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هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى ممارسة األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالعزلة االجتماعية لدى
طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية في منطقة كفر قرع .تكونت عينة الدراسة من ( )204طالباً وطالبة من طلبة
المدارس اإلعدادية والثانوية في منطقة كفر قرع في فلسطططين الل الفاططا الد ارسططي الثاني من العام الد ارسططي
2017/2016م .ولتحقيق أهططداف الططد ارس ط ط ط ط ط ط ططة تم تطوير مقيططاس األلعططاب االلكترونيططة وعططدد فق ارتط ( )22فقرة،
ومقياس العزلة االجتماعية وعدد فقرات ( )21فقرة ،وتم التحقق من دالالت صدقهما وثباتهما.
وبعد إجراء التحليالت اإلحاططاةية المناسططبة أظهرت النتاةج أن مسططتوى ممارس طة األلعاب االلكترونية
والعزلة االجتماعية لدى الطلبة كان متوس ط طططاً ،وأظهرت النتاةج وجود فروق ذات داللة إحا ط ططاةية في مس ط ططتوى
ممارسة األلعاب االلكترونية تعزى لمتغير الجنس ،لاالح الذكور ولمتغير التحايا لاالح مستوى التحايا
الدراسي أقا من ( ،)80ولمتغير المرحلة الدراسية لاالح المرحلة الثانوية.
أظهرت النتاةج عدم وجود فروق ذات داللة إحاططاةية في مسططتوى العزلة االجتماعية تعزى لمتغيري
الجنس والمرحلة الد ارس ط ط ط ططية ،ووجود فروق ذات داللة إحا ط ط ط ططاةية في مس ط ط ط ططتوى العزلة االجتماعية تعزى لمتغير

التحا ط ط ططيا الد ارس ط ط ططي ،لا ط ط ططالح مس ط ط ططتوى التحا ط ط ططيا أقا من ( .)80كما أظهرت النتاةج وجود عالقة ارتباطي
إيجابية ذات داللة إحاط ططاةية بين مسط ططتوى ممارسط ططة األلعاب االلكترونية والعزلة االجتماعية لدى طلبة المرحلة
اإلعدادية والثانوية في منطقة كفر قرع.
وقد وض ط ط ط ططعت توص ط ط ط ططيات ،ومنها إجراء د ارس ط ط ط ططة تبح

في العالقة بين مس ط ط ط ططتوى ممارس ط ط ط ططة األلعاب

االلكترونية والعزلة االجتماعية على بيئات أ رى في المجتمع الفلسط ط ط طططيني ،وعلى ش ط ط ط طراةح م تلفة من الطلبة،
ومقارنة نتاةجها بنتاةج هذه الدراسة.
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Abstract
The study aimed at identifying the level of Practicing Video Games and its
Relationship with Social Isolation among Secondary and high schools students in
Kafer –Qara Area. The sample of the study consisted of (204) male and female
students in Secondary and high schools in Kafer –Qara Area in Palestine during the
second semester of the academic year 2016/2017. To achieve the aim of the study,
the researcher used the scale of practicing Video Games and the number of its
paragraphs are (22) paragraph, and Social Isolation Scale and the number of its
paragraphs are (21) paragraph. The validity and reliability of both scales were
verified.
After performing the appropriate statistical analysis, the results of showed
that, the level of Practicing Video Games and Social Isolation among students was

average level. The results showed statistically significant differences in the level of
Practing Video Games due to the gender variable, in favor of males and the
achievement variable in favor of the level of academic scholastic achievement in
favor of less than (80), and for the variable of the school stage in favor of secondary
school.
The results showed that there were no statistically significant differences in
the level of social isolation attributed to the gender variables and the school stage.
There were statistically significant differences in the level of social isolation due to
the variable of academic achievement in favor of the achievement level less than
(80). Results of the study also showed a positive relationship with statistical
significant between the level of Practicing Video Games and Social Isolation among
Students of Secondary and high schools in Kafer –Qara Area.
Several recommendations were provided; including the need for future
research investigating the relationships between the level of Practicing Video Games
and Social Isolation among other populations in the Palestinian society and using
other students' samples and to comparing their results with the ones reported in the
current study.

