
221 

 

 العنف يف االنرتنت وعالقته ابلسلوك العدواين عند األطفال
 دراسة ميدانية

 محد عبدالغينأاسراء 
                  .قسم اإلعالم -كلية اآلداب-جامعة املنيا –ابحثة ماجستري               

 مقدمة:
تعترب شبكة االنرتنت واحدة من أهم الدعامات اليت تقوم عليها اجملتمعات املعاصرة بسبب ما 

من هتيئة فضاءات أوسع من احلرية والتفاعل ملستخدميها وعلى الرغم من األمهية مسحت به 
املتزايدة اليت حيتلها االنرتنت يف حياة األفراد بشكل عام واألطفال على وجه اخلصوص يف 
العديد من اجملاالت احلياتية واالجتماعية والثقافية والتعليمية إال أهنا أصبحت إحدى مصادر 

للكثري من الدوائر ملا حتمله من مضامني غري مرغوبة، واليت تتيح العديد من األاثر القلق املهمة 
 السلبية على املستويني القيمي و السلوكي.

كما أن مرحلة الطفولة تعترب من أهم املراحل اليت مير به االنسان منذ والدته إىل أن ينمو   
ت، كما متتاز بكثرة النشاط ويكرب حيث يتعلم من خالهلا املعارف ويكتسب فيها اخلربا

اجلسدي والفكري الذى يساعده على التوافق مع حميطة االجتماعي وقدرته على استيعاب 
املعلومات من خالل التنشئة االجتماعية واليت من أمهها األسرة ومجاعة الرفاق واملدرسة، ولكن 

ن شأهنا أن تؤثر يف وسائل االتصال اليت ظهرت مؤخًرا كاإلنرتنت تعترب من املؤسسات اليت م
 الطفل وجتعله يتجه وراء األفكار اليت تبثها هذه الوسائل.

وال شك أن االنرتنت مثله مثل أي اخرتاع آخر البد من وجود بعض اجلوانب السلبية   
املظلمة من استخداماته وأشد هذه اجلوانب املظلة هو تعرض األطفال للعنف على االنرتنت 

 ى من هذا الفضاء الواسع.والدخول إىل العامل السفل
وهلذا حاولنا يف هذه الدراسة تسليط الضوء على العنف املعروض يف شبكة االنرتنت وأتثريه   

على السلوك العدواين للطفل, من خالل الرتكيز على املواقع االلكرتونية واأللعاب اإللكرتونية 
حيث يعتمد على دارسة اليت يبث هبا العنف ويتعرض هلا الطفل, بتطبيق املنهج الوصفي, 

الظاهرة كما توجد عليه يف الواقع, ويهتم بوصفها وصًفا دقيًقا وال يقتصر على ذلك فقط بل 
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يتعداه ايل التعبري عنها كًما وكيًفا, اعتماًدا على استمارة االستبيان الذي أعدته الباحثة للتطبيق 
 ومقياس السلوك العدواين على عينة الدراسة.

 مشكلة الدراسة:
أاتح االنرتنت فرصة لألطفال أن ينفتحوا على العامل دون قيود و لألسف ففي بعض األسر  

يساء استخدامه، مما أاتح الفرصة للدخول على مواقع غري مناسبة لألطفال مثل مواقع العنف 
ولصعوبة االستغناء عن هذه التقنية احلديثة من خالل األجهزة الكثرية املتوفرة اليت تستقطب 

اليوم وتعترب ثورة تكنولوجيا، وشئنا أم أبينا يقضى األطفال ساعات طويلة أثناء احبارهم  أطفالنا
على االنرتنت بغرض التعليم أو الرتفيه واحلوار عرب غرف الدردشة وهم يف ذلك عرضة ملخاطر  
كثرية كالتعرض ملواقع مشبوهة حترض على العنف والسلوك العدواين عند األطفال انهيك عما 

له الطفل العريب من غزو ثقايف وفكري من قبل ثقافات أجنبية حتمل قيم ومبادئ ال يتعرض 
 تتفق بعضها مع قيم ومبادئ جمتمعنا العريب.

والعنف ظاهرة اجتماعية موجودة يف اجملتمعات االنسانية مجيعها منذ اخللقة إىل اآلن وتعد 
تها واحلد منها وخصوًصا عنف هذه الظاهرة من املشكالت الكبرية واخلطرية اليت ينبغي معاجل

االنرتنت املوجه لألطفال حيث أنه يؤثر على سلوك الطفل حيث يقوم الطفل بتقليد العنف 
دون وعى منه وحيوله إىل منط سلوكي، ومن خالل ذلك ميكن ان نصوغ سؤال يقتصر مشكلة 

 الدراسة:
 ين لديهم؟ هل هناك عالقة بني املضامني العنيفة عرب االنرتنت والسلوك العدوا

 اثلثا: أمهية الدراسة:
تتبلور أمهية الدراسة يف العالقة بني التعرض للمضامني العنيفة على االنرتنت وعالقتها   

 ابكتساب السلوك العدواين عند األطفال من خالل االعتبارات التالية:
  االنرتنت من أتتى أمهية الدراسة يف تلك الساعات الطويلة اليت يقضيها األطفال وهم أمام

خالل اهلواتف و أجهزة الكمبيوتر واليت تصل أحيااًن هبم يف كثري من األحيان أن أيكل 
الطفل أثناء جلوسه على هذه األجهزة، وينامون وهى يف أيديهم، ومثل هذه احلاالت من 

 األطفال تصل إىل حد اإلدمان إن صح التعبري وتصبح هي شغلهم الشاغل.
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دراسة من وجودها كمحأولة للرد على تساؤل يدور بني احلني واألخر وابلتايل أتتى أمهية ال
لدى اآلابء واملعلمني وكل املهتمني بشئون وسلوك األطفال وما هناك من ااثر حمتمله جللوسهم 
على االنرتنت ملدة طويلة وخاصة تعرضهم للمواقع اليت حتمل املضامني العنيفة واليت من شأهنا 

 وانيني.أن حتول األطفال إىل عد
  أمهية الشرحية العمرية اليت تتناوله الدراسة وهى شرحية األطفال حيث تسعى النظم الرتبوية

املختلفة إىل اكساب الطفل يف هذه املرحلة قيم ومعايري ومبادئ جمتمعية وأتهيله ليكون 
 مواطًنا انجًحا وقادًرا على أتدية دوره بكفاءة.

 ه إىل التعرف على اجلوانب السلبية لشبكة االنرتنت و أخريًا تكمن أمهية الدراسة يف احلاج
 وأتثرياهتا غري املرغوبة على سلوكيات األطفال وكيفه احلد من خطورهتا. 

 الدراسات السابقة:
بعد االطالع على الرتاث العلمي السابق املرتبط مبوضوع الدراسة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

 حمورين أساسني ومها:ميكننا تقسيم الدراسات السابقة إىل 
 دراسات تناولت العنف يف االنرتنت ووسائل االعالم  األول:احملور -
 .دراسات تناولت السلوك العدواين عند األطفال الثاين:احملور -

 دراسات تناولت العنف يف االنرتنت ووسائل االعالم بشكل عام: أوال:
 ALEKSANDRIA PEREZ (2019)(1)اهتمت دراسة  

GRABOW  بفحص الروابط بني العنف االعالمي والتعرض له والعدوان اجلسدي عند
 األطفال واملراهقني، واختبار ما إذا كان التعرض للعنف يف احلياة الواقعية يشرف على
العالقات املفرتضة بني التعرض للعنف االعالمي، وأيًضا دراسة دور أتثريها على اجلنس بشكل 
مباشر من خالل معدل أاثر التعرض للعنف االعالمي على العدوان اجلسدي، وقد اعتمدت 
هذه الدراسة على نظرية الغرس الثقايف، ابلتطبيق على عينة ميدانية من الطالب قوامها 

عاما، وتعد هذه الدراسة من  14-11األطفال واملراهقني بعمر  ( مفردة من345)
الدراسات الوصفية التحليلية املقارنة املعتمدة على منهج املسح االعالمي ابلتطبيق على قنوات 
التلفزيون اليت تقدم العنف االعالمي وعلى االنرتنت، ومت استخدام مقياس للعنف االعالمي يف 
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خدام مقياس هريد وتطبيقه على األطفال واملراهقني، وخلصت هذه الدراسة وأيًضا مت است
الدراسة إىل أنه يوجد ارتباط ذات داللة احصائية بني التعرض جلميع انواع العنف االعالمي 

تسنيم كما اهتمت دراسة:  واملعارك اجلسدية والسلوكيات  العدوانية بني األطفال واملراهقني
د بعض املتغريات االجتماعية املرتبة ابستخدام ، بتحدي(2)( 2018) عبد احلميد حممد

األطفال االنرتنت واأللعاب اإللكرتونية مثل التفاعل االجتماعي واملشاركة االجيابية لألطفال، 
العزلة االجتماعية واليت تؤثر على العالقات األسرية والعالقات مع االصدقاء الناشئة عن 

كرتونية، وحتديد بعض املتغريات الصحية النامجة استخدام األطفال  للكمبيوتر واأللعاب اإلل
عن استخدام األطفال لإلنرتنت واأللعاب اإللكرتونية مثل التوافق احلركي والبصرى و اصابة 
اجلهاز العصيب، وحتديد بعض املتغريات النفسية نتيجة استخدام األطفال األلعاب اإللكرتونية 

اثر االجيابية والسلبية النامجة عن استخدام مثل العنف وعدم التذكر واالنتباه، توصيف اآل
األطفال لإلنرتنت واأللعاب اإللكرتونية واالنفتاح على العامل اخلارجي، الوصول إىل بعض 
املقرتحات للحد من السلبيات وتدعيم اجيابيات استخدام األطفال لألنرتنت واأللعاب 

من خالل املسح ابلعينة، واتبعت  اإللكرتونية، اعتمدت الباحثة على استخدام املنهج العلمي
الباحثة االسلوب الوصفي التحليلي للتعرف والوقوف على بعض املتغريات االجتماعية 
والصحية والنفسية املرتبطة ابستخدام األطفال االنرتنت واأللعاب اإللكرتونية، وقد مت اختيار 

ومت حتديد جمتمع الدراسة من  العينة من املدارس التجريبية واملدارس اخلاصة واملدارس الدولية،
(مفردة ذكور و اانث مبراحل التعليم املختلفة االبتدائي و 327عينه طبقية عمديه قوامها )

( وقد استخدمت الباحثة يف الدراسة استمارة 16-9االعدادي يف املرحلة العمرية من)
ث القدرة على استبيان، وقد توصلت الباحثة يف النتائج إىل وجود فروق بني األطفال من حي

التعرف على شخصيات أخرى وتكوين صداقات جديدة فحصلت الذكور على نسبة أعلى 
من االانث، أثبتت الدراسة وجود فروق بني األطفال حيث مييل الذكور أللعاب القتال أو 
تلك اليت حتتوي على نسبة عنف أكثر من اإلانث وزايدة التعرض أللعاب العنف تزيد األفكار 

ويرجع ذلك ألن ألعاب العنف أو األلعاب اليت هبا حمتوى عنف تزيد من االاثرة العدوانية 
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الفسيولوجية فتزيد من ضرابت القلب وضغط الدم وابلطبع يزيد األمر سواء مع األطفال الذين 
 لديهم ميول عدوانية. 

, الروابط بني Erin L. Roman CHYCH( 2018) (3)تناولت دراسة و
لفيديو العنيفة والعدوانية وأتثريها السلىب عليهم والتحييز العدائي تعرض األطفال أللعاب ا

(على الفئة العمرية من 122ومراقبة الوالدين لذلك ؛ومت تطبيق الدراسة على عينه قوامها )
(سنوات، ومت استخدام مجع البياانت عن طريق استخدام استمارة 10-7األطفال بني )

يو وأتثريها عليهم ابلسلوك العدواين، وأيًضا مت استخدام استبيان لتقييم التعرض أللعاب الفيد
املقابلة  لتصورات اآلابء حول العاب الفيديو، وأوضحت النتائج أبن التعرض أللعاب الفيديو 
العنيفة من قبل األطفال سوف يزيد من العنف يف العامل احلقيقي وتقليد السلوكيات العدوانية 

ا اعتقد اآلابء أن ردود فعل األطفال السلبية انجتة عن والعنيفة من ألعاب الفيديو، وأيضً 
تعرضهم أللعاب الفيديو العنيفة، وأيًضا أن ردود فعل األطفال ختتلف ابختالف مزاج الطفل 
وقت املشاهدة واللعب للفيديو، وقد توصلت الدراسة إىل أن اآلابء مييلون لوضع قيود على 

 لفيديو العنيفة .احملتوى الذى يتعرض له الطفل من ألعاب ا
 

إىل التعرف على أتثري االفالم السينمائية  (4)(2018وسعت دراسة هبة املتويل عبد الرمحن )
املصرية املقدمة يف التلفزيون والوقوف على مدى أتثري هذه األفالم على اجتاهات املراهقني حنو 

الدراسة ( وتعد هذه اجلرمية ومقارنه سلوكياهتم واجتاهاهتم مبشاهدهتم لتلك األفالم )حمل 
الدراسة من الدراسات الوصفية واستخدمت منهج املسح االعالمي، ومتثل جمتمع الدراسة 
التحليلية يف حتليل املضمون لألفالم, السينمائية املصرية اليت تشمل مضمون مشاهدها على 

يدانية على عينة ( فيلم، ومت اجراء الدراسة امل29اجلرمية وبلغ عدد األفالم يف عينة الدراسة ايل )
( مفردة من حمافظات 400وتبلغ العينة ) 21-14حصصيه من املراهقني اعمارهم من 

الدقهلية والقاهرة وبين سويف، وقد جاءت نتائج الدراسة كالتايل، توصلت الدراسة إىل نسبة 
%( من أفراد العينة يروا أن أعمال العنف واجلرمية تتمثل يف جرائم القتل ليأيت يف 48.8)

( يروا أن أعمال العنف ابستخدام اآلت حادة وأسلحة %46.8الرتتيب األول، ونسبة )



226 

 

(من أفراد العينة يرون أن %52.3بيضاء أييت يف الرتتيب الثاين، وتوصلت الدراسة إىل نسبة )
وسائل االعالم تشمل )الربامج والصحف واالنرتنت ( جاء اجتاه معاجلة اجلرمية يف األفالم عينة 

( وجاء حمايد يف %75.9مؤيد للرتغيب يف ممارسات اجلرمية يف الرتتيب األول بنسبة )الدراسة 
( جاء هدف الفيلم من مشاهدة اجلرمية يف االفالم عينة %24.1الرتتيب الثاين بنسبة )

( يليه يف الرتتيب الثاين %34.5الدراسة عينة غري حمددة اهلدف يف الرتتيب األول بنسبة )
( ويف الرتتيب الثالث جاء الكشف عن أعمال اجلرائم يف %24.1) هدف رحبي فقط بنسبة

 (.%20.7اجملتمع بنسبة )
إىل معرفة أتثري مشاهد العنف يف أفالم  (5)(2015) : مسعودة عربيهوهدفت دراسة  

الكرتون على سلوك الطفل يف املرحلة االبتدائية،  ولقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على 
مع البياانت من امليدان مت االعتماد على أداة املالحظة واملقابلة املنهج الوصفي، وجل

( فرد من 40واالستبيان،  واعتمدت الباحثة على العينة القصدية العشوائية املكونة من )
األطفال، ومت التوصل إىل النتائج التالية، تؤثر مشاهد العنف يف أفالم الكرتون على سلوك 

حيث اجلنس لدى األطفال املتأثرين مبشاهد العنف يف الطفل، هناك اختالف واضح من 
 أفالم الكرتون.

 اثنيا :الدراسات اليت تناولت السلوك العدواين عند األطفال 
 PRACHI BOHRA &VIKAS KUMAR وهدفت دراسة:

 )6()2016( SHARMA 
إىل معرفة أثر العنف االعالمي على مستوى العدوان لدى األطفال، وأجريت هذه الدراسة   

، ومت استخدام مقياس 12-6( طالب ترتاوح أعمارهم ما بني 100على عينه قوامها )
للسلوك العدوان وأيًضا استمارة استبيان، وتؤكد النتائج أن التعرض للعنف االعالمي يؤدي إىل 

السلوك العدواين عند الطفل، وابلتايل فإن العنف االعالمي ليس له أتثري   مستوايت أعلى من
 كبري على العدوان يف هذه الدراسة.

, التعرف على العالقة بني ادمان (7)(2016)سعود بن عابد الشمري وحاولت دراسة :
تكونت  االنرتنت والسلوك العدواين لدى طلبه املرحلة االبتدائية من وجهه نظر أولياء األمور،
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( من أولياء أمور الطلبة يف املرحلة االبتدائية يف مدينة الرايض منهم 628عينه الدراسة من )
( من اإلانث، ومت استخدام املنهج الوصفي ابألسلوبني املسحي 328( من الذكور و )300)

مث واالرتباطي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة للتعرف على السلوكيات العدوانية لدى طلبة 
التأكد من صدقها وثباهتما، وأظهرت النتائج يف الدراسة إىل وجود ارتباط ذات دالة احصائية 
بني أبعاد مقياس االدمان على االنرتنت وأبعاد السلوك العدواين، و أظهرت نتائج الدراسة 
أيًضا إىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية على مقياس ادمان االنرتنت تبًعا لتقديرات 

ياء األمور، كما ظهرت النتائج أن مستوى ادمان الطلبة على االنرتنت جاء بدرجة كبرية أول
على مقياس الدراسة وأبعادها مجيًعا، وأيًضا أن السلوك العدواين لدى الطلبة جاء بدرجة كبرية 
وأن البعدين الثاين )العدوان حنو االخرين ( والبعد األول )العدوان حنو الذات( جاء بدرجة  

 ة  وجاء البعد الثالث )العدوان حنو املمتلكات ( بدرجة متوسطة .كبري 
إىل دراسة بعض املشكالت النفسية وهي  (8)(2016) زاهدة مجيل ابو عيشهوسعت دراسة 

السلوك العدواين، الوحدة النفسية، واألرق النفسي وعالقتها ابستخدام شبكات التواصل 
بني بعض املتغريات كالعمر وعدد ساعات  االجتماعي، وكذلك يهدف إىل حتديد العالقة

استخدام هذه الشبكات يف اليوم وزمن البدء ابستخدام االنرتنت واملستوى التعليمي لألب 
واألم والدخل الشهري وبني ظهور هذه املشكالت النفسية نتيجة الستخدام شبكات التواصل 

، وقد تبني من نتائج البحث االجتماعي، وأخريًا يهدف إىل حتديد العالقة بني هذه املشكالت
( بني ظهور بعض املشكالت 0.05عدم وجود فروق ذات دالله احصائية عند املستوى )

النفسية والسلوك العدواين، الوحدة النفسية،  األرق النفسي وبني استخدام شبكات التواصل 
سنوات،  3ذ االجتماعي ترجع ملتغري العمر أو زمن البدء ابستخدام االنرتنت )منذ سنتني،  من

( بني 0.05سنوات فأكثر ( بينما وجدت فروق دالة احصائًيا عند مستوى ) 4منذ 
متوسطات استجاابت مستخدمات شبكات التواصل االجتماعي على مقياس السلوك 
العدواين وفقا ملتغري عدد ساعات استخدام هذه املواقع يف اليوم ولصاحل عدد الساعات )من 

( بني متوسطات 0.05وق دالة احصائًيا عند مستوى )ساعات (، كما ظهرت فر  4-6
استجاابت مستخدمات شبكات التواصل االجتماعي على مقياسني )السلوك العدواين،  
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الوحدة النفسية،  األرق النفسي ( وفًقا ملتغري املستوى التعليمي لألب ولصاحل متغري املستوى 
لتعليمي لألم ولصاحل متغري املستوى التعليمي املنخفض لألب وكذلك وفقا ملتغري املستوى ا

( بني متوسطات 0.05املنخفض لألم،  ومل توجد فروق دالة احصائًيا عند مستوى )
مستخدمات شبكات التواصل االجتماعي على مقياس )السلوك العدواين،  والوحدة النفسية 

رق النفسي ( ( وفًقا ملتغري الدخل الشهري، فيما وجدت فروق دالة احصائًيا على مقياس )األ
وفًقا ملتغري الدخل الشهري ولصاحل الدخل املنخفض وأخريًا وجدت عالقة ارتباطية موجبة دالة 

 احصائًيا بني السلوك العدواين والوحدة النفسية واألرق النفسي .
إىل التعرف على   MITORFON ET AL(2014)(9)بينما سعت دراسة 

يف العدوان عند األطفال على التلفزيون والفيديو  تعرض األطفال إىل العوامل البيئية املسامهة
وأيًضا يف هذه الدراسة يتم التحقيق هل من املمكن االرتباط بني رؤية العدوان يف وسائل 
االعالم والسلوك العدواين لألطفال احلاضرين خدمات الصحة النفسية املتخصصة لألطفال، 

عاما، وقد 11-7اوح أعمارهم بني ( طفال يرت 47وقامت هذه الدراسة على عينة قوامها )
اعتمدت هذه الدراسة على منهج املسح وقد مت يف هذه الدراسة أيًضا اختيار عشرين طفاًل 
عن عمد ممن يعانون من السلوك العاطفي، وأيًضا قد شارك أولياء األمور يف دراسة نوعية 

عدوان سوء يف تضمنت املقابالت شبة منظمة، وقد وضحت النتائج أن رؤية العديد من ال
احلقيقة أو يف الواقع االفرتاضي غالًبا ما يؤدي إىل العدوان اللفظي وعرضه بشكل متكرر يرتبط 
ارتباًطا وثيًقا بعالقات األقران السيئة، ويري الباحثون يف هذه الدراسة أن املزيج من العوامل 

من ألعاب الفيديو التلفزيون،  الداخلية والبيئية ورؤية العدوان يف احلياة الواقعية له أتثري أكرب 
وأوضحت الدراسة أيًضا انه ال يوجد دليل قاطع على عالقة مباشرة بني العدوان يف وسائل 

 االعالم والعدوان لدى األطفال الذين يعانون من صعوابت سلوكية /عاطفية .
 :التعليق على الدراسات السابقة

تنوعت أهداف الدراسات السابقة فهدفت دراسة  من حيث اهلدف:
ALEKSANDRIA PEREZ GRABOW  ايل فحص الروابط بني العنف

االعالمي والتعرض له والعدوان اجلسدي عند األطفال واملراهقني, كما هدفت دراسة  تسنيم 
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نت عبد احلسيب حممد إىل حتديد بعض املتغريات االجتماعية املرتبة ابستخدام األطفال االنرت 
واأللعاب اإللكرتونية مثل التفاعل االجتماعي واملشاركة االجيابية لألطفال, وحتديد بعض 
املتغريات الصحية النامجة عن استخدام األطفال لألنرتنت واأللعاب اإللكرتونية مثل التوافق 

 Erin L. Romanاحلركي والبصرى و اصابة اجلهاز العصيب, وهدفت دراسة 
CHYCH  وابط بني تعرض األطفال أللعاب الفيديو العنيفة والعدوانية ايل دراسة الر

وأتثريها السلىب عليهم والتحييز العدائي ومراقبة الوالدين لذلك, وهدفت أيًضا دراسة هبة 
املتويل عبد الرمحن ايل التعرف على أتثري األفالم السينمائية املصرية املقدمة يف التلفزيون 

فالم على اجتاهات املراهقني حنو اجلرمية ومقارنه سلوكياهتم والوقوف على مدى أتثري هذه األ
واجتاهاهتم مبشاهدهتم لتلك األفالم, وقد هدفت دراسة مسعودة عربيه ايل معرفة أتثري مشاهد 

 .العنف يف أفالم الكرتون على سلوك الطفل يف املرحلة االبتدائية
 PRACHI BOHRA &VIKAS KUMARفهدفت دراسة 
SHARMA  فة أثر العنف االعالمي على مستوى العدوان لدى األطفال, إىل معر
ايل التعرف على العالقة بني ادمان االنرتنت  سعود بن عابد الشمريوهدفت دراسة  

والسلوك العدواين لدى طلبه املرحلة االبتدائية من وجهه نظر أولياء األمور, كما هدفت دراسة 
ت النفسية هي السلوك العدواين، الوحدة إىل دراسة بعض املشكال زاهدة مجيل ابو عيشه

النفسية،  واألرق النفسي وعالقتها ابستخدام شبكات التواصل االجتماعي، وكذلك يهدف 
إىل حتديد العالقة بني بعض املتغريات كالعمر وعدد ساعات استخدام هذه الشبكات يف اليوم 

والدخل الشهري وبني ظهور وزمن البدء ابستخدام االنرتنت واملستوى التعليمي لألب واألم 
هذه املشكالت النفسية نتيجة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي, وأيًضا هدفت دراسة 

MITORFON ET AL  إىل تعرض األطفال إىل العوامل البيئية املسامهة يف
العدوان عند األطفال على التلفزيون والفيديو وأيًضا يف هذه الدراسة يتم التحقيق هل من 

االرتباط بني رؤية العدوان يف وسائل االعالم والسلوك العدواين لألطفال احلاضرين  املمكن
 خدمات الصحة النفسية املتخصصة لألطفال.
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*اما ابلنسبة للدراسة احلالية فهدفت ايل الكشف عن التعرض للمضامني العنيفة على االنرتنت 
 وعالقتها ابلسلوك العدواين عند االطفال.

استخدمت كل الدراسات السابقة العربية واألجنبية ملستخدمة: من حيث االدوات ا
استمارات استبيان واستمارة حتليل مضمون ومقياس للعنف االعالمي،  كما قامت دراسة 

 مسعودة عربية على املالحظة واملقابلة واالستبيان جلمع بياانت .
 ومقياس السلوك العدواين.*اما ابلنسبة للدراسة احلالية فاستخدمت ادايت استمارة االستبيان 

: توصلت الدراسات السابقة اخلاصة ابلعنف يف االنرتنت ووسائل االعالم  من حيث النتائج
 لعدة نتائج خاصة ساعدت على اختيار موضوع الدراسة احلالية فقد أظهرت دراسة

ALEKSANDRIA PEREZ GRABOW  إىل أه يوجد ارتباط ذات
نواع العنف االعالمي واملعارك اجلسدية والسلوكيات  داللة احصائية بني التعرض جلميع أ

إىل أنه تسنيم عبد احلميد حممد , وأظهرت النتائج يف دراسة   العدوانية بني األطفال واملراهقني
فروق بني األطفال حيث مييل الذكور أللعاب القتال أو تلك اليت حتتوي على نسبة  هناك

ب العنف تزيد األفكار العدوانية ويرجع ذلك ألن عنف أكثر من اإلانث وزايدة التعرض أللعا
ألعاب العنف أو األلعاب اليت هبا حمتوى عنف تزيد من االاثرة الفسيولوجية فتزيد من ضرابت 
القلب وضغط الدم وابلطبع يزيد األمر سوًء مع األطفال الذين لديهم ميول عدوانية, وقد 

ن التعرض أللعاب أب Erin L. Roman CHYCHأسفرت النتائج يف دراسة 
الفيديو العنيفة لألطفال سوف يزيد من العنف يف العامل احلقيقي وتقليد السلوكيات العدوانية 
والعنيفة من ألعاب الفيديو ؛ وأيًضا اعتقد اآلابء أن ردود فعل األطفال السلبية انجتة عن 

الف مزاج الطفل تعرضهم أللعاب الفيديو العنيفة، وأيًضا أن ردود فعل األطفال ختتلف ابخت
وقت املشاهدة واللعب للفيديو، وقد توصلت الدراسة إىل أن اآلابء مييلون لوضع قيود على 

هبة احملتوى الذى يتعرض له الطفل من ألعاب الفيديو العنيفة, وقد أظهرت النتائج يف دراسة 
جلرمية تتمثل ( من أفراد العينة يروا أن أعمال العنف وا%48.8إىل نسبة ) املتويل عبد الرمحن

( يروا أن اعمال العنف ابستخدام %46.8يف جرائم القتل ليأيت يف الرتتيب األول، ونسبة )
إىل إنه  مسعودة عربيهاآلالت احلادة وأسلحة بيضاء أييت يف الرتتيب الثاين, وتوصلت دراسة 
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تؤثر مشاهد العنف يف افالم الكرتون على سلوك الطفل، هناك اختالف واضح من حيث 
 نس لدى األطفال املتأثرين مبشاهد العنف يف أفالم الكرتون,اجل

 PRACHI BOHRA &VIKAS KUMARلقد توصلت دراسة 
SHARMA  إىل أن التعرض للعنف االعالمي يؤدي إىل مستوايت أعلى من السلوك

العدواين عند الطفل، وابلتايل فإن العنف االعالمي ليس له أتثري كبري على العدوان يف هذه 
وجود ارتباط ذات دالة احصائية سعود بن عابد الشمري ايل  اسة, بينما توصلت دراسة الدر 

بني أبعاد مقياس االدمان على االنرتنت وأبعاد السلوك العدواين، و أظهرت نتائج الدراسة 
أيًضا إىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية على مقياس ادمان االنرتنت تبًعا لتقديرات 

ايل وجود فروق دالة احصائًيا عند  زاهدة مجيل ابو عيشهوأسفرت دراسة  أولياء األمور,
( بني متوسطات استجاابت مستخدمات شبكات التواصل االجتماعي على 0.05مستوى )

مقياس السلوك العدواين وفقا ملتغري عدد ساعات استخدام هذه املواقع يف اليوم ولصاحل عدد 
( بني 0.05وق دالة احصائًيا عند مستوى )ساعات ( كما ظهرت فر  6-4الساعات )من 

متوسطات استجاابت مستخدمات شبكات التواصل االجتماعي على مقياسني )السلوك 
العدواين،  الوحدة النفسية،  األرق النفسي ( وفًقا ملتغري املستوى التعليمي لألب ولصاحل متغري 

التعليمي لألم ولصاحل متغري املستوى التعليمي املنخفض لألب وكذلك وفًقا ملتغري املستوى 
إىل  MITORFON ET ALاملستوى املنخفض لألم, وتوصلت النتائج يف دراسة 

أن رؤية العديد من العدوان سوء يف احلقيقة أو يف الواقع االفرتاضي غالًبا ما يؤدي إىل العدوان 
ى الباحثون يف اللفظي وعرضه بشكل متكرر يرتبط ارتباًطا وثيًقا بعالقات األقران السيئة، وير 

هذه الدراسة أن املزيج من العوامل الداخلية والبيئية ورؤية العدوان يف احلياة الواقعية له أتثري 
أكرب من ألعاب الفيديو التلفزيون،  وأوضحت الدراسة أيًضا أنه ال يوجد دليل قاطع على 

يعانون من  عالقة مباشرة بني العدوان يف وسائل االعالم والعدوان لدى األطفال الذين
 صعوابت سلوكية /عاطفية .

*اما ابلنسبة للدراسة احلالية فقد توصلت النتائج اىل إيل وجود عالقة طردية متوسطة القوة، 
أي كلما زادت مشاهدة األطفال ملشاهد األكشن يف األلعاب االلكرتونية كلما زاد السلوك 
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كلما زادت مشاهدة األطفال   العدواين لديهم والعكس ابلعكس, وإيل عالقة طردية قوية أي
 لألنرتنت كلما زاد تقليدهم للسلوك العدواين لديهم والعكس ابلعكس.

 االستفادة من الدراسات السابقة:
االطالع على الرتاث العلمي املرتبط مبوضوع الدراسة مكن الباحثة من االستفادة العلمية يف 

 عدة نقاط ميكن امجاهلا يف :
  الدراسة بطريقة علمية صحيحة.بلورة وصياغة مشكلة 
  حتديد اهداف الدراسة وتساؤالهتا وحتديد منهج الدراسة واألدوات املالئمة ملوضوع

 الدراسة.
  ساعدت الباحثة أيًضا يف تصميم استمارة االستبيان ابلشكل الذي حيقق أهداف

 الدراسة.
 ادر واملراجع إثراء اإلطار النظري واملعريف للدراسة احلالية من خالل التعرف املص

 العلمية اليت ختدم الدراسة احلالية وتعزز من قوهتا.
 أهداف الدراسة

 تسعي الدراسة الراهنة إيل عدة أهداف وهي:
  الكشف عن التعرض للمضامني العنيفة على االنرتنت وعالقتها ابلسلوك

 العدواين عند االطفال.
 .التعرف على  احملتوى العنيف املشاهد على االنرتنت 
 ظاهر السلوك العدواين لدى االطفال.رصد م 
 .التعرف على عوامل جذب االنرتنت لألطفال 
  الكشف عن عالقة الرتدد على املواقع اليت حتمل مضامني عنيفة على

االنرتنت واكتساب السلوك العنيف مع اصدقائه يف املدرسة او اقرابئه او 
 اخواته .

  اهم املظاهر السلوكية العدوانية اليت يكتسبها الطفل من خالل تعرضه ملواقع
 االنرتنت . 
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  .التعرف على مدى أتثري مواقع االنرتنت على قيم واجتاهات وميول االطفال 
   

 تساؤالت الدراسة:
 بناءُ على مشكلة الدراسة وأهدافها تسعى هذه الدراسة لإلجابة على تساؤل رئيس وهو: 

هل هناك عالقة بني املضامني العنيفة عرب االنرتنت والسلوك العدواين لديهم؟ وينبثق من هذا  
 التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية, واليت ميكن صياغتها على النحو التايل:

  ما هي أشكال العنف اليت يتعرض هلا األطفال عرب االنرتنت؟ 
 فال من متابعة املضامني العنيفة عرب االنرتنت ما أمناط السلوك العدواين اليت اكتسبها األط

 ومدى أتثريها يف سلوك األطفال؟
  هل يتأثر السلوك العدواين لألطفال بعدد الساعات اليت جيلسون فيه على األجهزة

 اإللكرتونية؟
  ما هي عادات استخدام األطفال لألنرتنت وفًقا ملتغري اجلنس؟ 
 نظر األطفال ؟ ما هي مظاهر العنف يف االنرتنت من وجهة 
  إىل أي مدى خيتلف األطفال يف سلوكهم العدواين وفًقا ألولوية االنرتنت 

 بني اهتماماهتم؟ 
  إىل أي مدى خيتلف السلوك العدواين لألطفال وفًقا ملا يشاهدونه من برامج عنف على

 االنرتنت وصور عنف عرب مواقع االنرتنت ؟
 اثمنًا: فروض الدراسة:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اخلصائص الدميوغرافية للمبحوثني  الفرض األول :
 وكثافة التعرض حملتوى العنف على االنرتنت. 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اخلصائص الدميوغرافية والعنف لدى  الفرض الثاين :
 األطفال عينة الدراسة .

  :اخلصائص الدميوغرافية والسلوك توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الفرض الثالث
 .العدواين لدى األطفال عينة الدراسة
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 :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني املشاهد احلربية ومشاهد  الفرض الرابع
 األكشن يف األلعاب اإللكرتونية وكل من العنف والسلوك العدواين لدى األطفال. 

 اللة إحصائية بني تقليد املبحوثني للمشاهد  : توجد عالقة ارتباطية ذات دالفرض اخلامس
 على االنرتنت وكل من العنف والسلوك العدواين لدى األطفال.

  :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني الشعور ابخلوف أثناء الفرض السادس
 مشاهدة صور ومشاهد العنف لدى األطفال وكل من العنف والسلوك العدواين لديهم.

 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني تطبيق ما يشاهده  ابع:الفرض الس
 األطفال من قتال وضرب شتم وسب وكل من العنف والسلوك العدواين لديهم.

 نوع الدراسة :
تندرج هذه الدراسة حتت البحوث الوصفية اليت تتجه ايل دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة 

جمموعة من األحداث واألوضاع؛ حيث تسعى الدراسة احلالية إىل رصد ظاهرة أو موقف ما أو 
 .-عينة الدراسة–ومعرفة أثر احملتوى العنيف على االنرتنت على السلوك العدواين لألطفال 

 منهج الدراسة:
هو املنهج الوصفي التحليلي فالوصف حياول أن يصور ويوثق الظروف أو االجتاهات احلالية, 

ف ما هو موجود يف هذه اآلونة والتعرف على خمتلف ما يدور حول هذه وهذا يعين ان نوص
الدراسة، أما التحليلي فهو حياول وصف وشرح هذا األمر , وهذا املنهج يتضمن عادة فحص 
املتغريات وذلك الختيار فروض الدراسة وتسمح النتائج بفحص العالقات املتداخلة بني هذه 

 سريية, وطبيعة دراستنا تتالءم مع املنهج املختار.املتغريات , وتعطينا استنتاجات تف
 جمتمع الدراسة امليدانية وعينتها:

  اجملتمع اجلغرايف: سوف جترى الدراسة ابملدارس االبتدائية جبمهورية مصر العربية
 مبحافظة الفيوم .

 ( طفل ابملرحلة االبتدائية يف املراحل 300وتتناول الدراسة امليدانية: عينه قوامها )
( سنوات واملقيدين ابملدارس احلكومية واملدارس اخلاصة، ولقد مت 12-9العمرية من )

اختيار العينة ابلطريقة العشوائية لعنيه الدراسة, ولقد مت تطبيق الدراسة يف الفرتة من 
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ومت اختيار املرحلة العمرية كوهنا من أكثر املراحل  30/9/2020: 1/7/2020
 العمرية ارتباًطا ابإلنرتنت .

 أدوات مجع البياانت
استمارة استبيان وأيًضا مقياس للسلوك العدواين لدى  اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على

 .-عينة الدراسة–األطفال 
 إجراءات الصدق والثبات

ستبانة يف صورهتا األوىل على جمموعة من احملكمني, مت عرض اال اختبار الصدق: -1
, ومت أخذ آراء احملكمني بعني االعتبار حول  (10)املتخصصني يف جمال االعالم وعلم النفس

مدى مناسبة العبارة للمحور الذي وضعت فيه, وقد مت اجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف 
 اسبة واملكررة واليت هلا أكثر من معين.ضوء ما مت اقرتاحه, واستبعاد العبارات الغري من

يقصد به مدي ثبات نتائج التحليل مهما اختلفت األماكن واألزمنة : اختبار الثبات -2
واألشخاص, ويف هذا السياق قامت الباحثة ابختبار ثبات استمارة االستبيان ومقياس السلوك 

% 10( ابلتطبيق على Test Retestلذلك قامت الباحثة إبعادة اختبار بعدى )العدواين 
لثبات على 30من قيمة العينة وعددهم ) (مفردة من أفراد العينة يف املدراس الستحالة تطبيق ا

العينة ككل, وذلك بعد مخسة عشر يوًما من اجابتهم على االستمارة واملقياس األول وقبل 
ث متذكرين مرور شهر من اجراء التطبيق األول , واهلدف من ذلك أن ال يكون املبحو 

إلجابتهم األويل أو اكتسبوا خربات جديدة أو حلت لديهم مواقف جديدة جتاه موضوع 
الدراسة, ومبقارنه النتائج اليت أسفر عنها االختبار ابلنتائج األولية "حبساب معامل االرتباط 

وهو ما اعتربهتا الباحثة درجة مقبولة لثبات %, 95بريسون " بلغ معامل االرتباط بينهما 
 اسئلة االستبيان واملقياس , ويشري إىل صالحيتها للتطبيق.

 نظرية الغرس الثقايف : مدخل إىل
تعترب نظرية الغرس تصوًرا تطبيقًيا لألفكار اخلاصة بعمليات بناء املعىن وتشكيل احلقائق    

االجتماعية والتعلم من خالل املالحظة واألدوار اليت تقوم هبا وسائل االعالم يف هذه 
االت؛ حيث تؤكد الفكرة العامة اليت جتمع حوهلا النظرايت األخرى املعنية ابجملال االعالمي اجمل
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وهى قدرة وسائل االعالم يف التأثري على معرفة األفراد وادراكهم للعوامل احمليطة هبم خصوصا 
 لألفراد اللذين يتعرضون إىل هذه الوسائل بكثافة كبرية .

ولذلك تربط هذه النظرية بني كثافة التعرض ومشاهدة التلفزيون بصفه خاصة واكتساب    
املعاين واألفكار واملعتقدات والصور الرمزية حول العامل الذى تقدمه وسائل االعالم بعيًدا عن 
العامل الواقعي، وترى هذه النظرية أن مشاهدة التلفزيون تقود إىل تبىن اعتقاًدا حول طبيعة 

عامل وتؤكد الصور النمطية ووجهه النظر املنتقاة اليت يتم وضعها يف االخبار واألعمال ال
 .التلفزيونية

 
 :مصطلحات الدراسة، ومفاهيمها اإلجرائية

 :violenceعنف-
لغة: عرفة ابن منظور يف لسان العرب أبنه اخلرق ابألمر وقلة الرفقة به وهو ضد الرفق عنف به 

نيًفا اذا مل يكن رفيًقا يف أمره. واعتنف الشي كرهه والتعنيف: التعيري وعليه و عنافه وعنفه تع
لتقريع  واللوم،  ويف احلديث :"اذا زنت أمة احدكم فليجلدها وال يعنفها " التعنيف : التوبيخ وا

 .(11)واللوم
أما اصطالًحا جاء يف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية أن العنف هو تعبري صارم عن 

ويعرب العنف عن القوة الظاهرة حني تتخذ اسلواًب فيزيقًيا) الضرب أو احلبس أو االعدام ( القوة 
أو أيخذ صورة الضغط االجتماعي وتعتمد مشروعيته على اعرتاف اجملتمع به اليت متارس 

 ."(12)إلجبار فرد أو مجاعة على القيم بعمل أو اعمال حمددة يريدها فرد أو مجاعة اخرى
ة العلمية إىل أن العنف هو كل ما ميارس من طرف فرد أو مجاعة ضد اآلخرين وتشري املوسوع

 .عن طريق التعنيف قواًل أو فعاًل وهو فعل عنيف جيسد القوة املادية أو املعنوية
كما عرفته منظمة الصحة العاملية أبنه االستعمال املعتمد للقوة املادية أو القدرة سواء ابلتهديد 

هلا من قبل الشخص ضد نفسه أو ضد شخص اخر أو ضد جمموعة أو  أو االستعمال الفعلي
جمتمع حبيث يؤدى إىل حدوث أو رجحان احتمال حدوث اصابة أو موت أو اصابة 

 (.13)نفسيا
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املقصود ابلعنف يف هذه الدراسة هو احملتوي العنيف الذي يبث عرب شبكة األنرتنت اجرائيا: 
 سواء كانت مشاهدة او مسموعة او مقروءة.

( وهى تتكون من internetيعود اصل كلمة انرتنت إىل الكلمة االجنليزية)االنرتنت: 
(وتعىن شبكة وعلية تكون الرتمجة احلرفية لألنرتنت : net( وتعىن بني و) interمقطعني)

 .(14) الشبكة البينية
اما التعريف اللغوي فقد تعدت التعريفات حسب توجهات واختصاصات الباحثني وذلك 

 الشبكة وتعدد جوانبها وتنوع استخداماهتا. لتشعب
إن االنرتنت هو عبارة عن شبكة عاملية من شبكات االتصال املرتبطة بعضها البعض وتربط  

أجهزة اهلاتف و أجهزة الكمبيوتر عرب اخلط اهلاتفي وعرب هذا اجلهاز يستطيع املستخدم أن 
 (.15)يرسل ما يشاء من معلومات ويستقبل ما يريد

املوسوعة االعالمية االنرتنت أبهنا شبكة عمالقة متثل احلاضر واملستقبل مًعا وختتصر  وتعرف 
الزمن وتنشر العلم والثقافة واملعلومات و األفكار واآلراء و االخبار وتشارك يف إعادة صياغة 

حياة االنسان وحياة اجملتمع بل وحياة اجملتمعات ودول أبسرها وهى تتيح ألجهزة الكمبيوتر يف 
مجيع أحناء العامل االتصال ببعضها من اجل تبادل املعلومات واملشاركة يف صنعها أيًضا وبذلك 
اصبحت شبكة االنرتنت انفذه عريضة تطل على العامل عرب شاشة الكمبيوتر وال تتوقف عن 

العمل، االنرتنت انفذه عريضة تطل على العامل عرب شاشة الكمبيوتر وال تتوقف عن 
 (.16)العمل

املقصود ابألنرتنت يف هذه الدراسة انه جمموعة من الشبكات املتصلة مع بعضها اجرائيًا: 
البعض, واليت إبمكاهنا ان تضم العديد من احلواسيب وتسمح بتبادل املعلومات بنينها, وتوفر 

 ملستخدميها خدمات خمتلفة عن غريها من الوسائل االعالمية االخرى. 
من عدا الرجل والفرس وغريه يعدو عدًوا وعدواان وتعداه  لغة هو    السلوك العدواين:

وعدوي : يقصد به التجاور وجماوزة الشي الذى غريه الظلم وجتاوز احلد )وعًدا( عليه عدًوا 
وعداء )ظلمة وجتاوز احد( واعتدى عليه يعين )ظلمة( ومنه عدا بنو فالن على بىن فالن اي 

 .(17)ظلموهم
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التعريفات اليت تناولت تعريف السلوك العدواين وذلك لتناوله يف  أما اصطالًحا فقد تعددت   
( أن العدوانية هي واحدة من 1959)FREUD جماالت متعددة ومنها، يرى فرويد 

 .(18)الغرائز اليت ميكن أن تتجه ضد العامل أو ضد الذات
ل نتيجة املقصود ابلسلوك العدواين يف هذه الدراسة ان السلوك يظهر علي الطف اجرائيًا:

 تعرضه حملتوي االنرتنت العنيف واأللعاب العنيفة.
تعترب تلك املدة اليت بني املرحلة اجلنسية والبلوغ ويطلق لفظ طفل  : وعند علماء النفسالطفل

على املرحلة اليت تبدأ من امليل حىت النضج اجلنسي أو املراهقة أو هي املدة اليت يقضيها 
لغ مبلغ الناجحني ويعتمد على نفسه يف تدبري شؤون حياته الصغري يف النمو والرتقي حىت يب

وأتمني حاجاته، البيولوجية والنفسية والطفل يعتمد كل االعتماد على الوالدين يف أتمني 
 .(19)بقائه

املقصود ابلطفل يف هذه الدراسة هو الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة ويرتاوح عمره اجرائيًا: 
 (سنه.12-9ما بني )
 ق االحصائي للوسائل االحصائية املستخدمة يف البحث:الصد

بعد االنتهاء من مجع بياانت الدراسة، قامت الباحثة برتميز البياانت وإدخاهلا إىل احلاسب  
اآليل، مث معاجلتها وحتليلها واستخراج النتائج اإلحصائية وذلك ابستخدام برانمج "احلزمة 

 SPSS" (Statistical Package for Socialاإلحصائية للعلوم االجتماعية "
Science) . وبناء على تنوعت املتغريات اإلحصائية بني متغريات امسيةNominal ،

، وقامت الباحثة بتطبيق املعامالت Scale، ومتغريات وزنية Ordinalومتغريات ترتيبية 
ختبارات وذلك من خالل استخدام االاإلحصائية اليت تالئم كل متغري من هذه املتغريات 

 واملعاجلات اإلحصائية التالية:
 .Percentوالنسب املئوية  Frequency.التكرارات البسيطة  -
 .Std. Deviation. واالحنراف املعياري Meanاملتوسط احلسايب  -
لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بني متغريين  (Chi Square Test) 2اختبار كا -

 .(Nominal)من املتغريات االمسية 
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لقياس شدة العالقة يف حالة  (Contingency Coefficient)امل التوافق مع -
، وهو يقيس شدة العالقة بني متغريين امسيني يف جدول أكثر من 2ثبوهتا يف اختبار كا

2×2.. 
، وهو يقيس شدة 2لقياس شدة العالقة يف حالة ثبوهتا يف اختبار كا (Phi)معامل فاي  -

  .2×2دول العالقة بني متغريين امسيني يف ج
مستقلتني  عينتني متوسطي ملقارنة (Independent Samples T Test)اختبار  -

 .(T- Test)واملعروف اختصارا ابختبار "ت" أو 
واملعروف اختصارا  (One Way ANOVA)اختبار حتليل التباين يف اجتاه واحد  -

ANOVA.وذلك لقياس الفروق بني املتوسطات بني أكثر من جمموعتني ، 
لدراسة شدة  (Pearson correlation coefficient)معامل ارتباط بريسون  -

 واجتاه العالقة االرتباطية بني متغريين من مستوي املسافة أو النسبة.
، ومتوسطة إذا  0.300وقد اعتربت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة املعامل أقل من   -

 .0.600، وقوية إذا كانت أكثر من 0.600:  0.300كانت ما بني 
 :نتائج الدراسة امليدانية

 عرض وحتليل البياانت امليدانية املتعلقة ابلبياانت الشخصية
 ( :ميثل توزيع افراد العينة حسب اجلنس 1جدول رقم )                 

 % ك املتغري
 53.67 161 ذكر
 46.33 139 أنثى

 100.00 300 اجملموع
يتضح من اجلدول أعاله أن أفراد العينة يتوزعون بني الذكور واإلانث وهذا يشري إىل أن 
استخدام االنرتنت ال يقتصر على فئة معينه فقط يف اجملتمع  ذكور أو إانث ، وإمنا يستخدم 
من طرف كال اجلنسني، مما يؤكد على أمهية هذه الوسيلة يف حياة األطفال اليومية واليت حتقق 
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لتسلية والرتفيه واشباع حاجاهتم ورغباهتم واهدافهم واليت ال ميكن حتقيقها من خالل وسيلة هلم ا
اعالمية اخري  من خالل ما توفره من برامج ومواقع وأعاب هامة ابلنسبة هلم وتفتح هلم 
ممارسة ما يرغبون فيه، لكن جيب االشارة إىل إنه هناك تفاوت يف النسبة لصاحل الذكور حيث 

(، وهذا راجع %46.33( بينما وصلت نسبة اإلانث ايل )%53.67بة الذكور )بلغت نس
 إىل طبيعة الدراسة حيث أن الذكور هم الذين مييلون أكثر إىل العنف واملواقع العنيفة .
عرض وحتليل البياانت امليدانية املتعلقة بتأثر األطفال مبشاهد العنف على مواقع 

 االنرتنت:
 (: ميثل توزيع افراد العينة على حسب الدخول لشبكة االنرتنت 2جدول رقم )              

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب % ك التعرض لشبكة االنرتنت 
 85.33 256 دائماً 

2.8167 0.47308 
 11.00 33 أحياانً 
 3.67 11 اندرا

 100.00 300 اجملموع
متثل النتائج االحصائية دخول األطفال إىل شبكة االنرتنت حيث قدرت أعلى نسبة 

%( لألطفال الذين يشاهدون االنرتنت بشكل دائم، وتنخفض النسبة ايل 85.33)
%( لألطفال الذين يشاهدون االنرتنت أحيااًن، مث بعد ذلك تنخفض النسبة أكثر 11.00)

(.، تفسر هذه النتائج االحصائية بتفضيل األطفال %3.67ايل اندًرا حيث تصل النسبة إىل )
ملواقع االنرتنت بشكل دائم ملا يدل على حبهم واهتمامهم هبا حيث توفر لألطفال التنقل من 

 موقع إىل اخر ومن لعبة ايل لعبة بدون قيود.  
(: ميثل توزيع افراد العينة على حسب املدة الزمنية اليت تقضيها يف متابعه 3جدول رقم)

 النرتنت خالل اليوما
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب % ك  املدة الزمنية اليت يقضيها املبحوث

 1.01302 3.3567 10.00 30 ساعة
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 9.67 29 ساعتني
 15.00 45 ثالث ساعات
 65.33 196 أكثر من ذلك

 100.00 300 اجملموع
املرتبة األوىل لالستخدام من يستخدموا يتضح من خالل بياانت اجلدول أعاله إنه جاء يف 

(، يف حني جاء يف املرتبة الثانية من يستخدموا ثالث %65.33أكثر من ذلك بنسبة )
( مث بعد ذلك جاء يف املرتبة الثالثة من يستخدموا ساعة %15.00ساعات يف اليوم بنسبة )

موا ساعتني يف اليوم (، يف حني جاء يف املرتبة الرابعة من يستخد%10.00يف اليوم بنسبة )
( وتوضح هذه االرقام تدل على أن االنرتنت اصبحت أتخذ احليز الكبري يف %9.67بنسبة )

حياة األطفال ملا يتميز به من جاذبية لألطفال وما توفره عموًما الشبكة ملستخدميها وابلرغم 
 من أمهية االنرتنت إال إنه ال ميكن غض البصر على أتثرياهتا السلبية.

 
 
 
 
 
 

 (: ميثل توزيع افراد العينة على حسب مقياس كثافة التعرض لألنرتنت  4جدول رقم)
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب % ك  مقياس كثافة التعرض

 4.00 12 منخفض
 19.67 59 متوسط 0.53015 2.7233

 76.33 229 مرتفع
   100.00 300 اجملموع
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اجاابت أفراد العينة حول التعرض لإلنرتنت والتصفح له يتضح من اجلدول أعاله ومن خالل 
( من جمموع أفراد العينة مرتفع يف التعرض لإلنرتنت %76.33يتضح ما يلى : أن ما نسبته )

( منخفض، %4.00( متوسط مث بعد ذلك ما نسبته )%19.67مث يليها ما نسبته )
لإلنرتنت واملقدر ب وبتفحص املتوسط احلسايب إلجاابت أفراد العينة حول التعرض 

 ( يتضح2.7233)
أن التعرض ألفراد العينة مرتفع  ويتضح أيًضا أن األطفال تنجذب إىل االنرتنت بشكل كبري 
وإىل املواقع االلكرتونية؛ حيث أنه من خالل تلك األرقام يتضح أن الطفل يقضى معظم 

حيث يستهوي األطفال  الوقت أمام شاشات االجهزة االلكرتونية وأمام الشبكة العنكبوتية، 
الدخول على تلك املواقع اإللكرتونية لكى تكتشف كل ما هو جديد وذلك سواء ابالجنذاب 
هلا لوقت طويل أو هبدف االكتشاف أو هبدف الفضول للتعرف على مثاًل لعبة جديده أو 
فيديو جديد يريد أن يشاهده وكل ذلك ابلطبع يؤثر ابلسلب على شخصية الطفل ويؤثر على 

لوكياته من خالل ما يتعرض له على مواقع االنرتنت اليت يف اغلب األوقات تؤدى إىل ادمان س
الطفل لإلنرتنت وتؤثر على صحته ابلسلب وميكن من خالل تعرضه فرتات طويله لإلنرتنت 
أن تؤدي إبهناء حياته من خالل لعبة أو من خالل التعرض ملشاكل صحية بسبب كثره الوقت 

 النرتنت .الذي يقضه على ا
 
 

عرض وحتليل البياانت املتعلقة ابلتعرض ملشاهد العنف عرب شبكة االنرتنت والسلوك 
 العدواين عند األطفال 

 ( : يتمثل يف اليات تعرض األطفال ملشاهد العنف5جدول رقم )
  التعرض ملشاهد العنف

املتوسط  أبداً  اندراً  أحياانً  كثرياً  دائماً 
 احلسايب

االحنراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

تقوم بتبادل صور و فيديوهات و لقطات 
وحىت تعليقات عنيفة مع اصدقائك عرب 

 االنرتنت 
51 17.00 70 23.33 98 32.67 45 15.00 36 12.00 3.1833 1.23076 

اهدة مقاطع الفيديو العنيفة تفضل مش
 املعروضة على االنرتنت 

53 17.67 75 25.00 56 18.67 60 20.00 56 18.67 3.0300 1.38159 
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دة العنف يف االنرتنت تدافعك إىل هل مشاه
 1.24625 2.9267 15.33 46 24.00 72 24.67 74 24.67 74 11.33 34 السلوك العدواين مع زمالئك يف املدرسة 

 1.16084 2.7167 16.33 49 28.33 85 30.67 92 16.67 50 8.00 24 شاهد عنف عرب شبكة االنرتنتتشاهد م

انت تشاهد مشاهد العنف يف تشعر و 
 اليوتيوب ابلرغبة يف االنتقام من هؤالء االشرار 

30 10.00 63 21.00 71 23.67 42 14.00 94 31.33 2.6433 1.37200 

تتلقى مضامني عنف عرب صفحتك تشاهد و 
 1.27619 2.4900 30.33 91 20.67 62 26.67 80 14.33 43 8.00 24 على الفيس بوك 

تتعرض ملشاهد خمتلفة ومتنوعة من العنف  
 1.21741 2.3867 31.00 93 23.67 71 27.67 83 11.00 33 6.67 20 كالقتل واجلرح والتعذيب والتحرش الفظي

 1.22835 2.3867 30.67 92 26.67 80 22.00 66 14.67 44 6.00 18 ضامني عنف عرب موقع اليوتيوب تشاهد م
تشاهد عرب االنرتنت صور وفيديوهات 

 1.24685 2.3567 34.33 103 21.00 63 25.67 77 12.67 38 6.33 19 للجرحى واملوتى 

تشاهد مضامني العنف عرب االنرتنت من اجل 
 1.07715 1.7833 55.67 167 23.00 69 11.33 34 7.33 22 2.67 8 التسلية وقضاء وقت الفراغ 

من خالل النتائج االحصائية املبينة يف اجلدول ميكن ترتيب اجتاهات افراد العينة حنو آليات 
حسب درجة استخدامها وذلك بناًء  التعرض ملشاهد العنف عرب شبكة االنرتنت ترتيًبا تنازلًيا

 على متوسط درجات اإلجاابت كما يلي :
تقوم بتبادل صور و فيديوهات و لقطات وحىت تعليقات عنيفة مع  جاءت العبارة اخلاصة ب"

اصدقائك عرب االنرتنت" يف الرتتيب األول من حيث درجة تواجدها وذلك من وجهه نظر 
( درجه وابحنراف معياري 3.1833الجابة قيمة )أفراد العينة، حيث بلغ متوسط درجة ا

تفضل مشاهدة مقاطع الفيديو  ( درجه، يف حني جاءت العبارة اخلاصة ب"1.23076)
العنيفة املعروضة على االنرتنت" يف الرتتيب الثاين من حيث درجة تواجدها من وجهه نظر 

وابحنراف معياري ( درجة 3.0300أفراد العينة حيث بلغ متوسط  درجة االجاابت قيمة )
 ( درجة.1.38159)

هل مشاهدة العنف يف االنرتنت تدافعك إىل السلوك  مث جاءت بعد ذلك العبارة اخلاصة ب"
العدواين مع زمالئك يف املدرسة" يف الرتتيب الثالث من حيث درجة تواجدها من نظر أفراد 

راف املعياري ( درجة وابالحن2.9267العينة حيث بلغ متوسط  درجة االجاابت قيمة )
تشاهد مشاهد عنف عرب شبكة  ( درجة، يف حني جاءت العبارة اخلاصة ب"1.24625)
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االنرتنت" يف الرتتيب الرابع من حيث درجة تواجدها من وجهه نظر أفراد العينة حيث بلغ 
 ( درجة.1.16084( درجة وابحنراف معياري )2.7167متوسط درجة االجاابت قيمة )

تشعر وانت تشاهد مشاهد العنف يف اليوتيوب ابلرغبة يف االنتقام  ب" وجاءت العبارة اخلاصة
من هؤالء االشرار" يف الرتتيب اخلامس من حيث درجة تواجدها من وجهه نظر أفراد العينة 

( درجة وابحنراف معياري 2.6433حيث بلغ متوسط  درجة االجاابت قيمة )
 ( درجة.1.37200)

تشاهد وتتلقى مضامني عنف عرب صفحتك على  ب"مث جاءت بعد ذلك العبارة اخلاصة 
الفيس بوك" يف الرتتيب السادس من حيث درجة تواجدها من وجهه نظر أفراد العينة حيث 

( 1.27619( درجة وابحنراف معياري )2.4900بلغ متوسط درجة االجاابت قيمة )
وعة من تتعرض ملشاهد خمتلفة ومتن درجة، يف حني جاءت بعد ذلك العبارة اخلاصة ب"

العنف كالقتل واجلرح والتعذيب والتحرش الفظي" يف الرتتيب السابع من حيث درجة تواجدها 
( درجة 2.3867من وجهه نظر أفراد العينة حيث بلغ متوسط درجة اجاابت قيمة )

تشاهد  ( درجة، وجاءت بعد ذلك العبارة اخلاصة ب"1.21741وابحنراف معياري )
ب" يف الرتتيب الثامن من حيث درجة تواجدها وذلك من مضامني عنف عرب موقع اليوتيو 

( درجة وابحنراف 2.3867وجهه نظر أفراد العينة  حيث بلغ متوسط درجة االجابة قيمة )
 ( درجة.1.22835معياري )

تشاهد عرب االنرتنت صور وفيديوهات للجرحى  مث بعد ذلك جاءت العبارة اخلاصة ب"
ث درجة تواجدها وذلك من وجهه نظر أفراد العينة حيث واملوتى" يف الرتتيب التاسع من حي
( درجة، 1.24685( درجة وابحنراف معياري )2.3567بلغ متوسط درجة االجابة قيمة )

تشاهد مضامني العنف عرب االنرتنت من أجل  يف حني جاء بعد ذلك العبارة اخلاصة ب"
واجدها وذلك من وجهه نظر التسلية وقضاء وقت الفراغ" يف الرتتيب العاشر من حيث درجة ت

( درجة وابحنراف معياري 1.7833أفراد العينة حيث بلغ متوسط  درجة االجابة قيمة )
(1.07715.) 

 ( يتمثل يف مقياس العنف لدى األطفال من خالل التعرض للعنف 6جدول رقم )      
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االحنراف  املتوسط احلسايب  % ك مقياس العنف لدى املبحوثني
 املعياري

 46.33 139 منخفض

 48.33 145 متوسط 0.59138 1.5900
 5.33 16 مرتفع
 100.00 300 اجملموع

  
( متوسط  %48.33من خالل البياانت واالحصائًيات يف اجلدول أعاله يتضح أن ما نسبته )

( ، مث بعد ذلك يرتفع العنف %46.33يف حني ينخفض العنف عند أفراد العينة بنسبة )
( وابلرجوع إىل  املتوسط احلسايب يتضح ان العنف عند األطفال يف %5.33نسبة)عند 

( و جيب احلذر من قبل أولياء األمور ألنه لو 1.5900املستوى  املتوسط  والذي نسبته )
 تركنا االمر سوف يزيد معهم.

 
 نتائج اختبار الفروض

ة ومشاهد األكشن يف توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني املشاهد احلربي-
 . االلعاب االلكرتونية وكل من العنف والسلوك العدواين لدى األطفال

يف األلعاب اإللكرتونية وبني السلوك  األكشن(: ميثل العالقة بني مشاهد 7جدول رقم )
 العدواين والعنف لدي األطفال.

 املشاهد احلربية ومشاهد األكشن يف االلعاب االلكرتونية  
 العدد مستوى الداللة االرتباط بريسونمعامل 

 300 0.000 0.206 العنف لدى األطفال
السلوك العدواين لدى 

 األطفال 
0.182 0.002 300 
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 تشري بياانت اجلدول السابق إىل االيت: 
وجود عالقة دالة احصائًيا بني املشاهد احلربية ومشاهد األكشن يف األلعاب اإللكرتونية  -

( وعند مستوى 0.206األطفال، حيث بلغ معامل االرتباط بريسون ) ومستوى العنف لدى
(، وهي عالقة طردية قوية، أي كلما زادت مشاهدة األطفال ملشاهد 0.000معنوية )

 األكشن يف األلعاب اإللكرتونية كلما زاد مستوى العنف لديهم والعكس ابلعكس.
د األكشن يف األلعاب اإللكرتونية وجود عالقة دالة احصائًيا بني املشاهد احلربية ومشاه -

( 0.182والسلوك العدواين لدى األطفال عينة الدراسة، حيث بلغ معامل االرتباط بريسون )
(، وهي عالقة طردية متوسطة القوة، أي كلما زادت مشاهدة 0.002وعند مستوى معنوية )

اين لديهم والعكس األطفال ملشاهد األكشن يف االلعاب االلكرتونية كلما زاد السلوك العدو 
 ابلعكس.

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني تقليد املبحوثني للمشاهد  على االنرتنت 
 .ن العنف والسلوك العدواين لدى األطفالوكل م

 
 

 تقليد املبحوثني للمشاهد  على االنرتنت (  ميثل8جدول رقم)                

 االنرتنتتقليد املبحوثني للمشاهد  على   

 العدد مستوى الداللة معامل االرتباط بريسون
 300 0.000 0.703 العنف لدى األطفال

السلوك العدواين لدى 
 األطفال 

0.208 0.000 300 

 تشري بياانت اجلدول السابق إىل االيت:
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ومستوى العنف   تقليد املبحوثني للمشاهد  على االنرتنت وجود عالقة دالة احصائياً بني-
( وعند مستوى معنوية 0.703لدى األطفال، حيث بلغ معامل االرتباط بريسون )

(0.000،) 
وهي عالقة طردية قوية، أي كلما زادت مشاهدة األطفال  للمشاهد العنيفة علي االنرتنت   -

 كلما زاد مستوى تقليد  العنف لديهم والعكس ابلعكس.
ليد املبحوثني للمشاهد  على االنرتنت والسلوك العدواين تق وجود عالقة دالة احصائياً بني-

( وعند مستوى 0.208لدى األطفال عينة الدراسة، حيث بلغ معامل االرتباط بريسون )
 (، 0.000معنوية )

وهي عالقة طردية قوية، أي كلما زادت مشاهدة األطفال لألنرتنت كلما زاد تقليدهم -
 س.للسلوك العدواين لديهم والعكس ابلعك

 
 خامتة الدراسة 

استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى التعرض للمضامني العنيفة على االنرتنت وعالقتها 
ابلسلوك العدواين عند األطفال, ابإلضافة إىل رصد مظاهر السلوك العدواين لدى األطفال, 

واكتساب والكشف عن عالقة الرتدد على املواقع اليت حتمل مضامني عنيفة على االنرتنت 
 السلوك العنيف مع أصدقائه يف املدرسة أو أقرابئه أو اخواته.

حيث اعتمدت الدراسة احلالية مدخل نظرية الغرس كإطار نظري هلا, وتنتمي هذه الدراسة إىل 
الدراسات الوصفية اليت تتجه إىل دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف ما أو 

واألوضاع؛ حيث تسعى الدراسة احلالية إىل رصد ومعرفة أثر احملتوى جمموعة من األحداث 
, لذا اعتمدت هذه الدراسة -عينة الدراسة–العنيف ابإلنرتنت على السلوك العدواين ألطفال 

 على املنهج الوصفي التحليلي، فهو حياول أن يصور ويوثق الظروف أو االجتاهات احلالية.
( طفل ابملرحلة االبتدائية يف املراحل العمرية من 300قوامها )ومتثلت عينة الدراسة يف عينه 

-2019(سنوات واملقيدين ابملدارس احلكومية واملدارس اخلاصة ابلعام الدراسي )9-12)
 ( ومت اختيار املرحلة العمرية كوهنا من أكثر املراحل العمرية.2020
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 توصيات الدراسة: 
  احثة للحد من األاثر السلبية لإلنرتنتوفيما يلي أهم التوصيات اليت تقرتحها الب

  جيب توعية أولياء االمور أبمهية متابعة أبنائهم وهم يشاهدون املواقع اإللكرتونية  أو يلعبون
 على االنرتنت.

  جيب على الدولة تنظيم العديد من احملاضرات والندوات املتعلقة ابحلد من العنف املوجود
 مع األطفال العدوانيني.يف االنرتنت وطرق وأساليب التعامل 

  ,تعزيز دور األسرة خاصة يف حتديد منط سلوك األطفال وعادات استخدامهم لإلنرتنت
فكلما كانت حرية االستخدام مرتوكة أمامهم زاد احتمال تعرضهم إىل العنف والسلوك 

 العدواين نتيجة اطالعهم عليها بشكل مستمر.
 واألوقات اليت يستخدم فيها األطفال هذه  ضرورة حتكم أولياء األمور يف حتديد املواقع

املنظومة , حيث أن أغلبهم يفتقرون إىل القدرة الواعية الختيار ما يرون إنه مناسب هلم  
 كي ال جيرهم هذا االستخدام إىل ما ال حيمد عقباه.

  توعية األطفال وحتصينهم أبساليب الرتبية السليمة والقيم االجيابية فيما خيص عدم افشاء
ر العائلة وتقدير أمهية حجب املعلومات عن االشخاص الغرابء مباهية الشخص أسرا

 املتحدث معه من خالل غرف احملادثة.
   العمل على اغناء مصادر ثقافة للطفل لتعريفة ابلقيم الضرورية واليت من شأهنا حتصينه ضد

ألجهزة كثري من املؤثرات السلبية اليت ستصادفه يف حياته اليومية ومنها استخدام ا
 اإللكرتونية وشبكة االنرتنت.

  القيام ابلدراسات املتعلقة ابآلاثر السلبية لدخول التكنولوجيا عامل األطفال للوقوف على
أهم املعاجلات ووضع احللول واآلليات املناسبة واليت هتتم ابآلاثر النفسية الستخدام شبكة 

 مستخدمي هذه الشبكة االنرتنت أبفراط،  للوقوف على التصرفات السلوكية ما بني
 مقارنة بغري املستخدمني ونشر هذه الدراسات على أكثر من موقع.
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  ضرورة توفري قاعدة معلومات متكاملة فيما خيص مثل هذه املشاكل واليت ظهرت بظهور
هذا العامل التكنولوجي واإللكرتوين حتوي البياانت الدقيقة واليت تتعلق حبجم هذه املشاكل 

 خول ايل شبكة االنرتنت أو األلعاب اإللكرتونية العنيفة.فيما يتعلق ابلد
  اختاذ كل االجراءات الالزمة لوضع النصوص القانونية املناسبة اليت تستهدف تقيد حرية

 األطفال يف االطالع على املواقع اليت تبث احملتوي العنيف.    
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