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  مستخلص البحث: 

األلعاب االل#�"ون�ة    م�م�ى  �� فى دراسة حالة ل
ع� األ�فال���ه�ف ال
�	 ال�الى ال�ع
لل�ع"ف على   �هج االكل��)ى �ال ��1ة    �ی�ام�ات ال-اس�,�ام �األ�فال م�م�ى األلعاب   ل2,3�ةال

ع4  و   االل#�"ون�ة الالشع7ر6ةال#3ف  األلعاب   وال#ام�ة   الع7امل  إدمان  إلى  األ�فال  ت�فع  ال�ى 
�اء ال�ف�ى  االل#�"ون�ة
لهDالء األ�فال، وABل@ ال�ع"ف على -ع� ال�3)الت   وال�ع"ف على ال

إدمان   ال��"ت
ة على  االل#�"ون�ة،    ال�ف��ة  أرEع حاالت م4  األلعاب  ال�راسة م4  وت#7نG ع��ة 
 ) م�م�ى  الع�"  ١ذ7Bر،  ٣األ�فال   Jم�7س أشه  ٧لهM    ال1م�ى  إناث)  وخ��ة  وتM    ،"س�7ات 

واخ�
ار   ،اس��ارة تار6خ ال�الة ل2الح م,��"و إع�اد ال
احQة،  ال�قابلة االكل��)�ة  اس��ارة    اس�,�ام
ال�ع"ف على دی�ام�ات ال2,3�ة والع7امل   تفهM ال�7ض7ع لل2غار، وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى

�اء   الالشع7ر6ة
ال فى  ال�ل
�ة  ال72ر  االل#�"ون�ة وق� Yه"ت  لأللعاب  ال��م�ى  األ�فال  لهDالء 
أهM ال�3)الت ال�ف��ة ال��"ت
ة على إدمان األلعاب االل#�"ون�ة    لى، وABل@ ال�7صل إل�یهMال�ف�ى  

�ا أشارت ال��ائج إلى  ال,7ف، وال3ع7رEال7ح�ة،  مQل اض_"ا-ات ال�7م (األرق)، و ل�[ األ�فال  B
ب�bة تع`1    وج7د األ�فال فى األلعاب االل#�"ون�ة هى    م`�7عة م4 الع7امل ال#ام�ة وراء ادمان

�اخ األس"[،��اذج ال7ال��ة الع2
�ة، وت7ت" ال�فق�ان الQقة    ع4 إش
اع حاجاتهM ال�ف��ة، وج7د ال
�" م4 العالM ال,ارجى،وشع7ر ال_فل -ال�  ،ال�فf وفى اآلخ"46-���تقل�� سل7ك اآل-اء فى    ه�ی� ال

�Aجة أوال�الحiة.�  اس�,�ام األجه1ة االل#�"ون�ة ع4 �"�6 ال�علM -ال
  . أ�فال ال��حلة ال���س�ة-ال�3)الت ال�ف��ة -: األلعاب االك�"ون�ةل�ات ال�ف�اح�ةال
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A Clinical Study on Some Cases of Middle 
Childhood Stage Children Addicted to 

Electronic Games 
By  

Dr. Hoda Elsayed Shehata Elsayed  
Lecturer of Mental Health 

Faculty of Education–Zagazig University 
Abstract: 

This thesis aims to study some cases of children addicted to 
electronic games. It used the clinical methodology in order to manifest the 
children's characteristic dynamics and the subconscious features implied 
in electronic games addiction. Moreover, it aims to reveal their 
psychological structure, and the psychological problems ascribed to 
electronic games addiction. The sample consisted of 4 cases of children (3 
males and 1 female) with mean age 7 years and 5 months. A clinical 
interview form (prepared by the researcher), a case history form (by Salah 
Mekhamer), and the children's apperception test (CAT) were used. The 
result disclosed the personal dynamics and the subconscious features of 
those children. Furthermore, it exposed the negative images of their 
psychological structure as well as the most important psychological 
problems resulted from electronic games addiction such as: sleep 
disorders (insomnia), fear and loneliness. Finally, the study pointed at 
multiple factors implicated in electronic games addiction as: an 
environment that is unable to satisfy the children's psychological needs, 
neurotic parental models, stressful family climate, loss of confidence in 
oneself and in others, permanent feel of threats from the outside world or 
imitating parents' behavior of using the electronic devices (modeling or 
observational learning). 
Keywords: electronic games – psychological problems – middle 
childhood stage.   
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  ٦٩  

  : مقدمة
وما رافقها م4 تغ�"ات اج��اع�ة    ،مع ت�ارع ال�_7رات ال�#�7ل7ج�ة فى ال��7ات األخ�"ة

، ولM �ع� غ"6
ا أن ی�`Aب أ�فال ال`�ل ال`�ی� اان�3اًرا واسعً ت��3"   وثقاف�ة ب�أت األلعاب االل#�"ون�ة

�7ت"وألعاب  و ن�7 األلعاب االل#�"ون�ة على ح�اب األلعاب ال�قل���ة األخ"[،  �ق� أد[ ان�3ارال#

دورها   ب"وز  إلى  األخ�"ة  ال��7ات  فى   Gواالن�"ن األ�فالب7ض7ح  الف��ی7  ح�اة  -ات7ا   ، فى  ح�ى 
وتف"   ،�فoل7نها ل�_غى  م�ارس�ها  عل�هMواع�ادوا  نف�ها  ح�اتهM    ،ض   J�ن م4  ج1ًءا   G�
وأص

  ). ١٥  ، ٢٠١٥ال�7م�ة (ماج� ال761د[، 
ولق� Yه"ت األلعاب االل#�"ون�ة فى ال7ال�ات ال����ة األم"6)�ة فى ف�"ة ال����ات وأوائل 
ال�
ع��ات وان�3"ت فى ال��7ات الالحقة ن��`ة ال�_7ر ال�#�7ل7جى، وآل�ات ووسائل الع7ل�ة، وتق�م  

�7ل،وسائ��ال والهاتف  اآللى   rال�اس وص�اعة   ،Gواالن�"ن االت2ال  األجه1ة    ل  أو   Gوال�ابل
��ات م�ها ألعاب الف��ی7  الل7ح�ة،��، واأللعاب ال"ق��ة  Video- gamesوح�لG الع�ی� م4 ال

Digital- games،  "7ت�
�،   Online- gamesوألعاب االن�"نPC- games،   Gوألعاب ال#
�7ل ��  ).٣١، ٢٠١٨(خال� ح�فى ،    Mobile- gamesوألعاب الهاتف ال

�Qلة  و ��ال ال��یQة  ال�#�7ل7ج�ة  اق��اء األجه1ة  ال#
ار فى  أص
ح األ�فال مDخ"ا ی�اف�7ن 
�هM االس�غ�اء  (�
ة لهM ولًعا ش�یً�ا وال ����7لة واألجه1ة الل7ح�ة وال�ى -اتG ت3)ل -ال��-اله7اتف ال

ل ال�7م صعE7ة فى ت_7ر ح�اة ج��لة فى غ�اب -ع� ع�اص" ال�#�7ل7ج�ا مQل  ع�ها ، و6`� أ�فا
 ، Mان هاش�  ). ٢٦٨٧، ٢٠١٨ألعاب الف��ی7(ج

دراسةو  ن�ائج  ،وزوE"6@ را�)"ز  أشارت   G)7س�وحف  ،fول7ران  ، 
Rikkers,Lawrence,Hafekost,&Zubrick (2016)   إلى ارتفاع م��67ات اس�,�ام األلعاب

أن   Salceanu (2014)  سال3��7  ، وأYه"ت ن�ائج دراسةفى اس�"ال�ا  ب�4 األ�فالاالل#�"ون�ة  

�7ت" Bل ی7م،    ٪٥٠�م4 أول�اء األم7ر�6��7ن لل_فل -قoاء ساعة إلى ساع��4 فى ألعاب ال#

�ا ���ح  �ات أو أكQ" ی7م�ا فى ألعاب  ساع  ٤- ٣م4 أول�اء األم7رأل�فالهM -قoاء    ٪٢٨.٥٤ب�

�7ت"�  . ال#

�ات ال�ول�ة إلى أن ه�اك  i��ألف   ١٧٥وأشارت اإلح2ائ�ات وال�قار6" ال2ادرة ع4 ال
ألف �فل ق�    ٢٨٥حالة م"ض�ة ن��`ة اإلدمان على األلعاب االل#�"ون�ة فى العالM، وأن ه�اك  

�
�  7ت". أص�
7ا -�3اكل فى ال�i" ن��`ة ألعاب الف��ی7 ع
" شاشات ال#
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  ٧٠  

19/12/2018     https://www.alyaum.com/articles/6068411   
�7 ال`��[ وال�ف�ى ل�[ ال_فل،  علىإن األلعاب االل#�"ون�ة تDث"  � Bل م"احل ال�_7ر وال

، ���اج ال_فل إلى م3اع" حق�ق�ة ومعای�" اج��اع�ة  ةع3"   ل"ا-عة اس4  ففى س4 ال�
ع س�7ات إلى  
أخالق�ة م��دة ض�4 العادات وال�قال��، و7Eج7د األلعاب االل#�"ون�ة ن`�ه م�ف7عا إلى دائ"ة الع�ف  

  ).٢٢١،  ٢٠٢٠م��� ف�ح هللا ، (ال`��[ 
�عM م4 لأشارBو �ه�اك م,ا�" لأللعاب ) أن  ١٦،  ٢٠٠٩( وج�[ ب"Bات، ت7ف�� ع
� ال

�فال  وت1داد تل@ ال�,ا�"ع��ما ی�عامل األ  ،االل#�"ون�ة على األ�فال فى Yل غ�اب ال�7ج�ه األس"[ 
ذات مoام�4 سل
�ة  لعاب أمع   لف�"ات �67لة  وE"امج   م�ا یDث" فى Bل م"احل   ،و��6,�م7نها 

�7ال�_7رو �ت"E�ة ال_فل على سل7ك  سل
�ة على سلB7�ات األ�فال م�ها    ال�[ ال_فل وت�"ك آثارً   ال
  Mفى عال x�ل للع1لة والع��الع�وان والع�ف، وح"مان ال_فل م4 ج7 اللعr ال_
�عى مع أق"انه ف�

 .rعلى اللع y"ف�  تل@ األلعاب، واإلدمان ال
إن م�ارسة ال_فل لأللعاب االل#�"ون�ة ل�اعات �67لة -ال�7م لها آثار سل
�ة QB�"ة م�ها: 

i4  ز6ادة ال7زن، وه3اشة الع�ی4 ، وأض"ار -الع��7د الفق"[ لل_فل ،وآالم -ال�ام، وت73هات -الع
  ). ١٧،   ٢٠١٥ فoال ع4 الoعف فى ال�ل7ك االج��اعى لل_فل(ماج� ال761د[،

ته�ی�ً و  �3)ل  االل#�"ون�ة  األلعاب  على  
�"ً   ااإلدمان B إلى   ا یDد[  أن   4(�و6 لأل�فال 
  Mوق�ه Mi7ن معo7ا �ق�
ها (ع�نان ال�ه�او[،  بفى اللعr  اض_"ا-ات نف��ة ألن األ�فال أص

  ). ٢١، ٢٠١٩وان�ام على، 
دراسة ن�ائج  أك�ت  و6اماكاوا،   ولق�  و76ر6ف7جى،  Bات7، 

 ]7�االل#�"ون�ة     Kato,Yorifuji,Yamakawa,&Inoue (2018)وzی ارت
اy اس�,�ام األجه1ة 
�7عة م4 ال�3اكل ال�ف��ة وال`���ة مQل االك�bاب، وتعا�ى ال�,�رات،  `�مQل ألعاب الف��ی7 -

�ة ، وضعف األداء األكاد��ى. �  وال�
ال�ال�ة به�ف   ال�راسة  فق� جاءت م3)لة   �
 ت ال�ع�� فى دراسة حاالوفى ض7ء ماس

وراء    �ع"ف على دی�ام�ات ال2,3�ة والع7امل الالشع7ر6ةلل�ة  م�م�ى األلعاب االل#�"ون  �فاللأل
 .Mة ل�یه�ف��   اإلدمان وABل@ اآلثارال�ف��ة ال�ل
�ة لiه7ر -ع� ال�3)الت ال
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  ٧١  

  :  البحث مشكلة 
  االس�,�ام ال�ف"y لأل�فال لأللعاب االل#�"ون�ة   Yاه"ةفى  ن
عG م3)لة ال�راسة ال�ال�ة  

بها  األ�فال  وقoاء  Mال�ائ  Mوان3غاله أمامها  QB�"ة  سلB7�اتهM    ،أوقات  على  ال�ل
ى  وانع)اسها 

ها فى ع2
��هM وع�وان��هM وال,7ف ال1ائ�  
بل تأث�"ها    وم3)الت ال�7م ل�یهM،  لهMوت2"فاتهM وت�

 Mله�وت�2 M1ه�B"ال�راسىعلى قلة ت.  
أشارت ن�ائج دراسة ح�	    ،وق� ل��G ال
احQة ذل@ ع�� أف"اد QB�"46 م4 ال���_�4 بها

معاناة حق�ق�ة ن��`ة سه" أ�فالهM فى م�ارسة األلعاب ی7اجه7ن  األهالى  أن  )٢٠١٥ماج� ال761د[(
م`ه7داتهM ال�راس�ة، فoًال ع4 اس��7اذ هAه األلعاب على وقG وعق7ل   م�ا یDث" فى  ،االل#�"ون�ة

،  األس"ة   م3)الت داخل األس" oBعف ال�7اصل األس"[ ب�4 أف"اد   ع�ةت�
r فى  أ�فالهM، م�ا  
دراسة ش,2�ة هDالء  فى  ال�ع��  و   �ا اس��عG ال�اجة الق�ام -ال�راسة وخاصة ال�راسة االكل��)�ة،م

�اء ال�ف�ى لهM.   ب االل#�"ون�ةال��م�ى لأللعا األ�فال
  -ال�ع"ف على ال
أن إدمان  إلى    )(Wang,Sheng,&Wang, 2019,1وانغ، وش�غ، ووانغ    ح�	 أشار

ألعاب ال�E7ایل م"ت
J -3)ل إ�`ابى -القل� االج��اعى واالك�bاب وال7ح�ة ، وأن م�م�ى ألعاب 
اإلدراك�ة لهM، وز6ادة االك�bاب والقل� وضعف الY7ائف    ال�ف��ة،  س7ء ص��هMالف��ی7 �عان7ن م4  

  والع1لة االج��اع�ة . 
"Bالون�"[ وش7ن3ا[    وذ`��B(Kietglaiwansiri,&Chonchaiya,2018,523)   أن

�ل أن �)7ن ل�یهM م61� م4 ال�3اكل  ���األ�فال الAی4 ���,�م7ن ألعاب الف��ی7 -3)ل مف"y م4 ال
ال��رسى، والقل�، واالك�bاب،  ال�� وال"سغ، وت�ه7ر األداء  ال�ف��ة وال`���ة مQل آالم  ال�2�ة 

  وتق�ی" الAات م�,ف�، وم3اكل سلB7�ة Bالع�وان، واض_"اب ف"y ال�"Bة ونق{ االن�
اه. 
أك�ت   دراسةوق�  وس�"ودر  ن�ائج  وE"ون1،  وش�"ل،   دوراك، 

Dworak,Schierl,Bruns,&Struder (2007)    ا�ً

�7ت" یDث"سل�على أن ال�ع"ض أللعاب ال#
Mى ل�یهiع"فى اللف�  .على ن7م األ�فال،وتعل�هM وذاك"تهM، وD6د[ إلى ت�ه7ر األداء ال

دراسةو     ن�ائج  وBاراس،    أYه"ت   ،1`�وتایل" هاس� وماد�`ان،  ووا[،    وو6��ل"، 
Hastings,Karas,Winsler,Way,Madigan,&Tyler (2009)    ه�oق�  ]Aال  Gال7ق أن 


�7ت" وألعاب الف��ی7 م"ت
J -3)ل إ�`ابى -الع�وان�ة، وم"ت
J سل
�ا  �ال_فل فى م�ارسة ألعاب ال#
  . -ال#فاءة ال��رس�ة
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األم" دفع فإن هAا  األلعاب االل#�"ون�ة    ونi"ا لآلثار ال�ل
�ة وال�,ا�" ال�"ت
_ة -إدمان
حالة لأل�فال م�م�ى األلعاب االل#�"ون�ة لل�ع"ف على أهM ال�ی�ام�ات    ةال
احQة إلى الق�ام ب�راس

  ت�فعهM إلى االس�,�ام ال�ف"y لأللعاب االل#�"ون�ة.  والع7امل ال#ام�ة ال�ى ،ال2,3�ة
ال
احQة   ال_ف7لةواخ�ارت  الف"د وفى ألنها  ال��7س_ة    م"حلة  فى ح�اة  ال�"احل   Mأه م4 

على  تDث"  فى م"حلة ال_ف7لة    وأ[ خ
"ات سل
�ة أو أسال�r ت"E�ة غ�" س67ة    ،ت3)�ل ال2,3�ة
م�ا جعل ال
احQة    ،اقr نف��ة واج��اع�ة خ_�"ة لهح�اة الف"د فى ال�"احل ال�ال�ة وق� تDد[ إلى ع7 

االس�,�ام  م4    �هMوال�فا� عل  أ�فالهM  ته�M بهAه ال�"حلة م4 أجل ز6ادة وعى وتQق�ف األس" ل�"اق
ة
األلعاب  لهAه   y"ف�ل،  ال ال�,ا�" وال�أث�"ات  �وتق��4 وت��ی� وقG مع�4   r�ل�` األلعاب  �ارسة 

  ال�ل
�ة والع7اقr ال���ق
ل�ة لها.
) -أن األلعاب االل#�"ون�ة  (Al-Hileh,&Ibrahim,2018,1806  اله�له، وzب"اه�M  وق� أك� 

  لها تأث�"ات سل
�ة خاصة ع��ما �)7ن ال_فل أقل م4 ع3" س�7ات.
دراس  وق�  ن�رة  ال
احQة   Giى  ال�الة  ةالح(��االكل �هج �ال أللعاب ادمان  إل  -اس�,�ام 

�ا أج"G6 الع�ی� م4 ال�راسا���غ�"ات  ت ال�ى ت�اولG عالقة األلعاب االل#�"ون�ة  االل#�"ون�ة، ب�-
  أخ"[. 

فى ال�ال�ة  ال�راسة  م3)لة  ت��ی�   Mت  �
ماس على  �اء Eل  و حالة  م�م�ى دراسة    أل�فال 
األلعاب االل#�"ون�ة لل�ع"ف على دی�ام�ات ال2,3�ة والع7امل ال#ام�ة وراء اإلدمان واآلثار ال�ل
�ة  

    ال��اؤالت ال�ال�ة: لىم4 خالل اإلجا-ة علهAا اإلدمان 
�اء ال�ف�ى  ماهى ال72رة اال  -١
األلعاب    �فال م�م�ىلأل2,3�ة  الدی�ام�ات  و كل��#�ة ال�ى ت��1 ال

  االل#�"ون�ة ؟ 
  هى الع7امل ال#ام�ة الالشع7ر6ة وراء إدمان األ�فال لأللعاب االل#�"ون�ة؟  ما -٢
  هى أهM ال�3)الت واالض_"ا-ات ال�ف��ة ال��"ت
ة على Yاه"ة اإلدمان لأللعاب االل#�"ون�ة؟   ما  -٣

  : البحثأهداف 
األلعاب  - ١ م�م�ى  لأل�فال  الالشع7ر6ة   والع7امل  ال2,3�ة  دی�ام�ات  على   ال�ع"ف 

  االل#�"ون�ة.
  . ال�ع"ف على الع7امل ال#ام�ة ال�ى ت�فع األ�فال إلى إدمان األلعاب االل#�"ون�ة - ٢
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ال�3)الت  - ٣ ب
ع�   Mإصاب�ه- االل#�"ون�ة  األلعاب  إلدمان  ال�ل
�ة  اآلثار  على  ال�ع"ف 
  ال�ف��ة . 

  : حثالبأهمية 

ع أه��ة ال
�	 ال�الى م�ا یلى: �  ت

�هج االكل��)ى وال�ى ت�ع�� ب�راسة حاالت ال�ى ت�اولG  الع"E�ة  ن�رة ال�راسات    - ١�اس�,�ام ال
  لل�ع"ف على دی�ام�ات ال2,3�ة لهM وذل@  لأل�فال م�م�ى األلعاب االل#�"ون�ة-ع��ها   

  فى ح�ود علM ال
احQة . 
ع4  - ٢ لأللعاب   ال#3ف   y"ف�ال االس�,�ام  إلى  األ�فال  ت�فع  ال�ى  ال#ام�ة  الع7امل   Mأه

الع7امل   ،االل#�"ون�ة هAه  إلى  االن�
اه  ض"ورة  إلى  واألمهات  األ-اء  ت7ج�ه  وEال�الى 
  وعالجها.

سل_G هAه ال�راسة ال7oء على أه��ة م"اق
ة تع"ض أ�فال ال��ارس االب��ائ�ة لأللعاب   - ٣
  االل#�"ون�ة نi"ا آلثارها ال�ل
�ة على ص��هM ال`���ة والعقل�ة وال�ف��ة  .

أنها    - ٤ ال�راسة ه7  �ع وهM األ�فال   ت`"[ علىم�ا ی61� أه��ة �`�فbة م4 أهM فbات ال
  ، ن م"حلة ال_ف7لة م4 أهM ال�"احل فى ت3)�ل ال2,3�ةوأ  ،-اع�
ارهM أج�ال ال���ق
ل

�" خالل �ف7ل�ه دون ال�ع"ض أل[ خ
"ات سل
�ة واض_"ا-ات نف��ة ی��قل � ]Aفال_فل ال
�7 ال�ال�ة Bف"د س7[ �-,الف ال_فل الA[ ت#7ن �ف7ل�ه مل�bة -األح�اث    ،إلى م"احل ال

�ة Bف"د معق� غ�" س7[ ومo_"ب  ���قل إلى ال�"احل ال�ال فال�Dل�ة واالض_"ا-ات ال�ف��ة  
�عه او6)7ن ضارً �`�  .ل�ف�ه ول

  : ال
�	 م��ل�ات 
   Electronic gamesاأللعاب االل��ون�ة  -١

ق67�ر، (م2_فى  األلعاب ٤٢،  ٢٠٢٠ع"ف  م4  م`�7عة  -أنها  االل#�"ون�ة  )األلعاب 

�7ت"، أو -�7اقع األلعاب ع
" االن�"نG، أو ألعاب  �ال��یQة ال��ل�ة ب�اخل أق"اص م�م`ة -ال#

ولهAه األلعاب م`�7عة م4 ق7ان�4 اللعr م�ا �`علها ت��ل صفة    ،ال
ال[ س��43، وألعاب الف��ی7
  وق� ت#7ن مE7�2ة ب�7ع م4 ال�7ت". ، ع��� فى أغل
ها على ال,
"ةال��اف��ة وت

  Addiction to electronic gamesإدمان األلعاب االل��ون�ة:  -٢
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م4ع"ف   
7رغ،   Bل �فال#  ،f��ل�
"���EوLemmens,Valkenburg,&Peter,2009,78)   أنه- االل#�"ون�ة  األلعاب  إدمان   (


�7ت" أو ألعاب الف��ی7 ال�ى تDد[ إلى م3اكل اج��اع�ة أو عا�ف�ة �  ، االس�,�ام ال�ف"y والقه"[ لل#
 .y"ف�  وعلى ال"غM م4 هAه ال�3اكل ال���_�ع الالعr ال��)M فى هAا االس�,�ام ال

-أنه:" االل#�"ون�ة   االلعاب  ال_فل على  إدمان  ال
احQة   Gل�[   وع"ف  "����ال االع��اد 

�7ت"�B ا س7اء م4 خالل أجه1ة�7ف"ة ال#�"ونً��أو ه7اتف م��7لة، ،  ال_فل على م�ارسة األلعاب ال

مع هAه األلعاب ش�ی�  أو تابلG -3)ل دائM �`عله فى حالة ان�ماج    أو بال[ س��43، أو آ[ -اد،
�ارسة أ[ أن3_ة أخ"[ وغ�" قادر على االب�عاد ع�ها�ورافoا ل��اول األكل وال3"اب    ،ورافoًا ل

  ". Dد[ إلى ت�ه7ر حال�ه ال�2�ة وتDث" على ت�2�له ال�راسى یم�ا 
  محددات البحث: 

  ت���د ن�ائج ال
�	 -ال���دات ال�ال�ة: 
�هج  ال: ح�	 تM اس�,�ام    المحددات المنهجية��7عة م4 حاالت األ�فال  `�االكل��)ى ل

  . األلعاب االل#�"ون�ة م�م�ى
�دات ال����ة:  �ت���د ال��ائج -الع��ة ال���,�مة فى ال
�	 ال�الى، وهى أرEع حاالت م4  ال�

  إناث)   ١ذ7Bر،  ٣األ�فال م�م�ى األلعاب االل#�"ون�ة ( 
�دات ال م��ة: �خالل    األدوات ف�ها، وال�ى �
قG ت���د ال��ائج -الف�"ة ال1م��ة ال�ى تM ت_
��  ال�

  . ٢٠٢٠إجازة ص�ف العام ال�راسى  
  :ودراسات سابقة ا9طار النظرى

س7ف تع"ض ال
احQة فى هAا ال`1ء ع"ضًا نi"6ًا ل��غ�"ات ال
�	 ال�الى والA[ ی��Qل 
االل#�"ون�ة   األلعاب  إدمان  األلعاب  فى  -إدمان  ال�"ت
_ة  ال�ا-قة  ال�راسات  ل
ع�  ع"ض  مع 

i�  "[. االل#�"ون�ة م�م`ة فى اإل�ار ال
 Gوع1ل Gاعى ال�ى ف2ل�تع� األلعاب االل#�"ون�ة م4 وسائل االت2ال االنف2ال االج�
ال_فل ع4 الق"اءة وال#�ا-ة واإلب�اع واإل�الع وzن�اء العقل -العلM وال�ع"فة واك�3اف م7اه
ه، ح�ى  

��4 فى ال�فاهات ال�ى س�ع"ضه    أنها ن`�G فىQح یه�ر وق�ه ال
إ-عاده ع4 صالته ودی�ه وأص
  ). ٤٠٠،  ٢٠٢٠(م2عr بلفار، ومه�او[ ن2" ال�ی4،   لل,_" م��ق
ال فى غ�اب وzه�ال أس"[ 
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  ٧٥  

�ة ال�2ة العال��ة رس�ً�ا اإلدمان على األلعاب االل#�"ون�ة ض�4 ما س��ه  i�ص�فG م
"  rع4 اللع Mاج�) وع"ف�ه -)7نه  ICD-11رم1 (  ت�(Gaming disorder)    G"االض_"اب ال

ن�J م4 سلB7�ات اللعr (اللعr -األلعاب ال"ق��ة أو اللعr -ألعاب الف��ی7) ال�ى ت���o- 1عف  
ال��)M فى م�ارسة اللعr، وز6ادة األول67ة ال�ى تع_ى للعr على ح�اب األن3_ة األخ"[ إلى  

وز6ادة م�ارس�ه  أوم7اصلة م�ارسة اللعr  ،�7م�ةح� �`عله ی�2�ر سائ" االه��امات واألن3_ة ال
  ). ٢٧، ٢٠٢٠، ( م2_فى ال�"J6  ب"غM ما �,لفه م4 ع7اقr سل
�ة

  :أو م(اه� االس�ع�ال ال�ف�% لأللعاب االل��ون�ة  أع�اض إدمان األلعاب االل��ون�ة
ی�M وفقا ل�Dش"اتها اع�
ار الف"د م�م4 وهى ت�ل,{ فى أع"اض   م4 ب�4 األع"اض ال�ى
  سلB7�ة ��)4 ت��ی�ها Bال�الى :

ال7قG   ع�م إع_اء أه��ة لل7قG -ال
قاء فى م)ان اللعr لف�"ة �67لة لع�م مق�رة ال��)M فى - ١
وال"ق
ة  ال"أس  وآالم  الفق"[،  والع�7د   ، -الع�4  الo"ر  ع�ه  ی��ج  ق�   rللع  }2,�  ال

  . وغ�"ها
  ع�م ال�7م ال#افى ل
قاء ذه4 ال��م4 م�عل� -72ر اللع
ة االل#�"ون�ة ل�اعات.  - ٢
وأكل خف�ف) م�ا ی��ج ع�ه ال��ه7ر ال�2ى   ،ت�اول أكل غ�" ص�ى (م3"وEات غاز6ة  - ٣

  . للف"د 
 ، Yه7ر أع"اض ال�عr واإلرهاق ال�ف�ى لل��م4 ل
قائه أمام ال3اشة ل�اعات �7ال ال�7م - ٤

العالقات  ال�ف��ة نiً"ا لالغ�"اب االج��اعى واالب�عاد ع4  إلى جانr -ع� األم"اض 
  ).  ١٤٦،  ٢٠٢٠(را�f اب��ام،   اإلن�ان�ة Bال�7ت" واالك�bاب والع�ف

  ل3�ی�ة فى ال�خ7ل لأللعاب م"ة ثان�ة ع�� ت"Bها.ال�عل� -األجه1ة االل#�"ون�ة، وال"غ
ة ا  - ٥
أنه أح� أش)ال   - ٦ ال�اسr أواأللعاب على  ال_67ل على  ل�
"6" جل7سه  ال#Aب  إلى  یل`أ 

  ال�ع"فة . 
٧ - Bامات األس"6ة �هع1وفه ع4 م3ار�  .األس"ة فى األن3_ة وااله�
لعاب وما �ها، وال�ف#�" ال�ف"y فى األعح�وث م3)الت أس"6ة وان1عاجه ال3�ی� إذا م�ع   - ٨

   .ث ف�ها، وال3ع7ر -ال�1ن واالك�bاب لع�م االت2ال بها� ��
٩ -  ،]��
  ).٤٢٩،   ٢٠١٧إه�ال ال�iافة ال2,3�ة (-3"[ الع

 أع"اض أخ"[ هى: ) ١٠٦، ٢٠٢٠وذB"(-3�" ق67�ر[، 
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  . ال,"وج لألماك4 ال�ف�7حةو  ،ع�م رغ
ة ال_فل فى اللعr مع األ�فال اآلخ"46 -
- M�ی7 ج��قاء فى أماك4 ألعاب الف
  . ت��@ ال_فل -ال
  . تغ�"�
اع ال_فل -الع�اد وال�7ت" وال�3�`ات  - 
  . خل� ح`ج وأعAار �7ال ال7قG  -          . اإله�ال ال�راسى ال7اضح -
- M�ی7 ج��فى أن��ة الف rع4 م2�ر أم7ال للع 	�
  . ال
  .ع2
�ة واإلف"اy فى ت
"6" ال�7اقفال -   فق�ان ال3ه�ه ونق2ان ال7زن  -
  
��ون�ةلس�اب أو ال�وافع وراء إدمان األلعاب اال األ :  

١ -   Mی�  Mل ال�ى  اح��اجاته  ل�ع�67  ال_فل  وس�لة  
�7ت"ه7 �ال# أللعاب   y"ف�ال االس�,�ام 
  .ق�رته على ال�عامل مع ضغ�7ات ال��اة -)فاءة إش
اعها وت�ق�قها -3)ل ص��ح أوع�م


�7ت" أح� أع"اض الف"اغ العا�فى ح�	 ی�i" ال��م4 إلى العالM ال,�الى  - ٢�إدمان ألعاب ال#
  ). Stavroul ,2018,2440( أللعاب الف��ی7 على أنه ال�ل`أ وال�الذ له


�7ت"6"ف7oن العالM ال7اقعى ال�ق�قى و6ل - ٣�`أون إلى ألعاب األ�فال ال��م�7ن أللعاب ال#

�7ت" 7Bس�لة لله"وب م4 ضغy7 العالM ال�ق�قى�  .ال#

أس"غ�" - ٤ إلى  �7ن ��ی الAی4  ذو[    تع"ض7اأو   ،م��ق"ة  األ�فال  أو  األس"ة  م4  لإلساءة 

�7ت" ح�	 ال���ل#7ن أس"ة م��ا-ة  �ال2,3�ات االن_7ائ�ة هM أكQ" ع"ضة إلدمان ال#
و6)7ن7ا م�ف2ل�4 ع4 اآلخ"46 و6ف�ق�ون إلى ال�"ا-J العا�فى ، و6)7ن آ-اء هDالء األ�فال  

ة غ�"  ال��م��4 غ�" داع��4 لهM و��6,�م7ن مع أ�فالهM أسال�r وم�ارسات أب67ة قاس�
  س67ة.

األ�فال الAی4 �عان7ن م4 م3اكل عا�ف�ة مQل االك�bاب، والقل�، وال�7ت"هM أكQ" األ�فال   - ٥
��ل7ن إلى  � M7ت" ألنه�
�ول�یهM ثقة م�,فoة -ال�فf   الع�ف والع�وان�ة واالن�فاع،إدماًنا لل#


�7ت" نi"ا ألنهM ���,�م7ن العالM ال,�ا�لى أللعاب ف��`Aب هDالء األ�فال إلى ألعاب ال#
-األمان   و36ع"ون  ال�Dل�ة،  ال�7اقف  أو  ال�ارة  غ�"  ال�3اع"  م4  لل�,ل{  
�7ت" �ال#

  . ),Lee,Morgan 2018,12,13( وال"احة فى عال�هM االل#�"ونى
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�3)لة خلل   فى   ل�7اجهة م3اكل أساس�ة ت��,�م األلعاب االل#�"ون�ة    - ٦B },3اة ال�ح
أو ت�ه7ر العالقات، ونق{ األص�قاء، وم3)لة اإلعاقة والع`1، وم3)لة ال�أقلM، وم3)لة 

  . )Alshehri,&Mohamed,2019,1 ( ع�م ال"ضا ع4 ال�iه" ال`��[
و6�)4 الق7ل -أن إدمان األلعاب االل#�"ون�ة وس�لة لل�,ل{ م4 م3اع" سل
�ة ورغ
ات م)
7تة  

م نف��ة  إلى  وY"وف  ال7اقع  م4  وه"وب  -ال�ق{  الف"د  شع7ر  وتع
�" ع4  الف"د،  �ع�3ها  Dل�ة 
  ال,�ال.

    :دور ع6امل ال��43ة ال��3لفة وارت�ا1ها /إدمان األلعاب االل��ون�ة
إدمان األلعاب االل#�"ون�ة ی"ت
J -الع�وان�ة، والع2اب�ة،  إن  فف��ا ی�عل� -��ات ال2,3�ة  

للف2ام،   ال2,3�ة  واالن_7اء،وال��7ل  االج��اعى،  وال7ح�ة   G
أوالo`  وال# لل�لل  "،  وال��ل 
ال�3اع"  ع4   	�
الAات،  ال�7اف�،  ونق{   ،واإلح�اسوال  J
ض ال2,3�ة    ونق{  وس�ات 

الAات   ال�"ج��ة، تق�ی"  �ة،    ،وان,فاض �Bو �Bالة  ال7ج�انىوالقل�  الBAاء   وان,فاض 
)Griffithsa,Kussa,&King,2012,4( .  

  األلعاب االل��ون�ة: ) ال���ت�ة على إدمان �3ا�1(الاآلثار ال7ل��ة 
لعr األ�فال األلعاب االل#�"ون�ة على ال��[ ال_67ل یDد[ إلى تأث�"ات ب�ن�ة وص��ة  

وت`عل ال`هاز    ،-`انr تأث�"ات نف��ة واض_"ا-ات نف��ة Bال�7ت" والقل� والo�� واألرق   ، وعقل�ة
   ).٥٧،  G٢٠٢٠ (س��" ع
� ال"ح�4، الع2
ى أكQ" ح�اس�ة وجاه1 لإلثارة فى أ[ وق

الض_"ا-ات ال�لB7�ة  ال�Dه
ة لاإلف"اy فى األلعاب االل#�"ون�ة واح�ا م4 أهM الع7امل  6ع�
" و 
 A�ه ،ل�[ ال�الم�oق� ]Aال Gق{ م4 ال7ق�فى ال�عامل مع ال7سJ   ال�ل��A  ح�	 أن هAه الع�ل�ة ت

-ه  J���اج��اعً�ا    ،ال Bائً�ا  ل��علB M�ف �2
ح   Mاألول واأله ال��خل   "
�ع�  ]Aم4 خالل   وال
�ى إل�ه��  ). ٤٢١،    ٢٠١٧،  -3"[ الع
��[(  اس�3"ا-ه لQقافة ال�عامل االج��اعى فى ال7سJ الA[ ی

  أوًال: اآلثار ال4��ة ال>��7ة:
ه�ای�ى   ت3اش�ى،  زس�انى،  دراسة   Gه�فZamani ,Chashmi, &Hedayati  

وال�ف��ة    (2009) ال`���ة  ال�2ة  
�7ت"على �ال# ألعاب  إدمان  آثار  على  ال�ع"ف  إلى 
م4   ال�راسة  ع��ة   Gاس�,�ام    ٥٦٤لل_الب.وت#7ن- أصفهان  ��ی�ة - الQانى  ال2ف  �الب  م4 


�7ت". وت7صلG ن�ائج  �اس�
�ان ال�2ة العامة لق�اس ال�2ة ال`���ة، واس�
�ان إدمان ألعاب ال#
عال وج7د  إلى  ال�2ة  ال�راسة   4�E7ت"و�
�ال# أللعاب  ال_الب  إدمان  ب�4  م7ج
ة  ارت
ا��ة  قة 
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�7ت" یDث"على م,�لف أ-عاد ال�2ة، و616�  �ال`���ة، وأك�ت ال��ائج على أن إدمان ألعاب ال#
  .م4 ال�3)الت ال`���ة

١-  �4�  : م�?الت ال
    ً
إذ ق� �2اب ال_فل -oعف ال�i" ن��`ة   ،على نi"األ�فال  اتDث"األلعاب االل#�"ون�ة سل

أمامها    fل`� ال�ى   rال�اس شاشات  م4  
عQة ��ال ال#ه"ومغ�ا����ة  األشعة  ل�`االت  تع"ضه 
�ا أن ح"Bة الع���4 ت#7ن س"6عة ج�ا أث�اء م�ارسة األلعاب اللعr �ه  ساعات �67لة أث�اء م�ارسB ،

تDد[ إلى ح�وث اح�"ار -الع�4 وجفاف  االل#�"ون�ة م�ا ی61� م4 ف"ص إجهادها، هAه ب�ورها  
  ).٣٢٢، ٢٠١٨(عادل ال�غAو[ ،  وح)ة وزغللة

) إلى أن األ�فال الAی4 یلع
7ن ألعاب الف��ی7 ألكLissak,2018,152 "Q(ل��اك    وأشار
دق�قة ی7م�ا �عان7ن م4 ال2�اع وال�وخة، وت3�`ات ال`ف4 ن��`ة م
اش"ة لل���7[ العالى    ٣٠م4  

  الA[ ���ث أث�اء لعr ألعاب الف��ی7.  م4 ال��ف�1 ال�ماغى
  7�إلى ال�ع"ف على ات`اهات ال7ال�ی4 ف��ا    Salceanu (2014)ه�فG دراسة سال��


�7ت". وأج"G6 على �ال# ألعاب  
�7ت"على ن�7 وت_7ر أ�فالهM وع�7ب �ال# ألعاب  ب�أث�"  ی�عل� 
م4   ال�   ١٠٨٧ع��ة  ن�ائج   Gوت7صل األ�فال.  م4  م`�7عة  أم7ر  أول�اء  ع�7ب  م4  إلى  راسة 


�7ت"هى: قلة ال�"Bة وال�3اy ال
�نى، وم3)الت ال
2"، واإلثارة واله�اج لل_فل  �وأض"ار ألعاب ال#
 .  
�انة -٢�  : اإلصا/ة /67ء ال�غA@ة وال

ال�اتج ع4 ز6ادة ال�ع"ات ال�"ار6ة ال�,1ن  ة تDد[ األلعاب االل#�"ون�ة إلى ز6ادة ال7زن 
ال`�M على ه�bة ش�7م وده7ن  الغAاء والع3اء  ألن    ،داخل  ال_فل ال�3ارك أس"ته فى وج
ات 

M�`ة لل
إضافة لقلة ال�3اy ال
�نى وال�"Bى   ،ف��ع7د األكل غ�" ال�2ى فى أوقات غ�" م�اس
  ). ٤٦،  ٢٠٢٠،  م2_فى ق67�ر (ل�[ ال_فل 

فى م�ارسة   امف"�ً   ا�ق7oن وق�ً ) إلى أن األ�فال الAیMartin,2011,3  4(  مارت4  وأشار

�7ت" �یDد[ إلى ز6ادة مع�الت اإلصا-ة ب61ادة ال7زن،   األم"الA[األلعاب االل#�"ون�ة واس�,�ام ال#

�ة،�وان,فاض ال�3اy    وارتفاع ن�
ة ال#7ل���"ول،  وز6ادة اس�هالك األ�ع�ة غ�" ال�2�ة،  وال�
  . ال
�نى
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أ�oًا   ال�ع"ض B)Calvert,Staiano,&Bond,2013,51الف�"ت،س�ای�7،ب7ن� وأك�  )أن 
�ة ألن اس�,�ام هAه األلعاب ی61� م4 اس�هالك  �لأللعاب االل#�"ون�ة س
r رئ��ى فى أزمة ال�

�,فoة.�  األ�ع�ة عال�ة ال�ع"ات ال�"ار6ة وال�3"وEات ذات الق��ة الغAائ�ة ال
س�`��"،س7ت"   س���ل"،  دراسة   Gاس�ه�فStettler, Signer, & Suter (2004)   

�ة فى ال_ف7لة فى �ال�ع"ف على العالقة ب�4 األلعاب االل#�"ون�ة والع7امل ال
�b�ة ال�"ت
_ة -ال�
م4   ال�راسة  ع��ة   Gوت#7ن الQال	.   ٨٧٢س�67"ا.  إلى  األول  م4  دراس�ة  صف7ف  فى  �فال 

ل م4 ق
ل  واس�,�مG ال�راسة اس�
�ان ع4 الع7امل ال
�b�ة، واس�
�ان ل�ق�ی" ال�3اy ال
�نى لأل�فا
ال�7م،   فى  ل#ل ساعة  االل#�"ون�ة  األلعاب  اس�,�ام  أن  إلى  ال�راسة  ن�ائج   Gوت7صل  .4��ال�عل
وم3اه�ة ال�ل�ف761ن ل#ل ساعة فى ال�7م، ونق{ ال�3اy ال
�نى، وع�ل األمهات، وت�خ�4 ال7ال�ی4 

ل األ�فال  اس�,�ام  أن  على  ال�راسة  ن�ائج  أك�ت  �ا B �ة، �-ال�  "�
B -3)ل   4�_
أللعاب م"ت
 . Mة ل�یه��
�" -ال�B 3)ل- J
  االل#�"ون�ة م"ت

ف�7ج�ل�"ز  7Bهلى،  ف7نغ،  شهال،  دراسة   Gواسه�فChahal, Fung ,Kuhle, 
&Veugelers (2012)   ة��- J
دراسة هل اس�,�ام أجه1ة ال�"ف�ه وال��ل�ة االل#�"ون�ة ل�ال م"ت

وا الغAائى،  ال�iام  وج7دة  �ة، �وال� ال1ائ�  وال7زن   ، ال#��ی�4؟  ال�7م  األ�فال  ل�[  ال
�نى   y3ا�ل
م4   ال�راسة  واس�,�مG   ٣٣٩٨وت#7نG ع��ة  ��ا. (- أل
"تا  ��ی�ة -  fال,ام ال2ف  أ�فال  م4 

ال
�نى،    y3ا�ال واس�
�ان  ال�2�ة،  وال�لB7�ات  األ�فال،  ح�اة   yا�أن ع4  اس�
�انات  ال�راسة 
م4 آ-اء وأمهات األ�فال    ٪٦٤وق�اسات األ�7ال وأوزان ال`�M. وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى أن  

�ا B ،Mة فى غ"ف ن7مه�ه األجه1ة االل#�"ونAم4 ه "Qم7ن واح�ا أو أك�,��� Mوا -أن أ�فاله"Bذ
 ، M�`ال61ادة فى وزن ال- J
ت7صلG ال��ائج أ�oا إلى أن اس�,�ام األجه1ة االل#�"ون�ة ل�ًال ارت

 �
  . نى -_"6قة ذات داللة إح2ائ�ةوضعف ج7دة ال�iام الغAائى، وان,فاض م��67ات ال�3اy ال
M�B ،دراسة هام، س7نغ Gوق� ه�فHam,Sung,Kim (2013)    4�ب yا
إلى -�	 االرت

(قoاء  ال3اشة   Gوق مع  وال�لB7�ة  واالج��اع�ة  وال�ف��ة  ال���7غ"اف�ة  االج��اع�ة  ال,2ائ{ 
B ارس فى��
�7ت"/ ألعاب الف��ی7) ب�4 أ�فال ال�7ر6ا. وت#7نG ع��ة  ال7قG على ال�لفاز/ ألعاب ال#

�فال م4 أرEع م�ارس اب��ائ�ة. واس�,�مG ال�راسة م`�7عة م4 ال�قای�f لق�اس  ٣٧٠ال�راسة م4  
ال#فاءة  وم�ارسة  ال"6اضة،  وسل
�ات  و�z`اب�ات  األكل،  وسل7ك  ال�7م،  ال3اشة،وم�ة   Gوق

ة (ال�لفاز/ م4 األ�فال �ق7oن وقً�ا على ال3اش  ٪٤٥.٧الAات�ة.وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى أن  
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�7ت") م4  �% م4 األ�فال �ق7oن    ٨.٩ساعة فى ال�7م،    ٢.٩  -١ألعاب الف��ی7/ ألعاب ال#

�7ت")  ��ا    ٣وقً�ا على ال3اشة (ال�لفاز/ ألعاب الف��ی7/ ألعاب ال#B ،7م�فى ال "Qساعات أو أك

 Dوارتفاع م ،(ا"ًBك7نه ذ) f�ش" �Bلة ال`�M،  أشارت ال��ائج إلى أن ز6ادة وقG ال3اشة م"ت
J -ال`
  واس�هالك ال7ج
ات ال�"6عة، وع�م م�ارسة ال"6اضة، ووج7د أم عاملة. 

 Turel,Romashkin,&Morrisonك�ا اس�ه�فG دراسة ت7ر6ل، روماش)�4، م7ر7�6ن 
�ة ب�4      (2017)�-�	 العالقة ب�4 ألعاب الف��ی7وج7دة ال�7م واس�هالك ال�3"وEات الغاز6ة وال�

  ١٧-�٩فال وم"اهقا ت�"اوح أع�ارهM ما ب�4    ١٢٥أج"G6 على ع��ة م4  األ�فال وال3
اب.ال�ى  
م�ح   -اس�,�ام  لأل�فال.  اكاد��ى   ]��B م��3فى  م4   Mاره�اخ�  Mت ف��ی7  ألعاب  یلع
7ن  عاما 

"غ . وت7صلG ن�ائج  ���
ل ال�7م  لل7ال�ی4 وال_فل وأن3_ة ب�ن�ة، ومقای�f نف��ة، وقائ�ة ج7دة 

�ة    ٤لعاب الف��ی7 فى نافAة  ال�راسة إلى أن م�ة ت3غ�ل أ�ساعات ق
ل وقG ال�7م م"ت
J ب61ادة ال�
ال�3"وEات   ال�7م وز6ادة اس�هالك  ان,فاض ج7دة   yا
ال
_4، و7�6سJ فى هAا االرت فى م�_قة 

 ٤الغاز6ة أث�اء اللعr -ألعاب الف��ی7، وأك�ت ال��ائج على أن م�ة ت3غ�ل ألعاب الف��ی7 فى نافAة 
 7�ال  Gل وق
اللعr  ساعات ق أث�اء  الغاز6ة  الف��ی7، واس�هالك ال�3"وEات  ألعاب  م، وم�ة جل�ة 

  .4_
�ة فى م�_قة ال�  -ألعاب الف��ی7، وع�م الق�رة على ال�7م الهاد[ء ت"ت
J -ال�
  : والع(�ىاله�?لى إصا/ات ال>هاز العEلى -٣

Bان ال_فل اش�#ى الع�ی� م4 األ�فال م4 آالم ال"ق
ة خاصة ال�اح�ة ال��"[ م�ها إذا  
�ى�ال`انr األ��4 إذا Bان أع�"ن��`ة ل�"عة اس�,�ام ال�� وش� عoالت فى  و   ،���,�م ال�� ال�

�ة الل7ح وال`ل�ة غ�" ال�ل��ةiة وع
  ).٣٢٢، ٢٠١٨(عادل ال�غAو[ ،  ال"ق
�ى والعoلى i7عة م4 اإلصا-ات ال,اصة -ال`هاز الع�وق� أشار األ�
اء إلى Yه7ر م`

ة ال��#"رة أث�اء م�ارسة هAه األلعاب، وأن QB"ة ح"Bة األصا-ع على ل7حة  ن��`ة لل�"Bة ال�"6ع
-2فة   ��ه�ا Qل ن��`ة  ال"سغ  ومف2ل  اإلبهام  ألص
ع  -الغة  أض"اًرا   r
ت� وال�فات�ح  اللع
ة  ذراع 

  ). ٢٩٥،   ٢٠٢٠م���"ة (م7ساو[ ع
� ال�ف�� ،
 "Bارا  وذ
`��ش)او[  معاناة    )Ayenigbara,2018,2(ع� م4  م"ت
_ة األ�فال  ج���ة 

إلى جانr إصا-ات  ت�"اوح م4 ألM فى ال��ی4 وال�ع2��4 إلى الiه" وال"ق
ة    بلعr ألعاب الف��ی7
4��  . أوتار ال��ی4 وال�ع2
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إلى دراسة     Lui, Szeto, & Jones (2011)ولق� ه�فG دراسة  ل7[، س��7، ج7ن1
�[ ب�4 أ�فال ال��رسة االب��ائ�ة  العالقة ب�4 ن�J اس�,�ام أجه1ة األلعاب االل#�"ون�ة وال�عr ال`�

  ٢٠٥ذ7Bر ،  ٢٥٨م4 �الب ال��ارس االب��ائ�ة    ٤٧٦فى ه7نغ 7Bنج، وأج"G6 على ع��ة م4  
عاما. -اس�,�ام اس�
�انات ع4 ت#"ار وم�ة اللعr على أن7اع  ١٣- ٨إناث ت�"اوح أع�ارهM ماب�4  

ال`��   rال�ع ع4  واس�
�انات  ال�,�لفة،  االل#�"ون�ة  االلعاب  األلعاب. أجه1ة  بهAه   J
ال�"ت  ]
وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى أن األلعاب االل#�"ون�ة ال�,�لفة تDث" على أوضاع العoالت فى  
ال`�M -_"ق م,�لفة، وال�ع"ض لف�"ات �67لة لهAه األلعاب یDد[ إلى أع"اض ال`هاز العoلى 

���ة ن��`ة م�ارس�هM  %) عان7ا م4 -ع� اآلالم ال`  ٢٨اله�)لى، وما�ق"ب م4 ثل	 أف"اد الع��ة (
لاللعاب االل#�"ون�ة، وBانG آالم ال"ق
ة األكQ" ش�7عا تل�ها آالم ال#�ف�4 واألصا-ع. وأك�ت ن�ائج  
هAه ال�راسة إلى أن االس�,�ام ال�7مى ألكQ" م4 ساع��4 ألجه1ة االلعاب االل#�"ون�ة أدت إلى  

 M�`قة م4 ال_�
ة اح��االت ز6ادة مل�Y7ة فى ال�ع"ض آلالم ج���ة فى أ[ م��.ك�ا  ٪٤.٧٥ب
االل#�"ون�ة   لأللعاب  االب��ائ�ة  ال��ارس  أ�فال  تع"ض  م"اق
ة  أه��ة  على  ال�راسة  هAه   Gأوص

�7لة ال2غ�"ة نi"ا آلثارها ال�ل
�ة على ص��هM العoل�ة اله�)ل�ة ��  وخاصة أجه1ة اللعr ال
/ان3فاض    -٤ ��6ت�م�ت�Gة �ال اس�3�ام  أو  الف��ی6  ألعاب   Jل ساعة إضاف�ة مLفى   ٥ %

Jائى وت,461 ال�ه7ن،    ح7اس�ة األن67ل�Aل الغ�Q�وه"م7ن األن�7ل�4 له دور رئ��ى فى ت�i�M ال�
وت��ى ال�الة ال�ى تف3ل ف�ها ال,ال�ا فى اس�,�ام األن�7ل�4 -3)ل فعال مقاومة األن�7ل�4 وال�ى  

Mة    ت�اه�واألوع rضى ال�)" وهى عامل خ_" لإلصا-ة -أم"اض القل"�فى الف�761ل7ج�ا ال�"ض�ة ل
  . )Lissak,2018,151ال�م67ة (

٥ - Mة أخ���  :م�?الت ص
 "Bوآخ"ون  لق� ذ 	�ج"6ف)Griffithsa,et al.,2012,4 ة ال�ى�ال�2 rأن م4 الع7اق (  

ت�`M ع4 اللعr ال�ف"y أللعاب الف��ی7 : الهل7سة ال��ع�ة، وسلf ال
7ل، وآالم ال"سغ، وال�هاب 
  .وم�الزمة اه�1ازال��  ،األوتار، وخ�ر األصا-ع

إلى  Mclean,&Griffiths,2013,122(وج"6ف�	  ماكل�4،أشار ك�ا      ب�4  أن  )  م4 
  .�ة�3اكل ال`ل� الأ�oًا نE7ات ال2"ع، وال�هاب ال�فاصل، و  اآلثارالoارة


ه  
تDد[ األلعاب االل#�"ون�ة إلى ز6ادة ض"Eات القلr وارتفاع ضغJ ال�م -�
r ما ت�

ار6ات وال�غام"ات هAه األلعاب م4  �وف��ا تق�مه لهM م4 ن�ائج    ،اس�Qارة زائ�ة لأل�فال م4 خالل ال
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فى ن3اy لعr الف��ی7    ًكا Bامًال  وانه�اوEهAه االنفعال�ة ی
�[ ال_فل ان�ماًجا    .ألدائهM خ_7ة -,_7ة
  ).٨٩،  ٢٠١٠(آن�[ ح`از[، 

f��إلى أن م�ارسة ألعاب الف��ی7 ت"ت
Emes   J)  (1997ولق� ت7صلG ن�ائج دراسة إ�
�7عة م4 اآلثار ال`���ة ال�2اح
ة ل`�ها م�ها ز6ادة ال��Q�ل الغAائى (ع�ل�ة األ��) ، ومع�ل  -

  ض"Eات القلr، وال�E7ات ، وال�هاب األوتار. 
  ثان�ًا: اآلثار االج��اع�ة:  

ال_فل الA[ �قoى ساعات �67لة فى م�ارسة األلعاب االل#�"ون�ة م4 دون ت7اصل مع 
فى ال�عامل مع ع7الM ال"م1 اآلخ"46 �`عل م�ه �فًال غ�" اج��اعى م�_6ً7ا على ذاته، وzس"افه  

�)4 أن �ع1له ع4 ال�عامل مع عالM ال7اقع ف�ف�ق� -ع� ق�M ال�7ا��ة Bاك��اب ال�هارة االج��اع�ة   �
  ).٣٩، ٢٠١٨فى إقامة ص�اقات، وال��امح وق
7ل اآلخ"(خال� ح�فى، 

االج��اعى  و  ال�ل7ك  م��7[  ان,فاض  إلى  االل#�"ون�ة  األلعاب  اس�,�ام  D6د[ 
  ).Brandtzaeg,&Heim,2009,72اإل�`ابى،وز6ادة سل7ك اج��اعى أكQ" ع�وان�ة ( 

  ) (Wang,et al.,2019,1 ك�ا أن م�م�ى ألعاب الف��ی7 �عان7ن م4 ز6ادة الع1لة االج��اع�ة
 Zamani ,Chashmi, &Hedayatiت3اش�ى، ه�ای�ى  زس�انى،    وأشارت ن�ائج دراسة

إلى أن  م4 �الب ال2ف الQانى -��ی�ة أصفهان    ٥٦٤ال�ى أج"G6 على ع��ة م4     (2009)
لأل�فال االج��اعى  األداء  م4  تقلل  
�7ت" �ال# ألعاب  إدمان  إدمان  ب�4  سل
�ة  عالقة  ووج7د   ،

.Mاعى ل�یه�
�7ت" وضعف األداء االج��  األ�فال أللعاب ال#
�ا اس�ه�فG دراسة ب7ج7ل، ف��7ل، ف7رن1، هار7�6ن، مارت��1، ماس�ا وآخ"ون (�) 2016ب�
Pujol, Fenoll, Forns, Harrison, Martinez- Vilavella,Macia,&et al.     ال�ع"ف

ال��علقة   وال�3اكل  ال�ع"ف�ة،  والق�رات  الف��ی7،  أللعاب  األس
7عى  االس�,�ام  ب�4  العالقة  على 
 ��فال ت�"اوح أع�ارهM ما ب�4    ٢٤٤٢ة م4 األ�فال. وت#7نG ع��ة ال�راسة م4  -ال�ل7ك ل�[ ع�

ساعات أو أكQ"أس
7ع�ا    ٩عاما . ولق� ت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى أن األ�فال الAی4 �ق7oن  ١١- ٧
على ألعاب الف��یi� 7ه"ون م3)الت ال�ل7ك، وص"اعات األق"ان، وان,فاض الق�رات االج��اع�ة،  

�3)الت ال�ل7ك.  ى أنوأك�ت ال��ائج عل- J
  االس�,�ام األس
7عى ال��#"رأللعاب الف��ی7 ی"ت
وتDد[ أ�oا األلعاب االل#�"ون�ة -�ا ت��له م4 أخالق�ات وأف#ار سل
�ة إلى ال�61� م4  

،  االنف2ال األس"[ وارت
اy ال_فل -الق�M واألخالق�ات الغ"6
ة ال�ى تف2له ع4 م`��عه وأصال�ه
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ال �ف#" فى شىء س7[ إش
اع حاج�ه م4 هAه اللع
ة، وQB�"ًا ما تQار    انان�ً ك�ا أنها ت2�ع �فًال أ
  . )٢٤٠،   ٢٠١٧ال�3)الت ب�4 اإلخ7ة األشقاء ح7ل م4 یلعr؟ (أمانى صالح، 

ك�ا ت1رع -ع� األلعاب مع�ق�ات وأف#ار خا�bة فى عق7ل األ�فال وهى ال�ى ق� ت�,الف 
ال�ى ال�"E�ة  العادات ال�7ج7دة فى م`��ع�ا   مع  رنا ع
اس،  (  ی"6
ها اآل-اء ألب�ائهM وت,�لف مع 

٣١٦، ٢٠١٨ .(  
  ثالQًا: اآلثار االكاد@��ة أو ال�عل���ة: 

"Bذ)Al-Hileh,&Ibrahim,2018,1806(   7ب�ع لها  االل#�"ون�ة  األلعاب  أن 
��Mi لأللعاب االل#�"ون�ة یDث" سلً
ا على ال�وD6د[ إلى    ��2�ل ال�راسى،اكاد���ة، فاالس�,�ام ال

�1ل�ة، واله"وب م4 ال��رسة خالل ف�"ة ال�راسة.�  اض_"ا-ات ال�علM، وzه�ال ال7اج
ات ال

�)ا،    Eاول7س)ا،ك�اأشار �ز6�ان�)ا      ب7ت�

)pawlowskal,Potembska,&Szymanska,2018,9  rة للع�
) إلى أنه م4 ب�4 اآلثار ال�ل
ال��رسة   ع4   r�وال�غ ال��رس�ة،  وال�3)الت   ،1�B"ال� نق{  الف��ی7  أللعاب   y"ف�أضاف و ال

)Martin,2011,3 ( ال اإلب�اعى�ل ال,�اه ، وتقل
  م3اكل االن�
) أ�oا أن م�ارسة األلعاب االل#�"ون�ة تDد[ إلى Allazzam,2015,25(ِ   الل1ام  وأك� 

 .Mاه ل�یه
  تG�3 ال_فل وق2" م�[ االن�
"BوذKato,et al.,2018)  ة ضعف األداء�االل#�"ون أنه م4 م,ا�" األجه1ة  أ�oا   (

  . األكاد��ى
-�	 العالقة ب�4 ألعاب   Skoric,Teo,&Neo (2009)ه�فG دراسة س)7ر6@، ت�7، ن�7  

�فال ت�"اوح    ٣٣٣وت#7نG ع��ة ال�راسة م4  .  ل_الب ال��ارس االب��ائ�ة  الف��ی7 واألداء األكاد��ى
ب�4   ما   Mاره�مق�اس  ١٢- ٨أع ال�راسة   Gغاف7رة.واس�,�م�س فى  اب��ائ���4  م�رس��4  م4  عاما 

. وأشارت ن�ائج ال�راسة إلى أن  DSM-IVدانف7رث لل�3ارBة وzدمان ألعاب الف��ی7 وأسbلة م4  
J
  سل
�ا -األداء ال��رسى .  إدمان ألعاب الف��ی7 ت"ت

س�"ودر  ب"ون1،  ش�"ل،  دوراك،  دراسة   Gواس�ه�ف
Dworak,Schierl,Bruns,&Struder (2007)    أللعاب  y"ف�ال االس�هالك  تأث�"   	�-


�7ت" وم3اه�ة ال�لفاز على أداء الAاك"ة ل�[ األ�فال فى س4 ال��رسة.وت#7نG ع��ة ال�راسة  �ال#

�7ت"  ١١م4  �ال# ال�لفازوألعاب  اس�,�ام  فى   yلإلف"ا األ�فال  تع"ض  ح�	  إج"اء  و   ،�فال   Mت
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�7ت" اخ�
ار الAاك"ة اللفi�ة وال
2"6ة ق
ل م3اه�ة ال�لفا�وEع� ف�"ة ال�7م الالحقة  زولعr ألعاب ال#
م�ارسة ألعاب   ل���ی� أداء الAاك"ة اللفi�ة وال
2"6ة ال�)ان�ة.ولق� ت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى أن

اللفiى  ال�ع"فى  األداء  وت�ه7ر  اللفi�ة،  الAاك"ة  أداء  فى   "�
B ان,فاض  إلى  یDد[  
�7ت" �ال#
  "تهM.لأل�فال وD6ث" سل
�ا على تعل�هM وذاك

وتایل"       وماد�`ان،  ووا[،  وو6��ل"،  وBاراس،   ،1`�هاس� دراسة  �ا �ب�
Hastings,Karas,Winsler,Way,Madigan,&Tyler (2009)    4�العالقة ب 	�- Gاس�ه�ف


�7ت" وألعاب الف��ی7 ال�ى یلع
ها األ�فال، وال��ائج ال�لB7�ة واألكاد���ة. �مق�ار وم��7[ ألعاب ال#
7ال�ی4 لل�72ل على ال
�انات عB 4ل م4 لعr ال_فل -ألعاب الف��ی7، وال�ل7ك،  -اس�,�ام تق"6" ال


�7ت"  �واألداء ال��رسى. وأYه"ت ن�ائج ال�راسة أن ال7قG الA[ �قo�ه ال_فل فى م�ارسة ألعاب ال#
  Gا ت7صل�B ،ة�رس��ال -ال#فاءة  -الع�وان�ة، وم"ت
J سل
�ا  إ�`ابى  -3)ل   J
الف��ی7 م"ت وألعاب 

إلى أن م��7[ األلعاب الع��فة م"ت
J إ�`اب�ا -�3اكل االن�
اه، وم��7[ األلعاب ال�عل���ة  ال��ائج  
م"ت
J سل
�ا -�3اكل االن�
اه، وأشارت ال��ائج إلى ارت
اy األلعاب ال�عل���ة -ال��2�ل ال�راسى  
ألعاب   م�ارسة  فى   "�
B  Gوق وقoاء  الع�ف،  ألعاب  أن  على  أخ�"ا  ال��ائج  وأك�ت  ال`��، 

��ی7م"ت
J ب��ائج سلB7�ة واكاد���ة سل
�ة فى ح�4 أن األلعاب ال�عل���ة ت"ت
J ب��ائج سلB7�ة  الف
  واكاد���ة إ�`اب�ة. 

فى ت�م�" -ع�   ا) ت�هM فعل�ً Games actionوج� العل�اء أن األلعاب ال�"6عة(  ق� ول
العقل   تأث�"ً خال�ا  لها  أن  االس�ع�ال، ح�	  أشه" م4  ثالثة  أساس�ة   اخالل  ق�رات  على ثالث 

  ). ٢٣٨،  ٢٠١٧لالس��عاب ل�[ ال_فل وهى: ق�رة االن�
اه، وال�"B�1، وق�رة ال�BA"(أمانى صالح،  
تق�م هAه األلعاب و  ل�[ األ�فال، ح�	  ال�عل7مات�ة  ال�,�ة  االل#�"ون�ة  ت�
r األلعاب 

ل�عل7مات" ش,2ه  س�ًال جارًفا م4 ال�عل7مات ��)4 أن �2�r األ�فال -�ا ���ى م"ض "ت,�ة ا
ع�د م4 العل�اء م�هM عالM ال�فf ال
"6_انى د�ف�� لf67 الA[ أ�ل� على م`�ل هAه األع"اض  

) وهى ال�,�ة ال�ى  (Information fatigue syndromeال�"ض�ة ال�"ت
_ة -oغy7 ال�عل7مات  
ال�ر  على  اإلق
ال  م4   Mعه��وت األ�فال،  م4  االل#�"ون�ة  األلعاب  الع
ى   r�2ت أن   4(�اسة �

 ، J6"�  ). ١٢ ، ٢٠٢٠(م2_فى ال
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  ٨٥  

  : وال7ل�L6ة را/عًا: اآلثار ال�ف�7ة
  :تRدM األلعاب االل��ون�ة إلى اض�Gا/ات ال�6م -١

"Bذ وB"16ان  لق�  ه��ل"،  ) Twenge,Hisler,&Krizan,2019,212,216(ت67�`ى، 
األ�فال   ��ع ال�7م  على  ضار  تأث�"  له  االل#�"ون�ة  ال3اشات  م4  ن7ع  أل[  ال�ع"ض  أن 

�ع إف"از ال��الت7ن�4�
ع	 م4 ال3اشات االل#�"ون�ة ���ال�"ت
J ب
�ء   ال2غارخ72ًصا ال7oء ال
�ا ذB" أن ال�ابلG یDد[ إلى وEال�الى ی��
r فى اض_"اب ال�اعة ال
�7ل7ج�ة  أو ب�ا�ة ال�7مB ،

  ال�قiة الل�ل�ة وتقل�ل ال�7م ال�"6ع ل�"Bة الع�4 وز6ادة ال�عاس فى ال2
اح ال�الى . ز6ادة

�7ت" واأللعاب االل#�"ون�ة فى غ"فة ن7م ال_فل ب�أخ"م7ع� وE�ا�ة  �ارت
J وج7د جهاز ال#
ال�7م، وق2" إج�الى وقG ال�7م، وز6ادة اض_"ا-ات مقاومة ال�7م، والقل� أث�اء ال�7م، واض_"اب 

  . )fCain,&Gradisar,2010,736 أث�اء ال�7م(ال��ف
) -أن لعr ألعاب Peracchia,&curcio,2018,302(و7Bرس�7  ب�"ات3�ا،  وق� أك� أ�oًا

ال��اء س
r هام ل�3اكل ال�7م، وD6د[ إلى ن7م غ�" Bاف، مع  الف��ی7 لف�"ات �67لة خاصة فى
  إم)ان�ة ال�أث�" على اإلدراك فى أ�ام ال�قiة ال�ال�ة. 

إلى أن تع"ض ال_فل أللعاب الف��ی7 ی61� اإلثارة    (Lissak,2018,150)ل��اك  ك�ا أشار 

Qاو[ وEال�الى اإلثارة ق�  �االس�"خاء    تع7ق ال�ف��ة والف��7ل7ج�ة لأل�فال،وتDث" على ال`هاز ال�

  ، وت��
r فى تأخ" ب�ء ال�7م.ق
ل ال�7م
�لة ل�أث�" اس�,�ام األلعاب االل#�"ون�ة ق
ل ال�7م على ���  وه�اك الع�ی� م4 األس
اب ال

  ال�7م:
ق� یDد[ اس�,�ام األلعاب االل#�"ون�ة إلى ز6ادة االس�Qارة الف��7ل7ج�ة أو اإلدراك�ة، فع��ما   -أ

ی�,"y ال_فل فى اس�,�ام األلعاب ق
ل وقG ال�7م م
اش"ة فق� یDد[ ذل@ إلى حالة إثارة  
  أعلى فى وقG ال�7م ت�عارض مع ب�ا�ة ال�7م.

7ء م4 شاشات الع"ض االل#�"ون�ة م�ا ق� ق� ت#7ن ال�أث�"ات نات`ة ع4 ال�ع"ض للo   -ب 
ال�7م                                                                                    ق
ل  زم��ة  ف�"ة  خالل  ال��الت7ن�4   J
Qی

Mazurek,Engelhardt,Hilgard,&Sohl,2016,529)( .  
س�"ودر   ب"ون1،  ش�"ل،  دوراك،  دراسة  ن�ائج  أشارت  ولق� 

Dworak,Schierl,Bruns,&Struder (2007)   "7ت�
�ال# ألعاب  م�ارسة  أن  إلى    تDد[إلى 
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  ٨٦  

�ا ل7ح� تأخ" ب�ا�ة ال�7م، وال�"حلة الQان�ة م4 ال�7م    ان,فاض فى B ةb�_
مع�الت ن7م ال�7جات ال

�" ل#�ها لM تDث"  B 7م -3)ل��ا م3اه�ة ال�لفاز قللG مB 4فاءة ال�
�7ت"، ب��-ع� م�ارسة ألعاب ال#


�7ت" یDث"سل
ً�ا ع�لى ن7م  على أن�اy ال�7م، وأك�ت ال��ائج على أن ال�ع"ض لل�لفاز وألعاب ال#
    .األ�فال

1�ناثان�7ن، ب�� -�	 العالقة ب�Nathanson, & Beyens      4) (2018وه�فG دراسة 
�7لة ل�"حلة ما ق
ل ال��رسة واض_"ا-ات ال�7م، وت#7نG ع��ة  ��اس�,�ام األجه1ة االل#�"ون�ة ال

"اوح  م4 األمهات الق7قاز6ات ال�اصالت على تعل�M جامعى وأ�فاله4 الAی4 ت�   ٤٠٢ال�راسة م4  
س�7ات، واس�,�مG ال�راسة اس�
�انات ل�ق��M اس�,�ام أ�فاله4 فى م"حلة ما    ٥-٣أع�ارهM م4  

ال�7م،  وم�ة  ال�7م،   Gوق مقاومة   M��تق واس�
�انات  �7لة، ��ال االل#�"ون�ة  لألجه1ة  ال��رسة  ق
ل 
�ام ال�7مى  وال�عاس أث�اء ال�هار، وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى ارت
اy ال�ه" ل7قG م�أخ" واالس�,

 Gال7ق فى  االل#�"ون�ة  لأللعاب  األ�فال  م�ارسة  أن  إلى  -اإلضافة  ال�7م،  -اض_"ا-ات   Gلل�ابل
  ال�,2{ لل�7م یDد[ إلى م3)الت واض_"ا-ات فى ال�7م. 

ال#3ف ع4 العالقة  Altintas,Karaca,Hullaert,&Tassi (2019) ك�ا اس�ه�فG دراسة
ع4 دور الع7امل ال�,�لفة مQل ال,2ائ{ االج��اع�ة    ب�4 ج7دة ال�7م وألعاب الف��ی7 وال#3ف

ال���7غ"اف�ة، وم�ة ألعاب الف��ی7، وش�ة (كQافة) لعr ألعاب الف��ی7، وال�2ة ال`���ة وال�ف��ة.  
س�7ات. واس�,�مG ال�راسة اس�
�انات   �٧فال م�7سJ أع�ارهM    ٢١٧وت#7نG ع��ة ال�راسة م4  


"غ، واس�
�ان لل�ع"ف على ت�#7ن م4 معل7مات اج��اع�ة د��7غ"اف� ���
ة، ومDش" ج7دة ال�7م ل
�ا اس�,�مG ال�راسة ال��ل�ل  B ، 7ی��العاب الف- rافة اللعQBا، و�7ع
وقG م�ارسة ألعاب الف��ی7 أس

"غ ل���ی� مiاه" ج7دة ال�7م.وت7صلG ن�ائج  ���
الع�ق7د[ اله"مى على أ-عاد مDش" ج7دة ال�7م ل

)، وج7دة ن7م م,فoة  ٪�٦٠.٨٣فال (١٣٢ل�7م: ج7دة ن7م م"تفعة لال�راسة إلى مiه"46 ل`7دة ا 
)، وهAان ال�iه"ان ل`7دة ال�7م ارت
_ا -3)ل م,�لف -��ة ألعاب الف��ی7  ٪�٣٩.١٧فال ( ٨٥ل

�ا ت7صلG ال��ائج أ�oا إلى أن  B ،ة�ف��أس
7ع�ا وQBافة (ش�ة) اللعr -ألعاب الف��ی7 وال�2ة ال
�ا أك�ت  ج7دة ال�7م BانG م"ت
_ة إ�`اب�B ،7ی��ارسة ألعاب الف�ا -ال�2ة ال�ف��ة وسل
�ا -)Qافة م


D -ع�م الق�رة على ال�7م  �ال��ائج على أن QBافة (ش�ة) م�ارسة ألعاب الف��ی7 �ع� عامال -ارزا لل�
  الهاد[ء وم3)الت ال�7م مقارنة -��ة ألعاب الف��ی7.
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  : عالقة سل��ة ب�J إدمان األلعاب وال�ضا عJ ال��اة وج6د-٢
فاألش,اص األقل رضا ع4 ح�اتهM ال�7م�ة هM أكQ" ع"ضة لله"وب م4 هAا ال7اقع م4     

  . ) (Lemmens,etal.,2009,81خالل االس�,�ام ال�ف"y لأللعاب 
ب"ز6
�ل�)ى   دراسة   Gه�ف األلعاب   Przybylski (2014)لق�  ب�4  العالقة   	�- إلى 

االل#�"ون�ة وال�7اف� ال�ف�ى واالج��اعى ل�[ األ�فال وال�"اهق�4. وأج"G6 على ع��ة م4 األ�فال 
ب�4   ما   Mاره�أع ت�"اوح  ال�ف�ى  ١٥- ١٠وال�"اهق�4  ال�7اف�  اس�
�ان  ال�راسة   Gواس�,�م. عاما 

ل�اعات ال�7م�ة فى م�ارسة هAه األلعاب. واالج��اعى، واس�
�ان األلعاب االل#�"ون�ة ل���ی� ع�د ا
وABل@   ی7م�ا)،  واح�ة  ساعة  م4  (أقل  �,فoة �ال ال���67ات  أن  إلى  ال�راسة  ن�ائج   Gوت7صل

ساعات ی7م�ا) م4 م�ارسة األلعاب االل#�"ون�ة م"ت
_ة ب�رجة   ٣ال���67ات ال�"تفعة ( أكQ"م4  
ح�	 ارت
J ان,فاض ال�3ارBة فى األلعاب   ك
�"ة -ال�Dش"ات ال"ئ���ة لل�7اف� ال�ف�ى واالج��اعى .


�"ة، وEال�ل7ك االج��اعى اإل�`ابى، وان,فاض ال�3اكل B اة ب�رجة�ة -ال"ضا ع4 ال��االل#�"ون
�ا ال���67ات ال�"تفعة م4 م�ارسة األلعاب االل#�"ون�ة ارت
_G -ان,فاض  �ال�اخل�ة وال,ارج�ة، ب�


ى، وQB"ة ال�3اكل ال�اخل�ة وال,ارج�ة، وأك�ت ال��ائج  ال"ضا ع4 ال��اة، وEال�ل7ك االج��اعى ال�ل
  على ارت
اy األلعاب االل#�"ون�ة -ال�7اف� ال�ف�ى واالج��اعى لأل�فال س7اء اإل�`ابى أو ال�ل
ى  

  اض�Gا/ات نف�7ة م�?الت و ت7�V األلعاب االل��ون�ة   -٣
ال�E7ایل   ألعاب  إ�`ابى  یإدمان  -3)ل   J
وال7ح�ةواالك�bاب   االج��اعى،  القل�-"ت  ، 

)Wang,et al.,2019,1.(  ا�B    �4 أللعاب ی7ج��ال��م ب�4 األ�فال   yا

�7ت"وال,`ل    ارت�ال#
)Mل�یهAllazzam,2015,19.(  

 Zamani ,Chashmi, &Hedayatiوأشارت ن�ائج دراسة زس�انى، ت3اش�ى، ه�ای�ى  
(2009)    ،M7ت" والقل� ل�یه�
�إلى وج7د عالقة ارت
ا��ة م7ج
ة ب�4 إدمان ال_الب أللعاب ال#


�7ت" ی61� م4 القل�، واالك�bاب �  .ك�ا أك�ت ال��ائج على أن إدمان ألعاب ال#
دی"6ه   دراسة   Gواس�ه�فDeyreh (2011)   أللعاب ال�"ض�ة  اآلثار  على  ال�ع"ف 

ال�راسة م4   إی"ان . وت#7نG ع��ة  االب��ائ�ة فى  ال�"حلة  أ�فال  الف��ی7 على  
�7ت" وألعاب �ال#
٢٣١    Mه�ب�ات تM اخ��ارهM ع73ائ�ًا. وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى ان�3ار    ١١٧أوالد ،  �١١٤فال م

�ارسة هAه األلعاب القل�، واالك�bاب، والع�وان أكY "Qه7را ب�4 األو �الد، وأن األوالد أكQ" اه��اما -
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�ا أYه"ت ال��ائج أن أ�فال ال�"حلة االب��ائ�ة �عان7ن م4 أع"اض B ،ا�ی7م "Q7ن ساعات أكoو6ق

�7ت" وألعاب الف��ی7. �  نف��ة ن��`ة م�ارسة ألعاب ال#

وآخ"ون  د�ف�1  إل�7ت،  B7Bارو،  ب7مل"،  ب��)�4،  ت7رت7ل�"و،  دراسة    (2014)أما 
Tortolero,Peskin,Baumler,Cuccaro,Elliott,Davies,et al.    انB ما إذا 	�- Gاس�ه�ف

االب��ائ�ة.   ال�"حلة  ب�4 �الب  االك�bاب  -أع"اض  ی7م�ا م"ت
_ة  الع��فة  الف��ی7  ألعاب  م�ارسة 
ال�راسة م4   لهM. ولق�    ٥١٤٧وت#7نG ع��ة  ال"عا�ة  االب��ائى ومق�مى   fال,ام �ال
ا -ال2ف 

  G4 أو ت7صل�ة ساع���ن�ائج ال�راسة إلى أن ال_الب الAی4 یلع
7ن ألعاب الف��ی7 األكQ" ع�فا ل
أكQ"76م�ا Bان ل�یهM أع"اض اك�bاب�ة واض�ة أكQ" م4 ال_الب الAی4 یلع
7ن ألعاب الف��ی7 األقل 
ال�7مى   ال�ع"ض  ب�4   yا
ارت ال��ائج على وج7د  أك�ت  �ا B ، ا�4 ی7م�أقل م4 ساع� ل��ة  ع�فا 

  لعاب الف��ی7 الع��فة وأع"اض االك�bاب ب�4 �الب ال�"حلة االب��ائ�ة . أل
-�	 العالقة ب�4 اس�,�ام    Fors, &Barch (2019)اس�ه�فG دراسة ف7رس، -ارش    ك�ا

  Mاره�ال7سائJ االل#�"ون�ة والقل� واالك�bاب ل�[ األ�فال. وأج"G6 على ع��ة م4 األ�فال ت�"اوح أع
ام اس�
�انات تM اإلجا-ة عل�ها م4 ق
ل اآل-اء ع4 اس�,�ام ال_فل عاما. -اس�,�   ١١-٩ماب�4  

لل7سائJ االل#�"ون�ة، واس�
�انات خاصة -القل� واالك�bاب ل�[ ال_فل .وأYه"ت ن�ائج ال�راسة أن 
�ا ت7صلG ال��ائج أ�oا  B ،م4 القل� "Qاب أكbاالك�- J
اس�,�ام ال_فل لل7سائJ االل#�"ون�ة م"ت

�,�لفة لل7سائJ االل#�"ون�ة أYه"ت عالقات م�
ای�ة -القل� واالك�bاب ح�	 أن  إلى أن األن7اع ال
ألعاب الف��ی7ودردشة الف��ی7(ال�ردشة ال�"ئ�ة) م"�E_ة -القل�، فى ح�4 أن م3اه�ة الف��ی7 م"ت
_ة  

  -االك�bاب.

�7ت"Eال3ع7ر -ال7ح�ة ال�ف��ة وق� أك� ذل@ دراسة إی"46، أورسا�  .و6"ت
J إدمان ألعاب ال#

إلى -�	 العالقة ب�4 إدمان ألعاب   Eren, &Orsal (2018)ه�فG دراسة إی"46، أورسا  

�7ت"وال3ع7ر -ال7ح�ة ب�4 األ�فال. وأج"G6 على ع��ة م4 األ�فال فى ال2ف ال"ا-ع االب��ائى  �ال#


�7ت"، ومق�اس ال3ع7ر    ١٠- ٩ت�"اوح أع�ارهM ما ب�4�س�7ات. -اس�,�ام مق�اس إدمان ألعاب ال#
إدمان   7UCLAح�ة-ال ب�4  إح2ائ�ة   داللة  ذات  وج7د عالقة  إلى  ال�راسة  ن�ائج   Gوت7صل  .

 .M7ت" وال3ع7ر -ال7ح�ة ل�یه�
� األ�فال أللعاب ال#
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وت3�ل ی"ت
J  ك�ا   ال�"ض�ة  االض_"ا-ات  م4  �7عة `�- االل#�"ون�ة  األلعاب  إدمان 
ب الهلع،  ورهاب ال��رسة،  اض_"اب نق{ االن�
اه وف"y ال�"Bة، واض_"اب القل� العام، واض_"ا

  . )Griffithsa,et al.,2012,4وأع"اض نف��ة ج���ة (
بالس�7   م�"اغ7لى،  ل7ن�7،  Bام��)ا،  م�النى،  دراسة   Gه�ف لق� 

Milani,Camisasca,Lonio,Miragoli,& Blasio  (2020)   ألعاب اس�,�ام  تأث�"  دراسة 
ال_ف7لة وال�"اهقة وعالق�ها -ال"هاب االج��اعى ل�یه�ا .وت#7نG ع��ة ال�راسة   الف��ی7 فى م"حل�ى

�فال وم"اهقا م4 ال��ارس االب��ائ�ة والQان67ة والعل�ا فى ش�ال إ�_ال�ا ت�"اوح أع�ارهM    ٣٥٩م4  
عاما . واس�,�مG ال�راسة مق�اًسا لق�اس عادات اس�,�ام ألعاب الف��ی7، ومق�اس    ١٨- ٦ما ب�4  

ب االج��اعى، ومق�اًسا لق�اس ال��ائج االكل��)�ة. وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى أن األ�فال  ال"ها
الAی4 �عان7ن م4 ال"هاب االج��اعى وأكQ" اس�,�اما أللعاب الف��یi� 7ه"ون ن�7ًا غ�" �
�عى،  

  وأكQ" ع"ضة ل�_7رن�ائج سل
�ة مQل ال�3اكل ال,ارج�ة. 
دورا خادمى،  رزج67ان،  دراسة   G4  واس�ه�ف��اش� دافار[   ،x��ن

Razjouyan,Khademi,Dorandish,&Davari-Ashtiani(2020)     إدمان درجة   	�-
االن�
اه مقارنة   ال�"Bة ونق{   y"4 -اض_"اب ف�2اب�ال ل�[ األ�فال اإلی"ان��4  الف��ی7  ألعاب 

�فال م2ا-ا -اض_"اب ف"y ال�"Bة ونق{   ٩٩-األ�فال العادی�4. وت#7نG ع��ة ال�راسة م4  
�فال عاد�ا م4 م�ارس اب��ائ�ة -_ه"ان، واس�,�مG ال�راسة مق�اس    ٩٩ن�
اه م4 ال���3فى،  اال

ن�ائج    Gوت7صل. ال_فل  سل7ك  ل�ق�ی"  7Bن"ز  ومق�اس  الف��ی7)،  (ألعاب  ل�7نج   Gاالن�"ن إدمان 
م4    ٪٤م4 األ�فال ال�2اب�4 -اض_"اب ف"y ال�"Bة ونق{ االن�
اه،    ٪١١ال�راسة إلى أن  

% م4 األ�فال ال�2اب�4 -اض_"اب   ٥٨دی�4 م�م��4 أللعاب الف��ی7، -اإلضافة إلى  األ�فال العا
�ا أك�ت   ٪٢٧ف"y ال�"Bة ونق{ االن�
اه،  B ،7ی��4 ی�ع"ض7ن أللعاب الف�م4 األ�فال العادی

ال��ائج على أن ت#"ار وان�3ار إدمان ألعاب الف��یB 7انG أعلى ل�[ األ�فال ال�2اب�4 -اض_"اب 
  ونق{ االن�
اه مقارنة -األ�فال العادی�4. ف"y ال�"Bة 

"�دوEف ل��)7ل،   ،x��ف"ول دراسة   Gه�ف  Frolich,Lehmkuhl ,& Dopfnerك�ا 
االن�
اه،     (2009) ونق{   y3ا�وال ال�"Bة   y"ف 
�7ت"واض_"اب �ال# ألعاب  ب�4  العالقة   	�-

ل�[ األ�فال. وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى أن األ�فال ال�2اب�4 -اض_"اب   وال�ل7ك الع�وانى
ال�ف��ة    Mخ2ائ2ه  r
�- 
�7ت" �ال# ألعاب  إلدمان  أكQ"ع"ضة  ال�"Bة   y"وف االن�
اه  نق{ 
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�7ت" �ع�
" عامل  ��ا أشارت ال��ائج أ�oا إلى أن االس�,�ام ال�ف"y أللعاب ال#B ، ة�
والع2

�" لل�ل7ك الع�وانى  B "_ات خ�B7ة وسل�ة ذات إدراك وأف#ار ع�وان�ات ش,2�فى Yل وج7د س

  ع�وان�ة ع�� األ�فال 
�ل أن �)7ن ل�یهM ال�61  األ�فالو ���� الAی4 ���,�م7ن ألعاب الف��ی7 -3)ل مف"y م4 ال

ال�عارك  و   ال3`ار  تق�ی" ذات م��نى، وم3اكل سلB7�ة مQل ال�3ارBة فى م4 ال�3اكل ال�ف��ة مQل  
  . )Kietglaiwansiri,&Chonchaiya, 2018, 523(اللع
ة  دمان ال`���ة وح�ى إ

 ,Rikkers,  Lawrenceه�فG دراسة را�)"ز، ول7رانf، وحف�)7سG ،وزوE"6@  لق�  
Hafekost, & Zubrick  (2016)    G4 لالن�"ن�اهق"�  دراسة العالقة ب�4 اس�,�ام األ�فال وال

م4 اآل-اء    ٦٣١٠واأللعاب االل#�"ون�ة وال�3اكل االنفعال�ة فى اس�"ال�ا. وأج"G6 على ع��ة م4  
عاما. واس�,�مG    ١٧  -٤واألمهات ومق�مى ال"عا�ة أل�فال وم"اهق�4 ت�"اوح أع�ارهM ما ب�4  

-اس�,�ام   االنفعال�ة  وال�3اكل  ال�ف��ة  االض_"ا-ات  م4  م`�7عة  ل���ی�  م�1لى  م�ح  ال�راسة 
�ا اس�,�مG ال�راسة اس�
�انات ح7ل اس�,�ام االن�"نG  مB ،}�,37عة م4 أدوات ال���7عة م�`

ن�
ة اإلناث الالتى �عان�4 م4 م��67ات    وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى أن   واأللعاب االل#�"ون�ة.
�ا أشارت ال��ائج أنB ،ل�ها ل�[ األوالد�Qف�ى ضعف م�7ن  األف"اد الAی4 �عان  م"تفعة م4 األلM ال

م4 م3اكل انفعال�ة أوم��67ات م"تفعة م4 األلM واالض_"اب ال�ف�ى �ق7oن معMi ال7قG على 
  االن�"نG واأللعاب االل#�"ون�ة.

) إلى ال�ع"ف على م��7[ األع"اض الع2اب�ة ل�[ ٢٠٠٥وه�فG دراسة ن�اء ال�اع�[(
ال�7اف� االج��اعى) الع�وان، س7ء  (القل�،  االل#�"ون�ة  ، وال�ع"ف على داللة م��ع�لى األلعاب 

الف"وق فى األع"اض الع2اب�ة (القل�، الع�وان، س7ء ال�7اف� االج��اعى) ب�4 م�ارسى األلعاب  
�ارس�4، وال�ع"ف على داللة الف"وق فى األع"اض الع2اب�ة (القل�، الع�وان، �االل#�"ون�ة وغ�" ال

ن7   rح� االل#�"ون�ة  األلعاب  م�ارسى  ب�4  االج��اعى)  ال�7اف�  (ع�وان�ة،  س7ء  اللع
ة  ع 
�ارس�4 (  ٤٣٢غ�"ع�وان�ة).وت#7نG الع��ة م4  �)  ٢٤٠تل��Aًا وم4 ال7BAرفقJ إذ بلغ ح`M ع��ة ال

�ارس�4(�) تل��Aًا م7زع�4 على ال�"احل ال�راس�ة الQالث ال"ا-ع وال,امf ١٩٢تل��Aًا وع��ة غ�" ال
�ا  ١٢-٩وال�ادس وت�"اوح أع�ارهM ما ب�4  
ء مق�اس لألع"اض الع2اب�ة  س�ة. وقامG ال
احQة ب

ال�7اف�  س7ء  الع�وان،  (القل�،  هى:  م`االت  ثالثة  فى  االل#�"ون�ة  األلعاب  م��ع�لى  ل�[ 
االج��اعى). وت7صلG ال��ائج إلى وج7د م��7[ م�,ف� م4 األع"اض الع2اب�ة ل�[ م�ارسى  
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�ا أن ه�اك ف"وق ذات داللة إح2ائ�ة فى األع"اض الع2B ،ة�ارسى  األلعاب االل#�"ون�اب�ة ب�4 م
�ارسة، وABل@ وج7د ف"وق ذات  ��ارس�4 والف"ق �ع7د إلى عامل ال�األلعاب االل#�"ون�ة وغ�" ال
داللة إح2ائ�ة فى األع"اض الع2اب�ة ب�4 م�ارسى األلعاب االل#�"ون�ة ح�r ن7ع اللع
ة (ع�وان�ة  

  ، غ�"ع�وان�ة). 
) ]��
) إلى أن تالم�A ال�"حلة االب��ائ�ة ل�یهM  ٢٠١٧ك�ا أشارت ن�ائج دراسة -3"[ الع

م��7[ عال م4 الع�وان والغro وم��7[ م�,ف� م4 الع�اد وzن ل�یهM اس�ع�اًال مف"ً�ا لأللعاب 
مق�اس   درجات  فى  واإلناث  ال7BAر  ب�4  إح2ائ�ة  داللة  ذات  ف"وق  والی7ج�  االل#�"ون�ة، 

داللة  االض_"ا-ات   ذات  ف"وق   الی7ج�  �ا B الع�اد)   ،roالغ (الع�وان،  واالنفعال�ة  ال�لB7�ة 
إح2ائ�ة ب�4 ال7BAر واإلناث فى االس�ع�ال ال�ف"y لأللعاب االل#�"ون�ة، وzن ه�اك عالقة �"د�ة 
لأللعاب   y"ف�ال واالس�ع�ال  الع�وان  (اض_"اب  م4  Bل  ب�4  إح2ائ�ة  داللة  ذات  م7ج
ة 

oة)و(الغ�فى اس�,�ام  االل#�"ون yا زاد اإلف"ا�r واالس�ع�ال ال�ف"y لأللعاب االل#�"ون�ة) أ[ Bل
األلعاب االل#�"ون�ة زاد اض_"اب الع�وان والغro ل�[ ال�الم�A، والت7ج� عالقة ب�4 اض_"اب  

.	�
  الع�اد واالس�ع�ال ال�ف"y لأللعاب االل#�"ون�ة ل�[ ع��ة ال
  :سل�L6ةت7�V األلعاب االل��ون�ة م�?الت   -٤

أن ال7قG الA[ �قo�ه ال_فل فى م�ارسة   Hastings,et al. (2009)لق� أYه"ت ن�ائج دراسة 

�7ت" م"ت
J -3)ل إ�`ابى -الع�وان�ة. �  ألعاب الف��ی7 وال#

 ,Mundy,Canterford, Oldsه�فG دراسة م7ن�[، Bان�"ف7رد، أول�ز، أل�4، -ات7ن  
Allen, &Patton (2017)  )ة�االل#�"ون J4 اس�,�ام ال7سائ�ی7 أإلى دراسة العالقة ب��لعاب الف -  


�7ت" �ال�ل�ف761ن) وال�3)الت ال�لB7�ة واالنفعال�ة خالل م"حلة ال_ف7لة ال��أخ"ة. وت#7نG   -ال#
ال�راسة م4   ال�راسة .  س�7ات   ٩- ٨م4 األ�فال ت�"اوح أع�ارهM ما ب�4    ٨٧٦ع��ة   Gواس�,�م
ة عل�ها م4 ق
ل اآل-اء لل�ع"ف على ال�3)الت ال�لB7�ة واالنفعال�ة أل�فالهM،  اس�
�انات تM اإلجا- 

لل�ع"ف على م�ة اس�,�ام أ�فالهM لل7سائJ االل#�"ون�ة -ال�اعات  وت7صلG ن�ائج  .  واس�
�انات 
ال�راسة إلى أن األوالد الAی4 یلع
7ن ألعاب الف��ی7 -3)ل مف"y �غلr عل�هM سلB7�ات حادة وشاذة 

�ا ت7صلG ال��ائج    -اإلضافةB .7عى
إلى م3)الت انفعال�ة ل#ل ساعة إضاف�ة م4 االس�,�ام األس
أ�oا إلى أن م3اه�ة ال�ل�ف761ن م"ت
_ة ب61ادة ف"y ال�"Bة وال�3اy ال1ائ� ونق{ االن�
اه ل�[  

  األوالد.
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بالس�7    م�"اغ7لى،  ل7ن�7،  Bاراف��ا،  Bام��)ا،  م�النى،  دراسة   Gه�ف �ا �ب�
Milani,Camisasca, Caravita, Lonio, Miragoli, &Blasio )2015  ال��ق� م4 أن (

ال�ع"ض أللعاب الف��ی7 الع��فة م"ت
_ة -�3)الت الع�وان ل�[ ع��ة م4 األ�فال اإل�_ال��4 . 
م4 أ�فال ال��ارس االب��ائ�ة فى ش�ال إ�_ال�ا ت�"اوح أع�ارهM    ٣٤٦وت#7نG ع��ة ال�راسة م4  

عاما. واس�,�مG ال�راسة اس�
�انات لق�اس ع�ة م�غ�"ات هى: الع�وان، وج7دة    ١٤- ٧ما ب�4  
العالقات ال2,3�ة، وج7دة اس�"ات�`�ات ال�7اجهة. وت7صلG ن�ائج ال�راسة إلى أن األ�فال الAی4  
�ا ت7صلG ال��ائج إلى أن  B ،اس الع�وان�ة على مق�عال Mدرجاتاته GانB ف��فoل7ن ألعاب الع

ألعاب  ال�7اجهة،    اس�,�ام  الع�وان�ة، واس�"ات�`�ات  الع��فة م"ت
_ة -���67ات عال�ة م4  الف��ی7 
�ا أك�ت ال��ائج على أن ألعاب الف��ی7  B .7ی��ع�اد لأل�فال أللعاب الف�واالس�هالك األس
7عى ال

  الع��فة تع�
"ع7امل خ_" ل�3اكل ال�ل7ك الع�وانى فى م"حلة ال_ف7لة .
إلى ت��ی�    7Armstrong, Bush, & Jones (2010)ش، ج7ن1وه�فG دراسة ارم��"ونغ، ب 

ما إذا Bان ع�د ال�اعات ال�ى �قo�ها أ�فال ال��ارس االب��ائ�ة فى م3اه�ة ال�ل�ف761ن وم�ارسة  
الف��ی7 ت"ت
J ب�عا�ى ال�راسة م4    ألعاب  م4 �الب ال2ف   ٤٦٩١ال�,�رات .وت#7نG ع��ة 

  ، ال�,�رات  تعا�ى  ع4  اس�
�انات  ال�راسة   Gواس�,�م. -)ال�ف7رن�ا  االب��ائى   fوال,ام ال"ا-ع 
ألعاب  وم�ارسة  ال�ل�ف761ن  م3اه�ة  فى  ال���هل@   Gال7ق ل�ع"فة  ومق�اس   ، ال#�7ل  وتعا�ى 

ن�ا  Gت7صل �1ل�ة.ولق� �ال  Mاته�ی7،وح��تعا�ى الف إلى  أشاروا  األ�فال  ثل	  أن  إلى  ال�راسة  ئج 
وال��خ�4،  م3"وعة،  غ�"  أدو6ة  وتعا�ى  ال#�7ل،  تعا�ى  أنها  على  ح�دت  وال�ى  ال�,�رات 

�" م4 األ�فال ح7الى B ائج إلى أن ع�د���ا ت7صلG الB ،ات
واس�,�ام ال�
غ، واس��3اق ال�Aی

��ی7 ثالث ساعات أو أكQ" أعل�7ا تعا��هM  م�4 �3اه�ون ال�ل�ف761ن و6�ارس7ن ألعاب الف  ٪٢٨
 ٩م�4 �3اه�ون ال�ل�ف761ن و6�ارس7ن ألعاب الف��ی7 ساع��4 أو أقل،    ٪٢٠ال#�7ل مقارنة ب  

% م4 األ�فال الAی4 �3اه�ون ال�ل�ف761ن و6�ارس7ن ألعاب الف��ی7 ثالث ساعات أو أكQ" أعل�7ا 
ال�Aی
ات مقارنة ب    M3اقه�ال�ل  ٪٤اس� الف��ی7 ساع��4  م�4 �3اه�ون  ألعاب  �ف761ن و6�ارس7ن 

ال�Aی
ات  ال#�7ل، واس��3اق  اح��االت ش"ب  أن  إلى  الل7ج��ى  االن��ار  ن�ائج  وأك�ت  أوأقل، 
كانG أعلى -3)ل مل��7 ل�[ األ�فال الAی4 �3اه�ون ال�ل�ف761ن و6�ارس7ن ألعاب الف��ی7 ثالث 

�ارس7ن ألعاب الف��ی7 ساع��4 أو أقل، وأخ�"ا  ساعات أو أكQ" مقارنة -الAی4 �3اه�ون ال�ل�ف761ن و6
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ال#�7ل  ب�عا�ى  الف��ی7  ألعاب  ال�ل�ف761ن وم�ارسة  ارت
اy ساعات م3اه�ة  ال��ائج على  أك�ت 
 
  . ات ل�[ أ�فال ال��ارس االب��ائ�ةواس��3اق ال�Aی

  @6"Eوزو، G)7س�وحف ،fدراسة را�)"ز، ول7ران Gا ه�ف� ,Rikkers,  Lawrenceك
Hafekost, & Zubrick  (2016)     G4 لالن�"ن�اهق"�دراسة العالقة ب�4 اس�,�ام األ�فال وال

  ٦٣١٠واأللعاب االل#�"ون�ة وال�3اكل ال�لB7�ة واالنفعال�ة فى اس�"ال�ا. وأج"G6 على ع��ة م4  
ب�4   ما   Mاره�أع ت�"اوح  وم"اهق�4  أل�فال  ال"عا�ة  ومق�مى  واألمهات  اآل-اء  عاما.  ١٧  -٤م4 

ال�را  Gة  واس�,�م�االنفعال ال�ف��ة وال�3اكل  ل���ی� م`�7عة م4 االض_"ا-ات  سة م�ح م�1لى 
�ا اس�,�مG ال�راسة اس�
�انات ح7ل اس�,�ام B ،}�,37عة م4 أدوات ال��-اس�,�ام م`�7عة م�
  Gن�ائج ال�راسة إلى ارتفاع م��67ات اس�,�ام االن�"ن Gة. وت7صل�واأللعاب االل#�"ون Gاالن�"ن

ون�ة ب�4 أف"اد الع��ة مع وج7د م3اكل سلB7�ة ل�یهM، ون�
ة اإلناث الالتى �عان�4  واأللعاب االل#�" 
م4 م��67ات م"تفعة م4 ال�3اكل ال�لB7�ة ضعف مQ�ل�ها ل�[ األوالد . وأفادت ال��ائج أ�oا  

وال�عاناة م4 ش�ة األلM واالض_"اب ال�ف�ى،   ،وج7د ارت
اy ب�4 ال�3اكل ال�لB7�ة وم�اولة االن��ار
ا�ى ال#�7ل. وأك�ت هAه ال��ائج على وج7د عالقات ب�4 ال�3اكل ال�لB7�ة ال�"ت
_ة -اس�,�ام  وتع

  .االن�"نG واأللعاب االل#�"ون�ة وE�4 االض_"ا-ات ال�ف��ة وسل7ك ال�,ا�"ة
�" االل#�"ونى" �وأث
�G دراسات ح�یQة عالقة هAه األلعاب االل#�"ون�ة مع ما �ع"ف " -ال�

Cyberbullying   7ة األولى فى عام    وه"�، ل#�ه ان�3" -3�ة    ٢٠٠٦م2_لح ح�ی	 Yه" لل
،  ٢٠٢٠كل7ن م4 أل7ان ال�ل7ك الع�وانى، والA[ ق� �2ل -2اح
ه إلى االن��ار(م2_فى ق67�ر،  

٤١ .(  
ك�ا تع�ل ال�oام�4 الع��فة فى األلعاب االل#�"ون�ة على ت7ل�� ن1عة ال`
4 ل�[ األ�فال 

�ى الع�ف
وال�قل�� وال#�ل وال,�7ل وتق7دهM إلى اك��اب ن1عة ال3" وال`"6�ة   وتق7[ إرادتهM فى ت
  ).٣٢٨،  ٢٠٢٠(سل�ى ح���ان، وE�ر ال�ی4 ح���ان، 

�
ال��یQة    وo�6ح م�ا س ال�"ف�ه  تع� م4 وسائل  االل#�"ون�ة  ال
احQة أن األلعاب  ت"[ 
�ع خ72صا األ�فال نi"ا ل�أث�"ها ال�ل
ى على ال�اح�ة ال`���ة    مال��م"ة لعق7ل وأج�ا�`�أف"اد ال


ه لل`�M م4 م3)الت ص��ة له ،وال�اح�ة اإلكاد���ة أو ال�عل���ة، وال�اح�ة االج��اع�ة،  
وما ت�

ه م 

ه م4 م3)الت سلB7�ة، وما ت�
 4 م3)الت واض_"ا-ات نف��ة، وال�اح�ة ال�لB7�ة وما ت�

األم"    ل�یهM �2ل  وEقاء األ�فال أمامها ف�"ات �67لة فى Yل ان3غال األم واألب ع�هM ووج7د ف"اغ 
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إدمانها و26
�7ن - إلى  قاد   األ�فال  االن��اب واالب�عاد ع�ها،غ�"  ت�اول    ر46 على   4�oوراف
oات،ال_عام وراف
والی�رك األم واألب خ_7رة ت"ك     �4 م3ارBة األس"ة فى أ[ أن3_ة أو م�اس

ال�ى   األلعاب  ال�ل
ى عل�هM وال خ_7رة م��7[  ف�"ات �67لة وتأث�"ها  أمام هAه األلعاب  ال_فل 
  . یلع
ها هDالء األ�فال

لل��عة  أنها وس�لة  إلى  االل#�"ون�ة سالح ذو ح�ی4 ح�	 -اإلضافة   وأص
�G األلعاب 

�" م4 وقG وتف#�" ال_فل    على ال`انr اآلخ"ت���7ذ فإنها  وال�"ف�ه    ل��ل�ةواB ل�رجة على ج1ء


ه م4 ه�م  ع�� -قائه أمامها ف�"ات �67لةو26
ح م�م�ا لها    ال ���_�ع االس�غ�اء ع�ها
، وما ت�

اد[ء�وال�ع�ق�ات -�
r م��7[ -ع� األلعاب الغ�" م�اسr لق�M وال�ع�ق�ات ال�ی��ة    للق�M وال

�ع�`�واك�اب ال_فل الع�ف والع�وان األم" الA[ یDد[ إلى ج�ل م4 األ�فال مo_"ب نف��ا    لل
�عانى م4 م3)الت نف��ة وص��ة واج��اع�ة وسلB7�ة ولAل@ الب� م4 ض"ورة إعادة ال�i" فى  

ا ال�ى �قo�ها  أوقات م�ارسة  الف�"ات   4��أمام هAه األلعاب والب� م4 ض
J وتق األلعاب ل_فل 
    االل#�"ون�ة وض"ورة رقا-ة ال_فل وم��7[ األلعاب ال�ى یلع
ها.

  اس�فادت ال
احQة م4 ال�راسات ال�ا-قة ال��ائج ال�ال�ة:لق� و 
لأللعاب  - ١  y"ف�ال االس�,�ام  ن��`ة  وال`���ة  ال�2�ة  ال�3)الت  م4  م`�7عة  ح�وث 

�ة وز6ادة ال7زن وارتفاع مDش" ال`�M،  االل�ز6ادة و   ،م3)الت ال
2"و #�"ون�ة م�ها ال�
  .  ال��Q�ل الغAائى، وز6ادة مع�ل ض"Eات القلr وال�E7ات وال�هاب األوتار

لهAه  - ٢ لف�"ات �67لة  ال�ع"ض  العoالت وD6د[  أوضاع  االل#�"ون�ة تDث" على  األلعاب 
  مQل آالم ال"ق
ة وال#�ف�4 واألصا-ع.  األلعاب إلى أع"اض ال`هاز العoلى اله�)لى

االل#�"ون�ة - ٣ لأللعاب   y"ف�ال 
�7ت")تأث�"االس�,�ام �ال# وألعاب  الف��ی7،  ن7م  (ألعاب  على 
ع�م ج7دة ال�7م أو ع�م الق�رة (فى ع�ة ص7ر  رق Bاألاأل�فال وح�وث اض_"ا-ات ال�7م  

   .ق2"م�ة ال�7م) -تأخ" ب�ا�ة ال�7م  -على ال�7م الهاد[ء

�7ت" وألعاب الف��ی7    - ٤�  .Dد[ إلى اض_"ا-ات نف��ة Bالقل� واالك�bاب یإدمان ألعاب ال#
٥ -   .Mف والع�وان ل�یه�  QB"ة اس�,�ام األ�فال لأللعاب االل#�"ون�ة یDد[ إلى الع
  . لأللعاب االل#�"ون�ة  ال�ف"Y yه7ر م3)الت ال�ل7ك ن��`ة االس�,�ام  - ٦

�7ت" وال3ع7ر -ال7ح�ة ات داللة إح2ائ�ة ب�4 إدمذ وج7د عالقة   - ٧�ان األ�فال أللعاب ال#

.Mل�یه  
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ن -اض_"اب ف"y ال�"Bة وال�3اy ونق{ االن�
اه أكQ" ع"ضة إلدمان 7 األ�فال ال�2اب - ٨

�7ت" �  ألعاب ال#
  فروض الدراسة: 

ان�3ار ال72ر ال�ل
�ة  ت#3ف دی�ام�ات ش,2�ة األ�فال م�م�ى األلعاب االل#�"ون�ة ع4   - ١
�اء ال�ف�ى
    ل�یهM. فى ال

  . أللعاب االل#�"ون�ةل #ام�ة وراء إدمان األ�فال ال ع7امل م`�7عة م4 الت7ج�  - ٢
  تiه" -ع� ال�3)الت واالض_"ا-ات ال�ف��ة ل�[ األ�فال م�م�ى األلعاب االل#�"ون�ة.  - ٣

  الطريقة وا9جراءات: 

  منهج الدراسة: 
�هج  ال  اع���ت ال�راسة ال�ال�ة على ���1ة لأل�فال  ل  االكل��#ى �ل#3ف ع4 ال�ی�ام�ات ال2,3�ة ال

، وABل@ اآلثار م�م�ى األلعاب االل#�"ون�ة، والع7امل ال#ام�ة ال�ى ت�فعهM إلى إدمان هAه األلعاب  
 .Mة ل�یه�ف��  ال�ل
�ة م��Qلة فى -ع� ال�3)الت ال

  عينة الدراسة: 
إناث)    ١ذ7Bر،    ٣( أللعاب االل#�"ون�ة  ام�م�ى    �فالاألم4  حاالت  أرEع  ت#7نG ع��ة ال�راسة م4  

  Mاره�أع  Jة  م�7س��االب��ائ�ة،  ،شه"أ  ةس�7ات وخ��  ٧ال1م ال�"حلة  وعادی7ن م4 ح�	   وفى 
الBAاء، وم��7اهM االج��اعى الQقافى م�7سJ، وتM اخ��ارهM -_"6قة مق72دة م4 م�ی�ة ال1قاز�6 

ل#�"ون�ة -ع� ال�قابلة االكل��)�ة مع  وتM ال�أك� م4 أنهM ض�4 ع��ة األ�فال م�م�ى األلعاب اال
األ�فال واألس"ة وال�ع"ف على حال�هM -ع�� وEع� ت_
�� اس��ارة تار6خ ال�الة واس��ارة ال�قابلة  

ت2ل ساعات اس�,�امهM    ح�	    ،االكل��)�ة تأك�ت ال
احQة م4 أنهM م�م�ى لأللعاب االل#�"ون�ة
، ساعات أو �7ال ال�7م  ٦وق� ت2ل إلى    7مً�الأللعاب االل#�"ون�ة إلى أكQ" م4 ثالث ساعات ی

م�7ل ع�وان�ة ، وقل�، وخ7ف، واض_"ا-ات ن7م (أرق)، ونق{   احال�ان م4 األ�فال ل�یه�وه�اك  
،1�B"اه وت
خ`ل، وم3)الت سلB7�ة، وخ7ف ،   اان ل�یه��6خ" وال�ال�ان األ   وشع7ر -ال7ح�ة،  ان�

  .، وشع7ر -ال7ح�ةونق{ ان�
اهوأرق، 
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  الدراسة: أدوات 
  (إع�اد ال
احQة)  ال�قابلة االكل��)�ة لأل�فال م�م�ى األلعاب االل#�"ون�ةاس��ارة  - ١

وت3�ل    ال�قابلة االكل��)�ة لأل�فال ال��م��4 لأللعاب االل#�"ون�ة  قامG ال
احQة -إع�اد اس��ارةوق�  
  ما یلى : 

  خاصة -ال_فل ت3�ل (ال`�f، والع�"ال1م�ى، وت"ت�r ال_فل ب�4 اإلخ7ة). ش,2�ةب�انات  -
م4 خالل ت��ی� ن7ع األجه1ة ال�ى ���ل#ها ال_فل، ون7ع  ب�انات ع4 إدمان األلعاب االل#�"ون�ة (  -

ال�أك� م4  األلعاب االل#�"ون�ة ال�ى ��ارسها، وت��ی� ال��د ال1م��ة ال���هل#ة أمام هAه األلعاب، و 
  ).ع"اض إدمان األلعاب االل#�"ون�ةأ وج7د 

ال_فل ب�انات ع4    - االل#�"ون�ة على  األلعاب  ال�ف��ة إلدمان  ال`���ة    ال�3)الت (  ال�أث�"ات 
(ز6ادة ض"Eات القلr، ز6ادة وزن ال_فل،  وال�ى ق� ت3�ل  ال��"ت
ة على إدمان األلعاب االل#�"ون�ة

"2
آالم    -آالم ال#�ف�4   -3�ل آالم ال"ق
ة، أم"اض ال`هاز العoلى اله�)لى وال�ى تم3)الت ال
ال�ف��ة  األصا-ع واالض_"ا-ات  وال�3)الت  شع7ر   ،  خ7ف،   ع�وان�ة،  ت3�ل(م�7ل  ق�  وال�ى 

-ال7ح�ة، إثارة وه�اج ، قل�، م3)الت سلB7�ة، اض_"ا-ات ن7م Bاألرق، نق{ ان�
اه وف"y ال�"Bة،  
  ). أع"اض اك�bاب�ة

وق� ح�دت ال
احQة أن7اع ال�3)الت ال`���ة وال�ف��ة ال�7ج7دة فى االس��ارة ب�اء على ن�ائج    -
  . ال
احQة اس�فادت م�هاال�راسات ال�ا-قة ال�ى 

واله�ف م4 هAه االس��ارة ج�ع Bافة ال
�انات ع4 ال�الة ال,اصة -إدمان األلعاب االل#�"ون�ة    -
، ون7ع األلعاب االل#�"ون�ة ال�ى ��ارسها، وت��ی� ال��د  م4 ح�	 (ن7ع األجه1ة ال�ى ���ل#ها ال_فل
و  األلعاب،  هAه  أمام  ال���هل#ة  وج7د  ال1م��ة  م4  االل#�"ون�ة)، ال�أك�  األلعاب  إدمان  أع"اض 

  وال�أث�"ات ال�ف��ة إلدمان األلعاب االل#�"ون�ة على ال_فل.
لعاب االل#�"ون�ة وال�o_"ب  واع���ت ال
احQة على هAه االس��ارة فى ت3,�{ ال_فل ال��م4 لأل

  ال�الة .  تار6خنف��ا -`انr اس��ارة  
  اس��ارة تار6خ ال�الة:  -٢

وقامG األم وأح�انا األب -اإلجا-ة  وق� أع�ها صالح م,��" ل`�ع معل7مات تار6خ ال�الة  
  .على هAه االس��ارة

  ال�قابلة ال2,3�ة:  -٣
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  Mی� Mال�ى ل rل حالة على ح�ة لالس�ف�ارع4 -ع� ال`7انB إج"اء مقابالت مع Mت 	�ح
ال2,3�ة ال,اصة  اإلجا-ة ع�ها م4 ق
ل األم واألب، وأح�انا تM سDال ال�الة فى -ع� األم7ر  

  .-اس�,�ام اس��ارة ال�قابلة االكل��)�ة (إع�اد ال
احQة)   س"ة-ه وEاأل
  CAT   لل2غار اخ�
ار تفهM ال�7ض7ع -٤

وضع هAا االخ�
ار ل�7E7ل� بالك وس7ن�ا  بالك، ی�#7ن االخ�
ارم4 ع3" -_اقات ت��Qل 
 )"�ع م4  لل_فل   4(�� ال��7انات  ص7ر  ص7ر  ١٠- ٥فى  ت�Qل  ألنها  معها  ال�عامل  س�7ات   (

األل�فة  ال��7انات  خ72ًصا  ب�2"فاتها  ال_فل  ان�
اه  ت`Aب  م��"Bة  Bائ�ات  وهى    ال��7انات 
، وه7 اخ�
ار إسقا�ى �ع�ى أساسه  ح`�ًا مQل ال_�7ر والق_J وال#الب وال�جاج وغ�"هاواألصغ"  

���7[ االس�`ا-ة و��6,�م فى ال#3ف ع4 دی�ام�ة العالقات . -  
  : الدراسة الكلينيكية  إجراءات

  ش,2�ة وت3�ل هAه االس��ارة ب�انات    ال�قابلة االل#ل��)�ةاس��ارة    ب�_
�� قامG ال
احQة   - ١
ب�انات ع4   ب�4 اإلخ7ة)،  ال_فل   r�ى، وت"ت�(ال`�f، والع�"ال1م خاصة -ال_فل ت3�ل 
ون7ع   ال_فل،  ��ل#ها � ال�ى  األجه1ة  ن7ع  ت��ی�  خالل  (م4  االل#�"ون�ة  األلعاب  إدمان 

ال���هل#ة أمام ال��د ال1م��ة  ال�ى ��ارسها، وت��ی�  هAه األلعاب،   األلعاب االل#�"ون�ة 
وأع"اض إدمان األلعاب االل#�"ون�ة)، وال�أث�"ات ال�ف��ة إلدمان األلعاب االل#�"ون�ة على  
وال�3)الت  االل#�"ون�ة،  األلعاب  إدمان  على  ال��"ت
ة  ال`���ة  (ال�3)الت  ال_فل 

  واالض_"ا-ات ال�ف��ة).
ت ال�ا-قة وال�ى أشارت إلى وق� ح�دت ال
احQة ال_فل ال��م4 لأللعاب م4 خالل ن�ائج ال�راسا  

  أللعاب االل#�"ون�ة على ال_فل ی
�أ م4 -قاء ال_فل أكQ"م4 ثالث ساعات ی7مً�ا. لأن ال�أث�"ال�ل
ى  
٢ -  ��
  . عل�ها و�لr م4 األم أو األب اإلجا-ة   تار6خ ال�الة س��ارةاوقامG ال
احQة ب�_
لأللعاب االل#�"ون�ة وتM ت3,�2هM ب�اء على   �4قامG ال
احQة -اخ��ارأرEعة أ�فال م�م�و  - ٣

ال
احQة  اس��ارة   ال#ل��)�ة إع�اد  ال�قابلة ال2,3�ة ل2الح م,��"ال�قابلة  ، ، واس��ارة 
QB�"ة فى م�ارسة األلعاب   اووج�ت ال
احQة أن األرEع حاالت م4 األ�فال �ق7oن أوقاتً 

ق� ت
قى ال�االت �7ال    ساعات ی7مً�ا وفى -ع� األح�ان  ٦االل#�"ون�ة ق� ت2ل إلى  
أن   ال
احQة  أمام هAه األلعاب، ووج�ت  تعانى م4 م,اوف، وأرق، ال�7م  ال�الة األولى 

وقل�، وشع7ر -ال7ح�ة، وم�7ل ع�وان�ة، ونق{ ان�
اه وت"B�1، وzثارة وه�اج، وال�الة الQان�ة  
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شع7ر و   تعانى م4 ع�وان، وقل�، ونق{ ان�
اه وت"B�1، وأرق، وخ7ف، وم3)الت سلB7�ة،
وال�الة الQالQة تعانى م4 خ`ل، وخ7ف، ونق{ ان�
اه، وشع7ر -ال7ح�ة، وأرق،    -ال7ح�ة،

 ،1�B"اه وت
وzثارة وه�اج، وم3)الت سلB7�ة، وال�الة ال"ا-عة تعانى م4 ع�وان، ونق{ ان�
  .، وشع7ر -ال7ح�ةوأرق، وخ7ف، وم3)الت سلB7�ة، وzثارة وه�اج

ثM قامG ال
احQة -ع� ت��ی� األ�فال ال��م��4 لأللعاب -إج"اء مقابلة ش,2�ة مع هDالء  - ٤
  ل�DالهM فى -ع� األم7ر ال,اصة بهM وEاألس"ة.ل#�r ثقة األ�فال و األ�فال 

لل2غار  و  - ٥ ال�7ض7ع   Mتفه اخ�
ار   ��
ب�_ ال
احQة   GقامCAT  Mه�و   ،عل  Gع"ض قام-
 -_اقة لة م�ف"دة و�ل
G م�هM س"د ق2ة عB 4ل  على Bل حاتل7 األخ"[    ال
_اقات ال7اح�ة 

  .  ومالحiة انفعاالت ال_فل -)ل ص7رة 
  خ6Gات ال�راسة الل��?�ة:

�ا یلى: B ة�(��  ت��" خ_7ات ال�راسة ال#ل
  ع"ض ل�ار6خ ال�االت.  - ١
  ). .C.A.Tاس�`ا-ات ال�االت الخ�
ار تفهM ال�7ض7ع لل2غار ( - ٢
  لأل�فال  تف��" الق2{  - ٣
  والع7امل الالشع7ر6ة لأل�فال. ال2,3�ة ال�ی�ام�ات اس�,الص ن7ع  - ٤
  . �,الص أهM الع7امل ال#ام�ة وراء إدمان األلعاب االل#�"ون�ةاس - ٥

  نتائج الدراسة: 
  أوًال: تار�خ ال�االت: 

  ال�الة األولى : 
  ب�انات ال�الة :  - ١

  : ذB"  ال>�Xشه7ر ،  ٨س�7ات  ٧ال�الة :  ع��
  ، ون�_ه : شقى وع2
ى -ال2ف الQال	 االب��ائى الGفل

  م6قع ال�الة مJ األس�ة : - ٢
ت"ت�
ه األول فى أس"ة م)7نة م4 أرEعة أف"اد ، ال_فل وأخ7ه إلى جانr األب   )ال�الة(  ال_فل

واألم، یلى ال_فل أخ ع�"ه خ�f س�7ات، و6ع�ل األب م�رس -`امعة ال1قاز�6 وم4 عادات ال7ال�  
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ار6ات واس�,�ام األجه1 �ة االل#�"ون�ة ون�_ه ��r وأح�اًنا حازم، وABل@ األم ال"ئ���ة م3اه�ة ال
  تع�ل م�رس -`امعة ال1قاز�6 وهى ��
ة وع2
�ة .  

  اإل1ار األس�M واالج��اعى و1Yار الGف6لة: - ٣
�ا وصفها    )ال�الة(�ع�x ال_فل  B 44 ال7ال�ی�مع أس"ته و7�6د األس"ة ال3`ار فالعالقة ب

األب وق� اك� ال_فل ح1نه م4 وج7د ال�3)الت    ال_فل م�7ت"ة و�6�ث خالفات أس"6ة -�
r أهل
وعالقة ال_فل -األب مع��لة ��
ة و76ج� بها  تع��ف وض"ب لل_فل   األس"6ة ورؤ6ة أمه ح61�ة،

أح�انا، وعالق�ه -األم أ�oا ��
ة فاألم ع2
�ة وذB" ال_فل ح
ه ال3�ی� لألم وخ7فه وقلقه عل�ها  

ه م4 ضoقه وغ�ال_فل ض "Bخ"وجها ول#4 ذ ���ى ال_فل اال ی7ج� ض"ب ع�"ب أمه له وت

ال��اة، -اخ�ه  فى  لعالق�ه  
ة ��أخ�ه و2�6"ف -ع�وان�ة ن�7ه،    وEال ج��ة ول#4 �3ع" -غ�"ة م4 
  r

ة ل_"6قة ت"E��ه فه7 ت"Eى -الل�4 مع ال3�ة وال�1م وأك� على أنه تع"ض QB�"ا للعقاب -���وEال


r �7ل م�ة -قائه أمام األلعاب    ض"Eه ألخ�ه،�Eات األب واألم ،و�وع2
��ه وع�م س�اعه  ل�عل�
3�ی� والo�� ع�� ض"Eه، وأك� ال_فل على أن أكQ" األش,اص ت�ل�ال  االل#�"ون�ة و36ع" -ال�1ن ال


ة لعالق�ه -األص�قاء وال��رسة ��له ه�ا األم وال`�ة (وال�ة األم) واألب وال`� (وال� األم)، وEال
ذB" ال_فل -أن عالق�ه -أص�قائه ج��ة وأص�قائه م4 نفf س�ه وج��ه وأنهM ی���7ن -ال3قاوة  

ن رد فعله ع�� ذها-ه ال��رسة ألول م"ة ه7 ال,7ف وال�1ن -�
r -ع� األم  مQله، ووضح ال_فل بـأ 
هM ال�3)الت ال�لB7�ة الب�ه فى ال��رسة ه7 تG�3 االن�
اه وع�م  أ واألب ع�ه، وذB" األب ان  

.1�B"ال�  
وم4 ه7ا�ات وم�7ل ال_فل ال"سM وال�ل467 والق{ وص�اعة أش�اء م4 ال�G وع�ل ف��ی7هات 

ل_فل -أنه ی�ام مع األم واألب وM��6 ن7م ال_فل -األرق وال#7اب�f وال,7ف -الل�ل  -ال�ابلG، وذB" ا
م4 العفارG6 وال�"ام�ة -�
r الف��ی7هات ال�ى �3اه�ها على ال�7ت�7ب.وم4 الBA"6ات الهامة فى  

ة ل�#467 ال_فل ال
�نى فه7  ���1ل، وEال��ف7لة األب سف" وEع� األب ع�ه ف�"ة ،ونقل م)ان ال

  4 وزن زائ� . �عانى م
  ال�6ادث واألم�اض ال�ى تع�ض إل�ها ال�الة: -٤

ج"ح فى ال"أس -�
r زم�ل له فى ال��رسة وذB" ال_فل حال�ه ال�ف��ة ال��bة -�
r هAا ال`"ح  
  م4 خ7ف وض�� وح1ن وخ7ف م4 اآلخ"46 وB"ه لل_فل ودوخة . 
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  ١٠٠  

  ال��?الت واالض�Gا/ات ال�ف�7ة:  -٥
ث7رات غro وأح�انا سلB7�ات ع�وان�ة ن�7 اآلخ"46    أك� األب على أن ال_فل �عانى م4

 G6العفار م4  -الل�ل  خ7ف  م4  و6عانى  زائ�ة  وم,اوف  االل#�"ون�ة،  لأللعاب  اس�,�امه   r
�-
�ا �عانى م4 ال�
7ل اإلراد[ وأك� ال_فل أن س
r ال�
7ل الل�لى ع��ه B ،"ة م4 األخ�ة  وغ�وال�"ام

�B ،هE"ض ��ا �عانى ال_فل م4 قل� ش�ی� Yه" م4 خالل ح�یQه  ه7 ح1نه ال3�ی� ق
ل ال�7م ع
ع4 خ7فه وقلقه م4 فق�ان ع161 ل��ه -�
r ف�"وس ال#7رونا، وقلقه وخ7فه على األم ع�� خ"وجها  
  r
ال
�G ف�"ة �67لة -� �1ل، و6عانى م4 شع7ره -ال7ح�ة -�
r ذB" ال_فل جل7سه فى �ال م4 

�ه وع�م لع
هM معه، ووضح ال_فل -انه �)7ن  الف�"وس وع�م وج7د أص�اب وان3غال األم واألب ع
ح461 ج�ا ع��ما ت���ث االم ع�ه وت�)ى اش�اء خاصة -ه أمام االب او ال`�ة، وع
" ال_فل ع4  

��ه دخ7ل ال`�ة م4 غ�" اخ�
ار. �  رغ
�ه وت
  y"اه وف
�ا ذB" األب أن هAه االلعاب ت61� م4 اإلثارة واله�اج الب�ه وت�
r له نق{ االن�B

�ا أك� أنه �3ع" -الo��  ال�"Bة،  B الم االبB واك� ال_فل ،f�7ابB انا�ه أرق واح�وت�
r الب
  وال�1ن ع�� ح"مانه م4 م�ارسة هAه األلعاب.

لأللعاب   اس�,�امه  ن��`ة  اب�ه  على  تiه"  ال�ى  ال`���ة  ال�3)الت  ب�4  م4  أن  األب   "Bوذ
  ة وزن ج��ه.االل#�"ون�ة ال�ها-ات وم3)الت فى الع�4، وآالم ال"ق
ة ، وز6اد 

 .C.A.Tاس�>ا/ات ال�الة على اخ��ار تفه\ ال�6ض6ع ثان�ًا:
  ):١اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

ال�"اب�1ة ول
��هB M"اف�ات  �ع�ى    -_ة وBان والدها جعان�4 جاب�لهM األكل وحا��ه على 
  4��7�
ال�"اب�1ة وه�
�وا األكل وBان BلهM م م"6لة ع3ان األكل مx �قع عل�هM وقع�تهM على 

  ماع�ا واح� زعالن مx ق�امه أكل ومx ال-f م"6لة . 
  ثالQا: تف��7الق4^ لأل1فال:

  :)١تف��7 الق4ة (  
مx ق�امه أكل ومx ال-f م"6لة) ح�	 ت#3ف   تق�{ ال_فل دور(ال7ل� ال1عالن اللى
�ا ت#3ف الق2ة ع4 ع�م إش
اع ف�ى أ[ ع�م  الق2ة ع4 شع7ر ال_فل -ال�1ن واالك�bاب،  B

إش
اع ال�اجات ال�ف��ة ل��ه، و6عانى م4 نق{ ال�r وااله��ام وال"عا�ة، وم4 إه�ال األم له  
�ا تع
" الق2ة ع4 شع7ر ال_فل    وان3غالها ع�ه، وتiه"األنا سل
�ة فه7 یل`أ لل7ح�ة وال�1ن،B
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  ١٠١  

-االض_هاد وال�ف"قة فى ال�عاملة م4 جانr األم م4 خالل ق7له (جاب�لهM األكل ول
��هB M"اف�ات  
م"6لة   م"6لة)�ع�ى   f-ال  xوم أكل  ق�امه   xم زعالن  واح�  م3اع"    ،ماع�ا  الق2ة   f(وتع

�ا ت#3ف الق2ة ع4   أخ�هاإلح
اy ال�ى �3ع" بها ال_فل وعالق�ه ال��7ت"ة -B ،وع�م ت7افقه معه  
Yه" م4 خالل ق7ل ال_فل (ع3ان األكل    ع�� ت�اول ال_عام  وال�iافة  ��افiة ال�ق7س    على  ت"E��ه

 .(Mه�قع عل� xم  
  ):٢اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

ب��,انق7ا   م��"ف1عدب
ة   Mه�ف واح�  شا��  م��"ف461  ال�
ل  ر6اضة   االب   ای461  ب�ع�ل7ا 
  .-ع� ال�
ل �ع�ى ب�لع
7ا االب4 واألم ب�لع
7ا مع األب و36�وا م4 

  :)٢تف��7 الق4ة ( 
وت#3ف ع4    ،الق2ة ع4 ت7ت" وقل� ال_فل م4 ال,�اق  وتع)fتق�{ ال_فل دور االب4  

�ا تiه" الق2ة ق7ة عالقة  B ، ة م4 ح7له واف�قاد ال_فل ال3ع7ر -األمانb�
نi"ة ال_فل ال�ل
�ة لل
ال_فل -أمه وارت
ا�ه بها وضعف عالق�ه -األب وال�ى Yه"ت م4 خالل (االب4 واألم ب�لع
7ا مع  

�ا تع)f ش,2�ة األب ال�ى ت��M -الع2
�ة وال�"ف1ة وال�ى Yه"ت م4 خالاألب)B ، ل ق7ل ال_فل
، وأ�oا وصف ال_فل -أن (ال�ب
ة ب��,انق7ا م��"ف461) ت#3ف ع4  (شا�� واح� ف�هM م��"ف1 األب)

  ، واألنا ل��ه سل
�ة. ت7ت" ال`7 األس"[ وال3`ار ب�4 أمه وأب�ه
  ):٣اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

�ام)ان ماع��وش   كان  ا�ه ع3ان  قاع� وه7 زعالن مx عارف ه�ع�ل  أس�  ف�ه  Bان 
ح�7انات �اكلها وال ی
قى صاح
هM وال یلعr معاهM قاع� على B"سى ل7ح�ه ع��ه شقة صغ�"ة �ع�ى  
ب�G صغ�" فى الغا-ة ه7 خا�� �_لع م4 ال
�G ع3ان ب"ه ف�ه دی�اص7رات ع�القة واقفة على 

  x ه7 اللى ه�اكل . ال
اب ل7 �لع هM اللى ه�اكل7ه م
  :)٣تف��7 الق4ة ( 

ع4 ح1ن ال_فل وم�7ل اك�bاب�ة ل��ه وع4 ح�"ة  الق2ة  ت#3ف  و تق�{ ال_فل دور األس�  
�ا ت#3ف ع4  أس� قاع� وه7 زعالن  ( وضعف ال_فل Yه" م4 خاللB ،(ل ا�ه�مx عارف ه�ع

�ا   )ل7ح�ه  وال ی
قى صاح
هM وال یلعr معاهM قاع� على B"سىشع7ر ال_فل -ال7ح�ة Yه" فى (B
�ا B ،(7انات �اكلها�وش ح��ع
"ت الق2ة ع4 إح
اy وح"مان �عانى م�ه ال_فل م4 خالل (ماع

م4 وع�م إش
اع ال�اجة لألم4  خ7ف ال_فل ال3�ی� واح�اسه -ال,_"  قل� و ت#3ف الق2ة ع4  
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  ١٠٢  

�_لع م4 ال
�G ع3ان ب"ه ف�ه دی�اص7رات ع�القة واقفة على ال
اب ل7 �لع هM    خالل (خا��
فى شع7ره -ال�1ن وال,7ف   اللى ه�اكل7ه مx ه7 اللى ه�اكل)، واألنا ل�[ ال_فل سل
�ة Yه"ت 

اإله�ال لله"وب  اإلن#ارو فه7 اس�,�م م�)ان1م  وع�م ذB"ال_فل األم واألب فى الق2ة    والoعف،
  Mه"Bام4 ذAی�ل    وه Mله وت7ت" عالق�ه به Mاله�، واألنا ل��ه على B"ه ال_فل لهM أواف�قاده لهM وzه

  .ضع�فة وABل@ األنا األعلى ضع�فة، وال�i"ة سل
�ة إلى ال
�bة ال�ى ال ت3
ع حاجات ال_فل
  ):٤اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (


�" وواح� صغ�" وBان ع��ه اب4 صغ�" تانى فى ال#�f وBاB 7ن`"وB ه�4  كان ف�ن7ا خ"ج
س7ا وراك
�4 ع`لة وهM ماش�4 لق7ا تفاحة فى االرض ولق7ا س
G مل�ان اكل قال7ا نع�ل ا�ه ن7د�ه  

�ا ق��ا ه�1عل مEا ر�ام7ا ودوه ل�ل@ الغا-ة ومل@  ل�ل@ الغا-ة وال هل ناخ�ه ل��ا قال7ا ل7 خ�ناه ل��ا اح
م�4 صاح
ه مل@ الغا-ة قالهM ش_7ر46 ال�اجات د�ه ب�اع�ى انا انا مل@ الغا-ة   ه�73ف  الغا-ة

ح_�ها ه�ا ع3ان اش7ف#M ه�ع�ل7ا ا�ه خ�وهM ل�)M ع3ان ان�B Mان م�)4 تاخ�وهM ل�)M م4 غ�"  
M(�ما ت�وهلى ب"اف7ا عل .  

  )٤تف��7 الق4ة ( 
انى ه7 أخ�ه وتع
" تق�{ ال_فل دور ال#7ن`"و ال2غ�" وال#
�" ه7 األم، وال2غ�" ال�

�ا ت#3ف الق2ة ع4    ،ع��ما وج�وا تفاحة فى األرض وس
G مل�ان أكلالق2ة ع4 ح�"ة ال_فل  B
 Aلة فى أمان�ه وع�م أخQ���م4 خالل (قال7ا ل7 خ�ناه ل��ا    ل��G م4 حقهحاجة    هت"E��ه ال�ی��ة ال

�ا قام7ا ودوه ل�ل@ الغا-ة)  ��ا ه�1عل مEا ر�ل�ى تiه" فى ض��"ه وخ7فه ة واواألنا العل�ا ل��ه ق67اح
  . م4 هللا

  ):٥اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
كان ف�ه م"ة ول� فى ب�G امه واب7ه ات7ف7ا م4 ف�"ة �67لة وBان قاع� ل7ح�ه فى ال
�G لغا�ة  

��3غله  شغل  نا�M  ما�)
"و736ف  وBان  فل7س  م�ه   r�`� -)اب7س    ع3ان   Mحال وقام  بل�ل  م"ة 
وال#اب7س ده انه Bان ح"امى ب�,_فه وقام صاحى م4 ال�7م Bان خا�� س�ع ص7ت فى ال3قة 
اللى ف7قه اف�#"ه فى ال3قة د�ه قام خاف ال3قة د�ه ف�ها عفارG6 وال ا�ه قام ه"ب م4 ال3قة وقع�  

  فى ال3ارع  
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  ١٠٣  

  :)٥تف��7 الق4ة ( 
االك�bاب، والقل� م4 فق�ان ال�1ن و 2ة ع4 م3اع"  ) وت#3ف القال7ل� (تق�{ ال�الة دور  

�ا تع)f إح�اس ال�الة  ،  ع161B ،yا
وال�i"ة ال�7داو6ة ال�ل
�ة لل
�bة وشع7ر ال�الة -ال7ح�ة واإلح
(ما�)
"و736ف شغل ��3غله ع3ان �`�r م�ه   -ال��7bل�ة ووع�ه لل�ور االج��اعى ال�_ل7ب م�ه

�ا تع)f الق2ة ال,7ف ال3�ی� افل7س)B ،  م"ة Mه" ب7ض7ح فى (نا�Yعلى ال�الة و "_��� ]Aل
بل�ل وقام حالM -)اب7س وال#اب7س ده انه Bان ح"امى ب�,_فه وقام صاحى م4 ال�7م Bان خا�� 
س�ع ص7ت فى ال3قة اللى ف7قه اف�#"ه فى ال3قة د�ه قام خاف ال3قة د�ه ف�ها عفارG6 وال ا�ه قام  

�ا تiه"  B ،(ة    مان-األال�الة  ع�م شع7ر الق2ة  ه"ب م4 ال3قة وقع� فى ال3ارع�
ونi"ته لل
�bة سل
�ا ت#3ف الق2ة عB 4"ه ال_فل ألمه  ، وتiه" األنا ل��ه سل
�ةوال�ى الت3
ع حاجاته ال�ف��ةB ،

��ه م7تهM وهAا ی�ل على س7ء العالقة ب��ه وE�4 وال��ه.وأب�ه �  وت
  ):٦اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

�ان Bان7ا قاع�ی4  Bه اب4 و��
�" وفار صغ�" الفار ال#
�" اب7ه او امه وعB ه م"ة فار�كان ف
  xا م�فى ب�G ومx الق�4 حاجة �اكل7ها وقام7ا وهM ب��وروا الق7ا دهr وحاجات B�ه وقال7ا اح
ب�اكل دهr اح�ا م�)4 ن7د�ه ال[ ب�G فى ال��ی�ة اللى اح�ا عا�3�4 ف�ها ن`�
ل�ا عفx صغ�"  

�ان.  م4B ا اكل�  االلعاب نقع� عل�ها العاب صغ�"ة B�ه نقع� عل�ها ع3ان اح�ا ف�"ان ون`�
ل
  :)٦تف��7 الق4ة ( 

 A[ ال   ال�اد[  االب4 وت#3ف الق2ة ع4 م3اع" ال�ق{ وال�"مان الفار تق�{ ال�الة دور  
م�ه �اكل7ها)  �عانى  (ومx الق�4 حاجة  ل�  ال�الة  ال�ف��ة  ال�اجات  إش
اع    ��ه )3ف ع4 ع�م 

   .وABل@ األنا األعلى ضع�فة ، واالنا ل��ه ضع�فةوال�i"ة لل
�bة سل
�ة
  ):٧اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

 Jه ف�عل M`ه"��كان ف�ه م"ة ق"د ماشى فى الغا-ة و��6ل� ح7ل االش`ارواالغ2ان وال
�" عل�ه �ع�ى Bان ه�اكله فالق"د Bان ب�_لع ف7ق ال3`"ة فال�
ى ج"[    ع7ره فى Yه"ه قام الق"د �
ال

�" قام فا�J ف_ة Bان ه���)ه ف�ها والق"د �لع ف7ق خال{ �ج"[ ج"[ على ال�,لة اللى ف7ق ال
  على س_ح ال3`"ة 
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  ١٠٤  

  :)٧تف��7 الق4ة رق\ ( 
الق"د  دور  ال�الة   }�ضعفه  تق فىفى  �Qل ��ال الع�وان  ع4  الق2ة  وت#3ف   ،   "��ال

�Qل ال
�bة الع�وان�ة وال�ى ته�د أم4 ال�الة،  � ]Aف�"س وال��ا ت#3ف الق2ة ع4 األذ[ ال
�نى  الB
�"ع7ره فى Yه"ه)، وتع)f الق2ة فق� ال_فل  وال�عقاب الA[ ی�ع"ض له ال_فل م4 ال7ال�ی4 (فال

�ة وABل@ األنا األعلى  ، وال�i"ة ال�ل
�ة لل
�bة ال�ى ال ت3
ع حاجاته ال�ف��ة، واألنا ل��ه سل
 لألمان
  سل��ة. 

  ): ٨اس�>ا/ات ال�الة على ال�Gاقة ( 
 G�
كان ف�ه م"ة ق"د اب وق"د ام وق"د صغ�" اب4 وق"د ج� (اب7 االم) وج�هM جالهM ال
وE�3"ب قه7ة واالم ب�3"ب القه7ة واالم Bل�G اب7ها (ال`�) -72ت وا�ى وماع"فx ب��#ل�7ا فى 

ص7رة هى ج�ة االب4 (ام االم) قام7ا جای�4 ��)7ا ق2ة خل7ا -ال#M  ا�ه واالب ب�)لM اب�ه وBان ف�ه  
ال�7مان دول ع3ان ف�ه اس� ه�`ى �ف�"س ال��ی�ة واح�ا الزم ن,1ن م7ز QB�" ج�ا ع3ان نع"ف 

"�QB ماشى وخ�وا اكل Mا قال7له�oعoل ش67ه واالس� �عB ن_لع xا وم�  . ناخ� -ال
  :)٨تف��7 الق4ة ( 

االب4 وت#3ف الق2ة ع4 ق7ة العالقة ب�4 ال�الة وE�4 ال`� وال`�ة الق"د  تق�{ ال�الة دور 
لألم وم�[ ارت
ا�ه بهM، وتع)f الق2ة ح�"ة وقل� ال�الة مB 4الم األم وال`� (واالم Bل�G اب7ها 

ا�ه) ، وقل� وع�م ثق�ه فى اآلخ"46 وص"اع نف�ى   (ال`�) -72ت وا�ى وماع"فx ب��#ل�7ا فى 
وخ7فه    الق2ة ع4 م,اوف ال_فل (ال�7مان دول ع3ان ف�ه اس� ه�`ى �ف�"س ال��ی�ة)  وت#3ف

والقل� ه�ا ناتج م4 م3اع" ال�ه�ی� ال�ى �`�ها ال_فل فى ب��bه،    ال7اضح م4 العالM ال,ارجى،
وتiه" الق2ة أ�oًا الع�وان ال�7جه وال�i"ة ال�ل
�ة لل
�bة م4 ح7له وع�م شع7ره -األم4 واألمان،  

�ا)  لل_فلoعoه" فى (واالس� �عY ]Aل@ األنا م4 األس"ة والABة و�
، واألنا ل��ه ضع�فة وسل
  األعلى . 

  ):٩اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
كان ف�ه م"ة ارنr وEاب االوضة Bان مف�7ح وBان خا�� وزعالن مام�ه وEا-اه خ"ج7ا 

وقع م4 ال�"6" دماغه   وساب7ه ل7ح�ه نا�M وص�ى زعالن قام �قفل ال
اب قام واقع فى االرض 
  J�� " ما�وح_ه على دماغه م4 غ G�
اتع7رت وEع� B�ه قام جاب ال3اش م4 اللى ع��هM فى ال

  م�ادیل  
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  ١٠٥  

  :)٩تف��7 الق4ة ( 
 rاألرن دور  ال�الة   }�اك�bاب�ة وzح
اy    ،تق الق2ة ع4 م3اع" ح1ن وم�7ل  وت#3ف 

وزعالن مام�ه وEا-اه خ"ج7ا وساب7ه ل7ح�ه   (وBان خا��  �عانى م�ها ال�الة  وشع7ر -ال7ح�ة وخ7ف
�ا ت#3ف الق2ة ع4 غ�اب دور األب واألم وzه�الهM له وان3غالهM ع�ه B ،(وص�ى زعالن Mنا�  

  ، وت#3ف ع4 حاجة ال�الة ل�3اع" ال�r وال��ان وااله��ام، وت7ت" العالقة ب�4 ال_فل وE�4 وال��ه
، وال�i"ة لل
�bة  واألنا األعلى سل
�ة  ل��ه سل
�ةواألنا  وقل� ناتج م4 ت"ك وه`" ال7ال�ی4 لل_فل،  

، واس�,�م ال�الة م�)ان1م اإلسقاy ح�	 أسقJ ما  سل
�ة ال�ى الت3
ع حاجة ال_فل لألم4 واألمان
ج"ح ب"أسه وقام    ب�اخله م4 معاناته -�
r ال�ادثة ال�ى تع"ض إل�ها م4 زم�ل له وت�
r فى

  G�
ال اللى ع��هM فى  ال3اش م4  قام جاب  اتع7رت وEع� B�ه  -إسقا�ها على األرنr (دماغه 
  وح_ه على دماغه). 

  ): ١٠اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
كان ف�ه م"ة Bلr وال#لr ده Bان م1ن7ق او[ وEع� B�ه قام االب واخ�ه ق
ل ما �ع�ل على  

ع�ل ب�
ى وEع� B�ه غ�ل ی�ه ون3ف فى الف�7ة وحJ الف�7ة  نف�ه وح_ه على ال�7ال�G وخاله �
  فى م)انها قام -ع� B�ه -ا-اه شایله وح_ه ون��ه على ال�"6".

    : )١٠تف��7 الق4ة ( 
  تق�{ ال�الة دور ال#لr، وت#3ف الق2ة ع4 ق7ة عالقة ال�الة -األب وق�ام األب ب�ل
�ة 

الق2ة تع)f ان3غال وzه�ال األم لل�الة وع�م    اح��اجات ال_فل، وغ�اب دور األم فى   وzش
اع
�ا تع)f ال�الة وعى وzدراك ال_فل -_ق7س ال�iافة B ،اتها ت`اه ال�الة
م4 خالل    ق�امها ب7اج

  .  (وEع� B�ه غ�ل ی�ه ون3ف فى الف�7ة وحJ الف�7ة فى م)انها)
  : تعق�V على ال�الة األولى

واالك�bاب والقل� فه7 �عانى م4 قل� االنف2ال وال
ع� ���_" على ال�الة م3اع" ال�1ن 
الع2
�ة  ال�الة  أهM س�ات ش,2�ة  فق�ان ع161 -�
r ف�"وس 7Bرونا، وم4  ع4 األم، وقل� 
ال�الة م4 خ7ف ش�ی� وم,اوف ن7ع�ة م"ت
_ة(-العفارG6 وال�"ام�ة)،   ال7اسع، و6عانى  وال,�ال 

�ا �عانى م4 ع�م إش
اع ال�اجات  ونق{ ان� (أرق)، وشع7ر -ال7ح�ة،    واض_"ا-ات ن7مB ،1�B"اه وت

�Qلة فى ال�r وال��ان واألم4 ال�ف�ى، وع�م اه��ام ال7ال�ی4 -ه، عالق�ه -أخ�ه  ��ال�ف��ة ل��ه ال

وعالق�ه -األب واألم مE"_oة    م�7ت"ة -�
r شع7ره -الغ�"ة م�ه وت2"فاته الع�وان�ة ت`اه أخ�ه،
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#4 عالق�ه به�ا م�7ت"ة -�
r اس�,�ام األب واألم أسال�r ول  ب"غM ح
ه ال3�ی� ألمه وخ7فه عل�ها
معاملة غ�" س67ة معه م��Qلة فى الo"ب والعقاب األم" الA[ جعل ال�الة فى -ع� ال
_اقات 

�ا Yه"  لله"وب م4 ذB"هM  ���,�م م�)ان1م اإلن#ار واإله�ال لألم واألب  B اقات_
فى -ع� ال
، فه7 �عانى م4 ت�اق� فق� ذB"هM فى -ع� ال
_اقات وأن#"هM فى -_اقات أخ"[   ٣ة  فى -_اق

وال�الة ل��ه ذB"6ات مDل�ة ت��Qل فى ق�ام زم�ل له فى ال��رسة -إصاب�ه -`"ح فى رأسه األم"  
�ا �3ع" ال�الة ب�ه�ی�  B ،46"ه وخ7فه م4 اآلخ
oه فى غ

الA[ ت"ك أثً"ا نف��ا س�bا ل��ه وت�

�Qل فى ال
�bة الع�وان�ة ال���_ة -ه، ولAل@ تiه" األنا ل��ه سل
�ة، وE"غM  م4 العالM ال,ا��رجى ال
�Qلة فى ت"E��ه وال�1امه ال�ی�ى والY ]Aه" فى  ��ذل@ فإن ال�الة ی���1 -ق7ة األنا األعلى ل��ه ال

   . ٤ة  -_اق
  ال�الة الQان�ة : 
  أوال: تار�خ ال�الة 

  ب�انات ال�الة :  - ١
  : ذB" ، ال>�Xشه7ر    ٧س�7ات  ٧: لع��ا

  -ال2ف الQانى االب��ائى ، ون�_ه: شقى  والGفل
  م6قع ال�الة مJ األس�ة : - ٢

ت"ت�
ه الQانى فى أس"ة م)7نة م4 خ��ة أف"اد، ال_فل واث�ان م4 اإلخ7ة إلى   )ال�الة(ال_فل  
و6�ارس    س�ة -ال2ف ال�ادس االب��ائى وه7 ع2
ى١١جانr األب واألم، ��
� ال_فل أخ ع�"ه  

األلعاب االل#�"ون�ة، و6لى ال_فل صاحr ال�الة أخG ع�"ها ثالث س�7ات ون2ف. واألب �ع�ل 
�1ل ون�_ه أب م��اهل،  �م�رس -`امعة ال1قاز�6 وم4 عادات األب ال"ئ���ة الع�ل، واإلقامة -ال

�1لى   �وهى واألم حاصلة على -)ال7ر76س عل7م وال تع�ل، وم4 عادات األم ال"ئ���ة الع�ل ال

ة. ��  

  اإل1ار األس�M واالج��اعى و1Yار الGف6لة: - ٣
ج��ة وه7 أكQ" األش,اص ت�ل�ال له   وعالقة الGفل /األبمع أس"ته ،  )ال�الة(�ع�x ال_فل  

�ا ال_فل وأخ7ه  ��i�ان �ول#4 ذB" أن أب�ه ع2
ى وم3غ7ل وأن  أخ�ه ت�iى ب�فo�ل األب ب�
ان3غال أمه -ال#الم فى ال�ل�ف7ن، والف�f، وEال"غM  ج��ة، وذB"  وعالق�ه /األم أ@Eا  ب�فo�ل األم،  

�ا ع
" ع4 ح
ه ل�3ارBة أمه فى غ�ل  B له لألم�oه لألب واألم ل#4 أك� تف
م4 تأك�� ال_فل ح
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ع
" ع4 رغ
�ه فى م�اع�ة األم فى �
خ ال_عام ول#4 األم ب�"ف�، وذB" ان و أوانى ال_عام،  
�ا أك� الB ،ه�اك" لل_فل وأخAاألم هى ال�ى ت ،G6ها عفارEف و�_فل م3اه�ة األم واألب أفالم ع


ة للعالقة ب�4 ال7ال�ی4 ج��ة مع وج7د -ع� ال�3اكل األس"6ة ال
��_ة ال,اصة -األ�فال  ��وEال

ة  ���1ل، وEال�ج��ة مع -ع� ال,�اقات وال�oا�قات م4 أخ�ه ح�	 اش�#ى  لعالق�ه /أخ6اته  وال


�7ت"،ال_فل م4 ض"ب أخ�ه له وع2
��ه عل�ه ع�� خ��وcال�7�ة   ارته  فى ألعاب ال�E7ایل وال#
فه7 ت"Eى -الل�4 مع ال3�ة وال�1م وأنه تع"ض للعقاب ع�� ال,_أ م4 األم واألب   ل��Gقة ت���cه


�7ت" وع��ما ی�ع"ض �
ة له Bالهاتف أو ال#��
ة -ال
ع4 �"�6  الo"ب وال�"مان م4 أش�اء م�
و6ع�Aر،   ی
)ى  وال��رسة   لعالق�هوcال�7�ة  للعقاب  ال_فل   /األص�قاء  عالقة  -أن  األب   "Bذ

  Mه�وم ال�3اك�7ن   Mه�وم  4���ال` وم4  ال�4  فى  م�ه  أك
"وأصغ"  وأص�قائه  ج��ة  -أص�قائه 
  rرسة ألول م"ة ه7 الف"ح وال�"ورألنه  یلع��الهادئ7ن ، ووضح ال_فل بـأن رد فعله ع�� ذها-ه ال


ة له ، وأك�  فى ال��رسة و�6ع"ف على أص�قاء ج�د ، و ��ذB" أن الع"Eى هى ال�ادة ال�فoلة -ال
األب وال_فل أن م4 أهM ال�3)الت ال�لB7�ة لل_فل فى ال��رسة ه7 تع"ضه ل�oا�قات األص�قاء 

  وال_ل
ة فى الف2ل ح�	 اش�#ى ال_فل م4 ض"ب زمالئه له أث�اء الف��ة .

ة  وم4 ه7ا�ات ال_فل ال"سM وال�ل467، اللعr -ألعاب ال�E7ایل وا��
�7ت"، وال"6اضة ال�فoلة -ال�ل#


از، وذB" ال_فل -أنه  ی�ام مع اخ�ه م�A أن Bان ع�"ه ثالث س�7ات، وأ �ك� ال_فل أنه له هى ال`
  . �`� صعE7ة فى ال�7م

وأك� األب أن اب�ه ت7قف ع4 ال�
7ل الل�لى فى الف"اش ع��ما Bان ع�"ه ثالث س�7ات، 
 � 7�
�عى م�A ال��ل ول#4 ذB" األب تأخ" اب�ه فى ال�3ى، وذB" أن ال�_7ر ال
�نى الب�ه ه7 ن


ة لل�467#  ��وتع"ض اب�ه ل#�" م"ت�4 فى الAراع�4 ع��ما Bان ع�"ه س���4 وثالث س�7ات ،وEال
ال
�نى لل_فل أك� األب أن ال�الة ال`���ة الب�ه ج��ة مع ن�7 -_ىء فى ال_7ل، ووضح األب 

  . نأن ال_فل ��ارس عادة قMo األYاف" ل�� اآل
  ال�6ادث واألم�اض ال�ى تع�ض إل�ها ال�الة: -٤


ة لل�7ادث ذB"االب تع"ض ال_فل ل#�" م"ت�4 فى��الAراع�4 ع��ما Bان ع�" ال_فل   -ال
س��ان  وثالث س�7ات، وأن ال_فل �3ع" -ال�1ن و6
)ى -�`"د تBA" هAه ال�ادثة أوBل�ا شاه�  

 .f
  ص7ر ش,2�ة له وه7 فى ال`
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��)"وEاص، وتع"ضه لق"صة - Mارته�ال_فل تع"ضه ه7 أس"ته ل�ادثة ت2ادم س "BAا ت�ك
�1ل.�  م4 ص"ص7ر أث�اء وق7فه فى بل#7نة ال

Eأع"اضه على ال_فل و GانBض ال`�ر[ و"�
ة لألم"اض وضح األب إصا-ة ال_فل -��ال
  س,7ن�ة و�فح جل�[، وم"ض ال
"د وBانG أع"اضه رشح وع_f وس,7ن�ة . 

  ال��?الت واالض�Gا/ات ال�ف�7ة:  -٥
 G6العفار م4  وال,7ف   ،roالغ ث7رات  ال_فل  ل�[  ال�3)الت   Mأه أن  األب على  أك� 

م�7ل ع�وان�ة ن�7 اآلخ"46 ن��`ه ادمانه لأللعاب االل#�"ون�ة، وأنها ت61� م4  واألش
اح والiالم، و 
اإلثارة واله�اج لل_فل، وأن األلعاب االل#�"ون�ة أح�انا ت�
r م3)الت سلB7�ة الب�ه، وقل�، ونق{ 

�ا ت�
r الب�ه صعE7ة فى ال�7م وأرق B ،ةB"ح y"اه وف
  . ، وشع7ر -ال7ح�ةان�
وذB" األب أنه م4 ب�4 ال�3)الت ال`���ة ال�ى تiه"على اب�ه ن��`ة اس�,�امه لأللعاب 

نه �3ع" أاالل#�"ون�ة ح�وث نE7ات لل_فل، وأح�انا ز6ادة فى مع�ل ض"Eات القلr، وأك� ال_فل  
األصا-ع وخاصة اإلبهام -�
r اس�,�امه   وآالم فى  ال�ها-ات فى الع�4، وآالم فى ال"ق
ة،و   -2�اع،

  ال#Q�" لأللعاب االل#�"ون�ة. 
  ثان�ًا: اس�>ا/ات ال�الة على /Gاقات اخ��ار تفه\ ال�6ض6ع.

  ):١اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
كان ف�ه �Bاك�G إخ7ات وقاع�ی4 على ت"اب�1ة واألكل ج7ه ال_
� وهM غ�" -ع� Bل واح� 


�"ة وهى فى الع3ة ب�اع�ها وف�ها ال
�� وBلهM م
��7�4  م�هM له ل7ن م,�لف ، وف�ه  B ف"خة
 .Mی7قع7ا االكل على نف�ه x4 حاجة ع3ان م�وال-�  

  ثالQا: تف��7الق4^ لأل1فال:
  )١تف��7 الق4ة ( 

م4 خالل   واخ�الفهM فى ال2,3�ة    ت#3ف الق2ة ع4 ت7ت" العالقة ب�4 ال�الة وzخ7اته
له ل7ن م,�لف  Mه�أ�oًا ع4 ت"E��ه على  )ق7له (هM غ�" -ع� Bل واح� م الق2ة  ، وت#3ف 

�ق7س ال��افiة وال�"ص ع�� ت�اول ال_عام م4 خالل (وال-��4 حاجة ع3ان مx ی7قع7ا االكل 
(Mة وهى فى  على نف�ه"�
B ه ف"خة�م4 خالل (وف Mه��ا تع)f الق2ة إه�ال وان3غال األم عB ،

  ب�اع�ها وف�ها ال
��).الع3ة 
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  ):٢اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

�" زعالن    ٣ف�ه  B ه دب�4 على زرع، وف�ل وواقف
دب
ة م,�لف�4 ع4 -ع� وE�3�وا ح

ب���ه�ف7ا  وال�-ان  B�ه   Mاكله�ه ل7ح�ه  ودب   Mوراه ب�`"[  ف"حان  
ه �صغ�"ج وواح�  وق7[ 
    .ال2غ�"ع3ان فاك"6�ه مx فاهM حاجة وأه
ل

  :)٢الق4ة ( تف��7 
تق�{ ال�الة دور ال�ب ال2غ�"، وت#3ف الق2ة ع4 نi"ة ال�الة ال�ل
�ة لAاته ومفه7م  

وال3ع7رEال�ون�ة سل
ى  وأه
ل)،   ذات  فاهM حاجة   xه م�فاك"6 ال2غ�"ع3ان  (ب���ه�ف7ا   وال�ق{ 
وقل�    وتع)f الق2ة ع�وان م7جه لل_فل م4 األس"ة والY ]Aه" فى (ودب ل7ح�ه ه�اكلهB M�ه)

ال�ف��ة ، واألنا    وخ7ف ال_فل  لل
�bة سل
�ة وال�ى الت3
ع حاجات  ال,ارجى، وال�i"ة   Mالعال م4 
    سل
�ة وABل@ األنا األعلى سل
�ة.
  ):٣اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (


ه واالس� ب�ف#" فى �ده أس� وحx وقاع� على ال#"سى واالرض س�"ام�@ وف�ه ع2ا�ا ج
�ه ز[ ال#"ت7ن وج�r االس� ف�ه Bائ4 فoائى وحا�J  حاجة أو زعالن ع3ان ال7ردة ات,�ت م

رجل على رجل وشع"ه مالى ج��ه وماس@ فى ی�ه حاجة ز[ ال�3�x وBل اللى ب���)ها ب�ق7ل7ا  
�ان ح"ام . Bو r�ه ع�عل  

  :)٣تف��7 الق4ة ( 
تق�{ ال�الة دور األس� ال1عالن، وتع)f الق2ة م3اع" ال�1ن واالك�bاب وال��"ة ال�ى  
ال#"ت7ن)  ب�ف#" فى حاجة أو زعالن ع3ان ال7ردة ات,�ت م�ه ز[  ال�الة (واالس�   �عانى م�ها 

ولM ت�7اف" فى الق2ة أ[ م2ادر وال��ة وع�م ذB"    وال�i"ة لل
�bة سل
�ة،  ،وشع7ر ال�الة -ال7ح�ة
،  اإله�ال لهMاإلن#ارو   فه7 اس�,�م م�)ان1م  لهM ی�ل على اشغال ال7ال�ی4 ع�ه وzه�الهM لهال_فل  

�Qلة فى مع"ف�ه ال�الل وال�"ام، وال�1امه وت��)ه    ك�ا ت#3ف الق2ة ع4��ت"E�ة ال_فل ال�ی��ة ال
 r�ه ع�ق7ل7ا عل�ها ب(��  -عادات وتقال�� م`��عه (وماس@ فى ی�ه حاجة ز[ ال�3�x وBل اللى ب�

�ان ح"ام) ،Bا  و�ق67ةل��ه األنا العل.    
  ):٤اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

 G�ف�ه اث�ان غ1الة واح�ة راك
ة ع`لة والQان�ة ماش�ة ق�امها والغ1الة ال#
�"ة ب�G وع��ها ب
ن7نة صغ�"ة فى ال#�f ماس)ة تفاحة والغ1الة ال#
�"ة معاها ش�_ة خ"ج7ا م4 ب��هM ع3ان �`�
7ا 
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ت,
_7ا اتع7روا وهM م"وح�M  4 ماش�4 على زرع وش`" BلهM زعالن�4 ��)4 ع3ان اال_ل
ات وه
Mه��ب .  

  :)٤تف��7 الق4ة ( 
واك�bاب  ح1ن  م3اع"  ع4  الق2ة  وت#3ف  ع`لة،  ال"اك
ة  الغ1الة  دور  ال�الة   }�  تق

  yا
ت��_" على ال�الة واألس"ة وأن ال�الة �ع�x فى ج7 أس"[ غ�" م��ق" وM��6 -ال,الفات  وzح
�ا تع)f الق2ة نi"ة ال�الة ال�ل
�ة لل
�bة فى (ات,
_7ا اتع7روا)األس"6ة (كلهM زعالن�4)B ،   4وع

	  ، واس�,�م ال�الة م�)ان1م اإلسقاy ح�، واألنا ل��ه سل
�ة ع�وان م7جه لهM م4 العالM ال,ارجى  
ال�ى تع"ضG لها أس"ته وقام -إسقا�ها على    ال��ارة  أسقJ ما ب�اخله م4 تأث"ه -�ادثة ت2ادم

 . (Mه��4 ب�م"وح M7ا اتع7روا وه_
  الغ1الة (ع3ان ات,
  ): ٥اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة ( 

Mو�فل نا� "�
على م,�ة على س"6" صغ�" وف�ه    ف�ه ام واب نا���4 على ال�"6" ال#
ش
اك -ه ل7ن اب�� ال�اس صاح�4 ال2
ح مx نام7ا f67B ونام7ا بل�ل عل_7ل م4 ال�عr وBان 
  Mه��ب�ع�J هM اتع2
7ا عل�ه ف�اب7ه ل7ح�ه وراح7ا نام7ا ع3ان ع ع��هM ص�اع وال2غ�" Bان 

  ص�اع.
  :)٥تف��7 الق4ة ( 

ال�الة وشع7ره -ال7ح�ة م4 ت"ك وال��ه   تق�{ ال�الة دور ال_فل، وتع
" الق2ة ع4 ح1ن 
�ا تع)f الق2ة إه�ال وان3غال األم واألب ع�هوم�7ل اك�bاب�ة (وال2غ�" Bان ب�ع�J)  لهB ، ،

ال�ف��ة حاجاته  إش
اعه�ا  وع�م  واألم  -األب  ال�الة  الق2ة ع4  وت7ت" عالقة  وت#3ف  ق�7ة ال، 
وع�� الع�وان ال�7جه له م4 ال7ال�ی4 (هM اتع2
7ا عل�ه ف�اب7ه    وال�عاملة ال��bة لل7ال�ی4 لل_فل

�ا ت#3ف الق2ة ع4 حاج�ه إلى ال�r وااله��ام وال"عا�ة، وت#3ف الق2ة ل7ح�ه وراح7ا نام7ا)B ،
واس�,�م ال�الة م�)ان1م ال�
"6"فى ن7م    ع4 س7ء ال�الة ال�2�ة لل7ال�ی4 (ع3ان ع��هM ص�اع)،

ل��ه وال�i"ة لل
�bة سل
�ة ، واألنا    "ده ی"جع إلى معاناتهM م4 ال2�اع،األم واألب وت"BهM له -�ف
  . واألنا األعلى سل
�ة سل
�ة

  ):٦اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
�" وه7نا�M على م,�ة وال#هف   ٢ف�ه  �ال 
�"ان فى Bهف وواح� صغ�" ب"ه ز[ B ة
دب

�G وف�ه غ42 وال�ب ال2غ�" اللى ب"ه ش)له �
�"ة  م2�7ع م4 �7ب واسB "ه ض7اف��غ"r6 وع
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�"وال�ب
ة Bان7ا تع
ان�4 ودخل7ا ی�ام7ا ف"ح7ا وال�-ان ال#
�"ان م�هM واح� ع��ه ذیل �ووجهه وجه ال
  وال�انى م�اخ�"ه �67لة وودنه ذی�ا . 

  
  :)٦تف��7 الق4ة ( 

ال_فل  الق2ة ع4 شع7ر  �")، وت#3ف �ال اللى ز[  ال2غ�"  دور(ال�ب  ال�الة   }�تق
األم ی�ام7ا)،  -ال7ح�ة وت"ك  تع
ان�4 ودخل7ا  Bان7ا  (وال�ب
ة   Mف"ده ون7مه�- ال_فل  وتع)f   واألب 

�ا ت#3ف الق2ة ع4 معاناة ال�الة م4 ص"اعات نف��ة    الق2ة ال,7ف الA[ �3ع" -ه ال�الة،B
  وع�م إش
اع ال�اجات ال�ف��ة ل��ه، وال�i"ة لل
�bة سل
�ة، واألنا ل��ه ضع�فة. 

  ):٧اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
�" ع��ه ض7اف" �كان ف�ه ق"د ون�"وزرع الق"د صانع ح
ال ع3ان ی��ل� ال�
ال وجان
ه -�" وال

 Eورا الق"د ع3ان �اكل الق"د ع3ان ه7 جعان�67لة وفاتح ب7ه و ]"`� .  
  

  :)٧تف��7 الق4ة ( 
�" ع��ه �تق�{ ال�الة دور الق"د، وت#3ف الق2ة ع4 م3اع" ع�وان�ة ض� ال_فل (وال
ض7اف" �67لة وفاتح ب7ه وE�`"[ ورا الق"د ع3ان �اكل الق"د ع3ان ه7 جعان)، نi"ة ال_فل لل
�bة  


ة ��  . ، واألنا سل
�ةله فى الع�وان ال�7جه ن�7هسل
�ة وأنها ت�Qل ته�ی� -ال
  ):٨اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

  M4 مع -ع� وودنه��ق"ود BلهM ص�اب وقاع�ی4 فى قه7ة وE�ق7ل7ا ل
ع� اس"ار Bل اث
واح�   ز[ ال�اس اث�ان ب��#ل�7ا وواح� حا�J ای�ه ع3ان ماح�ش ���ع واالث�ان االخ"ان ب��#ل�7ا
. Gها ف"ش م4 ت��ة ل
�  ف�هM صغ�" والQانى ب�3اور وقافل ع��ه وال
اب م4 غ�" اوB"ه وال#

  :)٨تف��7 الق4ة ( 
شع7ر تع)f الق2ة  تق�{ ال�الة دور الق"د (اللى حا�J إی�ه ع3ان ماح�ش ���ع)  

�ع)، -ال7ح�ة وال,7ف، والقل� وع�م الQقة فى اآلخ"46 وص"اع نف�ى (حا�J ای�ه ع3ان ماح�ش ��
-اآلخ"46،   سل
�ة  عالقات  ع4  الق2ة  اوB"ه)،وت#3ف  غ�"  م4  (وال
اب  -األم4  ال3ع7ر  وع�م 
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واس�,�م ال�الة م�)ان1م االن��اب (ع3ان ماح�ش ���ع) وت�ل على االن_7ائ�ة وال�i"ة ال�ل
�ة  
  لل
�bة، واألنا ضع�فة . 

  ):٩اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
ل3
اك وغ1الة سه"انة وغ1الة ثان�ة ب��ام وماماتهM  كان ف�ه س"6" وEاب وش
اك وغ_اء ل

ال�"6"  ت�G غ_اء  م��,
�ة   Gقام والQان�ة  ت�ام  عارفة   xم ال�ه"انة  والغ1الة   Mه
جان  Mا-اهEو
  والغ1الة ال�ه"انة م����ة ع3ان ت�2ى ال2
ح ت��@ ال�ل�ف7ن ل�لعr العاب عل�ه. 

  :)٩تف��7 الق4ة ( 
أرق ل�[    قل�، وخ7ف،  ال�ه"انة، وت#3ف الق2ة ع4 وج7د تق�{ ال�الة دور الغ1الة  

ن��`ة االن3غال وال�ف#�" فى   الهاتف،  أال�الة  -األلعاب على   rاللع ادمانه  م"  وi6ه" ب7ض7ح 
لأللعاب االل#�"ون�ة، واألنا ل��ه ضع�فة، وال�i"ة لل
�bة سل
�ة، وتiه" الق2ة ع�م ال3ع7ر -األم4  

  ال�ف�ى. 
G�  ): ١٠اقة (اس�>ا/ة ال�الة على ال


�" وBل
ة صغ�"ة وهM داخل�4 ال��ام ال#ل
ة ال2غ�"ة ص�G -ا-اها م4  B rلB ه�كان ف
ال�7م ع3ان ت�خل ال��ام النها خا�فة ب�,اف م4 العفارG6 وEا-اها زعالن ع3ان مانامx وهى  

  ف"حانة ع3ان ص�G -ا-اها  
  : )١٠تف��7 الق4ة ( 

وت#3ف الق2ة ع4 ق7ة عالقة ال�الة -األب وق�امه   ،تق�{ ال�الة دور ال#ل
ة ال2غ�"ة

_ة    ،3�ی� ال,7ف  -ال  ال3ع7رالق2ة  وتع)f  ب�ل
�ة وzش
اع حاجاته،  ��وال�i"ة ال�ل
�ة لل
�bة ال

ال�ى ال ت3
ع حاج�ه -األم4 ال�ف�ى، واألنا ضع�فة، وتع
"الق2ة ع4 شع7ر ال�الة -ال7ح�ة والقل� 
    ).ف"حانة ع3ان ص�G -ا-اها وحاج�ه لل�r وال��ان وااله��ام (وهى

  
  تعق�V على ال�الة الQان�ة:

 ���_" على ال�الة م3اع" ال�1ن واالك�bاب والقل�، وم4 أهM س�ات ش,2�ة ال�الة
(-العفارG6    ، و6عانى ال�الة م4 خ7ف ش�ی� وم,اوف ن7ع�ة م"ت
_ةل�لB7�ات الع�وان�ةوا  ع2
�ةال
وم�7ل ع�وان�ة    (أرق)، وشع7ر -ال7ح�ة، ونق{ ان�
اه وت"B�1،)، واض_"ا-ات ن7م  األش
اح والiالمو 
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�Qلة فى ال�r وال��ان واألم4    ت`اه اآلخ"46،���ا �عانى م4 ع�م إش
اع ال�اجات ال�ف��ة ل��ه الB
�ا Yه" فى اس�`اب�ه على -_اقة    ال�ف�ى، وع�م اه��ام ال7ال�ی4 -ه،B }ق��ا �3ع" -ال�ون�ة والB

وض"ب   األك
"  و6غلr عل�ها ال�3اح�ات وال�oا�قات والع2
�ة م4 أخ�ه  عالق�ه -أخ�ه م�7ت"ة،  ٢
ال
_اقات ���,�م أخ�ه له ال�الة فى -ع�  ، وعالق�ه -األب واألم مE"_oة األم" الA[ جعل 

�ا Yه" فى  B اقات_
اس�`اب�ه  م�)ان1م اإلن#ارواإله�ال لألم واألب لله"وب م4 ذB"هM فى -ع� ال
، وال�الة  وع4 ال�عاملة ال7ال��ة ال��bة له  ن3غال وzه�ال ال7ال�ی4 لهم�ا ی�ل على ا  ٣-_اقة  على  

تع"ضه ل#�" م"ت�4 فى الAراع�4 ع��ما Bان فى ع�" س��ان وثالث  ل��ه ذB"6ات مDل�ة ت��Qل فى  
�ا س�7ات وأنها ت"GB آثارا نف��ة س�bة ل��ه و36ع" -ال�1ن ال3�ی� Bل�ا تBA" تل@ الBA"6ات B ،

ب�ه�ی�  ال�الة  فى    �3ع"  �Qل ��ال ال,ارجى   Mالعال أو م4  ال7ال�ی4  م4  له س7اء  ال�7جه  الع�وان 
، وE"غM ذل@ فإن ال�الة  وال�i"ة لل
�bة سل
�ة  ، ولAل@ تiه" األنا ل��ه سل
�ةال1مالء فى ال��رسة

�Qلة فى ت"E��ه وال�1امه ال�ی�ى��والY ]Aه"   ومع"ف�ه ال�الل وال�"ام  ی���1 -ق7ة األنا األعلى ل��ه ال
  .  ٣-_اقة  اس�`اب�ه على  فى 

  ال�الة الQالQة : 
  أوال: تار�خ ال�الة: 

  ب�انات ال�الة :  - ١
  : أنQى، ال>�Xشه7ر    ٥س�7ات  ٦: لع��ا

  -ال2ف األول االب��ائى ، ون�J ال_فلة : هادئة   والGفلة
  م6قع ال�الة مJ األس�ة : - ٢

ال_فلة صاحr ال�الة ت"ت�
ها األول فى أس"ة م)7نة م4 خ��ة أف"اد ، ال_فلة واث�ان م4  
اإلخ7ة إلى جانr األب واألم، یلى ال_فلة أخG ع�"ها أرEع س�7ات -ال2ف األول م4 ر6اض  

شه7ر. واألب حاصل على -)ال7ر76س ه��سة    ٨األ�فال وم4 ن�J اال�فال ال3ق�ة، وأخ ع�"ه  
  7[، واألم تع�ل م�رس -`امعة ال1قاز�6  وهى حازمة.  و6ع�ل ح" واألب ق

  اإل1ار األس�M واالج��اعى و1Yار الGف6لة: - ٣
ج��ة وانه ه7 اكQ" االش,اص   وعالقة الGفلة /األبتع�x ال_فلة صاح
ة ال�الة مع أس"ته ، 

  ج��ة وأك�ت ال_فلة على ح
ها ال3�ی� لألم وع
"ت ال_فلة ع4 وعالق�ه /األم أ@Eا  ت�ل�ال لها ،  
ماك4 غ�" مع"وفة  أم4 ال�E7ایل ال,اص بها وت,
�bه  فى  لها  ض�قها م4 األم -�
r ح"مان األم  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
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ذل@ وض�G األم ان ال_فلة BانG ت�ارس االلعاب االل#�"ون�ة ف�"ات  لل_فلة وD�Eال األ  م ع4 
ال�عل�ة م4 ذل@   وش)7[ ث" سل
�ا على ت"B�1ها وb_Eها فى ال��2�ل ال�راسى  أ�67لة ی7م�ا م�ا  

��ا ذB"ت األم أن اخG ال�الة ت�iى ب�فo�ل االب  مB ، ایلهاE7ا دفع االم الى ح"مانها م4 م
�ا ال�الة ت�iى ب�فo�ل االم، وذB"ت ال_فلة -أن العالقة ب�4 وال�یها ج��ة مع ح�وث -ع�  �ب�


ة  ��ج��ة مع -ع� ال,�اقات وال�oا�قات م4 أخ�ها  لعالق�ها /أخ6اتها  ال,الفات ال
��_ة وEال
ت ال_فلة -أنها Bل ل�ا ت1عل م4 اخ�ها تلعr -االلعاب االل#�"ون�ة على ال�E7ایل واش�#G وأك� 

وcال�7�ة ل��Gقة  مع اخ�ها النها دائ�ا تoا�قها فى ال
�G وال�oانة ،  ت#7ن  ال�الة أن م3)ل�ها  
فهى ت"GE -الل�4 مع ال3�ة وال�1م وأنها تع"ضG للعقاب وخاصة الo"ب م4 األم ع��   ت���cها

ذB"ت ال_فلة -أن عالق�ها    /األص�قاء وال��رسة  وcال�7�ة لعالق�هاها وع�م س�اع Bالم امها ،غل_
بـأن رد فعلها ع�� ذهابها   -أص�قائها ج��ة وأص�قائها ی���7ن -اله�وء مQلها، ووض�G ال_فلة 
ال�oانة ألول م"ة ه7 الف"ح وال�"ور -�
r ل
�ها ال�ال-f ال`�ی�ة، وذB"ت أن ال��اب هى  


ة لها، ال�اد ��هM م3)الت اب��ها ال�راس�ة ال�"حان وال
Jء فى أ ووض�G األم ان    ة ال�فoلة -ال
وم4 ه7ا�ات وم�7ل ال_فلة ال"سM وال��4 ال2ل2ال، وذB"ت ال_فلة -أنها أح�انا   ،  الق"اءة وال#�ا-ة

خ"[ ت�ام مع األم، ووض�G أنها أح�انا ت�لM -أحالم مف1عة (ك7اب�f) وذل@ أت�ام -�ف"دها واح�انا  
     . ع�� ن7مها وهى ح61�ة، وذB"ت ال_فلة -أنها ت�ارس عادة قMo األYاف" أث�اء م3اه�تها لل#"ت7ن 

٤ -  6�  ادث واألم�اض ال�ى تع�ض إل�ها ال�الة:ال
  م على ع�م تع"ض ال�الة ال[ ح7ادث أو أم"اض فى �ف7ل�ها. أك�ت األ

  ال��?الت واالض�Gا/ات ال�ف�7ة:   - ٥
�ا تعانى  B ،7انات�أك�ت األم على أن ال_فلة  تعانى م4 خ`ل وته�هة ، وخ7ف م4 ال�

ل#�"ون�ة وتDث" على ت�2�لها، وشع7ر م4 نق{ االن�
اه وال�"B�1وف"y ح"Bة  -�
r األلعاب اال 
�ا ت�
r لهاB ،ه األلعاب   -ال7ح�ةAت   ه"Bة، وذ�B73)الت ال�ل�أرق (تأخ" ب�ا�ة ال�7م)، وEع� ال

�ا ذB"ت ال_فلة -أنها ت"ف� ت�اول ال_عام  األم أن هAه األB ،ها��لعاب ت61� م4 اإلثارة واله�اج الب
ث�اء لع
ها على ال�E7ایل ال ت��`�r ل��اء أمها لها وال  أث�اء لع
ها -األلعاب االل#�"ون�ة، وذB"ت أ

وذB"ت األم أن م4 ب�4 ال�3)الت ال`���ة ال�ى تiه" على اب��ها ن��`ة اس�,�امها   ،ت"د عل�ها
  لأللعاب االل#�"ون�ة ال�ها-ات وم3)الت فى الع�4، واح�انا آالم ال"ق
ة.  
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  تفه\ ال�6ض6ع.ثان�ًا: اس�>ا/ات ال�الة على /Gاقات اخ��ار 
  ):١اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

  G�اك�B عE4 معال� فى   ٣ار�ها اكل ف"اخ وماس)�1ة وعل�وت"اب "�
B �"ة وواح�صغ G�اك�B
ای�هM وال-��4 -اف�ات وواح� مx ال-f -اف�ة واالث��4 اللى ج�r -ع� س"حان�4 وواح� رافع ای�ه  

  وال�"اب�1ة عل�ها مف"ش. 
  1فال:ثالQا: تف��7الق4^ لأل

  :)١تف��7 الق4ة (  
2�وت#3ف الق2ة ع4 شع7ر ال�الة   ال�الة دور ال#�#7ت )وواح� مx ال-f -اف�ةG  ،( تق

ال�عاملة ب��ها وE�4 إخ7اته ال�الة م4 ال�"حان  -ال�1ن وال�ف"قة فى  �ا تع)f الق2ة معاناة B ،
وهAا ی�ل على ع�م شع7ر ال�الة -األم4 ال�ف�ى، وال�i"ة وه"وب م4 ال7اقع  وص"اعات نف��ة  

إه�ال لألم واألب فى ال72رة    إن#ار  لل
�bة سل
�ة، واألنا ل�یها ضع�فة، واس�,�مG ال�الة م�)ان1م
�ا اس�,�مG م�)ان1م أحالم ال�قiة  عالق�ها بهMم�ا ی�ل على B"ه ال�الة لألم واألب أو س7ء  B ،

Yه" فى (س"حان�4) فهى ت�اول اله"وب م4 ال7اقع وال�ف#�" فى أش�اء ال ت��_�ع ت�ق�قها فى  
    ال7اقع.

  ):٢اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

�"ان ب�3�وا ال�
ل ودب صغ�" ب�3� وراهM فى   ٢B ه اع3اب على االرض ال�ب    د-ان�ل وف
ال�


ه األب وفى ال�اح�ة اللى ق�امه امه وهB MلهM م
��7�4 وال�
ل م4 ق�ام م"y7E ضف�"ة  �ال2غ�"ج
  .�ة مف#7ك م4 ناح�ة االب وم4 ال�اح�ة ال�ان
  :)٢تف��7 الق4ة ( 

دورال�ب ال2غ�" وت#3ف الق2ة ع4 ق7ة عالقة ال�الة -األب وارت
ا�ها    تق�G2 ال�الة

ه األب وفى ال�اح�ة اللى ق�امه امه)  وس7ء عالق�ها -األم   -ه��ا تع)f الق2ة  (ال�ب ال2غ�"جB ،

ة األب فال�i"ة لألب سل
�ة وi6ه" ال2"اع ال�ف�ى ب�4 ال�r  ضعف ش,2�و ق7ة ش,2�ة األم  
�ا ت#3ف الق2ة ع4 ع�م إش
اع  (وم4 ال�اح�ة ال�ان�ة مف#7ك م4 ناح�ة االب)لألب وال�r لألمB ،

  ال�اجات ال�ف��ة ل�[ ال�الة ، وال�i"ة لل
�bة سل
�ة واألنا ضع�فة. 
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  ): ٣اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة ( 
 x�ة وماف�ه حاجة نازلة م4 ناح�سى وفى ای�ه حاجة ز[ الفقاعات وف"B اس� قاع� على


ه عل�ها ساعة وال#"سى على  م4 ال�اح�ة االخ"[ وف�ه ع`از م�3عل� فى ال#"سى وف�ه ت"ا �ب�1ة ج
  .س`ادة واالس� س"حان ب�ف#" فى حاجة ب�ف#" �ق7م م4 ال#"سى ع3ان ه7 جعان 

  :)٣تف��7 الق4ة ( 
تق�G2 ال�الة دور األس�، وت#3ف الق2ة ع4 معاناة ال�الة م4 س"حان وت7ت" وص"اعات 

ق2ة أ�oًا ع4 ح�"ة وح1ن  نف��ة وه"وEها م4 ال7اقع (واالس� س"حان ب�ف#" فى حاجة) وت#3ف ال
�ا تع
" الق2ة ع4  B ،ة�ف��وقل�، واألنا ل�یها ضع�فة، وال�i"ة لل
�bة سل
�ة والت3
ع حاجاتها ال

  وشع7ر -ال7ح�ة .  (ع3ان ه7 جعان) وع�م إش
اع ف�ى ح"مان تعانى م�ه
  ):٤اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (


ل والغ1الة ال#
�"ة ال-�ة �- �

�"ة وغ1الة صغ�"ة راك
ة على ع`لة وماس)ة �B غ1الة
�ان  Bها و��اق�ة وال-�ة ش�_ة ومعاها س
G وق�امها اش`ار ورافعة رجلها وف�ه غ1الة ن7نة فى -_
�6�اس او را���4 �3�وا ب"تقال  "B 4�فى ال�3اء را�� Mها وواقفة على ت"اب وه�ح_ة ای�ها على ع�


�" وم�اخ�"    م4B "ة لها دیل�ة والغ1الة ال2غ"�
B "ها�اخ�ال3`"ة والغ1الة ال#
�"ة دیلها صغ�" وم
  صغ�"ة . 

  :)٤تف��7 الق4ة ( 
الق2ة ع4 شع7ر  وت#3ف  راك
ة على ع`لة)،  (ال2غ�"ة  الغ1الة  دور  ال�الة   G2�تق

ای�ها على ع��ها)، لل  -ال7ح�ة وال,7ف (ح_ة  والت3
ع    
�bة سل
�ةواألنا ل�یها ضع�فة ، وال�i"ة 
  .حاج�ها ال�ف��ة 

  ):٥اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
�7ه على ال�"6" �
كان �ا م)ان Bان ف�ه س"6" ه1از واح�� نا�M عل�ه زعالن ع3ان اح�ا س�

4��نا� �ا B ماما وف"6�ة   r�ال#
�" ج ال�"6"  نا��ة على   G�B وانا اح��   ل7ح�ه  ف"حان�4 ع3ان 
  Gراح -اال-اج7رة   G
لع ن7رف"6�ة  وف�ه   7�7Bم��ی �ا 
�ج وBان  ت3�له  عای1ة   GانB وف"6�ة  ص�ى 
�ا م�_y7 عل�ها حاجات 
�اال-اج7رة ات#�"ت راحG ماما ج�ه زعقG ل�ها وBان ف�ه ت�"�6ة ج

  كQ�"ة واح�� قع� �ع�J �ع�J و6ع�J روحG شایلة اح�� واخAته ن���ه معانا. 
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  :)٥الق4ة (  تف��7
�7ه على ال�"6" ل7ح�ه) وقل� االنف2ال ع4  �
ت#3ف الق2ة ع4 شع7رال�الة -ال7ح�ة (س�
�G نا��ة على ال�"6" ال#
�" ج�r ماما وف"6�ة B ام األم (وانا�األم وال�اجة إلى ع_ف وح�ان واه�

4���ا ت#3ف ع4 م3اع" ال,7ف (وف�ه ن7ر)، وتع)f أسل7ب معاملة األم    ك�ا نا�B ،(4�ف"حان
لل
�bة   ال�ف�ى، وال�i"ة  ل�ها)، وع�م ال3ع7ر -األم4   Gه زعق�ماما ج Gة (راح�E"ال� القاسى فى 

  سل
�ة ال�ى الت3
ع ال�اجات ال�ف��ة لل�الة، واألنا سل
�ة.
  ):٦اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

_J ق_�ان وح7ال�هM خr3 وف�ه ف"وع ش`"والق_J واح�ة نا��ة وواح�ة صاح�ة  ع3ة ف�ها ق
وواح�ة ب�G وواح�ة ول� والق_ة ال#
�"ة نا��ة النها سه"انة �7ل ال�هار وف�ه ق_ة صغ�"ة نا��ة  

  على ال3`" زعالنة ع3ان عای1ة تاكل ال3`".
  :)٦تف��7 الق4ة ( 

تق�G2 ال�الة دور الق_ة ال2غ�"ة ، وت#3ف الق2ة ع4 ح1ن وم�7ل اك�bاب�ة وشع7ر 
-ال7ح�ة وح"مان تعانى م�ه (ق_ة صغ�"ة نا��ة على ال3`" زعالنة ع3ان عای1ة تاكل ال3`") 
�ا تع)f الق2ة إه�ال وان3غال األم ع�ها وت7ت" عالق�ها -األم  B ،ة�ف��وع�م إش
اع حاجاتها ال

لها   األم  -األم4  وت"ك  ال�هار) وع�م شع7رها  نا��ة النها سه"انة �7ل  ال#
�"ة  (والق_ة  �ف"دها -
  ال�ف�ى،  وال�i"ة لل
�bة سل
�ة وم�
_ة لها ، واألنا ل�یها ضع�فة. 

  ):٧اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
 "��كان ف�ه ن�" ب�ه`M على سل�فاة وش
)ة ف7ق�هM وح7ال�هM ش`" ورملة و�E" وورد وال

 M`ه�لب
  .عل�ها ع3ان عای1 �اكلها ع3ان ه7 جعان وال�ل�فاة ب���ل� ال�
  :)٧تف��7 الق4ة ( 

�Qل � ]Aوال"���Qل فى ال��تق�G2 ال�الة دور ال�ل�فاة، وت#3ف الق2ة ع4 الع�وان ال

_ة وال�ى ته�د أم�ها (ن�" ب�ه`M ال
�bة  ��على سل�فاة)، وال�i"ة لل
�bة سل
�ة ال�ى    الع�وان�ة ال

  الت3
ع حاج�ها لألم4 ال�ف�ى، واألنا ل�یها ق67ة (وال�ل�فاة ب���ل� ال�
ل)
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  ):٨اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
  Mه�
ة وام الق"د ب�7ش7ش ح� م�B سى وال�انى على"B ار واح� قاع� على
B ق"دان ول�ان

ف�`ان شا[ وال7ل� ال�انى ب��ال ال7ل� ال2غ�"ع4 حاجة    وماس)ة ف�`ان شا[ واللى ب�7ش7شه ماس@

هM وف7ق�هM ص7رة ق"د ح7ال��ه ورد.�  وE���f على راسه وف�ه -اب ج

  :)٨تف��7 الق4ة ( 
  G2�ال�الة دورالق"د ال7ل�، وت#3ف الق2ة ع4 قل� وح�"ة ال�الة م4 األم (وام الق"د تق

(Mه�  ، وال�i"ة لل
�bة سل
�ة، واألنا ل�یها سل
�ة. ال�عاملة ب�4 أب�ائها وتف"قة األم فى ب�7ش7ش ح� م
  ):٩اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

ف�ه س"6" ا�فال ق"د قاع� عل�ه وال
اب مف�7ح واالوضة م�ل7نة اس7د والق"د قاع� ل7ح�ه 
  ع3ان زعالن ع3ان مx القى ال�ل�ف7ن. 

  :)٩تف��7 الق4ة ( 
الق"د  دور  ال�الة   G2�وت#3تق -ال7ح�ة ،  وشع7ر  اك�bاب�ة  وم�7ل  الق2ة ع4 ح1ن  ف 

(والق"د قاع� ل7ح�ه ع3ان زعالن ع3ان مx القى ال�ل�ف7ن)، وi6ه" ب7ض7ح إدمان ال�الة لأللعاب 
�ا تع
" الق2ة ع4 ح�"ة ال�الة وخ7ف ال�الة وع�م شع7رها -األم4 واألمان م4  B ،ة�االل#�"ون

اس7د)، م�ل7نة  واالوضة  مف�7ح  (وال
اب  م�)ان1م    خالل  ال�الة   Gلألم  اإلن#ارواإلواس�,�م ه�ال 
واألب فى الق2ة م�ا ی�ل على B"ه ال�الة لهM أو ت"BهM لها -�ف"دها وان3غالهM ع�ها، وال�i"ة  

  لل
�bة سل
�ة وال�ى ال ت3
ع ال3ع7رل�یها -األم4 ال�ف�ى، واألنا ل�یها سل
�ة.
  ): ١٠اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

  G�
�" بB rام  كل�هى االم ب�`"[ ورا Bلr صغ�" ب�G ورا���4 على ال��ام �ع�ل7ا ح
لل2غ�" وال��ام ف�ه قاع�ة وف�7ة، واالم قاع�ة على ال�7ض ع3ان ب��اول ت��@ ال#لr ال2غ�" 
الف�7ة واالم زعالنة ع3ان BانG عای1ة   ع3ان ه7 شقى ز[ اح�� وف�ه ح�ی�ة م�3علقة عل�ها 

  2غ�" وال#لr ال2غ�" فاتح ب7قه.تع�ل ح�ام ل�ف�ها ق
ل ال#لr ال
  : )١٠تف��7 الق4ة ( 

�iه"رغ
ة   وهAا  م�)ه  األم  ت�اول  ال�ى  ال"ض�ع  ال2غ�"   rال#ل دور  ال�الة   G2�تق
�7 ح�ى ت3ع" -��ان واه��ام األم لها (واالم قاع�ة �ال�الة فى  ال�#7ص إلى م"حلة سا-قة م4 ال
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فهى اس�,�مG   شقى ز[ اح��)على ال�7ض ع3ان ب��اول ت��@ ال#لr ال2غ�" ع3ان ه7  
�ا تiه" الق2ة الغ�"ة م4 األخB ،7ص#�، واس�,�مG ال�الة م�)ان1م ال�
"6"ل1عل أمها م�)ان1م ال

  (واالم زعالنة ع3ان BانG عای1ة تع�ل ح�ام ل�ف�ها ق
ل ال#لr ال2غ�"). 
  تعق�V على ال�الة الQالQة:

���_" على ال�الة م3اع" ال�1ن واالك�bاب والقل�، وم4 أهM س�ات ش,2�ة ال�الة 
،  وأح�انا 7Bاب�f   واض_"ا-ات ن7م (أرق)،عانى ال�الة م4 خ7ف ش�ی�  تو   اله�وء وال,`ل واالن_7اء،

  ،1�B"اه وت
�ا  وم3)الت سلB7�ةوشع7ر -ال7ح�ة، ونق{ ان�B ،اع ال�اجات  ت
عانى م4 ع�م إش
�Qلة فى ال�r وال��ان واألم4 ال�ف�ى، وع�م اه��ام ال7ال�ی4 به ال�ف��ة ل��ه  ���ها -أخ  ا، عالق�هاال

، وعالق�ه -األب واألم مE"_oة  م4 أخ�هام�7ت"ة و6غلr عل�ها ال�3اح�ات وال�oا�قات    ال�ى تل�ها
  ��,�م م�)ان1م اإلن#ار واإله�ال لألم واألب لله"وب تاألم" الA[ جعل ال�الة فى -ع� ال
_اقات  

�ا Yه" فى اس�`اب�هB اقات_
م�ا ی�ل على ان3غال    ٩،  ١على -_اقة    ا م4 ذB"هM فى -ع� ال
�ا  اوzه�ال ال7ال�ی4 له وع4 ال�عاملة ال7ال��ة ال��bة لهB  ، م4 س"حان وص"اعات  ال�الة    تعانى

 �Eو ب��ها  ال�عاملة  فى  -ال�ف"قة  األم  وق�ام  األم  القاسى م4  ال�عاملة  أسل7ب  فى  م��Qلة  4  نف��ة 
  . ، ولAل@ تiه" األنا ل��ه سل
�ة وال�i"ة لل
�bة سل
�ةال2غ�"إخ7اتها والغ�"ة م4 األخ 

  ال�الة ال�ا/عة : 
  أوال: تار�خ ال�الة 

  ب�انات ال�الة :  - ١
  : ذB" ال>�Xشه7ر ،   ٣س�7ات  ٨: لع��ا

  هاد[ء وخ�الى وخ`7ل  : -ال2ف الQانى االب��ائى لغات، ن�_ه والGفل
٢ -  Jالة م�  :األس�ةم6قع ال

ال_فل صاحr ال�الة ت"ت�
ه الQانى فى أس"ة م)7نة م4 خ��ة أف"اد ، ال_فل واث�ان م4  
س�ة -ال2ف ال,امf االب��ائى لغات    ١١اإلخ7ة إلى جانr األب واألم، ��
� ال_فل أخ ع�"ه  

  ٨وه7 ذBى وع2
ى و6�ارس األلعاب االل#�"ون�ة ، و6لى ال_فل صاحr ال�الة اخG ع�"ها  
األشه7ر. واأل  rوالق"اءة، ولع ال�7م،  ال"ئ���ة  األب  ب�_"[ وم4 عادات   r�
�ع�ل � لعاب ب 

ال�ل�ف761ن،  وم3اه�ة  الق"اءة،  عاداتها  وم4  ب�_"6ة  
ة �
� تع�ل  واألم   ،r�� وه7  االل#�"ون�ة 
�1ل�ة وهى ��
ة.�  واألع�ال ال
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  اإل1ار األس�M واالج��اعى و1Yار الGف6لة: - ٣
ج��ة وه7 أكQ" األش,اص   وعالقة الGفل /األبأس"ته ،�ع�x ال_فل صاحr ال�الة مع  

ج��ة ، وذB" ال_فل -أن األم م3غ7لة اآلن مع أخ�ه ال2غ�"ة  وعالق�ه /األم أ@Eا  ت�ل�ال له ،  
�ا ذB" أن األم ت�ام م4 ال�عr وت�"Bه -�ف"ده، B ،ل�ال"ض�عة وق
ل ذل@ BانG م3غ7لة فى الع

ی�"Bه أمه وأنه  ال_فل على خ7فه على  أخ�ه وأك�  ال#
�" ب"عا�ة وخ�مة  ت�ام و6ق7م ه7 وأخ7ه  ا 

ة  ��لعالق�ه  ال2غ�"ة ح�ى تق7م األم م4 ال�7م ، وذB" ال_فل -أن العالقة ب�4 وال��ه ج��ة وEال

وcال�7�ة ل��Gقة    ج��ة مع -ع� ال,�اقات وال�oا�قات م4 أخ7ه على ال
ال[ اس��43/أخ6اته  
وأنه تع"ض للعقاب م4 األم واألب ع4 �"�6 الo"ب   فه7 ت"Eى -الل�4 مع ال3�ة وال�1م  ت���cه

�ا أك� ال_فل ق7ة  B ،]7_�
ة له وع��ما ی�ع"ض للعقاب ی
)ى و6��
ة -ال
وال�"مان م4 أش�اء م�
عالق�ه -ال`� وال`�ة لألم وق7ة عالق�ه وح
ه ال3�ی� ل,اله ح�	 ذB" ح1نه ال3�ی� -�
r سف" خاله  

 M7ح3ه ووضح ان خاله�ه وانه ب�وcال�7�ة  م4 ال�ف"،    ع�� ع7دته ب��3"[ لهM حاجات    وEع�ه ع
ذB" األب -أن عالقة ال_فل -أص�قائه ج��ة وأص�قائه أك
" م�ه فى    /األص�قاء وال��رسة   لعالق�ه

ال�4 وم4 ال`���4 و��6�7ن -ال�3اك�ة، ووضح ال_فل بـأن رد فعله ع�� ذها-ه ال��رسة ألول 
ة و�6ع"ف على أص�قاء ج�د، وذB" أن ال��اب هى  م"ة ه7 الف"ح وال�"ورألنه یلعr فى ال��رس


ة له ،وال_فل Bان م�7ت" أث�اء ال�قابلة ال2,3�ة.��  ال�ادة ال�فoلة -ال
وم4 ه7ا�ات ال_فل اللعr على ال�E7ایل وال
ال[ اس��43، وذB" ال_فل -أنه أح�انا ی�ام  

أمه، وأنه �`� صعE7ة فى ك� ال_فل -انه ��r ال�7م مع  أح�انا ی�ام مع األم و أ-�ف"ده مع اخ7ه و 
  ال�7م .

وأك� األب أنه ت7قف ع4 ال�
7ل الل�لى فى الف"اش ع��ما Bان فى ال2ف األول االب��ائى،  
7 �
�عى ���ل إلى ال��افة .�  وذB" أن ال�_7ر ال
�نى الب�ه ه7 ن

  ل�6ادث واألم�اض ال�ى تع�ض إل�ها ال�الة:ا - ٤
  ب على ع�م تع"ض ال�الة ال[ ح7ادث أو أم"اض فى �ف7ل�ه. أك� األ

  ال��?الت واالض�Gا/ات ال�ف�7ة:   - ٥
أك� األب على أن أهM ال�3)الت ل�[ ال_فل ال,`ل وت
ل�ل الف"اش، وم�7ل ع�وان�ة ن�7  
 1�B"اه وال�
اآلخ"46 ن��`ه ادمانه لأللعاب االل#�"ون�ة، وأن هAه األلعاب ت�
r الب�ه نق{ االن�

y"7م)  وف��ا ت�
r له أرق (تأخ"وصعE7ة فى ب�ء الB ،ةB"األب أن وشع7ر -ال7ح�ة  ال� "Bوذ ،
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وEع�   واله�اج،  اإلثارة  م4  ت61�  اح�اًنا  وأنها  االلعاب،  هAه   r
�- -ال,7ف  �3ع"  أح�اًنا  اب�ه 
  ال�3)الت ال�لB7�ة ل��ه. 

,�امه لأللعاب وذB" األب أنه م4 ب�4 ال�3)الت ال`���ة ال�ى تiه"على اب�ه ن��`ة اس�
  االل#�"ون�ة ال�ها-ات وم3)الت فى الع�4، واح�انا آالم األصا-ع . 

  ثان�ًا:اس�>ا/ات ال�الة على /Gاقات اخ��ار تفه\ ال�6ض6ع.
  :)١اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

  �Bاك�G وE�اكل7ا ش7رEة وم
��7�f- 4 م,�لف�4 ع4 -ع� فى ال"x6 ماماتهM   ٣ف�ه  
  واقفة وراهM زعالنة ع3ان تع
انة.  

  ثالQا: تف��7الق4^ لأل1فال:
  :)١تف��7 الق4ة ( 

ع4 ش,2�ة    ال�الة  ش,2�ةواخ�الف فى    وخ7ف وقل�  ت#3ف الق2ة ع4 ح1ن وض��
-إش
اع ال�اجات ال�ف��ة له، وال�i"ة لل
�bة سل
�ة، واألنا    ، وال�i"ة لألم سل
�ة واألم التق7مإخ7اته

  ضع�فة. 
  :)٢اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

دب
ة ب�3�وا ال�
ل اث�ان مx عارف�4 �3�وه هM ال_فل وامه مx عارف�4 �3�وا ال�
ل ق�ام االب    ٣
�ان زعالن ع3ان ال_فB ل واالب
ل واالم مx  األق7[ وهM زعالن�4 ع3ان مx عارف�4 �3�وا ال�

  .عارف�4 �3�وا ال�
ل
  :)٢تف��7 الق4ة ( 

ق7ة   ع4  الق2ة  وت#3ف  ال_فل،  دور  ال�الة   }�بها  تق وارت
ا�ه  -األم  ال�الة  عالقة 
وضعف ش,2�ة األم، وس7ء عالقة ال�الة -األب وق7ة ش,2�ة األب، وت#3ف الق2ة ع4 ح�"ة  

وت#3ف  ال_فل واألم فى ال�عامل مع األب (ال_فل وامه مx عارف�4 �3�وا ال�
ل ق�ام األب)،  
ت أس"6ة ب�4 األم  أ�oًا ع4 ح1ن واك�bاب ���_" على األس"ة وج7 أس"[ ی��M ب7ج7د خالفا

�ان زعالن)، وال�i"ة لل
�bة سل
�ة ، واألنا ل��ه سل
�ة. B 4 واالب�زعالن Mواألب (وه  
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  ) ٣اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
اس� قاع� زعالن ع3ان مx معاه ح� وه7 تع
ان ومx معاه ح� ساب7ه ل7ح�ه وراح7ا فى 


ه االی� �  ب�اعة ال"جل الع`7ز. ح�ة ومعاه معلقة فى ای�ه ع3ان م���ى االكل وج
  :)٣تف��7 الق4ة ( 

تق�{ ال�الة دوراألس� ال1عالن، وت#3ف الق2ة ع4 م3اع"ح1ن وم�7ل اك�bاب�ة وشع7ر 
ح�)، وت#3ف الق2ة   ونق{ ال�اجة لألم4 ال�ف�ى (اس� قاع� زعالن ع3ان مx معاه-ال7ح�ة  

ع4 غ�اب دور األب واألم فى إش
اع حاجاته ال�ف��ة وzه�الهM ال�2ى له وت"BهM له -�ف"ده (وه7 
تع
ان ومx معاه ح� ساب7ه ل7ح�ه)، وتع)f الق2ة م3اع" ال�"مان ونق{ اإلش
اع الف�ى له  


ع حاج�ه ال�ف��ة  (ومعاه معلقة فى ای�ه ع3ان م���ى االكل)، ونi"ته لل
�bة سل
�ة وال�ى الت3
  والت7ف" له ال3ع7ر -األم4 ال�ف�ى، واألنا ل��ه سل
�ة.

  ) ٤اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

ه اخ7ه را���4 الغا-ة ع3ان �اكل7ا و�6ف��7ا و6لع
7ا �ك7ن`"و ن7نة ومعاه امه او اب7ه وج

  -f زعالن�4 ع3ان ف�ه م_" وE"ق وه7اء ه��#ه"7Eا م4 ال
"ق.
  :)٤تف��7 الق4ة ( 

���_" على    وقل�  تق�{ ال�الة دور ال#7ن`"و األخ، وت#3ف الق2ة ع4 ح1ن واك�bاب 
األس"ة Bلها (زعالن�4)، وخ7ف �عان7ا م�ه خ7فهM مB 4ه"Eة ال
"ق لهM واس�,�م ال�الة م�)ان1م  

وال�i"ة لل
�bة  ال�
"6"فى زعل األس"ة (زعالن�4 ع3ان ف�ه م_" وE"ق وه7اء ه��#ه"7Eا م4 ال
"ق)، 
  .ضع�فة ، واألنا ل��ه والت3
ع ال�اجات ال�ف��ة ل��ه سل
�ة

  ) ٥اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

ة  �ال�7نة فى س"6" اال�فال ونا��ة واالم واالب نا���4 فى س"6"هM وال3
اب�@ مف�7حة والل
م�7رة وف�ه سلM جان
هM وت"اب�1ة وBلهM نا����67B 4�f- 4 ال�7نة BانG زعالنة ع3ان هى ل7ح�ها  

�ها ل7ح�ها .وما
  ماتها وEا-اها سای
  :)٥تف��7 الق4ة ( 

 GانB 7نة�تق�{ ال�الة دور ال�7نة، وت#3ف الق2ة ع4 ح1ن واك�bاب وشع7ر -ال7ح�ة (ال
وzش
اع    زعالنة ع3ان هى ل7ح�ها)، وتع)f الق2ة غ�اب ال�ور األم�ى لألم واألب فى ت7ف�"األم4
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�ها ل7ح�ها)، وت#3ف ل�ا الق2ة  
ال�اجات ال�ف��ة لل�الة وت"BهM له -�ف"ده (وماماتها وEا-اها سای

ة م�7رة)،�وال�i"ة لل
�bة    ع4 خ7ف وع�م ال3ع7ر -األم4 ال�ف�ى م4 خالل (ال3
اب�@ مف�7حة والل

  سل
�ة ، واألنا سل
�ة . 
  ) ٦اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

  xها  انا م��67ة فB " صاحى    ٢شا�� حاجة�وال2غ Mنا� "�
دب
ة قاع�ی4 فى Bهف ال#
  ع3ان �اكل حاجة ع3ان جعان وال�ب االخ" ال#
�" ه7 ماماته  نا��ة ع3ان تع
انة . 

  :)٦تف��7 الق4ة ( 
تق�{ ال�الة دور ال�ب ال2غ�" ال2احى، وت#3ف الق2ة ع4 ح1ن وح"مان وشع7ر 

(انا مx شا�� حاجة    كل حاجة ع3ان جعان)، وم�7ل اك�bاب�ة -ال7ح�ة (وال2غ�"صاحى ع3ان �ا
)، وتع)f الق2ة إه�ال األم وع�م إش
اعها  ك�67ة)، ووج7د أرق ل�[ ال�الة (ال2غ�" صاحى

ل�اجات ال�الة ال�ف��ة (وال�ب االخ" ال#
�" ه7 ماماته  نا��ة ع3ان تع
انة)، وت#3ف الق2ة 
ع4 حاجة ال�الة لل�r وال��ان وااله��ام م4 األم، وال�i"ة لل
�bة سل
�ة وال�ى الت7ف" له األم4  

  ال�ف�ى، واألنا ل��ه سل
�ة. 
  ) ٧على ال�Gاقة (اس�>ا/ة ال�الة 

 "���" Bان ب��J عل�ه وال�ن�" ب�ه`M على الق"د ع3ان �اكله والق"د ب��اول ی��ل� وال
  .ف`اة وقع والق"د ه"ب م�ه وت�ل�

  :)٧تف��7 الق4ة ( 
�Qل ال
�bة  � ]Aوال"���Qل فى ال��تق�{ ال�الة دور الق"د، وت#3ف الق2ة ع4 الع�وان ال


_ة وال�ى ته�د أم�ه��، وتع
"الق2ة ع4 م�اولة ال�الة اله"وب م4 م2ادر ال�ه�ی� الع�وان�ة ال

_ة م�ا ی�ل على ق7ة األنا ل��ه��الع�وان�ة ال ال
�bة  لل
�bة    ،وق�رته على م7اجهة  ول#4 نi"ته 


  �ة ال�ى الت7ف" له األم4 ال�ف�ى . سل
  ) ٨اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

االب4 واالب قاع�ی4 مع -ع� واالم وال,ال مع -ع� ب��#ل�7ا االب ب�)لM اب�ه ع3ان  
ع4 ال_ف7له   مx �_لع ب"ه ل7ح�ه االب خا�� على االب4 ع3ان االب4 شقى واالم ب�#لM ال,ال

  ب�اع�هM ب�ف�#"وا ذB"6اتهM ع��ما Bان7ا اشق�اء وال72رة د�ه ب�اعة ال`�ة �ع�ى ام االم . 
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  :)٨تف��7 الق4ة ( 
تق�{ ال�الة دور االب4، وتع)f الق2ة ق7ة عالقة وارت
اy ال�الة -أهل األم ، وت#3ف 
ل�ا ع4 قل� وخ7ف م4 العالM ال,ارجى (االب ب�)لM اب�ه ع3ان مx �_لع ب"ه ل7ح�ه االب خا��  

ع�م إش
اع األم لل�اجات    على االب4 ع3ان االب4 شقى) وق7ة عالق�ه -األب، وت#3ف الق2ة ع4

_ة ال�ى ال    ال�ف��ة ���Qلة فى حاج�ه لألم4 وال�r وااله��ام، وال�i"ة سل
�ة لل
�bة ال��لل�الة ال

  .ضع�فةت3
ع ل��ه األم4 ال�ف�ى، واألنا  
  ) ٩اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (

اللى ه7 االرنr ص�ى ولقى نف�ه ل7ح�ه ماف�x ح� معاه  زعالن ع3ان ل7ح�ه   االب4 
ومام�ه وEا-اه راح7ا فى ح�ة وساب7ه ل7ح�ه Bان نا�M وال3
اك مف�7ح هM راح7ا ی�ف��7ا وساب7ه ع3ان  

  هB 7ان نا�M مx عای461 �7�2ه.
  :)٩تف��7 الق4ة ( 

تق�{ ال�الة دور األرنr، وت#3ف الق2ة ع4 م3اع" ال�1ن واالك�bاب وال3ع7ر -ال7ح�ة 
ف�x ح� معاه زعالن)، وت#3ف ل�ا ع4 إه�ال األم واألب لل�الة (ص�ى ولقى نف�ه ل7ح�ه ما

وت"BهM له ب�ف"ده وع�م إش
اعهM حاج�ه لألم4 ال�ف�ى، وتع
"الق2ة ع4 ال,7ف والقل� م4 (كان  
نا�M وال3
اك مف�7ح)، واس�,�م ال�الة م�)ان1م ال�
"6"فق� ف�" ت"ك األم واألب له وخ"ج7هM ألنه  

  Mعای461 �7�2هراح7ا ی�ف��7ا  (كان نا� xم Mان نا�B 7ة  وساب7ه ع3ان ه�
)، وال�i"ة لل
�bة سل
  وال�ى الت3
ع حاج�ه ال�ف��ة، واألنا ل��ه سل
�ة. 

  ) ١٠اس�>ا/ة ال�الة على ال�Gاقة (
االم ب�o"ب اب�ها ع3ان ب�����ى م4 غ�" ما ب���اذنها وهى دخلG شف�ه وه7 ب�����ى 

Eان زعالن وBه و�E"ض G3ف دخل�  �2"خ واالم زعالنة م�ه .وهB 7ان ب�
  : )١٠تف��7 الق4ة ( 

�Qل ال�7جه  تق�{ ال�الة دور االب4، وت#3ف الق2ة ع4 الع�وان  ��م4 ال
�bة ال���_ة ال
تق7م   فهى  فى ال�عامل معه  القاس�ةوأسل7ب ال�عاملة    �ل
�ة لألمال�i"ة  ت7ضح الق2ة ال فى األم، و 

�Qل فى ال2"اخ، وال�i"ة سل
�ة    -االع��اء -الo"ب عل�ه��، وت#3ف ع4 م3اع" ح1ن ش�ی� ال
ل��ه ضع�فة   قلقه واض_"ا-ه، واألنا   r
-ال,7ف وهى س لل�الة وت3ع"ه  ته�ی�  ت�Qل  ال�ى  لل
�bة 

  وسل
�ة. 
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  تعق�V على ال�الة ال�ا/عة: 
أهM س�ات ش,2�ة ال�الة   ���_" على ال�الة م3اع" ال�1ن واالك�bاب والقل�، وم4

و  واالن_7اء،  وال,`ل  ش�ی�،6اله�وء  خ7ف  م4  ال�الة  وشع7ر   عانى  (أرق)،  ن7م  واض_"ا-ات 
�ا  وم�7ل ع�وان�ة ت`اه اآلخ"46،  -ال7ح�ة، ونق{ ان�
اه وت"B�1، وم3)الت سلB7�ة،  B�  4عانى م

�Qلة فى ال�r وال��ان واألم4 ال�ف� ��ى، وع�م اه��ام ال7ال�ی4 ع�م إش
اع ال�اجات ال�ف��ة ل��ه ال
عالق� ه- أخاألك
"   �ه-أخ   ه،  م4  وال�oا�قات  ال�3اح�ات  عل�ها   rو6غل ال
ال[  م�7ت"ة  على  �ه 

عانى م4 ص"اعات نف��ة م��Qلة فى أسل7ب ال�عاملة  �  فه7  األم مE"_oة-األب و ، وعالق�ه  اس��43
�ا �3ع" ال�الة ب�ه�ی� وخ7ف  ،  ةال2غ�"   G والغ�"ة م4 األخ  والo"ب والعقاب   القاسى م4 األمB

�Qل فى الع�وان ال�7جه له م4 األم،  ��ولAل@ تiه" األنا ل��ه سل
�ة وال�i"ة  م4 العالM ال,ارجى وال
  لل
�bة سل
�ة.

  ال�ال�ة على األرEع حاالت ال�ا-قة:  االكل��)�ة ال��ائج ف��ا یلى ن����ج و 
  :لأل'فال م�م�ى األلعاب االل ��ون�ة   والع�امل الالشع�ر�ة  ال����ة  �ی�ام�ات ال:را�عا
  ص6رة الAات:  - ١

ت
�و ص7رة الAات ص7رة سل
�ة، واألنا ضع�فة وت��M -ع�م ال�oج، م��اقoة فى -ع� األح�ان،  
فى م7اجهة  وه61��ها  ضعفها  ��اع� على    ال,ارج�ة  مع"ضة فى أغلr األح�ان لع�وان م4 ال
�bة

  وzدمان األ�فال لأللعاب االل#�"ون�ة ی"جع إلى ب�اء نف�ى   وتق�ی" ذات م�,ف�،  ،العالM ال,ارجى
إلى   أد[على ع�م نoج األنا وضعفها م�ا    ساع�   وY"وف أس"6ة فى ح�اة ال_فل،  مo_"ب 

  ق72ر فى تفاعل األنا مع ال
�bة ال,ارج�ة.
���,�م7ن    )Kietglaiwansiri,&Chonchaiya,2018,523(أشارولق�   الAی4  األ�فال  أن 

�ل أن �)7ن ل�یهM ال�61� م4 ال�3اكل ال�ف��ة مQل ان,فاض ���ألعاب الف��ی7 -3)ل مف"y م4 ال
  تق�ی" الAات .

  ال�وافع وال�اجات وال�4اعات ذات ال�اللة: - ٢
أغلr حاجات ال_فل ال�ف��ة غ�" م3
عة فهM فى حاجة ش�ی�ة لل3ع7ر -األم4 وال�r واالس�قالل  

�ا تiه" الق2{   وهAا ب�وره یDد[ إلى إح
اy ش�ی� وD6د[B ،ة�إلى إدمان األلعاب االل#�"ون
i6ه"  و ، ووج7د ص"اعات نف��ة،  (قل� االنف2ال ع4 األم، والقل� م4 فق�ان ع161)  قل� واضح
ال العفارG6،  3�ی� ال,7ف  م4  وال��7انات   (ال,7ف  ال,ارجىوالiالم،   Mالعال م4  �iه" )  �ا B  ،
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وشع7رEال7ح�ة، اك�bاب�ة،  وم�7ل  ،  ال�1ن،  ع�وان�ة  وح"مان،  وسلB7�ات   yا
إح وشع7ر   ووج7د 
ال�7جه إل�هM م4 ال
�bة    والع�وان  و36ع"ون -ال,_" ال�ائM-ال�ق{ وال�ون�ة ومفه7م ذات سل
ى،  

���ا �iه"ال2"اع مع العالM ال,ارجى ال�ه�د ألم4 ال2غار، وتiه" الغ�"ة م4  ال,ارج�ة الB ،ة_�
  ، ووج7د -ع� الBA"6ات وال�7ادث ال�Dل�ة ال�ى ت"GB آثارنف��ة سل
�ة ع�� ال_فل.اإلخ7ة


�7ت"هStavroul ,2018,24407(ولق� أك� ذل@  �وس�لة ال_فل ل�ع�67    ) أن إدمان ألعاب ال#
اح��اجاته ال�ى لM ی�M إش
اعها وت�ق�قها -3)ل ص��ح أوع�م ق�رته على ال�عامل مع ضغ�7ات 
ال��اة -)فاءة، وه7 أح� أع"اض الف"اغ العا�فى ح�	 ی�i" ال��م4 إلى العالM ال,�الى أللعاب  

  الف��ی7 على أنه ال�ل`أ وال�الذ له. 
) ال�ى ت7صلG إلى أن إدمان ألعاب Zamani,et al,2009ولق� اتف� ذل@ مع ن�ائج دراسة (

ال`���ة، واالك�bاب، وأ�oا   ال�3)الت  ال�2ة، و616� م4  أ-عاد  یDث" على م,�لف  
�7ت" �ال#
ال�ى أشارت إلى وج7د عالقات ب�4 ال�3اكل ال�لB7�ة    )Rilkkers,et al.,2016(ن�ائج دراسة  

ال واالض_"ا-ات  االل#�"ون�ة  -األلعاب  �ف��ة ال�"ت
_ة ) دراسة  ن�ائج  وABل@   ،Milani,et 
al.,201567ات م"تفعة م4   ) ال�ى���ت7صلG إلى أن اس�,�ام ألعاب الف��ی7 الع��فة م"ت
_ة -

  الع�وان�ة، وتع�
" ع7امل خ_" ل�3اكل ال�ل7ك الع�وانى فى م"حلة ال_ف7لة.
٣ -  :fعة القل��1  

القل� ناتج م4 ال,7ف م4 ال�2ادر ال,ارج�ة ال�Dذ�ة، القل� ناتج م4 ال,7ف م4 فق�ان األم  
ا إش
اعى وفق�ان  ال,7ف م4 األذ[  ك�2�ر  ال�اتج م4  القل�  �Qل فى األم، وi6ه" ��ال ل��ان 

  ، قل� م4 فق�ان ع161وقل� انف2ال ع4 األم. ال
�نى والعقاب ال3�ی� 
اتف� ذل@ مع ن�ائج دراسة ( ألعاب  Zamani,et al,2009ولق�  ال�ى ت7صلG إلى أن إدمان   (


�7ت" ی61� م4 القل�،��ا ذB" ال#B)Griffithsa,et al.,2012,4(  ة  أن�إدمان األلعاب االل#�"ون
�7عة م4 االض_"ا-ات ال�"ض�ة وت3�ل اض_"اب القل� العام، واض_"اب الهلع.  `�- J
  ی"ت

  ال��?ان مات ال�فاع�ة ض� ال�4اعات وال�3اوف: - ٤
االل#�"ون�ة    لأللعاب   4��ال��م األ�فال  ق2{  فى  ت�7د  ال�ى  ال��)ان1مات   M)ان1م  أه�م

�ا تiه" -ع� الق2{   ال�
"6"وم�)ان1م اإلن#ارB ،ى فى األس"ة�ل�وراألم أو األب اإلش
اعى واألم
وق� س�_"ت م3اع"   وم�)ان1م االن��اب واإلسقاy وال�#7ص وأحالم ال�قiة،اإلح�اس -ال�"مان،  

  ال�ون�ة وال�ق{ على اس�`ا-ات األ�فال.  
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    ص6رة األم: - ٥
�7ذج    وتiه" الق2{ عالقة م�7ت"ة -األم ح�	   ،تiه" الق2{ األم -72رة سل
�ة�B و�
ت

�iه" م�
J ل�3اع" ال_فل وذل@ ب�فo�لها أح� األب�اء، وEأنها الت3
ع حاجات  Eو Mه�یه�د أم
ال2غار، وأح�اًنا یلغى دورها األم�ى أو یه�ل ذB"ها فى الق2{ م�ا ی�ل على B"ه داخلى لها  

��، وأح�انا تiه" عالقة ج��ة هM ال��ان وال�r واألمانوذل@ إله�الها لهM وان3غالها ع�هM وع�م م
  -األم.   

  ص6رة األب:  - ٦
األب   فى ت
�و ص7رة  القاسى  ال�ازم  األب  ف�iه"  سل
�ة،  الق2{ -72رة   Miمع  فى 

وت��M عالقة  أسل7ب ت"E��ه ألب�ائه و6عاقr أوالده، أو �iه" األب ال���اهل الA[ الیه�M -أب�ائه،  
األ�فال -آ-ائه4 -ال�7ت" وال�ل
�ة، وأح�اًنا یلغى دوره األم�ى أو یه�ل ذB"ه فى الق2{ م�ا ی�ل 

. Mه�  على B"ه داخلى له وذل@ إله�اله لألوالد وان3غاله ع
) إلى أن آ-اء هDالء األ�فال ال��م��4 غ�" داع��Lee, &Morgan,  4   (2018,12ولق� أشار

  لهM و��6,�م7ن مع أ�فالهM أسال�r وم�ارسات أب67ة قاس�ة غ�" س67ة.
  العالقات األس��ة: - ٧

األس"ة ب�4 األخ7ة -عoهM وEع�، أو ب�4 اآل-اء واألب�اء،   ، فال3`ار دائM فى��7دها ال�7ت"
وأح�انا ���ث ش`ار وخالفات ب�4 اآل-اء واألمهات، وABل@ �iه" أسل7ب ال�ف"قة فى ال�عاملة 

Jوال��ل الق�7ة  األب�اء، وأسل7ب  األب�اء  والعقاب   ب�4  قل� وzح
اy    واإله�ال  فى ت"E�ة  ی7ل�  م�ا 
ة والع1وف ع4 م3ارBة األس"ة فى أ[ أن3_ة، و�6
r تف#@ ال"وا-J وشع7ر -ال7ح�ة والع1للأل�فال  

األس"6ة ب�4 األ�فال وأس"هM م�ا یDد[ إلى ه"وEهM م4 هAا ال`7 األس"[ ال�7�3ن -ال�7ت" وع�م  
  االس�ق"ار إلى عال�هM االل#�"ونى وzدمانهM لأللعاب. 

ذل@   إلى  -أن    ),Lee,Morgan  2018,12(وأك�  �7ن ��ی الAی4  م��ق"ة،  األ�فال  أس"غ�" 

�7ت"  �أوتع"ض7ا لإلساءة م4 األس"ة أو ذو[ ال2,3�ات االن_7ائ�ة هM أكQ" ع"ضة إلدمان ال#

  ح�	 ال���ل#7ن أس"ة م��ا-ة و6)7ن7ا م�ف2ل�4 ع4 اآلخ"46 و6ف�ق�ون إلى ال�"ا-J العا�فى. 
٨ - :Jالعالقة مع اآلخ��  

وت��M    ،سل
�ةمع اآلخ"46  مع أهل األم (ال`� وال`�ة وال,ال) ق67ة، ول#4 العالقة    ت
�و العالقة
فال_فل ال��م4 لأللعاب االل#�"ون�ة ���ل    وم3اع" سل
�ة ت`اههM،  اآلخ"46  -ال,7ف وع�م الQقة في 
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،fف� م�ا یDد[ إلى ت7ت" العالقة   إلى ال,`ل وال7ح�ة والع�ف والع�وان�ة واالن�فاع وضعف الQقة -ال
  ب��ه وE�4 اآلخ"46 والع1لة االج��اع�ة وضعف عالقاته االج��اع�ة . 

م�م�ى ألعاب الف��ی7 �عان7ن  ) الA[ أشار إلى أن  (Wang,et al.,2019,1ولق� اتف� ذل@ مع  
ت7صلG إلى أن   ال�ى  (Pujol ,et al.,2016)م4 ز6ادة الع1لة االج��اع�ة، وأ�oا ن�ائج دراسة  

ال7قG الA[ �قo�ه ال_فل فى م�ارسة ألعاب الف��ی7 م"ت
J -2"اعات األق"ان، وان,فاض الق�رات  
) وABل@  أن  Brandtzaeg,&Heim,2009,72االج��اع�ة.  وضح   ]Aال األلعاب  )  اس�,�ام 

"  ز6ادة سل7ك اج��اعى أكQإلى ان,فاض م��7[ ال�ل7ك االج��اعى اإل�`ابى،و یDد[ االل#�"ون�ة  
  . ع�وان�ة

  ال�(�ة لل��hة:  - ٩
ت
�و ال�i"ة لل
�bة سل
�ة، فال
�bة ت�Qل ته�ی� م���"له ألنها دائ�ا ت3ع"ه -ال,7ف والقل� وال�7ت" 

�ا تع�
" ال
�bة ال���_ة م�
_ة وع�وان�ة -�
r أسال�r ال�عاملة الغ�" س67ة والت7ف" له األمانB ،
�ارس م��"م4 األص�قاء فى ال��رسة.ال7ال�ی4 ض�    4(العقاب واألذ[ ال
�نى) ال�
r ال��Eال_فل، و  

  الع�امل ال ام�ة وراء إدمان األ'فال لأللعاب االل ��ون�ة: : خام7ا 
ن��,ل{ م�ا س
� أن ه�اك م`�7عة م4 الع7امل ال#ام�ة وراء إدمان األ�فال لأللعاب 


)"ة : �  االك�"ون�ة فى م"حلة ال_ف7لة ال
١ - Mة والت�اع�ه�ف��على ال�ع
�" ع4    وج7د األ�فال فى ب�bة تع`1 ع4 إش
اع حاجاتهM ال


_ة ت�اع� على إدمان األلعاب االك�"ون�ة. ��  انفعاالتهM وأف#ارهM، وهAه ال
�bة ال�ل
�ة ال
�اذج ال7ال��ة الع2
�ة وال�ى تف"y فى اس�,�ام أسال�r ال�عاملة ال7ال��ة الالس67ة   - ٢�وج7د ال

  ). فى ال�عاملة ب�4 األب�اء اإله�ال، ال�ف"قة، (ال��لJ مQل
�اخ األس"[  - ٣�س7اء ب�4 اإلخ7ة -عoهM وEع� أو ب�4 اآل-اء    ال,الفات األس"6ة وت7ت" ال

واألب�اء   اآل-اء  ب�4  أو  على  واألمهات  و�6اع�  والقل�  ال,7ف  ت7ل�  إلى  یDد[   ]Aوال
  االس�,�ام ال�ف"y لأللعاب.

) أنه م4 ب�4 األس
اب الهامة إلدمان ألعاب  Pawlowskal,et al.,2018,12ح�	 أك� (
  فى �"6قة ت"E�ة أب�ائهM.   االخ�الف ب�4 األ-اء واألمهات ال�2ادم و الن�"نG الع�ف األس"[، و ا

ال,7ف-٤ ی�"تr عل�ه م4  ال�عاملة وما  ال�ف"قة فى  ن��`ة  فق�ان   والقل�  الغ�"ة م4 اإلخ7ة  م4 
  األم" الA[ یDد[ -ه إلى اإلدمان. ع�� األس"ةم)ان�ه 
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  ١٢٩  

ی�ع"ض لها األ�فال ال2غار ن��`ة وج7دهM فى ب�bة    اإلح
ا�ات وال2"اعات ال��#"رة ال�ى-٥
  م�
_ة سل
�ة. 


7ذ مه�ل م4 ق
ل ال7ال�ی4 �ع�
" م4 أهM ع7امل إدمان األ�فال  - ٦�شع7ر ال_فل -أنه م
  لأللعاب االل#�"ون�ة. 

�" م4 العالM ال,ارجى -فق�ان الQقة   - ٧���ال�فf وفى اآلخ"46 وشع7ر ال_فل -ال�ه�ی� ال
."����  الA[ یه�د أم�ه و36ع"ه -ال,7ف والقل� ال

  رف� واله"وب م4 ضغy7 العالM ال7اقعى لAل@ یل`أون إلى هAه األلعاب.  - ٨
، لAل@ ���,�م7ن األلعاب االل#�"ون�ة واالك�bاب ال�عاناة م4 م3اكل نف��ة مQل ال�7ت"،   - ٩

  لل�,ل{ م4 هAه ال�3اع" الغ�"سارة أو ال�7اقف ال�Dل�ة.
�3)لة خلل أو ت�ه7ر العالقات، ونق{   - ١٠B 3اكل�م7اجهة وال�غلr على -ع� ال

األم"   األص�قاء، وم3)لة اإلعاقة والع`1، وم3)لة ع�م ال"ضا ع4 ال�iه" ال`��[
  الA[ یDد[ إلى إدمان األلعاب.

مان األلعاب االل#�"ون�ة فه�اك  وج7د س�ات ش,2�ة ساع�ت ال�االت على إد  - ١١
  حال�ان ی���7ا -الع2اب�ة والع�وان�ة، وال�ال�ان األخ"�6ان ی���7ا -ال,`ل واالن_7اء .

إدمان ) الA[ أشار إلى أن Griffithsa,Kussa,&King,2012,4(ولق� اتفقG ال
احQة مع
والع2اب�ة،   -الع�وان�ة،   J
ی"ت االل#�"ون�ة  أك� األلعاب  �ا B واالن_7اء،  وال7ح�ة 


�7ت"وال,`ل   (Allazzam,2015,19أ�oا�) أن ه�اك ارت
اy ب�4 األ�فال ال��م��4 أللعاب ال#
.Mل�یه  

�Aجة تقل�� سل7ك اآل-اء فى اس�,�ام األجه1ة االل#�"ون�ة ع4 �"�6 ال�علM -ال - ١٢�  
  وال�الحiة.أ
وض�G ال�7�Bرة رM6 ال`�لي أخ2ائ�ة �r نف�ي -ق�M ال_r ال�ف�ي في م��3فى  ولق�  

راش� ب�بي أن ال7ال�ی4 ه�ا ال��ف1 األساسي إلدمان أ�فاله�ا على ال7سائل ال�#�7ل7ج�ة ال��یQة  
بهAه    "اآلی
اد "مQل    Gال7ق م�3غالن �7ال  أنف�ه�ا  ه�ا  7Bنه�ا  اإلل#�"ون�ة،  واأللعاب  واألجه1ة 

و7Eسائل ال�7اصل االج��اعي، فoًال ع4 أن -ع� ال��ارس ت��ح ال�راسة وت�_"ح -ع�    األجه1ة
 "
  " اآلی
اد "ال#�r ال�راس�ة ع
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  ١٣٠  

-02-04-https://www.albayan.ae/health/features/2017
              1.2903566  

اب ال�ور األم�ى لل7ال�ی4 فى م"اق
ة أ�فالهM وض
J سلB7�اتهM وتق��4 أوقات غ� - ١٣
  جل7سهM أمام هAه األلعاب.

كل هAه الع7امل ال�ا-قة هى ال�ى أدت إلى إدمان األ�فال لأللعاب االل#�"ون�ة وEال�الى 
  ت�
r إدمان األلعاب فى وج7د م3)الت واض_"ا-ات نف��ة ع�� األ�فال.

  :  ئج الدراسة االكلينيكيةويمكن تلخيص نتا

���_" على ال�االت األرEعة م3اع" ال�1ن والقل� واالك�bاب واإلح
اy وال3ع7ر -ال7ح�ة، 
�ا �عانى ج��ع ال�االت م4 ع�م إش
اع ال�اجات B ،فة�ة واألنا ضع�
وت
�و ص7رة الAات ل�یهM سل

�Qل  Bال�اجة إلى ال�r وال��ان واألم4 ال�ف�ى، و36ع"ون ب�ه�ی� م4 ال
�bة ال���_ة  الف��ة��وال
وتiه" ص7رة األم واألب مE"_oة وسل
�ة  فى الع�وان ال�7جه لهM م4 ال7ال�ی4 أو األص�قاء،  

ن��`ة إه�ال ال7ال�ی4 لل�االت واس�,�ام األم واألب أسال�r معاملة غ�" س67ة Bالق�7ة والعقاب  
اعات ال�ف��ة الالتى �عان�4  لo"ب وال�ف"قة فى ال�عاملة، و�36"ك ج��ع ال�االت فى وج7د ال2" وا

  . م�ها
المشكالت واالضطرابات النفسية المشتركة عند ا�ربع حاالت من  نلخص أهم  : سادسا

  : والمترتبة على إدمانهم مدمنى ا�لعاب االلكترونية ا�طفال

  : )النوم (ا�رق اضطرابات .١

لأللعاب و   Mإدمانه  r
�-  Mأ�فاله ل�[  أرق  وج7د  حاالت  األرEع  وأمهات  آ-اء  أك�  لق� 
  االل#�"ون�ة، 

�ا یلى: B األ�فال ��  و6�)4 ت7ض�ح تأث�" األلعاب االل#�"ون�ة على ال�7م ع
)"Bلق� ذTwenge,Hisler,&Krizan,2019,212,216  ال�ع"ض أل[ ن7ع م4 ال3اشات ) أن


ع	 م4  الاألزرق  االل#�"ون�ة له تأث�" ضار على ال�7م ع�� األ�فال ال2غار خ72صا ال7oء  ��
�ا  B ،األ�فال ���ع إف"از ال��الت7ن�4 ال�"ت
J ب
�ء أو ب�ا�ة ال�7م أكQ" ع�ال3اشات االل#�"ون�ة �

  .  G یDد[ إلى ز6ادة ال�قiة الل�ل�ةأن اس�,�ام ال�ابل
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  ١٣١  

�وE�ا�ة   اك ب�أخ"م7ع�  ال_فل  ن7م  االل#�"ون�ة فى غ"فة  
�7ت" واأللعاب �ال# ارت
J وج7د جهاز 
ال�7م، وق2" إج�الى وقG ال�7م، وز6ادة اض_"ا-ات مقاومة ال�7م، والقل� أث�اء ال�7م، واض_"اب 

  ). Cain,&Gradisar,2010,736( ال��فf أث�اء ال�7م
أ�oًا أك�  لف�"ات Peracchia,&curcio,2018,302(  وق�  الف��ی7  ألعاب   rلع -أن   (

�67لة خاصة فى ال��اء س
r هام ل�3اكل ال�7م، وD6د[ إلى ن7م غ�" Bاف، مع إم)ان�ة ال�أث�"  
  على اإلدراك فى أ�ام ال�قiة ال�ال�ة. 

ة  إلى أن تع"ض ال_فل أللعاب الف��ی7 ی61� اإلثارة ال�ف��   (Lissak,2018,150)ك�ا أشار

Qاو[ وEال�الى اإلثارة ق� تع7ق االس�"خاء ق
ل ال�7م، �والف��7ل7ج�ة لأل�فال،وتDث" على ال`هاز ال�

  وت��
r فى تأخ" ب�ء ال�7م. 
) دراسة  ن�ائج  
�7ت" Dworak,et al.,2007وأك�ت �ال# أللعاب  ال�ع"ض  أن  على   (

  على ن7م األ�فال، وتعل�هM وذاك"تهM، وD6د[ إلى ت�ه7ر األداء ال�ع"فى اللفiى ل�یهM. یDث"سل
ً�ا
  :وفاخمال .٢

م4   األرEعة  ال�االت  Bل  (�عانى  ن7ع�ة  وم,اوف  ش�ی�  الiالم خ7ف  م4  ال,7ف  س7اء 
 G6ال,7ف م4 العفار"Q7انات واألك�ة). وال��اح وال�"ام
  واألش
ه7   ال,7ف  ذل@   r
س ال
احQة  م�ارسةوت"[  االل#�"ون�ة   األلعاب   ن��`ة  األجه1ة  على    الع��فة 

وال
قاء ف�"ات  ،  وع�ف  ال�ى ت��7[ على م3اه� خ7ف ورعr   على ال�7ت�7ب   وم3اه�ة الف��ی7هات 
�ا  �67لة أمام هAه األلعاب،B    م3اه�ة    علىأك� -ع� ال�االت  rف ورع�األم واألب ألفالم ع

   وأك43.
  : الشعور بالوحدة .٣

ال��م�7ن لأللعاب االل#�"ون�ة م4 ال3ع7ر -ال7ح�ة -�
r إه�ال وان3غال األم    األ�فال  �عانى

r ت7ت" ال`7 األس"[ األم" الA[ جعلهM یل`أون إلى عال�هM االل#�"ونى ل3غل  �Eو Mه�واألب ع

  ،MلD�أد[ إلى ز6ادة ال3ع7ر -ال7ح�ة ن��`ة -قائهM ف�"ات   م�اأوقات ف"اغهM ولله"وب م4 واقعهM ال
�انا �7ال ال�7م أمام هAه األلعاب وانع1الهM ع4 أس"هM ورفoهM م3ارBة األس"ة فى أ[  �67لة وأح

ورفoهM    ن3ا�ات، ورفoهM ت�اول ال_عام مع األس"ة ألنهM ال���_�ع7ن االس�غ�اء ع4 األلعاب،
األس"ة، أف"اد  مع  -ال7ح�ة    واألص�قاء،  ال�فاعل   Mشع7ره ع4  ال�االت  ع
"Bل  خالل  ولق�  م4 

  . لى ال
_اقات اس�`ا-اتهM ع
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  ١٣٢  

إ�`ابى  Wang,et al.,2019,1وأشار(    -3)ل   J
ی"ت ال�E7ایل  ألعاب  إدمان  أن  إلى   (
(  ك�ا،  -ال3ع7رEال7ح�ة دراسة  ن�ائج   Gت7صلEren, &Orsal, 2018 ذات إلى وج7د عالقة   (

 .M7ت" وال3ع7ر -ال7ح�ة ل�یه�
�  داللة إح2ائ�ة ب�4 إدمان األ�فال أللعاب ال#
  توصيات البحث:

�ارسة األلعاب االل#�"ون�ة ل�`�r ال�أث�"ات ا - ١�ل�7ص�ة -o"ورة تق��4 وت��ی� وقG م��د ل
  .، وتق��4 م��7[ األلعاب ال�ل
�ة لها

٢ -  .rاء خالل اللع�  ال�7ص�ة -�"اق
ة األب
  .ل Bال�اجة لل�r وااله��ام واألم4ال�7ص�ة -إش
اع ال�اجات ال�ف��ة لل_ف - ٣
  ال�7ص�ة -اس�,�ام ال7ال�ی4 أسال�r ال�عاملة ال�67ة مع ال_فل.  - ٤
  ال�7ص�ة ب�7ف�" م�اخ أس"[ خالى م4 ال�7ت" وال�3اج"ات األس"6ة.  - ٥
�ع تقل�� ال_فل   ال�7ص�ة -ع�م االس�,�ام ال�ف"y لألجه1ة االل#�"ون�ة م4 ق
ل - ٦�ال7ال�ی4 ل

  .له�ا
٧ -  Mالعال إلى  ال�3)الت  هAه  م4  ال�o_"لله"وب  ح�ى  ال_فل  م3)الت  -�ل  ال�7ص�ة 

  االل#�"ونى. 
٨ -   Mاق�ه� ول�ف"6غ   Mف"اغه أوقات  ل3غل  ر6اض�ة  أن3_ة  فى  األ�فال  -إش�"اك  ال�7ص�ة 

.Mة له�ن�
  وال��افiة على الل�اقة ال
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  المراجع:

  ).تأث�" م�ارسة األلعاب االل#�"ون�ة على الBAاء اللغ7[ واالج��اعى ل�[  ٢٠١٧صالح ( أمانى
�ل#ة الع"E�ة       �  األ�فال" دراسة وصف�ة ت�ل�ل�ة على أ�فال م"حلة ال_ف7لة ال��7س_ة -ال

ة وال�ف��ةال�ع7د�ة.     ��  .٢٥٣-٢٣٠)،٣(  ٢٥ ،م�لة ال�امعة اإلسالم�ة لل�راسات ال�

  م�لة ال�ف�لة ). دور األلعاب االل#�"ون�ة فى ن�7 ال_فل وتعل�ه. ٢٠١٠( آن�[ ح`از[ 

  . ١٠١  -٦٦)،  ٤٣( ١١ ،الع��ة        
 ) ]��
  ) .-ع� االض_"ا-ات ال�لB7�ة واالنفعال�ة وعالق�ها -االس�ع�ال ال�ف"٢٠١٧y-3"[ الع


ة وال�ف��ة   لأللعاب االل#�"ون�ة ل�[ ال�الم�A فى ال�"حلة االب��ائي.        ����ث ال��  ،  م�لة ال
       )٤٤٤- ٤١٨) ، ٥٣.  

ات   ).م,ا�" األلعاب االل#�"ون�ة على األ�فال وE�ائلها.٢٠٢٠-3�" ق67�ر[ (�  م�لة ال� ت

&% ال�$�قا"ى الع�ى      �  .١١٥ -٨٩)، ١(١،  العل��ة ال�ول�ة ال
) Mان هاش�  م�لة &ل�ة ).إدمان أ�فال ال"وضة على األجه1ة الل7ح�ة وتأث�"اته ال�ل
�ة.  ٢٠١٨ج

  . ٢٦٩٧  -٢٦٨٦) ، ٣( ٢٩ ،ال���ة لل��ات       
  م�لة ال�ف�لةواأللعاب االل#�"ون�ة القاتلة دراسة ت�ل�ل�ة . ).ال_فل الع"Eى٢٠١٨خال� ح�فى ( 

  . ٥٤ -٢١) ،٣٢، (وال����ة       
ات العل��ة ). إدمان اللعr االل#�"ونى واض_"ا-ات ال�7م.٢٠٢٠را�f اب��ام (�  م�لة ال� ت

&% ال�$�قا"ى الع�ى         �  . ١٥٧  -١٣٦)، ١(١،  ال�ول�ة ال
  ) . األلعاب االل#�"ون�ة وأث"ها على م��7[ ال��2�ل ال�راسى ل�[ �ل
ة  ٢٠١٨رنا ع
اس (


ة وال�ف��ةال�"حلة ال��7س_ة.        ����ث ال��  .  ٣٢٩ -٣٠٣)، ٥٩( ،م�لة ال
  ). األلعاب االل#�"ون�ة وعالق�ها -iاه"ة الع�ف ٢٠٢٠سل�ى ح���ان، وE�ر ال�ی4 ح���ان(

&% م�A ال�"حلة ال��7س_ة دراسة م��ان�ة. ال��رسى ل�[ تال       �  م�لة ال�راسات اإلعالم�ة ال

  .  ٣٣٦- ٣٢٥) ، ١٢، ( أل�ان�ا -بل�) -ال�$�قا"ى الع�ى       
) 4�  ). األن�اy ال�لB7�ة غ�" ال�67ة ل�الم�A ال�"حلة اإلع�اد�ة ال�"ت
_ة ٢٠٢٠س��" ع
� ال"ح

         ��ارسة األلعاب االل#�"ون�ة م4 م�  م�لة &ل�ة ال,�مة  7iر خ�مة الف"د ال�لB7�ة. -

��ث االج��اع�ة جامعة الف��م       �  . ٩٦-٥٣،  ١٨، االج��اع�ة لل�راسات وال
��ة -ع� الق�M ل�[ أ�فال ٢٠١٨عادل ال�غAو[ (�  ).معای�" تY7�ف األلعاب االل#�"ون�ة فى ت
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  ١٣٤  

  م�لةال�"حلة االب��ائ�ة م4 وجهة نi" ال�عل��4 وال�عل�ات فى ض7ء -ع� ال��غ�"ات.        

          . ٣٤٣- ٢٩٩) ال`1ء الQانى ، ١٧٧(٣٧، كل�ة ال���ة جامعة األزه
  ). ال#3ف ع4 م��7[ إدمان أ�فال ال"6اض على األلعاب ٢٠١٩ع�نان ال�ه�او[، وان�ام على (

  . ٤٥- ٢١)، ٧٨( ،م�لة الف�ح�افiة د�الى. االل#�"ون�ة فى م        
�ا ی"اها ٢٠١٥ماج� ال761د[ (B ة�67ة الس�,�ام األ�فال لأللعاب االل#�"ونE"االنع)اسات ال� . (  

�7رة.           �  م�لة جامعة "��ة للعل�م  معل�7وأول�اء أم7ر�ل
ة ال��ارس االب��ائ�ة -ال��ی�ة ال


ة          ��  . ٣١-١٥) ، ١(  ١٠، ال�
ات العل��ة ال�ول�ة   ). أث" األلعاب االل#�"ون�ة على ال_فل.٢٠٢٠م��� ف�ح هللا ( �  م�لة ال� ت

&% ال�$�قا"ى الع�ى        �  .٢٣٦  -٢١١)، ١(١، ال
  ). األلعاب االل#�"ون�ة وأث"ها على سلB7�ة ال_فل ٢٠٢٠ن2" ال�ی4 ( م2عr بلفار، ومه�او[ 

&% ال�$�قا"ى الع�ى   .١٩خالل أزمة 7Bرونا 7Bف��      �ات العل��ة ال�ول�ة ال�  م�لة ال� ت
    ٤٠٦  -٣٧٩ )،١(١    .  

 ) J6"�    .).األلعاب االل#�"ون�ة وال_فل: تأمالت ت�ل�ل�ة فى أ-عاد ال�أث�"٢٠٢٠م2_فى ال
&% ال�$�قا"ى الع�ى    �ات العل��ة ال�ول�ة ال�  . ٣٧ -٦)، ١(١، م�لة ال� ت

�" االل#�"ونى ل�[ األ�فال.٢٠٢٠م2_فى ق67�ر (�  ). األلعاب االل#�"ون�ة وعالق�ها -ال�
&% ال�$�قا"ى الع�ى     �ات العل��ة ال�ول�ة ال�  .  ٦٨ -٣٨)، ١(١، م�لة ال� ت

  ). مiاه" تأث�"ات األلعاب االل#�"ون�ة على األ�فال فى زم4 ٢٠٢٠م7ساو[ ع
� ال�ف�� (
&% ال�$�قا"ى الع�ى . 7BCovid-19رونا        �ات العل��ة ال�ول�ة ال�  ، م�لة ال� ت

     ٢٨٦- ٢٦٣)، ١(١ .  
  ). -ع� األع"اض الع2اب�ة ل�[ األ�فال م4 م��,�مى األلعاب  ٢٠١٥( ن�اء ال�اع�[

�2"6ة. رسالة ماج���االل#�"ون�ة ،         ���  ،كل�ة اآلداب ال`امعة ال
 ) Mع��  ). األ�فال والع7الM االف�"اض�ة.."آمال وأخ_ار".٢٠٠٩وج�[ ب"Bات، ت7ف�� ع
� ال

7�6 مق�م إلى          ال�ف�لة فى عال9 م�غ����ة ل_ف7لة :م ت�6��ة ل�"�
  .ال`�ع�ة ال
            ، 46"�
  .   ٢٠٠٩/ ٥/ ١٩- ١٨م�ل#ة ال
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