( وانحرافيا المعياري)1.93متوسطيا الحسابي)

 (.0.71( وانحرافيا المعياري)2.03ومتوسط حسابيا ) 0.01( وىي دالة عند مستوى 0.78يساوي)

 

 

 

 

رقـ 

 الفقرة

المتكسط  العينة الفقرة

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

معامؿ 

 االرتباط

مستكل 

 الداللة

آلخر يقدـ مستشار التكجيو إرشادات حكؿ أىمية مف حيف  01

 الكقت بالنسبة لمحياة.

30 1.90 0.71 0.77 0.01 

مف حيف آلخر يقدـ مستشار التكجيو إرشادات حكؿ كيفية  02

 تنظيـ كقت الدراسة

30 2.03 0.71 0.78 0.01 

مف حيف آلخر يقدـ مستشار التكجيو إرشادات حكؿ كيفية  03

 تنظيـ كقت المراجعة

30 1.93 0.78 0.76 0.01 
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 كالبعد الثاني )دكر المستشار في التحسيس مف  حساب االتساؽ الداخمي بيف الفقرة

 مخاطر األلعاب اإللكتركنية(:

(: االتساؽ الداخمي بيف الفقرة كالبعد الثاني )دكر المستشار في التحسيس مف مخاطر األلعاب 13جدكؿ رقـ )

 اإللكتركنية(:

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد األول )دور المستشار في التحسيس      

وىي دالة عند مستوى  (0.53من مخاطر األلعاب اإللكترونية( والدرجة الكمية لو تتراوح بين أدنى قيمة )

( وأعمى قيمة الفقرة 0.79( وانحرافيا المعياري)1.83( التي متوسطيا الحسابي)03لمفقرة رقم ) 0.01

( 1.76ومتوسط حسابيا ) 0.01( وىي دالة عند مستوى 0.73( معامل ارتباطيا يساوي)02رقم)

 (.0.89وانحرافيا المعياري)

 

المتكسط  العينة الفقرة

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

معامؿ 

 االرتباط

مستكل 

 الداللة

يقدـ مستشار التكجيو إرشادات حكؿ اآلثار السمبية 

 المترتبة عف استخداـ اإلنترنت

30 1.83 0.79 0.61 0.01 

يقدـ مستشار التكجيو إرشادات حكؿ اآلثار السمبية عف 

 استخداـ األلعاب اإللكتركنية

30 1.76 0.89 0.73 0.01 

السمبية يقدـ مستشار التكجيو إرشادات حكؿ اآلثار 

المترتبة عف استخداـ األلعاب اإللكتركنية في الياتؼ 

 النقاؿ

30 1.83 0.79 0.53 0.01 
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 الثالث )طريقة تدخؿ المستشار(: حساب االتساؽ الداخمي بيف الفقرة كالبعد 

 (: االتساؽ الداخمي بيف الفقرة كالبعد الثالث )طريقة تدخؿ المستشار(.14الجدكؿ رقـ )

الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد الثالث )طريقة تدخل المستشار( يتضح من       

( التي 02لمفقرة رقم ) 0.01( وىي دالة عند مستوى 0.46والدرجة الكمية لو تتراوح بين أدنى قيمة )

ا ( معامل ارتباطي03( وأعمى قيمة الفقرة رقم )0.62( وانحرافيا المعياري )1.76متوسطيا الحسابي)

 (.0.80( وانحرافيا المعياري)1.80ومتوسط حسابيا ) 0.01( وىي دالة عند مستوى 0.79يساوي)

 

 

 

المتكسط  العينة الفقرة

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

معامؿ 

 االرتباط

مستكل 

 الداللة

يقكـ المستشار بالتدخؿ في مختمؼ الحصص الخاصة 

إرشادات مختمفة بمخاطر األلعاب باألساتذة لتقديـ 

 اإللكتركنية.

30 1.90 0.75 0.52 0.01 

يقـك بتنظيـ معارض لمتحسيس بمخاطر األلعاب 

 اإللكتركنية.

30 1.76 0.62 0.46 0.01 

يقـك باالشتراؾ مع ىيئات أخرل كاألمف لمتحسيس بمخاطر 

 األلعاب اإللكتركنية.

30 1.80 0.80 0.79 0.01 
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  نتائج المترتبة عف ىذه العممية(:ال)  رابعالداخمي بيف الفقرة كالبعد الحساب االتساؽ 

 (: االتساؽ الداخمي بيف الفقرة كالبعد الرابع )النتائج المترتبة عف ىذه العممية(15الجدكؿ رقـ)

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد األول )النتائج المترتبة عن ىذه العممية( 

( التي 03لمفقرة رقم ) 0.01مستوى ( وىي دالة عند 0.66والدرجة الكمية لو تتراوح بين أدنى قيمة )

( معامل ارتباطيا 02( وأعمى قيمة الفقرة رقم)0.79( وانحرافيا المعياري)1.83متوسطيا الحسابي)

 (.0.76( وانحرافيا المعياري)1.80ومتوسط حسابيا ) 0.01( وىي دالة عند مستوى 0.73يساوي)

 

 

 

 

المتكسط  العينة الفقرة

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

معامؿ 

 االرتباط

مستكل 

 الداللة

المستشار في التقميؿ مف اإلقباؿ عمى تدخالت 

 استخداـ األلعاب اإللكتركنية.

30 1.93 0.86 0.70 0.01 

كاف لممستشار دكر في الكعي بمخاطر األلعاب 

 اإللكتركنية.

30 1.80 0.76 0.73 0.01 

كاف لممستشار دكر في الكعي بمخاطر األلعاب 

 اإللكتركنية عمى الياتؼ النقاؿ.

30 1.83 0.79 0.66 0.01 
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  لممقياس:حساب االتساؽ الداخمي بيف األبعاد كالدرجة الكمية 

 .مقياساألبعاد كالدرجة الكمية ل(: نتائج حساب االتساؽ الداخمي بيف 16الجدكؿ )

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية لو تتراوح بين أدنى قيمة      

( )كان لممستشار دور في التحسيس بمخاطر األلعاب 0.05مستوى )( لمبعد وىي دالة عند 0.38)

(، وأعمى قيمة لمبعدين األول والرابع 1.56( وانحرافو المعياري )5.43اإللكترونية.( الذي متوسط حسابو )

( 5.86( ومتوسط حساب البعد األول )0.01( وىي دالة عند مستوى )0.49الذي معامل ارتباطيما )

( وانحرافو 5.56( أما البعد الرابع) النتائج المترتبة عن العممية( متوسط حسابو )1.71) وانحرافو المعياري

 (.1.69المعياري )

 

 

 

المتكسط  العينة بعاداأل

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

معامؿ 

 االرتباط

مستكل 

 الداللة

 0.01 0.49 1.71 5.86 30 دكر المستشار في تنظيـ الكقت

دكر المستشار في التحسيس مف مخاطر األلعاب 

 اإللكتركنية

30 5.43 1.56 0.38 0.05 

 0.05 0.42 1.33 5.46 30 طريقة تدخؿ المستشار

 0.01 0.49 1.69 5.56 30 النتائج المترتبة عف العممية
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 :مقياس المرافقة النفسية ثبات .3.1.4.1

بطريقة إعادة االختبار عمى مجموعة من التالميذ تمثمت في  المقياس اتبعت الباحثة في حساب ثبات     
 األول.عن التمرير  ايوم 15قدره تمميذا بفاصل زمني  30

 إعادة االختبار حساب ثبات مقياس المرافقة النفسية عف طريؽ: 

 (: نتائج حساب ثبات استبياف المرافقة النفسية.17الجدكؿ رقـ )

 
 المتغير

 
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

 
 االنحراؼ المعيارم

معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

 
 مستكل الداللة

 التمريرقبؿ 
30 
 

22.33 2.86 
 بعد التمرير 0.01 0.00 0.70

23.16 2.49 

وىو دال عند مستوى   0.70من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط بعد إعادة االختبار يساوي 

 مما يؤشر عمى ثبات عال لمقياس المرافقة النفسية. 0.01الداللة 

 األلعاب اإللكتركنية:. مقياس 2.4.1

 مقياس، قامت الباحثة ببناء األلعاب اإللكترونيةبعد االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت      

لالستخدام في الدراسة صالحيتو ليتم تمريره عمى عينة التالميذ بغية التحقق من  األلعاب اإللكترونية 

عمى عينة التحقق من خصائصو السيكومترية من خالل تمريره قامت الباحثة بوألجل ىذا  األساسية،

 . 12/03/2018-11في الفترة تمميذ وتمميذة  30المكونة من  الدراسة االستطالعية

 الخصائص السيككمترية:.1.2.4.1

 صدؽ المحكميف:.1.1.2.4.1
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موك وقاس غيره ال يعد االختبار صادقا إذا كان يقيس فعال ما اعد لقياسو، أما إذا أعد لقياس س     

 تطمق عميو صفة الصدق، ولمصدق أنواع عديدة منيا: الصدق الفرضي وصدق المحتوى...

ويركز أيضا أنو يمكن حساب درجة الصدق عن طريق حساب نسب اإلنفاق بين المحكمين، فكمما      

الدراسة دل ذلك زاد عدد المحكمين الذين يوافقون عمى صالحية األداة أو األسموب لتحقيق أىداف ىذه 

 عمى أن نسب الصدق الظاىري عالية.

( من أساتذة 04بتمرير مجموعة من نسخ المقياس عمى مجموعة من المحكمين )حيث قامت الباحثة      

رشاد وذلك لمخبرة 05) عمم النفس و ، وقد تم إجراء بعض التعديل الطويمة الميدانية( مستشارين توجيو وا 

 بما يناسب موضوع البحث.

 .تعديؿاأللعاب اإللكتركنية قبؿ كبعد ال (: مقياس18الجدكؿ رقـ )

 الفقرات بعد التعديؿ الفقرات قبؿ التعديؿ

 .االنخراط في نادم أك فريؽ 

 .انعزالي عف أفراد األسرة 

 .ممارسة الرياضة 

 .انعزالي عف األسرة كزمالئي 

داخل المقياس، وىذا ما ىو مبين في  عمما بأنو تم حذف عبارة عمى أنيا ال تقيس مع إضافة فقرات     

 الجدول التالي:

 (: الفقرات المحذكفة كالمدرجة بعد التحكيـ لمقياس أللعاب اإللكتركنية.19الجدكؿ رقـ )

 الفقرات التي تـ إضافتيا رقـ الفقرة الفقرات التي حذفت رقـ الفقرة

 12 انعزالي عف زمالئي في المدرسة 62

54 

 لكحة رقمية

 بمفردؾ
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بعد تمرير مقياس األلعاب اإللكترونية عمى مجموعة من المحكمين، وأخذ مالحظاتيم بعين االعتبار      

 :أصبح ىذا االستبيان يتشكل من األبعاد والفقرات التالية

 دل تالميذ السنة ثانية متكسط.ل األلعاب اإللكتركنية لمقياسفقرات  أبعاد ك تكزيع (: 20الجدكؿ رقـ )

 

 الفقرات         األبعاد             

 مجمكع الفقرات رقـ الفقرات

األنشطة التي تمارسيا في أكقات 

 فراغؾ.
1-2-3-4-5-6-7 07 

 األجيزة اإللكتركنية المكجكدة لديؾ
8-9-10-11-12-13-14-

15 
08 

 05 20-19-18-17-16 نكع الجياز الخاص باأللعاب اإللكتركنية

 06 26-25-24-23-22-21 اإللكتركنية المفضمة لديؾنكع األلعاب 

الكسيمة التي تفضؿ ممارسة األلعاب 

 اإللكتركنية
27-28-29-30 04 

 05 35-34-33-32-31 تمارس األلعاب اإللكتركنية

 04 39-38-37-36 الكقت الذم تستغرقو في المعب

الفترة التي تمارس فييا األلعاب 

 اإللكتركنية
40-41-42-43-44-45-46 07 

 مع مف تمارس األلعاب اإللكتركنية
47-48-49-50-51-52-

53-54-55 
09 

 04 59-58-57-56 سبب ممارسة األلعاب اإللكتركنية

 04 63-62-61-60 تساىـ األلعاب اإللكتركنية
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 :مدل كضكح التعميمات المقدمة ألفراد العينة 

 األلعاب اإللكتركنية. لمقياسنتائج التحكيـ عمى كضكح التعميمات  (:21الجدكؿ رقـ )

 

 

 التعميمات

 إجابة المحكميف

 غير مناسبة مناسبة

 النسبة العدد النسبة العدد

10 100% 00 00% 
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 :مدل مالءمة عدد الفقرات في كؿ بعد 

 األلعاب اإللكتركنية.مالءمة عدد الفقرات في كؿ بعد لمقياس  (: نتائج التحكيـ عمى مدل22الجدكؿ رقـ )

 

 البعد

 إجابة المحكميف

 غير كاؼ كاؼ

 %النسبة العدد %النسبة العدد

 %00 00 %100 10 األنشطة التي تمارسيا في أكقات فراغؾ

 %00 00 %100 10 األجيزة اإللكتركنية المكجكدة لديؾ

 %00 00 %100 10 اإللكتركنيةنكع الجياز الخاص باأللعاب 

 %00 00 %100 10 نكع األلعاب اإللكتركنية المفضمة لديؾ

 %00 00 %100 10 الكسيمة التي تفضؿ ممارسة األلعاب اإللكتركنية بيا

 %00 00 %100 10 األياـ التي تمارس األلعاب اإللكتركنية

 %00 00 %100 10 الكقت الذم تستغرقو في المعب

 %00 00 %100 10 تمارس فييا األلعاب اإللكتركنيةالفترة التي 

 %70 07 %30 03 مع مف تمارس األلعاب اإللكتركنية

 %00 00 %100 10 سبب ممارسة األلعاب اإللكتركنية

 %00 00 %100 10 في ماذا ساىمت األلعاب اإللكتركنية

معظم العبارات المدونة في المقياس من خالل المناقشة مع التالميذ وجدنا أن غالبية التالميذ وجدوا      

 واضحة ومفيومة وذلك تأكدنا من الصدق الظاىري لالستمارة.

 تحميؿ محتكل المقياس:.2.1.2.4.1

 :تحميؿ محتكل محاكر مقياس األلعاب اإللكتركنية 
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 (: تحميؿ محتكل محاكر مقياس األلعاب اإللكتركنية.23الجدكؿ رقـ )

 اليدؼ المحكر

التعرؼ عمى األنشطة التي يمارسيا التمميذ كقت فراغو كمشاىدة  تمارسيا في أكقات فراغؾاألنشطة التي 

 التمفاز أك ممارسة األلعاب اإللكتركنية

التعرؼ عمى األجيزة اإللكتركنية التي يمتمكيا التمميذ جياز كمبيكتر  األجيزة اإللكتركنية المكجكدة

 أك جياز تمفاز...

معرفة نكع الجياز الخاص باأللعاب الذم يمارس التمميذ فيو األلعاب  لكتركنيةالجياز الخاص باأللعاب اإل 

 اإللكتركنية

معرفة األلعاب اإللكتركنية المفضمة التي يمارسيا التمميذ كاأللعاب  نكع األلعاب اإللكتركنية المفضمة لديؾ

 الحربية كالقتالية،ألعاب رياضة، ألعاب تعميمية...

ارسة األلعاب اإللكتركنية الكسيمة التي تفضؿ مم

 بيا

 التعرؼ عمى الكسيمة التي يمارس التمميذ األلعاب اإللكتركنية بيا

 التعرؼ عمى األياـ التي يمارس فييا التمميذ األلعاب اإللكتركنية. األياـ التي تمارس فييا األلعاب اإللكتركنية

 يستغرقيا في المعبمعرفة عدد الساعات التي  الكقت الذم تستغرقو في المعب

التعرؼ عمى الفترة التي يمارس فييا التمميذ األلعاب اإللكتركنية مثؿ  الفترة التي تمارس فييا األلعاب اإللكتركنية

، في الميؿ عندما يناـ أفراد  في الصباح بعد االستيقاظ مف النـك

 أسرتي...

عيـ التمميذ المعب سكاء أفراد أسرتو، التعرؼ عمى الذيف يتشارؾ م مع مف تمارس األلعاب اإللكتركنية.

 زمالئو...

التعرؼ عمى سبب ممارسة األلعاب اإللكتركنية تختمؼ األسباب  سبب ممارسة األلعاب اإللكتركنية

 فيناؾ مف يحب المغامرة كالمتعة كالحاجة إلى شغؿ أكقات الفراغ.

 معرفة ماذا تعمـ التمميذ كماذا استفاد مف األلعاب اإللكتركنية  ماذا تعممت مف ىذه األلعاب
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 . الدراسة األساسية.2

تعتبر الدراسة الميدانية خطوة ميمة في البحوث العممية، فمن خالليا يستطيع الباحث جمع      

 دقيقة.المعمومات والبيانات عمى عينة بحثو مع االعتماد عمى عينة بعض الخطوات لموصول إلى نتائج 

 المنيج المستخدـ في الدراسة: .1.2

اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى وصف وتحميل ظاىرة الدراسة بدقة      

 وموضوعية كما ييتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الظواىر.

 . المجاؿ الجغرافي كالزمني لمدراسة األساسية:2.2

 الجغرافي:. المجاؿ 1.2.2

تمثل مجتمع الدراسة في تالميذ التعميم متوسط بوالية مستغانم، وتحديدا الذين يزاولون دراستيم في      

، قامت الباحثة بدراستيا الميدانية في ثالث 2018-2017السنة الثانية متوسط في الموسم الدراسي 

يرية التربية لوالية مستغانم متوسطات لوالية مستغانم وذلك بعد حصوليا عمى رخصة الدخول من مد

، والذي يحتوي عمى 2017 سنة وتحصميا أيضا وثيقة  نسبة النجاح العامة في شيادة التعميم المتوسط

ترتيب كل متوسطات الوالية حسب النجاح في شيادة التعميم المتوسط، إلى جانب معمومات إحصائية 

في السنوات األخيرة حيث اختارت الباحثة  حول التعداد ونسبة النجاح حسب الجنس وتطور نسب النجاح

وىذا ما  2017ليذه المتوسطات عمى أساس نسبة نجاح المتحصل عمييا في شيادة التعميم المتوسط سنة 

  يوضحو الشكل التالي:

 أوت 20متوسطة الشييد طواىرية محمد  -     
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 -صالمندر-متوسطة الشييد بن برنو محمد -      

 -المطمر-عمرمتوسطة عمروس م -     

 

 

 

 

 

 (: يمثؿ نسبة نجاح المتكسطات07الشكؿ )

 . المجاؿ الزمني:2.2.2

 .03/05/2018إلى غاية  11/04/2018قد أجريت ىذه الدراسة في الفترة الممتدة من يوم      

 )لمقياس األلعاب اإللكتركنية(:. طريقة المعاينة كمكاصفات العينة األساسية3.2

 تمميذ وتمميذة اختيرت بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة. 120بمغت عينة الدراسة األساسية      

 أ/ حسب المؤسسة: 

 (: تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب المؤسسة.24الجدكؿ رقـ )

متكسطة الشييد طكاىرية  المتكسطات
 محمد

متكسطة الشييد بف برنك 
 محمد

متكسطة الشييد عمركس 
 معمر

المجمكع 
 الكمي

 120 40 40 40 العدد
النسبة 
 المئكية

34% 33 % 33% 100% 

متكسطات 
 مستغانـ

 طكاىرية محمد عمركس معمر بف برنك محمد

87.00% %56.13 %17.07 
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الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير المتوسطات حيث كان عدد التالميذ نالحظ من خالل      

 بالتساوي في كل المتوسطات. والمخطط التالي يوضح ذلك.

 
 (: تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب المؤسسة.08الشكؿ )

 ب/ حسب الجنس:

 ( : تكزيع أفراد العينة األساسية حسب الجنس:25الجدكؿ رقـ )

 المجمكع ذككر إناث الجنس
 120 65 55 العدد

 %100 %54 %46 النسبة المئكية

( بنسبة 55أن أفراد العينة موزعين حسب متغير الجنس، حيث بمغ عدد اإلناث ) الجدوليتضح من      

وىذا ما يوضحو المخطط  54%( بنسبة مئوية قدرت ب65وبمغ عدد الذكور )%  46مئوية قدرت ب 

 التالي:
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 (: تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس09الشكؿ )

 

 جػ/حسب السف:

 (: تكزيع أفراد العينة األساسية حسب السف:26الجدكؿ رقـ )

 المجمكع فما فكؽ 14مف  13إلى  11مف  السف)سنة(
 120 27 93 العدد

 %100 %23 %77 النسبة المئكية

الذين يتراوح عدد التالميذ العينة موزعين حسب متغير السن حيث بمغ  يتضح من الجدول أن أفراد     

سنة  فما فوق( 14والذين يتراوح سنيم من ) %77( بنسبة مئوية قدرت 93)( سنة 13إلى 11سنيم من )

 وىذا ما يوضحو المخطط التالي:% 23بنسبة مئوية قدرت ب  (27)

 

 السف(: تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب 10)لشكؿ ا
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 د/ حسب عمؿ األب:

 (:  يكضح تكزيع عينة أفراد العينة األساسية حسب عمؿ األب:27الجدكؿ رقـ )

 المجمكع ال يعمؿ يعمؿ عمؿ األب
 120 30 90 العدد

 %100 %25 %75 النسبة المئكية

 يتضح من خالل الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير عمل األب حيث بمغ عدد التالميذ     

وىذا ما  %25( بنسبة 30وعدد التالميذ الذين اليعمل أباءىم ) %75( بنسبة 90الذين يعمل والدىم )

 يوضحو المخطط التالي:

 

 (: تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب عمؿ األب11الشكؿ )

 ىػػ/حسب عمؿ األـ:

 ( يكضح تكزيع أفراد العينة األساسية  حسب متغير عمؿ األـ:28الجدكؿ رقـ: )

 المجمكع ال تعمؿ تعمؿ عمؿ األـ
 120 78 42 العدد

 %100 %65 %35 النسبة المئكية
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يتضح من خالل الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير عمل األم حيث بمغ عدد التالميذ      
وىذا ما  %65( بنسبة 78وعدد التالميذ الذين التعمل أمياتيم ) %35( بنسبة 42الذين تعمل أمياتيم )

 يوضحو المخطط التالي:

 
 نة الدراسة األساسية حسب عمؿ األـ(:  تكزيع عي12الشكؿ رقـ )

 

 ك/حسب ترتيب التمميذ بيت إخكتو:

 (: يكضح تكزيع أفراد العينة األساسية  حسب متغير ترتيب التمميذ بيف إخكتو:29الجدكؿ رقـ )

 المجمكع األخير األكسط األكؿ الترتيب
 120 23 42 55 العدد

 100 %19 %35 %46 النسبة المئكية

يتضح من خالل الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير ترتيب التمميذ بين إخوتو حيث بمغ      
و عدد التالميذ الذين ترتيبيم في الوسط بين  %46( بنسبة 55عدد التالميذ الذين ترتيبيم في األول )

. وىذا ما %19( بنسبة 23وعدد التالميذ الذين  ترتيبيم األخير بمغ عددىم ) %35( بنسبة 42اإلخوة )
 يوضحو المخطط التالي:
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 (: تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب ترتيب التمميذ بيف إخكتو13) الشكؿ

 . أدوات الدراسة األساسية:2.4

يما تالمرافقة النفسية " والمتان أعد مقياساأللعاب اإللكترونية ''  مقياستمثمت أداتا الدراسة في "      

 :-في الدراسة االستطالعية–، وتم التأكد من صالحيتيما ةالباحث

 األلعاب اإللكتركنية: مقياس. 1.4.2

  :التعرف عمى التالميذ الذين يمارسون األلعاب اإللكترونية.اليدؼ 

 :( بعدا.11( فقرة موزعة عمى )65يتكون ىذا المقياس من ) المككنات 

 (07بعد األنشطة التي تمارسيا في أوقات فراغك عدد فقراتو ). 1

 (08. بعد األجيزة اإللكترونية الموجودة لديك عدد فقراتو )2

 (06. بعد نوع الجياز الخاص باأللعاب اإللكترونية عدد فقراتو )3

 (07. بعد نوع األلعاب اإللكترونية المفضمة لديك عدد فقراتو )4

 (04لممارسة األلعاب اإللكترونية عدد فقراتو ) . بعد الوسيمة المفضمة5
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 (05. بعد متى تمارس األلعاب اإللكترونية عدد فقراتو )6

 (04. بعد الوقت المستغرق في المعب عدد فقراتو )7

 ( 07. بعد الفترة التي تمارس فييا األلعاب اإللكترونية عدد فقراتو )8

 (09و ). مع من تمارس األلعاب اإللكترونية عدد فقرات9

 (04. سبب ممارسة األلعاب اإللكترونية عدد فقراتو )10

 (04. ساىمت األلعاب اإللكترونية عدد فقراتو )11

  :طريقة التمرير 

اعدة مستشارة " األلعاب اإللكترونية "عمى عينة التالميذ، وذلك بمس مقياسقامت الباحثة بتمرير      

المدير وأستاذة المغة الفرنسية. عند دخول الباحثة إلى الصف الدراسي تم التعرف عمى التوجيو واإلرشاد و 

، مع حثيم عمى تسجيل كل البيانات المقياسالدراسة المنجزة وأىداف التالميذـ وتعريفيم بطبيعة 

دة، الشخصية، وعدم ترك أي عبارة دون اختيار من بدائميا وذلك قصد التقميل من نسبة البيانات المفقو 

بصوت مرتفع طمبت منيم الباحثة في الشروع في اختيار البدائل المناسبة لكل  مقياسالوبعد قراءة تعميمة 

 منيم مع كتابة الرمز )ترتيبو في قائمة التالميذ( 

 :طريقة التفريغ 

 ، عمى أن يتمspss v.20، قامت الباحثة بتفريغيا وترميزىا عمى برنامج مقياسبعد استرجاع نسخ ال     

 .فيما بعد فحصيا وتحميميا
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 المرافقة النفسية: . مقياس2.4.2 

 :طريقة المعاينة كمكاصفات العينة . 1.2.4.2

األلعاب اإللكترونية وتم التعرف عمى عينة التالميذ الذين يمارسون األلعاب  مقياسبعد تفريغ      

اختارت الباحثة ىذه  ،65حيث بمغت عينة الدراسة األساسية لمقياس المرافقة النفسية   اإللكترونية بكثرة

 .(35.10ابي لأللعاب اإللكترونية )العينة عمى أساس التصنيف حسب المتوسط الحس

 حسب المؤسسة: -أ/

 )المرافقة النفسية(: (: تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب المؤسسة30الجدكؿ رقـ )

متكسطة الشييد طكاىرية  المتكسطات
 محمد

متكسطة الشييد بف برنك 
 محمد

متكسطة الشييد عمركس 
 معمر

المجمكع 
 الكمي

 65 23 19 23 العدد
 %100 %35 % 30 %35 النسبة

نالحظ من خالل الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير المتوسطات حيث كان عدد التالميذ      

. والمخطط %35بنسبة قدرىا  23طواىرية محمد ومتوسطة بن برنو محمد بالتساوي في متوسطة الشييد 

 التالي يوضح ذلك.

 
 : تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب المؤسسة.(14الشكؿ )
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 ب/ حسب الجنس:

 األساسية حسب الجنس )مقياس المرافقة النفسية(( : تكزيع أفراد العينة 31الجدكؿ رقـ )

 المجمكع ذككر إناث الجنس
 65 37 28 العدد

 %100 %57 %43 النسبة المئكية

( 28يتضح من خالل الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير الجنس، حيث بمغ عدد اإلناث )     
وىذا ما يوضحو  57%( بنسبة مئوية قدرت ب57وبمغ عدد الذكور )%  43بنسبة مئوية قدرت ب 

 المخطط التالي:

 

 الدراسة األساسية حسب الجنس(: تكزيع عينة 15)الشكؿ 

 جػ/حسب السف:

 (: تكزيع أفراد العينة األساسية حسب السف:32الجدكؿ رقـ )

 المجمكع فما فكؽ 14مف  13إلى  11مف  السف)سنة(
 65 14 51 العدد

 %100 %22 %78 النسبة المئكية

عدد التالميذ العينة موزعين حسب متغير السن حيث بمغ  أن أفراد السابق يتضح من خالل الجدول     
 14والذين يتراوح سنيم من ) %78( بنسبة مئوية قدرت 51)( سنة 13إلى 11الذين يتراوح سنيم من )

 وىذا ما يوضحو المخطط التالي:% 22بنسبة مئوية قدرت ب  (14سنة ) فما فوق(
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 السف(: تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب 16)الشكؿ 

 د/ حسب عمؿ األب:

 تكزيع عينة أفراد العينة األساسية حسب عمؿ األب: (:  33الجدكؿ رقـ )

 المجمكع ال يعمؿ يعمؿ عمؿ األب
 65 13 52 العدد

 %100 %20 %80 النسبة المئكية

يتضح من خالل الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير عمل األب حيث بمغ عدد التالميذ      

وىذا ما  %20( بنسبة 13وعدد التالميذ الذين اليعمل آباءىم ) %80( بنسبة 52الذين يعمل والدىم )

 يوضحو المخطط التالي:

 

 (: تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب عمؿ األب17)الشكؿ 
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 ىػػ/حسب عمؿ األـ:

 تكزيع أفراد العينة األساسية  حسب متغير عمؿ األـ: (:34)الجدكؿ رقـ 

 المجمكع ال تعمؿ تعمؿ األـعمؿ 
 65 46 19 العدد

 %100 %71 %29 النسبة المئكية

يتضح من خالل الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير عمل األم حيث بمغ عدد التالميذ      
وىذا ما  %71( بنسبة 46وعدد التالميذ الذين التعمل أمياتيم ) %29( بنسبة 19الذين تعمل أمياتيم )

 يوضحو المخطط التالي:

 

 نة الدراسة األساسية حسب عمؿ األـتكزيع عي(:  18)الشكؿ 

 ك/حسب ترتيب التمميذ بيت إخكتو:

 تكزيع أفراد العينة األساسية  حسب متغير ترتيب التمميذ بيف إخكتو: (:35الجدكؿ رقـ )

 المجمكع األخير األكسط األكؿ الترتيب
 65 17 25 23 العدد

 %100 %26 %39 %35 النسبة المئكية

يتضح من خالل الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير ترتيب التمميذ بين إخوتو حيث بمغ      
و عدد التالميذ الذين ترتيبيم في الوسط بين  %35( بنسبة 23عدد التالميذ الذين ترتيبيم في األول )

. وىذا ما %26( بنسبة 17وعدد التالميذ الذين ترتيبيم األخير بمغ عددىم ) %39( بنسبة 25اإلخوة )
 يوضحو المخطط التالي:
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 (: تكزيع أفراد العينة األساسية  حسب متغير ترتيب التمميذ بيف إخكتو19الشكؿ)

  :ييدف ىذا االستبيان إلى التعرف عمى دور المرافقة النفسية في التحسيس من مخاطر اليدؼ

 .اإللكترونية األلعاب

 :المككنات 

 ( أبعاد.04( فقرة موزعة عمى أربعة )12يتكون استبيان '' المرافقة النفسية '' من )

 (.03شار في المساعدة عمى تنظيم الوقت )دور المست .1

 (.03يس من مخاطر األلعاب اإللكترونية )دور المستشار في التحس .2

 (.03طريقة تدخل المستشار ) .3
 (.03ىذه العممية )النتائج المترتبة عن  .4

 (: تكزيع البدائؿ كالدرجات عمى فقرات استبياف المرافقة النفسية:36الجدكؿ )

 أحيانا غالبا دائما

03 02 01 

 



 الفصل الرابع )اإلجراءات والتطبيقات(                                                       
 

 

84 

 طريقة التمرير:

بعد تفريغ مقياس األلعاب اإللكترونية وتم التعرف عمى عينة التالميذ الذين يمارسون األلعاب      

،  قامت الباحثة بتمرير استبيان المرافقة النفسية عمى عينة 65والذي يبمغ عددىم   اإللكترونية بكثرة

التالميذ الذين يمارسون األلعاب اإللكترونية فقط وذلك وفق الرمز) ترتيب التمميذ في قائمة التالميذ( 

 المدون في االستمارة األولى )األلعاب اإللكترونية(.

 طريقة التفريغ:

، عمى أن يتم فيما بعد spss v.20سخ مقياس، قام الباحث بتفريغيا عمى برنامج بعد استرجاع ن     

فحصيا وتحميميا، حيث تم تقديير الدرجات وفق الطريقة المعتمدة في تقدير درجات مقياس '' المرافقة 

 النفسية ''.
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 األساليب اإلحصائية: .5.2

قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية لمعالجة معطيات الدراسة األساسية إحصائيا،      

 حسب طبيعة ومتغيرات الدراسة:

 (: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية:37الجدكؿ رقـ )

 اليدؼ منو في الدراسة الحالية األسمكب المستخدـ

  المتكسط الحسابي
 

 المعيارماالنحراؼ  لكصؼ معطيات الدراسة كتمثيميا بيانيا

 النسبة المئكية

 الرسكمات البيانية

 Kolmogrov-Smirnovاختبار 

 لمكقكؼ عمى اتجاه كشدة االرتباط بيف متغيرات البحث Pearsonمعامؿ اإلرتباط 

أك  0.01لمكقؼ عمى داللة الفركؽ عند مستكل الداللة  Signification( Sigالداللة )
0.05 

 

 



 

 الفصل الخامس

 ) عرض نتائج الدراسة(

 المتعمقة بمقياس األلعاب اإللكترونية نتائجال.عرض 1

 فحص القيم المفقودة 
 فحص القيم الشاذة المتطرفة 
 فحص اعتدالية التوزيع 
 عينة التالميذ-فحص التجانس- 
 الفروق بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب الجنس 
 الفروق بين التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب السن 
 الفروق بين التالميذ  في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب المؤسسة 

 . عرض النتائج المتعمقة بمقياس المرافقة النفسية2

  ؤسسةفعالية اإلرشادات التي يقدمها المستشار في كيفية تنظيم الوقت حسب الم فيالفروق 
 طريقة تدخل المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب  فيلفروق  ا

 المؤسسة
   درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب المؤسسة فيالفروق 
  الفروق بين النتائج المترتبة عن العممية التي يقوم بها المستشار  لمتحسيس من مخاطر األلعاب

 المؤسسة اإللكترونية حسب
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 عرض نتائج مقياس األلعاب اإللكترونية< .1
 المفقودة< فحص القيم  .1.1

المفقودة االختيارات غير المكتممة التي قدميا  المشاركون  من تالميذ الثانية متوسط  قيميقصد بال     
، وعدد %00تقدر ب   المفقودة  Valeursعند مأل استبيان األلعاب اإللكترونية، حيث كانت نسبة القيم 

ىذا ما  أي ال يوجد قيم مفقودة .و% variables  00نسبة المتغيرات ( و 00)  observationsالحاالت 
 يبينو الشكل التالي:

 
 -عدد التالميذ –< القيم المفقودة  (02)الشكل

 فحص القيم الشاذة المتطرفة<. 0.1

اإلحصائية لبيانات العينة تبين أن ىناك قيمتان شاذتان متطرفتان في الحد األدنى،  المعاينة بعد     

 118حيث قامت الباحثة بحذف الحالتين المتسببتين فييما، وعميو يصبح تعداد العينة النيائية يساوي 

 تمميذ.
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من القيم  بعد ذلك عاودت الباحثة التحميل اإلحصائي لبيانات العينة قصد التأكد من خموىاو      

المتطرفة، يمثل رسل الصندوق، يوضح عدم وجود القيم المتطرفة خارج الشعيرتان، حيث توجد أعمى قيمة 

حدود الثقة  ( الذي يتوسط الصندوق ويقع ضمن36(، كما يظير خط الوسيط )18( وأدنى قيمة )54)

التي توضح القيم ذات  ، عمما بأن رسم الصندوق " أحد األساليب الرسومية%95لممتوسط الحسابي عند 

: 2009( )صالح، middle outlies( والقيم ذات التطرف المعتدل )exrteme outliersالتطرف القوي )

221.) 

 

 (spss(< رسم الصندوق لدرجات عينة التالميذ )من إعداد الباحثة عمى ضوء مخرجات 01الشكل رقم)
 التالميذ بعد حذف القيم الشاذة<( < اإلحصاءات الوصفية لبيانات عينة >3الجدول رقم )

 
 المتوسط الحسابي

 :.2 الخطأ المعياري
 =:.33 األعمى %9=حدود الثقة عند 

 12.:3 األدنى
 ::.: االنحراف المعياري 3>.38 الوسيط

 >1 أصغر قيمة 98 أكبر قيمة
 2.8 التفمطح ;.2 االلتواء

 2.8 الخطأ المعياري 2.0 الخطأ المعياري
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من الجدول أعاله يتضح أن المتوسط الحسابي لدرجات اختبار األلعاب اإللكترونية يقدر ب        

لمحد األدنى،  36.10لمحد األعمى و 33.69: %95، وحدود الثقة لو عند 0.6، خطأه المعياري 35.10

، 6.66بين ىذين الحدين، مع العمم أن االنحراف المعياري يقدر ب  34.83حيث تقع قيمة الوسيط 

 .18في حين القيمة الصغرى تساوي  54وأكبر قيمة 

 . فحص اعتدالية التوزيع<3.1

  Kolmogrov-  Smirnovىناك أساليب إحصائية متعددة لمتأكد من اعتدالية التوزيع، منيا اختبار      

 &,Rovai, Baker'') 50'' الذي يستخدم عندما تكون العينة أكبر من   بمستوى معنوية ليميفورز

Plonton, 2013, p. 237) إذا -البيانات تتبع التوزيع الطبيعي–. '' حيث يتم قبول الفرض الصفري

 (. Ho, 2013, p.57'' ) 0.05كانت قيمتو أكبر من 

 < اختبار االعتدالية ) الستبيان األلعاب اإللكترونية(.(=3رقم ) الجدول

 اختبار االعتدالية
Kolmogrov-Smirnov (Correction de signification de Lilliefors) 

 Fقيمة االختبار درجة الحرية sigالقيمة االحتمالية 
 اختبار األلعاب اإللكترونية

0.06 118 0.80 

( بتصحيح لميفورز الختبار k-sسميرنوف )-يتضح من الجدول أعاله، أن قيمة اختبار كولموجروف     

أكبر من  0.06، في حين أن القيمة االحتمالية 0.80األلعاب اإللكترونية حيث قيمة االختبار ىي 

 ، وعميو، فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وىذا ما يؤكده الشكل التالي:0.05مستوى الداللة 
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 (spss(< رسم المدرج التكراري لدرجات اختبار األلعاب اإللكترونية ) من إعداد الباحثة عمى ضوء مخرجات 00الشكل )
 

 <-عينة التالميذ –فحص التجانس  8.1
 

 (< فحص تجانس التباين لدرجات استبيان األلعاب اإللكترونية.82الجدول رقم )
 

 المتغير
 لحساب التجانس Leveneاختبار ليفن 

 sigالقيمة االحتمالية  Fقيمة االختبار 
 0.17 1.92 األلعاب اإللكترونية

أكبر  0.17، وبما أن القيمة االحتمالية 1.92يظير من الجدول أعاله أن قيمة االختبار ليفن ىي       

فإنو يتم قبول الفرض الصفري الذي ينطمق من تجانس تباين العينتين ونرفض   0.05من مستوى الداللة 

 الفرض البديل.
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 اإللكترونية حسب الجنس<. الفروق بين التالميذ  في درجة ممارسة األلعاب 9.1

 اناث( -لداللة الفروق بين درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية لدى التالميذ )ذكور )ت(< اختبار (81رقم ) الجدول

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
اختبار الحرية  )ت( الحسابي

ddl 

القيمة اإلحتمالية 
Sig 

 

مستوى 
 الداللة

 ذكر
118 

35.55 6.34 0.79 0.81 116 0.42 
غير 
 دالة

 0.92 6.76 34.57 أنثى
 0.97 الفرق في المتوسط

( أما 6.34( و انحرافو المعياري )35.55يتضح من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لمذكور )     

القيمة االحتمالية ( .أما 6.76( و االنحراف المعياري )34.57بالنسبة لإلناث كان متوسط الحسابي )

، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة 0.05( وىي أكبر من مستوى الداللة 0.42لمتغير الجنس  )

 إحصائية بين الذكور واإلناث في ممارسة األلعاب اإللكترونية.

 <ن. الفروق بين التالميذ  في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب الس1.:

 حسب السندرجة ممارسة األلعاب اإللكترونية لدى التالميذ  فيلداللة الفروق  )ت(< اختبار (80رقم ) الجدول

 المتغير
المتوسط  العينة )السن(

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
درجة  )ت( الحسابي

 ddlالحرية 

القيمة اإلحتمالية 
Sig 

 

مستوى 
 الداللة

 11من 
 13إلى 

118 

39.2< 
غير  2.81 116 -2>.2 3;.2 22.; 

 دالة
 18من 

 فما فوق
39.1= 8.9< 2.=2 

 -2.11 الفرق في المتوسط
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(، 35.08سنة  ) 13إلى  11يتضح من الجدول أعاله  المتوسط الحسابي لمتغير السن من      

(، وانحراف المعياري 35.19فما فوق( ) 14(، أما متوسط الحسابي لمسن من )7.00وانحرافيا المعياري )

و فإن ال ، وعمي 0.05( أكبر من مستوى الداللة 0.41(، أما القيمة اإلحتمالية لمتغير السن )4.58)

 توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب السن في ممارسة األلعاب اإللكترونية.

 <ةسمؤس. الفروق بين التالميذ  في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب ال1.;

 درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب المؤسسات< فيلمفروق  نتائج تحميل التباين األحادي(< 83) رقم الجدول

ANOVA 
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

 (fقيمة )
القيمة 

 sigاالحتمالية
 بين المجموعات
Inter-groupes 

22.31 2 11.15 0.26 0.77 

-Intraداخل المجموعات 

grpupes 4964.47 115 43.17 

 117 4986.780 المجموع

متوسط و  2ودرجات الحرية  22.31جموعات يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين الم     

و متوسط  115و درجة الحرية  4964.47بينما داخل المجموعات مجموع المربعات   11.15المربعات 

( ، 0.05أكبر من مستوى الداللة ) 0.77. أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات 43.17المربعات 

 االمؤسسات في ممارسة األلعاب اإللكترونية. وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
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(< رسم منحنى  لدرجات اختبار األلعاب اإللكترونية حسب المؤسسة) من إعداد الباحثة عمى ضوء مخرجات 03الشكل )
spss) 

 <.عرض النتائج المتعمقة بمقياس المرافقة النفسية0

 . فحص القيم المفقودة<1.0

المفقودة االختيارات غير المكتممة التي قدميا  المشاركون  من تالميذ الثانية متوسط  قيميقصد بال     

، وعدد %00تقدر ب   المفقودة  Valeursحيث كانت نسبة القيم  المرافقة النفسيةعند مأل استبيان 

ما  أي ال يوجد قيم مفقودة .و ىذا% variables  00نسبة المتغيرات ( و 00)  observationsالحاالت 

 يبينو الشكل التالي:
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 -عينة التالميذ–< القيم المفقودة (08الشكل )
 .فحص القيم الشاذة المتطرفة< 0.0

 وىذا ما يمثمو الشكل بعد المعاينة اإلحصائية لبيانات العينة تبين أنو ال توجد قيم متطرفة شاذة 

 
 (spss(< رسم الصندوق لدرجات عينة التالميذ )من إعداد الباحث عمى ضوء مخرجات 09الشكل )
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 الوصفية لبيانات عينة التالميذ. اإلحصاءات(<88الجدول )

 المتوسط الحسابي
00.80 

 2.80 الخطأ المعياري

 %9=حدود الثقة عند 
 03.09 األعمى
 ;01.9 األدنى

 >3.3 المعيارياالنحراف  00.22 الوسيط
 19 أصغر قيمة 32 أكبر قيمة
 -2.02 التفمطح 2.10 االلتواء

 >2.9 الخطأ المعياري =2.0 الخطأ المعياري

من الجدول أعاله يتضح أن المتوسط الحسابي لدرجات اختبار األلعاب اإللكترونية يقدر ب      

لمحد  21.57لمحد األعمى و 23.25: %95، وحدود الثقة لو عند 0.42، خطأه المعياري 22.42

بين ىذين الحدين، مع العمم أن االنحراف المعياري يقدر ب  22.00األدنى، حيث تقع قيمة الوسيط 

 .15في حين القيمة الصغرى تساوي  30، وأكبر قيمة  3.38

 . فحص اعتدالية التوزيع<3.0

  Kolmogrov-  Smirnovىناك أساليب إحصائية متعددة لمتأكد من اعتدالية التوزيع، منيا اختبار      

 &,Rovai, Baker'') 50'' الذي يستخدم عندما تكون العينة أكبر من   بمستوى معنوية ليميفورز

Plonton, 2013, p. 237) إذا -يالبيانات تتبع التوزيع الطبيع–. '' حيث يتم قبول الفرض الصفري

 (. Ho, 2013, p.57'' ) 0.05كانت قيمتو أكبر من 

 (.المرافقة النفسية< اختبار االعتدالية ) (89رقم ) الجدول

 اختبار االعتدالية
Kolmogrov-Smirnov (Correction de signification de Lilliefors) 

 Fقيمة االختبار درجة الحرية sigالقيمة االحتمالية 
 النفسيةاختبار المرافقة 

2.9: :9 2.11 
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( بتصحيح لميفورز الختبار k-sسميرنوف )-يتضح من الجدول أعاله، أن قيمة اختبار كولموجروف     

أكبر من مستوى  0.56، في حين أن القيمة االحتمالية  0.11 حيث قيمة االختبار ىي المرافقة النفسية

 ، وعميو، فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وىذا ما يؤكده الشكل التالي:0.05الداللة 

 

 (< رسم المدرج التكراري مع المنحنى اإلعتدالي لدرجات اختبار المرافقة النفسية:0الشكل )
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 يقدمها المستشار في كيفية تنظيم الوقت(< اإلحصاءات الوصفية لمدى فعالية اإلرشادات التي :8جدول رقم )

العينة  المؤسسة المتغير
(N) 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

من حين آلخر يقدم مستشار التوجيه  
إرشادات حول أهمية الوقت بالنسبة 

 لمحياة

 ;2.1 3>.2 3>.1 03 طواهرية محمد

 =2.1 3>.2 3:.1 =1 بن برنو محمد

 2.12 1>.2 3;.1 03 عمروس معمر

 2.12 1>.2 3;.1 9: المجموع

من حين آلخر يقدم مستشار التوجيه 
 إرشادات حول كيفية تنظيم وقت الدراسة

 2.13 ;:.2 0.01 03 طواهرية محمد

 >2.1 >;.2 0.01 =1 بن برنو محمد

 2.13 ::.2 1=.1 03 عمروس معمر

 2>.2 2;.2 0.12 9: المجموع

آلخر يقدم مستشار التوجيه  من حين
إرشادات حول كيفية تنظيم وقت 

 المراجعة

 :2.1 =;.2 1=.1 03 طواهرية محمد

 =2.1 3>.2 :0.3 =1 بن برنو محمد

 ;2.1 0>.2 0.28 03 عمروس معمر

 2.12 0>.2 =0.2 9: المجموع

من حين آلخر يقدم األول )يتضح من الجدول السابق أن مجموع المتوسط الحسابي لدرجات المتغير      

( ومجموع انحرافو المعياري 1.73( ىو ) حول أىمية الوقت بالنسبة لمحياة التوجيو إرشاداتمستشار 

(  أكبر مقارنة 1.83) متوسط حسابياالتي  أن مؤسسة الشييد طواىرية محمد  ( حيث نرى0.81)
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قدم مستشار التوجيو إرشادات حول من حين آلخر يبالمؤسسات األخرى. أما بالنسبة لممتغير الثاني )

. ويتضح كذلك أن 0.70وانحرافو المعياري  02.20( الذي مجموع متوسطو كيفية تنظيم وقت الدراسة

(  وانحرافيما المعياري 2.21المؤسستين ) طواىرية محمد وبن برنو محمد( متساويتين في المتوسط )

قدم إرشادات حول أىمية الوقت بالنسبة لمحياة عمى التوالي مما يعني ذلك أن المستشار ي 0.78، 0.67

من حين آلخر يقدم مستشار في كمى المؤسستين مقارنة بالمؤسسة األخرى. أما بالنسبة لممتغير الثالث )

ومجموع انحرافو  2.08( الذي مجموع متوسط حسابو التوجيو إرشادات حول كيفية تنظيم وقت المراجعة

األعمى متوسط  مقارنة بمتوسط المؤسسات األخرى ىي مؤسسة بن . نجد أن المؤسسة 0.82المعياري  

 .0.83وانحرافيا المعيار 2.36برنو محمد الذي كان متوسط حسابيا 

فعالية اإلرشادات التي يقدمها المستشار في كيفية تنظيم الوقت حسب  في. الفروق 8.0
 المؤسسة<

فعالية اإلرشادات التي يقدمها المستشار في كيفية تنظيم  في(< اختبار التباين األحادي لداللة الفروق ;8الجدول رقم)
 الوقت  )اإلرشادات حول أهمية الوقت بالنسبة لمحياة(

ANOVA  مجموع
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

القيمة  (fقيمة )
  sigاالحتمالية

 بين المجموعات
 Inter-groupes 

2.3= 0 2.1= 2.0< 2.;9 

-Intraداخل المجموعات 

groups 
80.1: :0 2.:< 

 8: 80.99 المجموع

ومتوسط  2و درجات الحرية  0.39يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط  62و درجة الحرية  42.16بينما داخل المجموعات مجموع المربعات   0.19المربعات 

و (، وعمي0.05أكبر من مستوى الداللة ) 0.75. أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات 0.68المربعات 
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فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االمؤسسات في فعالية اإلرشادات التي يقدميا المستشار في 

 (.كيفية تنظيم الوقت  )اإلرشادات حول أىمية الوقت بالنسبة لمحياة

 نظيم الوقتالتي يقدمها المستشار في كيفية ت اإلرشادات(< اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين >8الجدول رقم)
 )إرشادات حول كيفية تنظيم وقت الدراسة(<

ANOVA  مجموع
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

القيمة  (fقيمة )
  sigاالحتمالية

 بين المجموعات
 Inter-groupes 

1.38 0 2.:; 1.39 2.0: 

-Intraداخل المجموعات 

groups 
32.<= :0 2.8= 

 8: 30.08 المجموع

ومتوسط  2درجات الحرية و  1.34يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  62درجة الحرية و  30.89بينما داخل المجموعات مجموع المربعات  0.67المربعات 

إن ال (، وعميو ف0.05أكبر من مستوى الداللة ) 0.20. أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات 0.49

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االمؤسسات في فعالية اإلرشادات التي يقدميا المستشار في كيفية 

 )إرشادات حول كيفية تنظيم وقت الدراسة(.  تنظيم الوقت

ت) ها المستشار في كيفية تنظيم الوقالتي يقدم اإلرشادات(< اختبار التباين األحادي لداللة الفروق في =8الجدول رقم)
 إرشادات حول كيفية تنظيم وقت المراجعة(<

ANOVA 
مجموع 
متوسط  درجات الحرية المربعات

القيمة  (fقيمة ) المربعات
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

0.08 0 1.10 1.:< 2.1= 

-Intraداخل المجموعات 

groups 81.02 :0 2.:: 

 8: 83.88 المجموع



 الفصل الخامس )عرض نتائج الدراسة(                                         
 

 

100 

ومتوسط  2درجات الحرية و   2.24يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  62درجة الحرية و  41.20بينما داخل المجموعات مجموع المربعات  1.68المربعات 

فإن ال  (، وعميو0.05أكبر من مستوى الداللة ) 0.19. أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات  0.66

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االمؤسسات في فعالية اإلرشادات التي يقدميا المستشار في كيفية 

 )إرشادات حول كيفية تنظيم وقت المراجعة(. تنظيم الوقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس )عرض نتائج الدراسة(                                         
 

 

101 

 اإللكترونية.طريقة تدخل المستشار في التحسيس بمخاطر األلعاب فعالية ل(< اإلحصاءات الوصفية 92جدول رقم )

العينة  المؤسسة المتغير
(N) 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

يقوم المستشار بالتدخل في مختمف 
الحصص الخاصة باألساتذة لتقديم 
إرشادات متعمقة بمخاطر األلعاب 

 اإللكترونية

 :2.1 ;;.2 0>.1 03 طواهرية محمد

 >2.1 2>.2 =>.1 =1 بن برنو محمد

 ;2.1 3>.2 ;0.1 03 عمروس معمر

 2.12 2>.2 :=.1 9: المجموع

يقوم بتنظيم معارض لمتحسيس بمخاطر 
 األلعاب اإللكترونية

 :2.1 1>.2 :>.1 03 طواهرية محمد

 :2.1 2;.2 0.29 =1 بن برنو محمد

 2.19 9;.2 0.13 03 عمروس معمر

 8=.2 :;.2 0.21 9: المجموع

هيئات أخرى كاألمن يقوم باالشتراك مع 
 لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية

 2.19 3;.2 >0.2 03 طواهرية محمد

 :2.1 3;.2 0.12 =1 بن برنو محمد

 >2.1 >>.2 0>.1 03 عمروس معمر

 >=.2 =;.2 0.22 9: المجموع

يتبين من الجدول السابق أن مجموع المتوسط الحسابي لممتغير األول )يقوم المستشار بالتدخل في      

ومجموع  1.96مختمف الحصص الخاصة باألساتذة لتقديم إرشادات متعمقة بمخاطر األلعاب اإللكترونية( 

خاطر . حيث تختمف درجة تدخل المستشار في مختمف الحصص لمتحسيس بم0.80انحرافو المعياري 
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األلعاب اإللكترونية تختمف من مؤسسة لمؤسسة  حيث نجد متوسطة الشييد عمروس ىي أكبر متوسط 

. أما بالنسبة لممتغير الثاني  )يقوم 0.83( مقارنة بالمؤسستين األخرى وانحرافيا المعياري 2.17حساب )

.نجد أن   2.01و بتنظيم معارض لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية( الذي مجموع متوسط حساب

ىي المتوسطة التي ينظم فييا المستشار يتنظيم معارض  2.05مؤسسة بن برنو التي متوسط حسابيا 

أما بالنسبة لممتغير الثالث )يقوم  لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية مقارنة بالمؤسسات األخرى(.

رونية( التي مجموع متوسطو باالشتراك مع ىيئات أخرى كاألمن لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكت

. أما في ما يخص متوسط المؤسسات نجد أن مؤسسة بن برنو ىي  0.79وانحرافو المعياري  02.00

وىذا ما يفسر أن  0.73وانحرافيا المعياري  2.10التي متوسط حسابيا أكبر من المتوسطات األخرى 

 ب اإللكترونية.المستشار يقوم باإلشتراك مع ىيئات أخرى لمتحسيس بمخاطر األلعا

طريقة تدخل المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية  في2 الفروق  .52

 حسب المؤسسة:

(< اختبار التباين األحادي لداللة الفروق في طريقة تدخل المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب 91الجدول رقم)
 باألساتذة لتقديم إرشادات(اإللكترونية )التدخل في مختمف الحصص الخاصة 

ANOVA 
مجموع 
متوسط  درجات الحرية المربعات

القيمة  (fقيمة ) المربعات
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

1.98 0 2.;; 1.1< 2.31 

-Intraداخل المجموعات 

groups 82.3= :0 2.:9 

 8: 3=.81 المجموع

ومتوسط  2ودرجات الحرية  1.54يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  62ودرجة الحرية  40.39بينما داخل المجموعات مجموع المربعات  0.77المربعات 

أكبر من مستوى  0.31أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات   1.18( f.و قيمة االختبار ) 0.65
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(، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات في طريقة تدخل المستشار 0.05الداللة )

في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية )التدخل في مختمف الحصص الخاصة باألساتذة لتقديم 

 إرشادات(

(< اختبار التباين األحادي لداللة الفروق في طريقة تدخل المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب 90جدول رقم)ال
 اإللكترونية )تنظيم معارض لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية(

ANOVA 
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 (fقيمة ) المربعات

القيمة 
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

2.<0 0 2.81 2.;2 2.8= 

-Intraداخل المجموعات 

groups 3:.1: :0 2.9< 

 8: >=.:3 المجموع

ومتوسط  2ودرجات الحرية  0.82يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  62ودرجة الحرية  36.16بينما داخل المجموعات مجموع المربعات   0.41المربعات 

من مستوى أكبر  0.49. أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات 0.70( f. وقيمة االختبار )0.58

(، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات في طريقة تدخل المستشار 0.05الداللة )

 في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية )تنظيم معارض لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية(
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تدخل المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب  (< اختبار التباين األحادي لداللة الفروق في طريقة93الجدول رقم)
 اإللكترونية )اإلشتراك مع هيئات أخرى لمتحسيس(

ANOVA 
مجموع 
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

القيمة  (fقيمة )
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

1.2< 0 2.98 2.<: 2.80 

-Intraداخل المجموعات 

groups 3<.=0 :0 2.:0 

 8: 82.22 المجموع

 2ودرجات الحرية  1.08يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات           

ومتوسط  62ودرجة الحرية  38.92بينما داخل المجموعات مجموع المربعات   0.54ومتوسط المربعات 

أكبر من  0.42االحتمالية لمتغير المؤسسات . أما القيمة 0.86( f. وقيمة االختبار )0.62المربعات 

(، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات في طريقة تدخل 0.05مستوى الداللة )

 المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية )اإلشتراك مع ىيئات أخرى لمتحسيس(
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 تدخل المستشار في التحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية.فعالية ل(< اإلحصاءات الوصفية 98جدول رقم )

العينة  المؤسسة المتغير
(N) 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

يقدم مستشار التوجيه واإلرشاد إرشادات 
حول اآلثار السمبية المترتبة عمى 

 استخدام األنترنت

 2.19 0;.2 2:.1 03 طواهرية محمد

 ;2.1 8;.2 0.22 =1 بن برنو محمد

 2.18 =:.2 :>.1 03 عمروس معمر

 2=.2 0;.2 1>.1 9: المجموع

يقدم مستشار التوجيه واإلرشاد إرشادات 
حول اآلثار السمبية المترتبة عمى 

 استخدام األلعاب اإللكترونية

 ;2.1 0>.2 =:.1 03 طواهرية محمد

 2.19 >:.2 3:.1 =1 بن برنو محمد

 2.19 :;.2 =:.1 03 عمروس معمر

 3=.2 9;.2 ;:.1 9: المجموع

يقدم مستشار التوجيه واإلرشاد إرشادات 
حول اآلثار السمبية المترتبة عمى 
استخدام األلعاب اإللكترونية في الهاتف 

 النقال

 2.19 3;.2 0.22 03 طواهرية محمد

 =2.1 8>.2 0.29 =1 بن برنو محمد

 ;2.1 8>.2 1=.1 03 عمروس معمر

 ==.2 2>.2 >=.1 9: المجموع

نالحظ من الجدول السابق تدخل المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية  وذلك من      

خالل ما يقدمو المستشار من إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام األنترنت التي مجموع 

( تختمف من مؤسسة ألخرى بحيث نجد أن 0.82( ومجموع انحرافيا المعياري )1.81ابيا )سمتوسط ح
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ىي التي متوسطيا أكبر مقارنة  0.69وانحرافيا المعياري  2.00مؤسسة بن برنو التي متوسط حسابيا 

 بالمؤسسات األخرى. أما فيما يخص ما يقدمو المستشار من إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن

نجد المؤسستين)  0.75وانحرافيا المعياري  1.67استخدام األلعاب اإللكترونية  التي مجموع متوسطيا 

وذلك أكبر من  1.69متساويان في المتوسط  ال مروس معمر( ىما المؤسستين طواىرية  محمد وع

توجيو . بالنسبة  لما يقدمو مستشار ال1.63متوسط لمؤسسة )بن برنو محمد( التي متوسط حسابيا 

واإلرشاد إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عمى استخدام األلعاب اإللكترونية في الياتف النقال التي 

نالحظ أن مؤسسة بن برنو التي متوسط حسابيا  1.98و انحرافو المعياري  0.80مجموع متوسطو 

 خرى.ىي أكبر متوسط مقارنة بمتوسط المؤسسات األ 1.98وانحرافيا المعياري  0.80

 درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب المؤسسة< في. الفروق  0.:

درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب  فياختبار التباين األحادي لداللة الفروق (< 99الجدول رقم)
 المؤسسة  )إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام األنترنت(

ANOVA 
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 (fقيمة ) المربعات

القيمة 
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

1.:= 0 2.<8 1.:8 2.02 

-Intraداخل المجموعات 

groups 30.2< :0 2.91 

 8: >;.33 المجموع

ومتوسط  2الحرية  ودرجات 1.69يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  62ودرجة الحرية  32.08بينما داخل المجموعات مجموع المربعات  0.84المربعات 

أكبر من مستوى  0.20. أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات 1.64( f. وقيمة االختبار )0.51

مؤسسات في طريقة تدخل المستشار (، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال0.05الداللة )
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بين  درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية 

 .حسب المؤسسة  )إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام األنترنت(

يس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب درجة التحس  فياختبار التباين األحادي لداللة الفروق (< :9الجدول رقم)
 األلعاب اإللكترونية( المؤسسة  )إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام

ANOVA 
مجموع 
متوسط  درجات الحرية المربعات

القيمة  (fقيمة ) المربعات
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

2.29 0 2.20 2.28 2.9= 

-Intraداخل المجموعات 

groups 3:.1: :0 2.9< 

 8: 01.:3 المجموع

ومتوسط  2ودرجات الحرية  0.5يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  62ودرجة الحرية  36.16بينما داخل المجموعات مجموع المربعات  0.02المربعات 

أكبر من مستوى  0.59أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات   0.04( f). وقيمة االختبار 0.58

(، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات في طريقة تدخل المستشار 0.05الداللة )

بين  درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية 

 .األلعاب اإللكترونية( سة  )إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن استخدامالمؤسحسب 
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درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب   فياختبار التباين األحادي لداللة الفروق (< ;9الجدول رقم)
 األلعاب اإللكترونية في الهاتف النقال( المؤسسة  )إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام

ANOVA  مجموع
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

القيمة  (fقيمة )
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 2.01 0 2.12 2.1: 2.<9 

-Intraداخل المجموعات 
groups 82.;; :0 2.:9 

 8: >=.82 المجموع

 2ودرجات الحرية  1.21يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات           

ومتوسط  62ودرجة الحرية  40.77بينما داخل المجموعات مجموع المربعات  0.10ومتوسط المربعات 

ر من أكب 0.85أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات   0.16( fوقيمة االختبار ) 0.65المربعات 

(، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات في طريقة تدخل 0.05مستوى الداللة )

بين  درجة التحسيس من مخاطر األلعاب المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية 

عاب اإللكترونية في األل اإللكترونية حسب المؤسسة  )إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام

 الياتف النقال(
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لتدخل المستشار في التحسيس بمخاطر األلعاب  لنتائج العممية التوعية (< اإلحصاءات الوصفية >9جدول رقم )
 اإللكترونية.

العينة  المؤسسة المتغير
(N) 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

التقميل تداخالت المستشار ساهمت في 
من اإلقبال عمى استخدام األلعاب 

 اإللكترونية

 2.18 >:.2 3;.1 03 طواهرية محمد

 :2.1 2;.2 8=.1 =1 بن برنو محمد

 2.29 0;.2 2:.1 03 عمروس معمر

 >2.2 2;.2 9;.1 9: المجموع

كان لممستشار دور في الوعي بمخاطر 
 األلعاب اإللكترونية

 2.19 0;.2 :1.9 03 طواهرية محمد

 2.02 ;>.2 =>.1 =1 بن برنو محمد

 ;2.1 0>.2 =:.1 03 عمروس معمر

 ==.2 2>.2 2;.1 9: المجموع

كان لممستشار دور في الوعي لمخاطر 
 األلعاب اإللكترونية عمى الهاتف النقال

 :2.1 >;.2 2:.1 03 طواهرية محمد

 ;2.1 :;.2 ;1.9 =1 بن برنو محمد

 :2.1 =;.2 ;1.8 03 عمروس معمر

 9=.2 ;;.2 1.99 9: المجموع

نالحظ من خالل الجدول السابق اإلحصاءات الوصفية لنتائج عممية التوعية  لتدخل المستشار في      

التحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية أن تداخالت المستشار التي ساىمت في التقميل من اإلقبال عمى 

( 0.75ا المعياري )( ومجموع انحرافي1.75استخدام األلعاب اإللكترونية التي مجموع متوسط حسابيا )
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نالحظ أن المؤسسة التي استفاد تالميذىا من تدخالت المستشار بخصوص اإلرشادات حول التقميل من 

مقارنة بالمؤسسات  اإلقبال عمى استخدام األلعاب اإللكترونية ىي مؤسسة بن برنو التي متوسط حسابيا 

لمستشار بتوعية التالميذ بمخاطر األلعاب . أما بما يتعمق بدور ا0.16انحرافيا المعياري و  1.94األخرى 

نجد كذلك أن مؤسسة بن برنو والتي  0.80وانحرافيا المعياري  1.70الذي مجموع متوسطيا  اإللكترونية

أعمى مقارنة بالمؤسسات األخرى .أما بالنسبة ما قدمو لممستشار من خدمات في 1.69متوسط حسابيا 

وانحرافيا  1.55عمال الياتف النقال مجموع متوسط حسابيا الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونية باست

 0.78وانحرافيا المعياري  1.60نجد أن مؤسسة طواىرية محمد التي متوسط حسابيا  0.77المعياري 

 ىي أكبر متوسط مقارنة بالمؤسسات األخرى

. الفروق في النتائج المترتبة عن العممية التي يقوم بها المستشار  لمتحسيس من 0.;
 مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب المؤسسة<

النتائج المترتبة عن العممية التي يقوم بها المستشار درجة  فياختبار التباين األحادي لداللة الفروق (< =9الجدول رقم)
تدخالت المستشار ساهمت في التقميل من اإلقبال عمى )حسب المؤسسة  متحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية ل

 (م األلعاب اإللكترونيةاستخدا

ANOVA 
مجموع 
متوسط  درجات الحرية المربعات

القيمة  (fقيمة ) المربعات
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

1.02 0 2.:2 1.02 2.32 

-Intraداخل المجموعات 

groups 32.<: :0 2.8= 

 8: :30.2 المجموع

ومتوسط  2ودرجات الحرية  1.20يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  62ودرجة الحرية  30.86بينما داخل المجموعات مجموع المربعات  0.60المربعات 
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ى أكبر من مستو  0.30أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات   1.20( f. وقيمة االختبار )0.49

(، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات في طريقة تدخل المستشار 0.05الداللة )

بين  درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية 

 (عاب اإللكترونيةتدخالت المستشار ساىمت في التقميل من اإلقبال عمى استخدام األلالمؤسسة  )حسب 

النتائج المترتبة عن العممية التي يقوم بها المستشار درجة  فياختبار التباين األحادي لداللة الفروق (< 2:الجدول رقم)
 (لممستشار دور في الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونية)حسب المؤسسة  متحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية ل

ANOVA  مجموع
 المربعات

متوسط  الحرية درجات
 المربعات

القيمة  (fقيمة )
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

1.13 0 2.9: 2.<; 2.80 

-Intraداخل المجموعات 

groups 
82.31 :0 2.:9 

 8: 81.88 المجموع

ومتوسط  2ودرجات الحرية  1.13يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط  62ودرجة الحرية   40.31بينما داخل المجموعات مجموع المربعات   0.56المربعات 

أكبر من  0.42أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات  0.87( f. وقيمة االختبار )0.65المربعات 

ة بين المؤسسات في طريقة تدخل (، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائي0.05مستوى الداللة )

بين  درجة التحسيس من مخاطر األلعاب المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية 

 .(لممستشار دور في الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونيةالمؤسسة  )اإللكترونية حسب 
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النتائج المترتبة عن العممية التي يقوم بها المستشار درجة  فياختبار التباين األحادي لداللة الفروق (< 1:الجدول رقم)
لممستشار دور في الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونية )حسب المؤسسة  متحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية ل

 (عمى الهاتف

ANOVA 
مجموع 
متوسط  درجات الحرية المربعات

القيمة  (fقيمة ) المربعات
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

2.01 0 2.12 2.1; 2.<8 

-Intraداخل المجموعات 

groups 3;.<8 :0 2.:1 

 8: :2.>3 المجموع

ومتوسط  2ودرجات الحرية  0.21يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  62ودرجة الحرية  37.84بينما داخل المجموعات مجموع المربعات  0.10المربعات 

أكبر من مستوى الداللة  0.84أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات  0.17( f. وقيمة االختبار )0.61

(، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المؤسسات في طريقة تدخل المستشار في 0.05)

درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب  بين التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية 

 (لممستشار دور في الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونية عمى الياتفالمؤسسة  )

 . تأثير تدخالت مستشار التوجيه عمى جنس التالميذ<0.>

)التدخل في حسب الجنس(< اختبار التباين األحادي لدرجة تأثير تدخالت مستشار التوجيه عمى التالميذ 0:الجدول رقم)
 مختمف الحصص الخاصة باألساتذة لتقديم إرشادات(

ANOVA 
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 (fقيمة ) المربعات

القيمة 
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

2.09 1 0.25 0.39 0.53 

-Intraداخل المجموعات 

classe 39.74 63 2.:3 

 8: 82.22 المجموع



 الفصل الخامس )عرض نتائج الدراسة(                                         
 

 

113 

ومتوسط  1ودرجات الحرية  0.25يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  63ودرجة الحرية  39.74بينما داخل المجموعات مجموع المربعات   0.25المربعات 

أكبر من مستوى  0.53أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات   0.39( f.و قيمة االختبار ) 0.63

بين الذكور واإلناث في درجة تأثير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  و(، وعميو فإن0.05الداللة )

تدخالت مستشار التوجيو عمى التالميذ حسب الجنس)التدخل في مختمف الحصص الخاصة باألساتذة 

 لتقديم إرشادات(

تدخالت مستشار التوجيه عمى التالميذ حسب الجنس. )تنظيم  (< اختبار التباين األحادي لدرجة تأثير3:الجدول رقم)
 معارض لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية(

ANOVA 
مجموع 
متوسط  درجات الحرية المربعات

القيمة  (fقيمة ) المربعات
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

2.90 1 2.90 1.28 2.31 

-Intraداخل المجموعات 

groups 31.93 :3 2.92 

 8: :30.2 المجموع

ومتوسط  1ودرجات الحرية  0.52يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات      

ومتوسط المربعات  63ودرجة الحرية  31.53بينما داخل المجموعات مجموع المربعات   1.04المربعات 

أكبر من مستوى  0.31أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات  1.04( f.و قيمة االختبار ) 0.50

بين الذكور واإلناث في درجة تأثير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  و(، وعميو فإن0.05الداللة )

تدخالت مستشار التوجيو عمى التالميذ حسب الجنس)التدخل في مختمف الحصص الخاصة باألساتذة 

 لتقديم إرشادات(
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(< اختبار التباين األحادي لدرجة تأثير تدخالت مستشار التوجيه عمى التالميذ حسب الجنس. )اإلشتراك 86رقم)الجدول 
 مع هيئات أخرى لمتحسيس(

ANOVA 
مجموع 
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

القيمة  (fقيمة )
 sigاالحتمالية

 بين المجموعات
Inter-groupes 

1.2< 0 2.98 2.<: 2.80 

-Intraداخل المجموعات 

groups 3<.=0 :0 2.:0 

 8: 82.22 المجموع

 2ودرجات الحرية  1.08يتضح من الجدول أعاله  أن مجموع المربعات بين المجموعات           

ومتوسط  62ودرجة الحرية  38.92بينما داخل المجموعات مجموع المربعات   0.54ومتوسط المربعات 

ن أكبر م 0.42. أما القيمة االحتمالية لمتغير المؤسسات 0.86( f. وقيمة االختبار )0.62المربعات 

الذكور واإلناث في درجة  (، وعميو فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين0.05مستوى الداللة )

 .)االشتراك مع ىيئات أخرى لمتحسيس(تأثير تدخالت مستشار التوجيو عمى التالميذ 

 .حجم التأثير المتغير تأثير تدخالت مستشار التوجيه عمى جنس التالميذ(< 9:الجدول رقم )

 حجم التأثير dقيمة  قيمة المربع إيتا المجال
يقوم مستشار التوجيه باإلشتراك مع هيئات أخرى كاألمن 

 كبير 2.19 :2.22 لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية

تدخالت مستشار التوجيه ساهمت في التقميل من اإلقبال عمى 
 كبير 9=.2 :2.1 استخدام األلعاب اإللكترونية

 كبير جدا 1.81 ;2.0 في الوعي بمخاطر االلعاب اإلكترونية.كان لممستشار دور 

يالحظ من خالل الجدول أن حجم األثر كبير، مما يدل عمى أن تدخالت مستشار التوجيو في       

التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية لو تأثير عمى الجنس بدرجة كبيرة من الفعالية. وفي كل من 

سيس بمخاطر مجاالت تدخالت المستشار )يقوم مستشار التوجيو باإلشتاك مع ىيئات أخرى كاألمن والتح
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األلعاب اإللكترونية، تدخالت مستشار التوجيو ساىمت في التقميل من اإلقبال عمى استخدام األلعاب 

 اإللكترونية، كان لممستشار دور في الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونية(.
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 مناقشة النتائج: .1

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: .1.1

 نص الفرضية: 

، باختالؼ " ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية     

 ."إناث(  –الجنس) ذكور 

بيف التالميذ في درجة ممارسة األلعاب توصمت الباحثة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية      

 .اإللكترونية حسب الجنس

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة عمى أف األلعاب اإللكترونية استحوذت عمى عقوؿ التالميذ، فيي ال      

تعد األلعاب اإللكترونية حقيقة واقعية حيث  تحتكر عمى الذكور فقط بؿ أصبحت ىوس اإلناث أيضا

شديدة االنتشار وىي أكثر األنشطة التي يزاوليا األفراد عمى اختالؼ أجناسيـ ألوقات طويمة دوف ممؿ. 

تعد ظاىرة  ة( إف المعب باأللعاب اإللكتروني3102وىذا ما يتفؽ مع ما توصؿ إليو " مؤيد حسف " )

منتشرة بشكؿ عاـ بيف أفراد المجتمع الموصمي يمارسيا األفراد اجتماعية منتشرة في مدينة الموصؿ فيي 

( مجموعة مف األسس التي يمكف أف تسترشد بيا األسرة 3112تمقائيا. وقد وضع بركات، وتوفيؽ )

 المعاصرة لمقياـ بدورىا في التعامؿ مع آماؿ وأخطار العوالـ االفتراضية عمى أطفاليـ.

قديسات التي ىدفت إلى معرفة '' اآلثار السمبية الستخداـ اإلنترنت  كما أيدت ىذه الدراسة، دراسة     

واأللعاب اإللكترونية عمى جيؿ الشباب '' توصمت إلى أف ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في اآلثار السمبية 

 الستخداـ اإلنترنت واأللعاب اإللكترونية عمى جيؿ الشباب تعزى إلى الجنس.
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إف ممارسة المعب اإللكتروني مرتفع  مع دراسة " مؤيد حسف " التي توصمتوتناقضت نتائج ىذه الدراسة 

( التي 3103في نسبتو بيف الذكور واإلناث أكثر مف نسبتو لدى اإلناث، ودراسة  " المولى ، والعبيدي )

تيدؼ إلى الكشؼ عف اتجاىات تالميذ الصؼ الخامس إبتدائي نحو األلعاب اإللكترونية وأظيرت النتائج 

تجاىات األطفاؿ كانت إيجابية نحو األلعاب اإللكترونية وبينت الدراسة وجود فروؽ في ىذه أف ا

 االتجاىات لصالح الطمبة ذكور.

 .مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:2.1

 نص الفرضية:

 ". السفممارسة األلعاب اإللكترونية بإختالؼ  درجةالتالميذ في توجد فروؽ بيف "      

لقد ىدفت الباحثة مف وراء الفرضية إلى الوقوؼ عمى الفروؽ المحتممة بيف تالميذ السنة ثانية      

 متوسط في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية وذلؾ بالنظر إلى متغير سف التمميذ.

وأظيرت النتائج أف القيمة االحتمالية الختبار )ت( المتعمقة بمتغير السف كانت غير دالة إحصائيا      

 مما يعني ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ في درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية.

الميذ عمى اختالؼ أعمارىـ تثبت ىذه النتائج بأف األلعاب اإللكترونية تممؾ قدرات اجتذاب لدى الت     

وفئاتيـ العمرية وىذا ما أكدتو دراسة '' مؤيد حسف ''  التي ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثيرات األلعاب 

براز مدى انتشارىا. ومف بيف النتائج المتوصؿ إلييا التي  اإللكترونية اإليجابية والسمبية عمى الفرد وا 

اإللكترونية ظاىرة منتشرة بيف جميع الفئات العمرية مف عمر تتطابؽ مع الدراسة الحالية وىي أف األلعاب 

سنة وال يوجد فرؽ واضح بيف األعمار في إقباليـ عمى المعب  01سنوات إلى عمر أكبر مف  6أقؿ مف 

 اإللكتروني. 
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 مناقشة الفرضية الثالثة: 3.1

 نص الفرضية:

اإللكترونية بيف التالميذ  باختالؼ " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة األلعاب      

 المؤسسة )طواىرية ومؤسسة بف برنو ومتوسطة عمروس(.

أنو ال توجد فروؽ بيف التالميذ في درجة ممارسة الػألعاب اإللكترونية   -الحالية-دلت نتائج الدراسة       

 حسب المؤسسة .

التالميذ بحيث ترى الباحثة أف التالميذ لدييـ تعد األلعاب اإللكترونية أحد أكثر األنشطة التي يزاوليا      

نرى أف مؤسسة الشييد طواىرية محمد  (01الشكؿ)ميوؿ وتعمؽ شديد باأللعاب اإللكترونية . وحسب 

( ومؤسسة الشييد عمروس 21.57( ومؤسسة الشييد بف برنو متوسط حسابيا )27.50متوسط حسابيا )

ف تالميذ متوسطة الشييد طواىرية محمد ىـ أكثر (. وبالتالي نرى أ21.11معمر متوسط حسابيا )

ممارسة لأللعاب اإللكترونية وذلؾ لتوفر األجيزة اإللكترونية لدييـ المساعدة في ممارسة األلعاب 

اإللكترونية فغالبية التالميذ لدييـ اليواتؼ الذكية، جياز كمبيوتر خاص، جياز األلعاب اإللكترونية مثؿ 

صداراتو.  ويرجع كذلؾ إلى تحسف المستوى المعيشي إضافة إلى عمؿ األب واألـ فيناؾ الباليستيشف وا 

 مف األولياء يساعدوف أبناءىـ في اقتناء األلعاب اإللكترونية.

(  التي ىدفت إلى الكشؼ عف 3100ولكف الدراسة تناقضت مع دراسة  ''عبد الرزاؽ بف إبراىيـ '' )     

ة والسموؾ العدواني لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض العالقة بيف ممارسة األلعاب اإللكتروني

وكانت أىـ النتائج المتوصؿ إلييا التي كانت تناقض أف ىناؾ عالقة ارتباطيو موجبة بيف ممارسة 
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األلعاب اإللكترونية والسموؾ العدواني، وأف ىناؾ فروؽ بيف  طالب المدارس األىمية وطالب المدارس 

 سة األلعاب اإللكترونية والعدائية،  وذلؾ لصالح طالب المدارس األىمية .الحكومية  في ممار 

 :الرابعة. مناقشة الفرضية 4.1

 نص الفرضية:

'' توجد فروؽ بيف فعالية اإلرشادات التي يقدميا المستشار لمتمميذ في كيفية تنظيـ الوقت حسب      

 المؤسسة ''

لقد ىدفت الباحثة مف وراء الفرضية إلى الوقوؼ عمى الفروؽ المحتممة بيف فعالية اإلرشادات التي      

 يقدميا المستشار لمتالميذ في كيفية تنظيـ الوقت وذلؾ بالنظر إلى متغير المؤسسة التعميمية )المتوسطة(.

التبايف األحادي غير دالة إحصائيا وأظيرت نتائج ىذه الدراسة عمى أف القيمة االحتمالية الختبار      

يعني ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف فعالية اإلرشادات التي يقدميا المستشار لمتالميذ تعزى 

لممتغير السابؽ الذكر ويعني ىذا أف مستشارو التوجيو يتبعوف أسموب إرشاد موحد في توجيو ونصح 

 التالميذ.

ة الميدانية نجد أف مستشارو التوجيو يقوموف بدورىـ بخصوص ومف خالؿ ما لمسناه مف خالؿ الدراس

تقديـ إرشادات في كيفية تنظيـ الوقت وكيفية استغالؿ أوقات الفراغ  وذلؾ لجيؿ التالميذ عف كيفية تسيير 

وقت فراغيـ ليذا يحتاجوف إلى اإلرشاد في ىذا الشأف حتى يتسنى ليـ تسطير برنامج لتقضية الوقت في 

جابية وحتى ينصرؼ إلى سموؾ موجو إضافة إلى ذلؾ يقـو بتشجيع التالميذ عمى الدراسة األمور اإلي

 واالجتياد
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 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:. 5.1

 نص الفرضية:

'' توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طريقة تدخؿ المستشار في التحسيس مف مخاطر األلعاب 

 اإللكترونية  حسب المؤسسة''

3 " أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طريقة تدخؿ المستشار في -الحالية-الدراسة  دلت نتائج 

 حسب المؤسسة. ةالتحسيس مف مخاطر األلعاب اإللكتروني

وأظيرت نتائج ىذه الدراسة عمى أف القيمة االحتمالية الختبار التبايف األحادي غير دالة إحصائيا وبالتالي 

تؤكد عمى أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المؤسسات في طريقة تدخؿ  فنتائج الدراسة الحالية

 المستشار في التحسيس مف مخاطر األلعاب اإللكترونية

لـ يعثر عمى دراسات تثبت أو تنفي النتيجة المتوصؿ إلييا في نفس المجاؿ المدروس، وىذا يدؿ عمى أف 

غير المجاؿ اإلرشادي وبالتالي النتيجة المتوصؿ إلييا ىذا النوع مف الدراسات تـ تناولو في مجاالت 

تعطي  تأويالت عدة، ال تختمؼ طرؽ تدخؿ المستشاريف في التحسيس مف مخاطر األلعاب اإللكترونية 

وىذا التفسير راجع إلى أف المستشاريف يعمموف تحت ظروؼ متشابية وكذلؾ إدراكيـ لإلجراءات ومعرفة 

ذ. واستنادا لإلحصاءات الوصفية لفعالية طريقة تدخؿ المستشار في التحسيس ما يجب فعمو لتقديمو لمتممي

بمخاطر األلعاب اإللكترونية يتبيف أف طرؽ تدخؿ المستشار تتنوعت، حيث يقـو المستشار بالتدخؿ في 

حصص األساتذة وخاصة حصة أساتذة المعموماتية في مرحمة التعميـ المتوسط لتقديـ لمحة أو توعيتيـ بما 

عالـ التالميذ بالمظاىر اإليجابية لالنترنت. ويقـو كذلؾ بتنظيـ معارض تف عمو ىذه األلعاب اليـو وا 

لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية وىذا يعني أف المستشار يقوـ  باإلعالـ الذي يعتبر أىـ القنوات 
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ت ويقـو كذلؾ باالشتراؾ مع الرابطة بينو وبيف التالميذ وذلؾ باستخداـ استراتجيات وأدوات مثؿ الممصقا

ىيئات أخرى كاألمف لمتحسيس بيذه الظاىرة وذلؾ مف أجؿ إبراز األخطار واألضرار الناجمة عف 

االستعماؿ السيئ لألنترنت وفتح نقاش تفاعمي مع التالميذ مما يسمح ليـ بالتعبير الحر عف قمقيـ تجاه 

حث التالميذ عمى تبني اليقظة عند تصفحيـ لمبريد األخطار التي يمكف أف تنجـ عف األلعاب اإللكترونية و 

اإللكتروني أو البحث عف معمومات لمواجبات المدرسية، أو البحث عف مواقع تحميؿ األلعاب واألفالـ 

 ومنتديات الدردشة.

 مناقشة الفرضية السادسة:.6.1

 نص الفرضية:

 األلعاب اإللكترونية حسب المؤسسة."" توجد فروؽ ذات دالة إحصائية بيف درجة التحسيس مف مخاطر 

 والمرتبطة  بدرجة التحسيس مف مخاطر األلعاب اإللكترونية عمى أن -الحالية –دلت نتائج الدراسة      

 حسب المؤسسة. ةال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة التحسيس مف مخاطر األلعاب اإللكتروني

وىذا يعني أف المستشاريف يسعوف إلى تقديـ خدمات إرشادية واحدة لكونو يمعب دورا أساسيا وجوىريا في 

اإلعالـ والتحسيس بحيث يعتبروف مف أىـ المتدخميف في التربية عمى االستعماؿ الجيد المفيد لأللعاب 

ية مف منظور مياميـ وذلؾ اإللكترونية ومف خالؿ البحث الميداني وجدنا أف مساىمة المستشار كانت قو 

مف خالؿ إعداد وتنفيذ برامج إرشادية ووقائية لفائدة التالميذ لتجنب مخاطر سوء استعماؿ االنترنيت 

 واأللعاب اإللكترونية.
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 . مناقشة الفرضية السابعة:7.1

 نص الفرضية:

مف مخاطر األلعاب " توجد فروؽ بيف النتائج المترتبة عف العممية التي قاـ بيا المستشار لمتحسيس 

 اإللكترونية حسب المؤسسة"

مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لمفرضية السابعة توصمت الباحثة إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة 

إحصائية بيف المؤسسات في النتائج المترتبة عف مخاطر األلعاب اإللكترونية وفي ىذا السياؽ تفسر 

لمتالميذ مف نصائح حوؿ الطرؽ والسبؿ األنجع لالستعماؿ األحسف النتيجة بأف ما قدمو مستشار التوجيو 

لأللعاب اإللكترونية قد ساىمت بإيجابية في إعطاء صورة واضحة لمتالميذ عف مخاطر األلعاب 

اإللكترونية وذلؾ مف  خالؿ تدخالت مستشار التوجيو، نرى بأف ىذه التدخالت ساىمت في التقميؿ مف 

داـ األلعاب اإللكترونية. وحسب ما الحظتو الباحثة في تجربتيا الميدانية أف إقباؿ التالميذ عمى استخ

لمستشار التوجيو دور فعاؿ في توعية التالميذ بمخاطر األلعاب اإللكترونية باختالؼ األجيزة اإللكترونية 

المستخدمة مثؿ3 )الياتؼ النقاؿ الذكي، جياز كمبيوتر خاص وغيرىا مف أجيزة( قصد وضع حدود 

ضوؿ التالميذ وحبيـ لمتطمع عمى الجديد حتى ال يقعوا ضحية اإلدماف عمى بعض األلعاب التي تنعكس لف

 سمبا عمى صحتيـ الجسدية والنفسية.
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 الفرضية الثامنة: .8.1

 نص الفرضية:

 " ال توجد فروق في تأثير تدخالت مستشار التوجيه على التالميذ باختالف الجنس." 

ىذه الفرضية إلى الوقوؼ عمى مدى تأثير تدخالت مستشار التوجيو عمى الجنس  ىدفت الباحثة مف وراء

ناث(.   )ذكور وا 

وأظيرت نتائج ىذه الدراسة عمى أف القيمة االحتمالية المتعمقة بمتغير الجنس أنو ال توجد فروؽ ذات داللة 

روؽ بيف الجنسيف غير إحصائية في تأثير تدخالت مستشار التوجيو باختالؼ الجنس مما يشير إلى أف الف

 معنوية. ومف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا تبيف أف ىذا الفرض تحقؽ.

مف  فوتفسر الباحثة ىذه النتيجة أف كؿ مف الذكور واإلناث الذيف يمارسوف األلعاب اإللكترونية يستفيدو 

بياف أي أف اإلرشادات التي يقدميا مستشار التوجيو وىذا حسب تسريحاتيـ واستجاباتيـ عمى االست

 المستشار لعب دور رئيسي في اليقظة والمراقبة والتوجيو لكؿ مف التالميذ الذكور واإلناث  مما يعني أف 

ما ساىـ بو  مستشار التوجيو في ترسيخ ثقافة التوعية األمنية وذلؾ بتنفيذ برامج إرشادية ووقائية لفائدة 

مخاطر األلعاب اإللكترونية بحكـ وضعيـ التالميذ الذيف ىـ في وضعية نفسية ىشة وأكثر عرضة ل

األسري أو نتائجيـ المدرسية وتعامالتيـ اليومية مع زمالئيـ تؤثر في الجنسيف  أي أف درجة حجـ التأثير 

 كبيرة وىذا يمكف راجع إلى التشابو في العمر، نفس الميوؿ، نفس المستوى الدراسي .
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 :الخاتمة

نظرا لتفاقم وظيور األلعاب اإللكترونية وانتشارىا السريع ونموىا النمو الممحوظ في اآلونة األخيرة      

وفي ىذا السياق وتعدد مخاطرىا، فبعض األلعاب اإللكترونية تضاىي أعمال القتل والشغب وغيرىا... 

تناولت الدراسة الحالية دور المرافقة النفسية من قبل مستشار التوجيو في التحسيس من مخاطر األلعاب 

 اإللكترونية لدى تالميذ التعميم المتوسط والذين يزاولون دراستيم سنة الثانية.

م جمع مجموعة من وبإتباع الخطوات المنيجية العممية المتفق عمييا في األوساط البحثية، ت     

المعمومات الميدانية تمخضت عنيا جممة من النتائج والحقائق التي قادت إلى اإلجابة عن تساؤالت 

الدراسة التي انطمقنا منيا فقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج والحقائق. إذ أكدت المعطيات البيانية 

ومستحوذة عمى عقوليم وىذا لتوفر األجيزة أن التالميذ يمارسون األلعاب اإللكترونية بنسبة كبيرة 

صداراتو األربعة، وامتالكيم لمياتف الذكي  وغيرىا.  اإللكترونية الخاصة باأللعاب كالباليستيشن وا 

وما يمكن اإلشارة إليو في األخير أن مستشار التوجيو أن لو دور أساسي في تنفيذ عممية المرافقة      

رش ادات وقائية، القيام بحصص إعالمية تحسيسية لمتالميذ، التنسيق مع النفسية وىذا بتقديم نصائح وا 

 األسرة وتوعيتيا بيذه المخاطر لمحاولة تفادييا والتقميل منيا.

قدمت ىذه الدراسة إجابات عن التساؤالت إال أنيا ال يمكن أن تدعي إحاطتيا بكل جوانب الموضوع       

حقيقة األمر فيي بمثابة فاتحة لدراسات جديدة يتم فييا ووصف ما توصمت إليو باإلجابات الشاممة في 

 تناول الظاىرة بمقاربات متعددة .
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  (: مقياس األلعاب اإللكترونية في صورتو األولى.10الممحق )

 التعميمة:

عزيزي التمميذ )ة( نضع بين أيديك االستبيان الذي يحتوي عمى مجموعة من األسئمة المتعمقة بموضوع 

والمطموب منك أن تقرأ ىذه العبارات بدقة ثم تقوم باإلجابة بكل صدق وموضوعية، األلعاب اإللكترونية، 

 ( أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة ونرجو منك عدم ترك عبارة بدون أجوبة.Xوذلك بوضوع عالمة )

 البيانات العامة:

 الرمز:                                                                    

 الجنس:   ذكر                     أنثى

 السن:

 القسم:

 عمل األب:      يعمل                    ال يعمل

 عمل األم:        تعمل                 ال تعمل

 ىل الوالدين مطمقين:     نعم                  ال

 إذا كان نعم: مع من تعيش:  ..........

 د الحياة:         نعم            الىل الوالدين عمى قي

 من المتوفي:   األب                 األم                   كالىما    

 ترتيبك في األسرة:     األول                األوسط                األخير

 ......(3.2.1.األنشطة التي تمارسيا في أوقات فراغك )الترتيب حسب األولوية 1

 مشاىدة التمفاز 
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 قراءة الكتاب

 حل الواجبات المنزلية

 ممارسة األلعاب اإللكترونية

 التنزه مع العائمة

 المعب خارج المنزل مع األصدقاء

 اإلنخراط في نادي أو فريق رياضي

 .األجيزة اإللكترونية الموجودة لديك:2 

 جياز تمفاز خاص                                       جياز تمفاز جماعي   

 جياز كمبيوتر خاص                                     جياز كمبيوتر جماعي   

 ىاتف ذكي                                                ىاتف عادي   

 جياز خاص باأللعاب اإللكترونية 

 وع الجياز الذي تمتمكو خاص باأللعاب اإللكترونية:.ن3

                           3باليستيشن                      2باليستيشن                        1باليستيشن 

 اكس بوكس وان                       4باليستيشن 

 . نوع األلعاب اإللكترونية المفضمة لديك:4

 عميمية                 ألعاب حربية وقتالية                              ألعاب رياضيةألعاب ت

 ألعاب ذكاء                     ألعاب مغامرات وتحدي  
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 أخرى أذكرىا.........

 .الوسيمة التي تفضل ممارسة األلعاب اإللكترونية بيا:5

 المعب من خالل اإلنترنت عمى جياز الكمبيوتر

 المعب من خالل اإلنترنيت عمى الياتف النقال

 عمى جياز اإلعالم اآللي CD ،DVDالمعب من خالل أقراص مدمجة 

 أجيزة داخل قاعات النشاطات                      شيء آخر أذكره ...................

 . تمارس األلعاب اإللكترونية:6

 األسبوع                    في العمة األسبوعية فقط    كل يوم                    أكثر من يوم في 

 في العطل المدرسية فقط                           يوم في األسبوع                         

 .الوقت الذي تستغرقو في المعب: 7

 ساعة                      ساعتين                                 ثالث ساعات            

 أكثر من ثالث ساعات

 .الفترة التي تمارس فييا األلعاب اإللكترونية:8

 في الصباح بعد االستيقاظ من النوم

 بعد الرجوع إلى البيت من المدرسة مباشرة

 في الميل بعد مراجعة الدروس

 في اليل عندما ينام أفراد أسرتي

 في أوقات االستراحة في المدرسة
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 أثناء الحصة داخل القسم

 إثناء حصة التربية البدنية و الرياضية

 بمفردك

 .تمارس األلعاب اإللكترونية مع: )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(9

 األولياء خارج البيتاألولياء داخل البيت                                        

 مع اإلخوة في البيت                                       مع اإلخوة خارج البيت

 مع الزمالء في البيت                                      في بيت أحد الزمالء

 سةمع الزمالء في قاعة األلعاب                             مع الزمالء داخل المدر 

 .تمارس األلعاب اإللكترونية بسبب:11 

 حب المغامرة والمتعة                     الحاجة إلى شغل أوقات الفراغ

 تنمية الذكاء                    حب الترفيو               شيء آخر ................

 .تساىم األلعاب اإللكترونية:11

                     تنمية ذكائي                     

 تعميمي ألفاظ بمغات مختمفة أجنبية

 انعزالي عن أفراد األسرة 

 اندماجي مع الزمالء

 انعزالي عن الزمالء في المدرسة

 شيء أخر أذكره..............
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 (: مقياس األلعاب اإللكترونية في صورتو النيائية.10الممحق )

 التعميمة:

أيديك االستبيان الذي يحتوي عمى مجموعة من األسئمة المتعمقة بموضوع عزيزي التمميذ )ة( نضع بين 

األلعاب اإللكترونية، والمطموب منك أن تقرأ ىذه العبارات بدقة ثم تقوم باإلجابة بكل صدق وموضوعية، 

 ( أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة ونرجو منك عدم ترك عبارة بدون أجوبة.Xوذلك بوضوع عالمة)

 

 الرمز:                                                                    

 الجنس: ذكر                     أنثى

 السن:

 القسم:

 عمل األب:      يعمل                    ال يعمل

 عمل األم:        تعمل                 ال تعمل

 ال             ىل الوالدين مطمقين:     نعم     

 إذا كان نعم: مع من تعيش:  ..........

 ىل الوالدين عمى قيد الحياة:         نعم            ال

 من المتوفي:   األب                 األم                   كالىما    

 ترتيبك في األسرة:     األول                األوسط                األخير

 ......(3.2.1.األنشطة التي تمارسيا في أوقات فراغك )الترتيب حسب األولوية 1

 مشاىدة التمفاز 
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 قراءة الكتاب

 حل الواجبات المنزلية

 ممارسة األلعاب اإللكترونية

 التنزه مع العائمة

 المعب خارج المنزل مع األصدقاء

 ممارسة الرياضة

 .األجيزة اإللكترونية الموجودة لديك:2

 جياز تمفاز خاص                                       جياز تمفاز جماعي   

 جياز كمبيوتر خاص                                     جياز كمبيوتر جماعي   

 ىاتف عادي                            لوحة رقمية              ىاتف ذكي                

 ياز الخاص باأللعاب اإللكترونيةج            

 .نوع الجياز الذي تمتمكو خاص باأللعاب اإللكترونية:3

                           3باليستيشن                      2باليستيشن                        1باليستيشن 

  361اكس بوكس وان               اكسبوكس                         4باليستيشن 

 . نوع األلعاب اإللكترونية المفضمة لديك:4

 عاب حربية وقتالية                        ألعاب رياضيةألعاب تعميمية                 أل

 ألعاب ذكاء                     ألعاب مغامرات وتحدي                   االكتشاف والفضول
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 أخرى أذكرىا.........

 . الوسيمة التي تفضل ممارسة األلعاب اإللكترونية بيا:5

 وترالمعب من خالل األنترنت عمى جياز الكمبي

 المعب من خالل األنترنيت عمى الياتف النقال

 عمى جياز اإلعالم اآللي CD ،DVDالمعب من خالل أقراص مدمجة 

 أجيزة داخل قاعات النشاطات                      شيء آخر أذكره ...................

 . تمارس األلعاب اإللكترونية:6

 األسبوع                  في العطمة األسبوعية فقط     كل يوم                 أكثر من يوم في

في العطل المدرسية فقط                           يوم في األسبوع                         وقت 

 آخر أذكره..................

 . الوقت الذي تستغرقو في المعب:7

 ثالث ساعات                         ساعة                      ساعتين              

 أكثر من ثالث ساعات   

 . الفترة التي تمارس فييا األلعاب اإللكترونية:8

 في الصباح بعد االستيقاظ من النوم

 بعد الرجوع إلى البيت من المدرسة مباشرة

 في الميل بعد مراجعة الدروس

 في اليل عندما ينام أفراد أسرتي

 االستراحة في المدرسةفي أوقات 

 أثناء الحصة داخل القسم
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 إثناء حصة التربية البدنية و الرياضية

 . تمارس األلعاب اإللكترونية مع: )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(9

 األولياء داخل البيت                                        األولياء خارج البيت

 مع اإلخوة خارج البيت                             مع اإلخوة في البيت          

 مع الزمالء في البيت                                      في بيت أحد الزمالء

 مع الزمالء في قاعة األلعاب                               بمفردك

 مع الزمالء داخل المدرسة

 .تمارس األلعاب اإللكترونية بسبب:11

 حب المغامرة والمتعة                     الحاجة إلى شغل أوقات الفراغ

 تنمية الذكاء                    حب الترفيو               شيء آخر ................

 . تساىم األلعاب اإللكترونية:11

 تنمية ذكائي                                         

 مختمفة أجنبية تعميمي ألفاظ بمغات

 انعزالي عن أفراد األسرة والمدرسة

 اندماجي مع الزمالء

 شيء أخر أذكره..............................
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 (: مقياس المرافقة النفسية في صورتو األولى.10الممحق )

 التعميمة:

المتعمقة بموضوع دور عزيزي التمميذ )ة( نضع بين أيديك االستبيان الذي يحتوي عمى مجموعة من األسئمة 

المرافقة النفسية في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية، والمطموب منك أن تقرأ ىذه العبارات بدقة ثم 

( أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة ونرجو منك Xتقوم باإلجابة بكل صدق وموضوعية، وذلك بوضوع عالمة )

 عدم ترك عبارة بدون أجوبة.

 البيانات العامة:

 الرمز:                                                                    

 الجنس:   ذكر                     أنثى

 السن:

 القسم:

 عمل األب:      يعمل                    ال يعمل

 عمل األم:        تعمل                 ال تعمل

 ال                  ىل الوالدين مطمقين:     نعم

 إذا كان نعم: مع من تعيش:  ..........

 ىل الوالدين عمى قيد الحياة:         نعم            ال

 من المتوفي:   األب                 األم                   كالىما    

 خيرترتيبك في األسرة:     األول                األوسط                األ
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 أبدا أحيانا دائما الفقرة الرقم

    من حين آلخر يقوم مستشار التوجيو إرشادات حول أىمية الوقت بالنسبة لمحياة. 10

    من حين آلخر يقوم مستشار التوجيو إرشادات حول تنظيم الوقت لمدراسة 10

    من حين آلخر يقوم مستشار التوجيو إرشادات حول تنظيم الوقت لممراجعة. 10

    يقدم المستشار إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام األنترنت. 10

يقدم المستشار إرشادات حول مخاطر اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام األلعاب  10

 اإللكترونية.

   

يقدم المستشار إرشادات حول مخاطر اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام األلعاب  10

 اإللكترونية عمى الياتف النقال في الميل.

   

يقوم المستشار بالتدخل في مختمف الحصص الخاصة باألساتذة لتقديم إرشادات  10

 متعمقة بمخاطر األلعاب اإللكترونية.

   

    يقوم بتظيم معارض لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية. 10

    لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية.يقوم باإلشتراك مع ىيئات أخرى كاألمن  10

يقوم مستشار التوجيو بجمسات إرشادية معي من أجل توعيتي بتأثير األلعاب  01

 اإللكترونية عمى الحالة النفسية والصحية

   

    تدخالت المستشار ساىمت في التقميل من وقت استخدام األلعاب اإللكترونية. 00

    الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونية.كان لممستشار دور في  00

    كان لممستشار دور في الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونية باستعمال الياتف. 00

    أشعر أن ما قام بو المستشار ال فائدة منو فيما يتعمق بتنظيم أوقات الفراغ. 00

    األلعاب اإللكترونية.يقوم مستشار التوجيو بحصص إعالمية لتوعية األسرة بمخاطر  00

 

 



 144 

 (: الصورة النيائية لمقياس المرافقة النفسية10الممحق )

 التعميمة:

عزيزي التمميذ )ة( نضع بين أيديك االستبيان الذي يحتوي عمى مجموعة من األسئمة المتعمقة بموضوع دور 

أن تقرأ ىذه العبارات بدقة ثم المرافقة النفسية في التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية، والمطموب منك 

( أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة ونرجو منك Xتقوم باإلجابة بكل صدق وموضوعية، وذلك بوضوع عالمة )

 عدم ترك عبارة بدون أجوبة.

 البيانات العامة:

 الرمز:                                                                    

 أنثى                     الجنس:   ذكر

 السن:

 القسم:

 عمل األب:      يعمل                    ال يعمل

 عمل األم:        تعمل                 ال تعمل

 ىل الوالدين مطمقين:     نعم                  ال

 إذا كان نعم: مع من تعيش:  ..........

 نعم            ال     ىل الوالدين عمى قيد الحياة:    

 من المتوفي:   األب                 األم                   كالىما    

 ترتيبك في األسرة:     األول                األوسط                األخير
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 أبدا أحيانا دائما الفقرة الرقم

    الوقت بالنسبة لمحياة.من حين آلخر يقوم مستشار التوجيو إرشادات حول أىمية  10

    من حين آلخر يقوم مستشار التوجيو إرشادات حول تنظيم الوقت لمدراسة 10

    من حين آلخر يقوم مستشار التوجيو إرشادات حول تنظيم الوقت لممراجعة. 10

    يقدم المستشار إرشادات حول اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام األنترنت. 10

المستشار إرشادات حول مخاطر اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام األلعاب يقدم  10

 اإللكترونية.

   

يقدم المستشار إرشادات حول مخاطر اآلثار السمبية المترتبة عن استخدام األلعاب  10

 اإللكترونية عمى الياتف النقال.

   

لتقديم إرشادات متعمقة  يقوم المستشار بالتدخل في مختمف الحصص الخاصة باألساتذة 10

 بمخاطر األلعاب اإللكترونية.

   

    يقوم بتنظيم معارض لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية. 10

    يقوم باإلشتراك مع ىيئات أخرى كاألمن لمتحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية. 10

    األلعاب اإللكترونيةتدخالت المستشار ساىمت من التقميل من اإلقبال عمى استخدام  01

    كان لممستشار دور في الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونية. 00

    كان لممستشار دور في الوعي بمخاطر األلعاب اإللكترونية باستعمال الياتف. 00
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 (: أسماء المحكمين.10الممحق )

 األستاذ التخصص الرتبة
 الحاج ىني أحمد عمم النفس أستاذ 

 العبادية عبد القادر عمم النفس استاذ محاضر .ب.

 كمال صدقاوي عمم النفس استاذ محاضر .ب.

 مسكين عبد اهلل عمم النفس استاذ محاضر .ب.
 بمكرد محمد عمم النفس أستاذ مساعد.ب.

 حيدرة وحيدة عمم النفس أستاذة باحثة مؤقة
 بمعباس نادية عمم النفس استاذة محاضرة .ب.

 قنيش  عمم النفس مساعدة .أ.أستاذة 
 غاني زينب عمم النفس أستاذة مساعدة.أ.
 دويدي سامية عمم النفس أستاذة مساعدة.أ.

 

 (: أسماء المستشارين المحكمين10الممحق )

 المستشار المؤسسة
 عمارية مستغانم-صالمندر–متوسطة الشييد بن برنو محمد 

 معيزة نجاة -تادلس–كروصة السنوسي 
 بن يمينة سمية -سيرات -عبد الحق بن حمودة  ثانوية

 محمد خضراوي ثانوية الشييد باقي الطيب
 ممياني محمد -غميزان–الثانوية الجديدة 

 

 (.0100(: نسبة نجاح المتوسطات في شيادة التعميم المتوسط وترتيبيم سنة )10الممحق )

 نسبة النجاح الترتيب المؤسسة

 %00.11 10 متوسطة الشييد طواىرية محمد

 %00.00 00 متوسطة الشييد بن برنو محمد

 %00.10 010 متوسطة الشييد عمروس معمر
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 (: حساب اإلتساق الداخمي الستبيان المرافقة النفسية بين الفقرات.10الممحق )

   .نتائج حساب االتساق الداخمي بين الفقرة وبعد دور مستشار التوجيو في تنظيم الوقت0

0 .
االتساق الداخمي بين الفقرة وبعد دور مستار التوجيو في التحسيس من مخاطر األلعاب .نتائج 0

 اإللكترونية.
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 . نتائج االتساق بين الفقرة وبعد طريقة تدخل المستشار:0

0 .
 .نتائج االتساق بين الفقرة والبعد الرابع النتائج المترتبة عن ىذه العممية.0
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 عاد والدرجة الكمية..نتائج االتساق بين األب0

 

 

 (: نتائج ثبات مقياس المرافقة النفسية.10الممحق )
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 (: عرض نتائج مقياس األلعاب اإللكترونية.01الممحق )

 فحص القيم المفقودة. .0

 

 اإلحصاءات الوصفية لبيانات عينة التمميذ بعد حذف القيم الشاذة: .0

 

 اإللكترونية(.اختبار االعتدالية ) الستبيان األلعاب  .0
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فحص تجانس التباين لدرجات استبيان األلعاب اإللكترونية واختبار )ت( لداللة الفروق في درجة  .0
 اناث( -ممارسة األلعاب اإللكترونية لدى التالميذ )ذكور

 

 .الفرضية الثانية: اختبار )ت( لداللة الفروق بين درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية لدى التالميذ حسب0
 السن.

 

لمفروق بين درجة ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب  . الفرضية الثالثة: نتائج تحميل التباين األحادي0
 المؤسسات.
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 (: عرض النتائج المتعمقة بمقياس المرافقة النفسية.00الممحق )

 القيم المفقودة. .0

 

 اإلحصاءات الوصفية لبيانات عينة التالميذ. .0

 

 لمقياس المرافقة النفسية.اختبار اإلعتدالية  .0

5 
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 .اإلحصاءات الوصفية لمدى فعالية اإلرشادات التي يقدميا المستشار في كيفية تنظيم الوقت.0

 الفروق بين فعالية اإلرشادات التي يقدميا المستشار في كيفية تنظيم الوقت حسب المؤسسة. .5
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اإلحصاءات الوصفية لفعالية طريقة تدخل المستشار في التحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية .6

 

.اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين طريقة تدخل المستشار في التحسيس من مخاطر األلعاب 0
 اإللكترونية )التدخل في مختمف الحصص الخاصة باألساتذة لتقديم إرشادات(
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 اءات الوصفية لفعالية تدخل المستشار في التحسيس بمخاطر األلعاب اإللكترونية.. اإلحص0

 

اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين  درجة التحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية حسب  .9
 المؤسسة.
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 بمخاطر األلعاب اإللكترونية.اإلحصاءات الوصفية لنتائج العممية التوعية  لتدخل المستشار في التحسيس . 01

 

 

اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين  درجة النتائج المترتبة عن العممية التي يقوم بيا  .11
 المستشار لمتحسيس من مخاطر األلعاب اإللكترونية  حسب المؤسسة.
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 حسب الجنس. . اإلحصاءات الوصفية لمدى تأثير تدخالت مستشار التوجيو عمى التالميذ00

 

 اختبار التباين األحادي لدرجة تأثير تدخالت مستشار التوجيو عمى التالميذ حسب الجنس. .00

 

 حجم التأثير المتغير تأثير تدخالت مستشار التوجيو عمى جنس التالميذ.. 00
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