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 شكر وتقدير

عم ال ُتحصى وال ُتعد، بن الحمد والُشكر هلل الذي "علم اإلنسان ما لم يعلم"، أنعم علي        
لفضل هلل سبحانه أنعم علي  بالعزيمة والصبر، وسّهل علي  هذه الدراسة، فقد استجاب اوالحمد و 

لدعائي وأعانني على ما كابدته من عناء، مقتدية بحديث سيدنا محمد صلوات اهلل وسالمه عليه 
 أن يتقنه". ل أحدكم عمالا "إن اهلل يحب إذا عم  

تلهم من الحديث النبوي الشريف "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" وعرفاناا ومرة أخرى أس
مني بأصحاب الفضل ... أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير واالمتنان إلى األستاذ الدكتور 

الذي أشرف على رسالتي، وقادني عبر دروب البحث صارما ومشفقا في محمد محمود الحيلة" "
ي منحني من الذو لي بنصائحه العلمية القيمة، وتوجيهاته السديدة، آن واحد، الذي لم يبخل ع

رشادي إلى ما فيه الصواب، فتعلمت  وقته وجهده الكثير، مما كان له أكبر األثر في إنارة دربي وا 
 واجب الشكر واالحترام والعرفان. منيمنه المثابرة والصبر، فله 

بالذكر سعادة  جامعتي دون استثناء، وأخّص واعترافا بالفضل ُيسعدني أن أقدم شكري إلى أسرة 
، فله مني أصدق أزري الدكتور "يعقوب ناصر الدين" رئيس مجلس األمناء، الذي شجعني وشدّ 

 متنان.عبارات الشكر واال

على ما للدكتورة فلاير أبو عواد و بشكري وتقديري لألستاذ الدكتور غازي خليفة،  كما أتقدم
لهما بمناقشة هذه الرسالة وتقديم المالحظات واإلرشادات مما قدماه لي من بحر علمهما، وتفض

 .ساهم في إثراء جوانبها

وفي الختام الشكر موصول لعمي الغالي الدكتور ناصر سيف الذي منحني من وقته، 
رشاداته الكثير، وقدم لي كل مساعدة وتوجيه.  وعلمه وا 

 د على طريق الحق خطاكمجزاكم اهلل جميعاا عني كل خير وسدّ 
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 اإلهداء

 

 دربي لتنير احترقت لطالما التي الشمعة إلى قلبي وبهجة عيني قرة إلى
  الغالية الحبيبة إلى ،وجهراا  سراا  بدعواتها رافقتني من إلى

 اهلل حفظها أمي
 الحياة في ودعمي سندي إليه أنتسب من أعز إلى

 اهلل حفظه أبي العطاء ورمز الوفاء مثال

 مدني بالعزيمة والقوة واإلرادة زوجي الحبيب أحمدأى من إل

 وروحي رشا، هيثم، باسل قلبي أحباب إخوتي إلى

 في مسيرتي األكايمية وألهمني حب الكفاح والعمل الدؤوب عمي لي من كان سنداا  إلى

 الدكتور ناصر سيف  

 سارة، سيليناي ابنتاإلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي 

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل لكم مني جزيل الشكر.
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( سنوات وسلبياتها 6-3بيات األلعاب اإللكترونية التي يمارسها أطفال الفئة العمرية )إيجا
 من وجهة نظر األمهات ومعلمات رياض األطفال

 إعــداد الطالبة

 نداء سليم ابراهيم ابراهيم

 إشـــــراف

 الحيلة محمود األستاذ الدكتور محمد

 لخصم  ال

لعدددداب اإللكترونيددددة التددددي يمارسددددها أطفددددال إيجابيددددات األهدددددفت هددددذه الدراسددددة إلددددى استقصدددداء 
( سددددددنوات وسددددددلبياتها مددددددن وجهددددددة نظددددددر األمهددددددات ومعلمددددددات ريددددددا  6-3الفئددددددة العمريددددددة  

متيسددددرة مددددن معلمددددات وأمهددددات األطفددددال ، ولتحقيددددق هددددذا الهدددددف تددددم اختيددددار عينددددة األطفددددال
( سدددددنوات، واسدددددتخدمت االسدددددتبانة كدددددأداة لجمدددددع بياندددددات 6-4تتدددددراوح أعمدددددارهم بدددددين   نذيلدددددوا

قدددددددد التأكدددددددد مددددددن صددددددددقها وثباتهدددددددا بعرضددددددها علدددددددى لجنددددددة التحكددددددديم، و  بعدددددددد أن تددددددمالدراسددددددة 
 :كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية

أهمهدددددا  ،وبدرجدددددة كبيدددددرةعلدددددى عددددددد مدددددن اإليجابيدددددات األمهدددددات والمعلمدددددات  اتفقدددددت كدددددل مدددددن
تسدددددداعدهم  و ممارسددددددة األلعدددددداب اإللكترونيددددددة تسددددددهم فددددددي تحفيددددددز الخيددددددال لدددددددى األطفددددددالأن 

علددددى تسدددداعدهم وسدددديلة ترفيهيددددة تعلميددددة ذاتيددددة  دعددددتُ كمددددا انهددددا  اللغددددة اإلنجليزيددددة علددددى تعلددددم
إضدددددافة  تسدددددهم فدددددي زيدددددادة ألفدددددتهم بالتقنيدددددات الجديددددددةو  ،امواجهدددددة التحدددددديات المتضدددددمنة فيهددددد

وجهدددددددددات نظدددددددددر األمهدددددددددات  وتطابقدددددددددتكمدددددددددا علدددددددددى معلومدددددددددات جديددددددددددة.  إلدددددددددى حصدددددددددولهم
إدمددددددان األطفددددددال علددددددى  :منهددددددايددددددة سددددددلبيات األلعدددددداب اإللكترونلوالمعلمددددددات وبدرجددددددة كبيددددددرة 
ليدددددداقتهم و  البصدددددرية تهمعلدددددى قددددددر  السددددددلبيإضدددددافة إلدددددى تأثيرهدددددا هدددددذا الندددددوب مدددددن األلعدددددداب، 

كمددددددا أشددددددارت اللقدددددداءات والجلسددددددات العائليددددددة.   علددددددى إلددددددى جانددددددب أثرهددددددا السددددددلبي، البدنيددددددة
إلددددددددى عدددددددددم وجددددددددود فددددددددروق ذات داللددددددددة  إحصددددددددائية فددددددددي تقددددددددديرات أفددددددددراد العينددددددددة  النتددددددددائج

  سلبيات األلعاب اإللكترونية.إليجابيات و 

ـــــة:  ،( سدددددنوات 6-3أطفدددددال الفئدددددة العمريدددددة   ، األلعددددداب اإللكترونيدددددة ، إيجابيدددددات الكلمـــــات المفتاحي
 .ريا  األطفال، معلمات ،األمهات ،سلبيات
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ABSTRACT 

This study aimed at investigating the advantages and disadvantages of 

electronic games played by children of the age group (3-6 years) from the 

viewpoints of both mothers and kindergarten teachers. In order to achieve 

this objective, an available sample of kindergarten children of the age 

group (3-6 years) was selected, and a questionnaire was used as an 

instrument to collect the study data. The questionnaire was used after 

making sure of its sincerity and consistency by presenting it before 

aprofessional committee. The study revealed the following results: 

Both the mothers and the kindergarten teachers agreed to a great extent 

on a number of advantages, most notably were: playing electronic games 

contributes towards stimulating the imagination of children and help them 

learn English language. In addition, these games are viewed as 

entertaining and individual learning tools that help children handle the 

challenges contained within. Moreover, such games contribute to 

familiarizing children with new technologies as well as obtaining new 

information. The mothers and the teachers’ viewpoints of the 

disadvantages were significantly identical. These disadvantages included: 

children's addiction to this kind of games, the negative impact on their 

visual ability and physical fitness, as well as the negative impact on 

familial gatherings and meetings. The results also indicated that there 

were nosignificant statistic variations in the assessments of the selected 

sample for the advantages and disadvantages of electronic games. 

 

Key Words: Advantages, Disadvantages, Electronic Games, Children Aged (3-6) 

Years, Mothers, Teachers
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

مكانيدددددات ثدددددروة وطنيدددددة يجدددددب المحافظدددددة  األطفدددددالفئدددددة  تعددددددّ          ومدددددا يملكدددددون مدددددن طاقدددددات وا 

بمددددددا يعددددددود بدددددالنفع والفائدددددددة علدددددى الدددددددول والمجتمعددددددات، لدددددذا قامددددددت جهددددددات  ،عليهدددددا والعنايددددددة بهدددددا

همة والمسددددداعدة نها المسددددداوفدددددرت مدددددا يلدددددزم مدددددن إمكانيدددددات مدددددن شدددددأعديددددددة باحتضدددددان هدددددذه الفئدددددة و 

 والعمدددددل علدددددى تنميدددددة قددددددراتهم اإلبداعيدددددة ،جتماعيددددداا وعلميددددداا وفكريددددداا ، صدددددحياا واعلدددددى العنايدددددة بهدددددم

قامددددددت بعدددددد  الدددددددول بتبنددددددي هددددددذه  فمددددددثالا  ،المتجددددددددةرفددددددد المجتمعددددددات بالطاقددددددات الخبيددددددرة  بهدددددددف

 ،حيددددددث جعلتهددددددا فئددددددة داعمددددددة ومنتجددددددة للمجتمددددددعالفئددددددات وعملددددددت علددددددى تطويرهددددددا والعنايددددددة بهددددددا ب

 تقددددم صددداحبها هائلدددة راتيدددتغي  المعاصدددر عالمندددا   وبالمقابدددل يشدددهدفقدددط،  فئدددة مسدددتهلكةا  توليسددد

حتياجددددددات والسددددددلع الحيدددددداة، وعلددددددى اال  جوانددددددب مختلددددددف  علددددددى  آثدددددداره انعكسددددددت رتكنولددددددوجي كبيدددددد

 صة.خا األطفالوالخدمات المختلفة عامة وتقنيات التعلم واللعب عند 

 تهصدددددي، إذ يسدددددهم بددددددور حيدددددوي فدددددي تكدددددوين شخطفدددددلاللعدددددب نشددددداطا مهمدددددا يمارسددددده العدددددد يُ    

ي مهددددم يعمددددل علددددى تعليمدددده ونمددددوه، ويشددددبع احتياجاتدددده، تربددددو  بأبعادهددددا وسددددماتها كافددددة، وهددددو وسدددديط

 األلعددددددداب، و عمومددددددداا ويكشدددددددف أمامددددددده أبعددددددداد العالقدددددددات التفاعليدددددددة القائمدددددددة بدددددددين النددددددداس. فاللعدددددددب 

والنفسدددددحركية  اليدددددةنفعوااللنمدددددو الطفدددددل مدددددن الجواندددددب العقليدددددة  انأساسدددددي نالخاصدددددة مددددددخ التربويدددددة

وهددددددو ، اف العالقددددددات بينهددددددا وينمددددددي التفكيددددددرباكتشدددددد ان. كمددددددا يسددددددمحالدددددد  ..واللغويددددددة . واألخالقيددددددة

ومددددددددن صددددددددراعاته، نفعاالتدددددددده السددددددددلبية ايسددددددددمب بالتدددددددددرب علددددددددى األدوار، ويخلددددددددص اإلنسددددددددان مددددددددن 



3 
 

بيئددددددة خصددددددبة  فدددددديالتربويددددددة  األلعدددددداب تددددددوفرو  .فكّيددددددوضددددددروب تددددددوتره، ويسدددددداعده علددددددى إعددددددادة الت

، وتحثدددده علددددى التفاعددددل النشددددط مددددع المددددادة التعليميددددة تدددده،سددددتثير دافعيتو ، نمددددو الطفددددل علددددىسدددداعد تُ 

واقعدددددي  جدددددوّ  مدددددن حقدددددائق ومفددددداهيم ومبدددددادظ ومهدددددارات وقدددددوانين ونظريدددددات فدددددي ومدددددا تشدددددتمل عليددددده

 سدددددل  لتعامدددددل معهدددددا بأسدددددلوب مُ ا إلدددددى، ويسدددددعى قريدددددب مدددددن مداركددددده الحسدددددية، وتجعلددددده ينجدددددذب إليهدددددا

 (.2114  الحيلة،وممتع لتحقيق أهداف معينة 

 األلعددددابالتددددي أخددددذت تحددددل محددددل  اإللكترونيددددة األلعدددداب مددددن عديدددددة والدة أجيددددال      جدددداءت         

، تفاصدديلها بكددل حياتنددا احتلددت التددي للطفددرة المعلوماتيددة حتميددة كنتيجددة الشددعبية والتربويددة 

 , PlayStation :المختلفدددددة مثدددددل األلعددددداببيدددددة والمحمولدددددة وأجهدددددزة الحواسددددديب المكت منهددددداو 

Xbox, GameBoy, Wii  واألجهدددزة اللوحيدددة والكفيدددة مثدددل: Galaxy Tab, IPad, 

IPod  والهواتددددف الذكيدددددة مثدددددل: IPhone, BlackBerry, Galaxy ،  األطفييييي لالتيييييل  ق ييييي 

 Worldمكييييي  جييييي   و د ييييية     اإللكترونيييييية األلاييييي  عليييييع اللايييييه ممييييي   حو ييييي   ييييي      

Bank,2015) . 

وبشدددددددددكل مجددددددددداني فدددددددددي معظدددددددددم  األجهدددددددددزة  ،متدددددددددوافرة األلعدددددددددابوبدددددددددذلذ أصدددددددددبحت هدددددددددذه          

إذ ال يكددددداد يخلدددددو منهدددددا بيدددددت وال سدددددرهم، أفدددددراد أولددددددى جميدددددع  ،المتدددددوافرة فدددددي مندددددازلهم االلكترونيدددددة

غرقدددددددت أُ لقدددددددد و  ،رةبالرسدددددددوم واأللدددددددوان والخيدددددددال والمغدددددددام األطفدددددددال، تجدددددددذب األلعدددددددابمتجدددددددر لبيدددددددع 

وأصدددددددبحت الشدددددددغل الشددددددداغل  ،معظدددددددم المندددددددازل إلدددددددىودخلدددددددت  ،األسدددددددواق بدددددددأنواب مختلفدددددددة منهدددددددا

أصدددددبحت جدددددزءاا مدددددن غرفدددددة و  ،تحوذت علدددددى عقدددددولهم واهتمامددددداتهمسدددددنهدددددا اإحيدددددث  ،ألطفدددددال اليدددددوم

 األطفدددددال، بدددددل أصدددددبب اآلبددددداء واألمهدددددات يصدددددطحبونها معهدددددم أينمدددددا ذهبدددددوا ليزيددددددوا وعالمددددده الطفدددددل

  (.2114،زعرور(ا إدماناا على ممارسته



4 
 

 قبدل مدن المصدروفة وزيدادة السداعات اإللكترونيدة لأللعداب الواسدع االنتشدار هدذا إن       

وسددددلبياتها خصوصدددداا فددددي عالمنددددا  هددددااإلنسددددان فددددي حيددددرة بددددين إيجابيات يبقددددفددددي اللعددددب، يُ  األطفددددال

دددددد ُيعددددددد   العربددددددي الددددددذي غيددددددر و  ، غيددددددر مشددددددارذ فددددددي إنتاجهددددددا،اإللكترونيددددددةهاا لأللعدددددداب ر  مسددددددتهلكاا ش 

. وبدددددددأ ذلددددددذ (2113 الجمعيددددددة األردنيددددددة للسددددددكان، مدددددددرذ ألبعادهددددددا، غيددددددر آبدددددده بوجههددددددا اآلخددددددر

 ،المعرفيدة ثارهداآ حدول االجتمداب الدنفس وعلمداء وعلمداء المدربين قبدل مدن عددة تسداؤالت يثيدر

بددذلذ و  العلمدداء، بددين قددائم جدددل مثددار الموضددوب وأصددبب هددذا أو السددلوكية. نفعاليددةاال أو

مددن آثارهددا السددلبية  ومتشددائم بهددا، أطفددالهم لعددبب متفائددل مددا بددين ريقينفدد إلددى العلمدداء انقسددم

حدددددددين،  يسدددددالح ذك اإللكترونيدددددة األلعددددداب، ظهدددددرت هتمدددددام الكبيددددددروفدددددي خضدددددم هدددددذا اال .علددددديهم

علددددددى التربددددددويين وأوليدددددداء يجددددددب  لددددددذا فإنهددددددا ال تخلددددددو مددددددن اإليجابيددددددات، ،فكمددددددا أن فيهددددددا سددددددلبيات

جهدددددددات نظدددددددر العديدددددددد مدددددددن البددددددداحثين فدددددددي آثارهدددددددا الف و تخددددددد، ونظدددددددراا الحاطدددددددة بهدددددددااألمدددددددور اإل

( سدددددددنوات خاصدددددددة، 6-4وأطفدددددددال الفئدددددددة العمريدددددددة   ،بعامدددددددة األطفدددددددالاإليجابيدددددددة والسدددددددلبية علدددددددى 

 . األطفالعلى  األلعابإيجابيات وسلبيات هذه  ستقصاءالجاءت الحاجة الماسة 

 مشكلة الدراسة

البحدددددث فدددددي  إلدددددىثين مدددددن البددددداحدفدددددع العديدددددد  اإللكترونيدددددةنتشدددددار الكبيدددددر لأللعددددداب اال إن      

للتطددددددور التكنولددددددوجي  مهمددددددةمددددددن اإلفددددددرازات ال دعددددددوالتددددددي تُ  ،األطفددددددال علددددددى هاوسددددددلبيات هدددددداإيجابيات

 مدددددددن تفكيدددددددر البددددددداحثين واآلبددددددداء مهمددددددداا  أخدددددددذ هدددددددذا الجاندددددددب حيدددددددزاا لقدددددددد و  ،فدددددددي العصدددددددر الحدددددددالي

 زال مددددددددداو . عمددددددددرهالمناسدددددددددبة ل األلعدددددددداب، بحيددددددددث يسدددددددددتطيع الطفددددددددل الحصدددددددددول علددددددددى والمعلمددددددددين

والقددددددائمين علددددددى شددددددؤون الطفددددددل علددددددى  ،داخددددددل المشددددددهد التربددددددوي والتربددددددويين  اا حاضددددددر  الخددددددتالفا

وفددددي  ،فددددي مختلددددف أنحدددداء العددددالم عامددددة األطفدددداللدددددى  اإللكترونيددددة األلعددددابإيجابيددددات وسددددلبيات 
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 تقدددم مددا ضددوء يكتنفهددا بعدد  الغمددو . ففددي اونتائجهدد ااألردن خاصددة، ومددا تددزال أبعادهدد

 ،األطفددالعلددى  اإللكترونيددة األلعددابإيجابيددات وسددلبيات  نحددو بددارزين إتجدداهين رصددد يمكددن

تسدداعد علددى  التددي اإليجابيددات،تحددوي العديددد مددن  األلعدداب مثددل هددذه أن يددرى األول تجداهفاال

البعيددد  لألطفددال، وتتضددمن تددأثيرا إيجابيدداا علددى المدددى نفعددالي والعقلدديواال النفسددي النمددو دعددم

 أن فيددرى الثدداني تجدداهاال أمددا (.2111يمدداوي،الر و   الشددحروري والقصددير فددي حيدداة الطفددل

نفعدددالي هم االنمدددو تدددأخير  فدددي ، فتسددداعداألطفدددالفدددي حيددداة  اا سدددلبي تدددؤثر اإللكترونيدددة األلعددداب

 معالجدددة المعلومددات فددي والسددرعة نتبددداهاال اسددتراتجياتهم سدددتخدامإ مددن وتددؤخر ،والعقلددي

 (. 2113القصيري،و  بو الربأالمشكالت   حل في والفعالية

 أساسدداا  تتمحددور هددذه الدراسددة فددي المطروحددة فاإلشددكالية تأسيسدداا علددى مددا سددبق و       

التددددددي يمارسددددددها أطفددددددال  هاوسددددددلبيات اإللكترونيددددددة األلعددددددابحددددددول البحددددددث فددددددي موضددددددوب إيجابيددددددات 

( سددددددددنوات فددددددددي األردن مددددددددن وجهددددددددة نظددددددددر األمهددددددددات ومعلمددددددددات ريددددددددا  6-3الفئددددددددة العمريددددددددة  

 . األطفال

 هدف الدراسة وأسئلتها

التددددددي  اإللكترونيددددددة األلعددددددابإيجابيددددددات وسددددددلبيات  استقصدددددداء إلددددددىف الدراسددددددة الحاليددددددة تهددددددد       

( سددددددنوات مددددددن وجهددددددة نظددددددر األمهددددددات ومعلمددددددات ريددددددا  6-4يمارسددددددها أطفددددددال الفئددددددة العمريددددددة  

 اآلتية: األسئلةعن  جابةولتحقيق هذا الهدف حاولت الدراسة اإل ،األطفال
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ــــات وســــلبيات  ــــة األلعــــابمــــا إيجابي ــــة )ا اإللكتروني ــــة العمري    ( 3-6لتــــي يمارســــها أطفــــال الفئ

 ؟األطفالمن وجهة نظر األمهات ومعلمات رياض 

 الفرعية اآلتية: األسئلةوقد انبثق عن هذا السؤال  

( 3-6التدددددي يمارسدددددها أطفدددددال الفئدددددة العمريدددددة   اإللكترونيدددددة األلعدددددابمدددددا إيجابيدددددات  الســـــؤال األول:

 وسلبياتها من وجهة نظر األمهات؟

( 3-6التددددي يمارسددددها أطفددددال الفئددددة العمريددددة   اإللكترونيددددة األلعددددابمددددا إيجابيددددات  لثــــاني:الســــؤال ا

 ؟األطفالمعلمات ريا  نظر وسلبياتها من وجهة 

ـــث:  التدددي يمارسدددها أطفدددال الفئدددة العمريدددة  اإللكترونيدددة األلعدددابهدددل تختلدددف إيجابيدددات  الســـؤال الثال

 ؟فالاألط( باختالف وجهة نظر األمهات ومعلمات ريا  6-3 

التددددي يمارسددددها أطفددددال الفئددددة العمريددددة  اإللكترونيددددة األلعددددابهددددل تختلددددف سددددلبيات  الســــؤال الرابــــع:

 ؟األطفال( باختالف وجهة نظر األمهات ومعلمات ريا  6-3 

 فرضيات الدراسة

( 4-6كترونية التي يمارسها أطفال الفئة العمرية  لال تختلف إيجابيات األلعاب اإل الفرضية األولى:

 .ف وجهة نظر األمهات ومعلمات ريا  األطفالباختال

( 4-6كترونية التي يمارسها أطفال الفئة العمرية  لال تختلف سلبيات األلعاب اإل :ثانيةالفرضية ال

 باختالف وجهة نظر األمهات ومعلمات ريا  األطفال.
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 أهمية الدراسة

وتددددددأثير األلعدددددداب  موضددددددوعها الددددددذي يتمركددددددز حددددددول األطفددددددالمددددددن أهميددددددة  تددددددأتي أهميددددددة الدراسددددددة 

 اإللكترونية عليهم، وبذلذ تنبع أهمية الدراسة من اآلتي:

  وبنددددداء  ،اإللكترونيدددددة األلعدددددابتقدددددديم إضدددددافة علميدددددة مدددددن خدددددالل تنددددداول الدراسدددددة لموضدددددوب

 األلعددددددابعلدددددى  األطفددددددالن التددددددذمر مدددددن إقبدددددال إاأللعددددداب، حيدددددث منظدددددور صدددددحيب نحددددددو 

 هو السمة الغالبة عند األمهات.

 لدددددورها الكبيددددر فددددي حيدددداة وتطددددور  اإللكترونيددددة األلعددددابات وسددددلبيات كشددددف عددددن إيجابيددددال

 .األطفال

  للعددددددداملين فدددددددي  تقدددددددديم تغذيدددددددة راجعدددددددة حدددددددول إيجابيدددددددات األلعددددددداب اإللكترونيدددددددة وسدددددددلبياتها

  .لياء أمور الطلبةالحقل التربوي وألو 

  علددددددى  اإللكترونيددددددة األلعددددددابفددددددتب المجددددددال أمددددددام بحددددددوث أخددددددرى تقددددددوم علددددددى دراسددددددة أثددددددر

 .األطفالالتربوية والتعليمية لدى العملية 

 األلعدددددابقتنددددداء ااذ القدددددرارات الصدددددحيحة والمتعلقدددددة باآلبددددداء واألمهدددددات علدددددى اتخددددد ةسددددداعدم 

 .اإللكترونية
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 حدود الدراسة

  تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:

( 6-4مددددددن الفئددددددة العمريددددددة   األطفددددددالوأمهددددددات  األطفددددددالعلددددددى معلمددددددات ريددددددا   اقتصددددددارها     

لعددددددام الدراسددددددي للفصددددددل الدراسددددددي األول مددددددن او  لددددددواء الجامعددددددةقددددددين ضددددددمن حدددددددود سددددددنوات، الملتح

 .م 2113/2116

 محددات الدراسة

 على: نتائج هذه الدراسة وتعميم د يتحديمكن   

الدراسدددددددة فدددددددي اإلجابدددددددة عدددددددن  وموضدددددددوعية المشددددددداركين فدددددددي ،مددددددددى صددددددددق أداة الدراسدددددددة وثباتهدددددددا

 .نة التي تم استخدامها في الدراسةستبافقرات اال

 اإلجرائية هاتعريفاتمصطلحات الدراسة و 

 ُتعّرُف مصطلحات الدراسة كما يأتي:

التدددددي تعدددددر  علدددددى شاشدددددة الحاسدددددوب  ألعددددداب  األلعدددددابندددددوب مدددددن هدددددي  :اإللكترونيـــــة األلعـــــاب

التددددددي تددددددزود الفددددددرد بالمتعددددددة مددددددن خددددددالل  ألعدددددداب الفيددددددديو(  الحاسددددددوب(، أو علددددددى شاشددددددة التلفدددددداز

سدددددددددددددتخدام اليدددددددددددددد مدددددددددددددع العدددددددددددددين  التددددددددددددد زر التحدددددددددددددد  أو ،لإلمكاندددددددددددددات العقليدددددددددددددة اسدددددددددددددتخدام تحددددددددددددددّ 

 .(2118 الشحروري، اإللكترونيةالبصري/الحركي( ويكون من خالل تطوير للبرامج 

ــــــاً       ( سددددددنوات،6-4 التددددددي يلعددددددب بهددددددا أطفددددددال الفئددددددة العمريددددددة  األلعددددددابهددددددي مجموعددددددة  ،و إجرائي

 الموجودة بين أيديهم. اإللكترونيةوالمتوافرة على األجهزة 
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: هدددددددي عبدددددددارة عدددددددن المزايدددددددا اإللكترونيدددددددة األلعدددددددابإيجابيدددددددات  :اإللكترونيـــــــة لعـــــــاباأل  إيجابيـــــــات

 (.2114اإللكترونية  الهدلق، األلعابوالصفات الحسنة التي تحويها 

مدددددن   اإللكترونيدددددةلعددددداب األطفدددددال باألهدددددي مجموعدددددة اإليجابيدددددات الناتجدددددة عدددددن لعدددددب  ،و إجرائيـــــاً     

 التي قامت الباحثة بتطويرها. ستبانةبحسب مدونة االوجهة نظر األمهات والمعلمات 

 اإللكترونيددددددة األلعددددددابهددددددي عبددددددارة عددددددن المضددددددار التددددددي تسددددددببها  :اإللكترونيــــــة األلعــــــابســــــلبيات        

 (.2113 عوف، وغير سليمة ،لألطفال عند استخدامها بطريقة مفرطة

ــــاً      مددددن وجهددددة نيددددة اإللكترو أللعدددداب اب األطفددددالهددددي مجموعددددة السددددلبيات الناتجددددة عددددن لعددددب  ،و إجرائي

 التي قامت الباحثة بتطويرها. ألمهات والمعلمات بحسب مدونة االستبانةنظر ا
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

اسدددددددات السدددددددابقة تنددددددداول هدددددددذا الفصدددددددل األدب النظدددددددري المتعلدددددددق بموضدددددددوب الدراسدددددددة، والدر ي       

 ذات العالقة بموضوب الدراسة.

 أوال: األدب النظري

( 6-4  الموضدددددددوعات اآلتيدددددددة: خصدددددددائص أطفدددددددال الفئدددددددة العمريدددددددة يتنددددددداول هدددددددذا الجاندددددددب        

 األلعددددددداب، وسدددددددلبيات اإللكترونيدددددددة األلعددددددداب، إيجابيدددددددات اإللكترونيدددددددة األلعددددددداب، اللعدددددددب، سدددددددنوات

 وعات:وفيما يلي توضيب لهذه الموض ،اإللكترونية

 مقدمة

ينطددددددوي علددددددى أشددددددكال  وهمفددددددي مختلدددددف مراحددددددل نمدددددد األطفددددددال إن اللعدددددب الددددددذي يمارسدددددده  

 الحركيدددددة، والتعليميدددددة، والتمثيليدددددة، والتركيبيدددددة. ويحتدددددل اللعدددددبُ  األلعدددددابمختلفدددددة مدددددن األنشدددددطة: ك

ويمثددددددل هددددددذا الددددددنمط مددددددن  ،األطفددددددالاإلبداعيددددددة، مكانددددددة هامددددددة فددددددي نمددددددو  األلعدددددداببدددددداألدوار أو 

المسدددددديطر فددددددي طفولددددددة مددددددا قبددددددل المدرسددددددة خاصددددددة، وفددددددي المرحلددددددة األساسددددددية اللعددددددب النشدددددداط 

األطفدددددددددال حدددددددددد مدددددددددع األندددددددددواب األخدددددددددرى مدددددددددن ممارسدددددددددات واللعدددددددددب بددددددددداألدوار ينشدددددددددأ ويت .عامدددددددددة

 القصددددددص والحكايددددددات واألحاديددددددث مددددددع الكبددددددار. إلددددددىسددددددتماب كالمشدددددداهدات لعناصددددددر البيئددددددة واال

فددددددي هددددددذه  األطفددددددال تشددددددكيلتربددددددوي يعمددددددل بدرجددددددة هائلددددددة علددددددى  واللعددددددب فددددددي الطفولددددددة وسدددددديط  

 إلددددددى أنوال يرجددددددع مصدددددددر هددددددذه األهميددددددة  .المرحلددددددة التكوينيددددددة الحاسددددددمة مددددددن النمددددددو اإلنسدددددداني
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فددددددي  قليددددددل االنغمدددددداسوأندددددده  ،وقتدددددده فددددددي اللعددددددب الددددددذي يسددددددتثير اهتمامدددددده لّ يقضددددددي ُجدددددد طفددددددلال

نمدددددا يرجدددددع  أن اللعدددددب يدددددتمخ  عدددددن تغيدددددرات كيفيدددددة فدددددي  إلدددددىالنشددددداط العملدددددي مدددددع الكبدددددار، وا 

، وفيددددددده تكمدددددددن أسدددددددس النشددددددداط التعلمدددددددي والتربدددددددوي الدددددددذي سددددددديكون لألطفدددددددال نفسددددددديالتكدددددددوين ال

 .(2114 الحيلة، في سنوات المدرسة ممسيطراا على حياته

بددددددار فددددددي سددددددياق اللعددددددب، الحيدددددداة المشددددددتركة مددددددع الك إلددددددى األطفددددددالويبدددددددأ إشددددددباب نزعددددددة   

نمددددددا يتشددددددرب األطفددددددال حيددددددث ال يمددددددارس معينددددددة تجاهددددددات اأيضدددددداا  ونالحيدددددداة العمليددددددة فحسددددددب، وا 

ب األدوار شدددددكالا أدوار الكبدددددار. وُيعدددددد لعددددد ألنفسدددددهم يننحدددددو الدددددذات وعالقتهدددددا بددددداآلخرين، متخدددددذ

األطفددددال عددددالم الكبددددار، ففددددي اللعددددب تتفددددتب أمددددام  إلددددى هميدددددخل نالددددذي األطفددددال متميددددزاا مددددن نشدددداط

عي الضدددددبط امدددددن اللعدددددب الجمددددد األطفدددددال لقائمدددددة بالفعدددددل بدددددين النددددداس، ويدددددتعلما أبعددددداد العالقدددددات 

 مدددددع األدوار المتبادلدددددة فيهدددددا. موتنسددددديقاا لسدددددلوكه ،ي، والتنظددددديم الدددددذاتي، خضدددددوعاا للجماعدددددةالدددددذات

جتماعيددددداا ا معقليدددداا ومعرفيدددداا، ولدددديس لنمددددوه األطفددددال ويشددددكل اللعددددب أيضدددداا مدددددخالا أساسددددياا لنمدددددو

األشدددددياء وفرزهدددددا وتصدددددنيفها، وبالتدددددالي  إلدددددىالتعدددددرف  يبددددددأ األطفدددددالففدددددي اللعدددددب  .نفعاليددددداا فقدددددطاو 

وفددددي  ،األطفددددال دوراا كبيددددراا فددددي نمددددو الكددددالم لدددددى وهنددددا يلعددددب نشدددداط اللعددددب .م مفاهيمهددددافددددي تعلدددد

 .(2116 أحمد،التعبير الرمزي وفي اكتساب وتكوين مهارات التواصل اللفظي

وقدددددددددد أثبتدددددددددت الدراسدددددددددات واألبحددددددددداث أيضدددددددددا أن اللعدددددددددب بأشدددددددددكاله ومسدددددددددتوياته وأنواعددددددددده   

كتسددددددداب المهددددددددارات وتطورهدددددددا، وال طفددددددددالاأل المختلفدددددددة ُيعدددددددد أساسددددددداا ضددددددددرورياا لنمدددددددو عضدددددددالت

 .ستكشددددداف وتكددددوين الددددذات الجسددددددية السددددليمة القويدددددةفددددي الددددتعلم واالهدددددا  ونالحركيددددة التددددي يحتاج

لددددددىو ، لألطفدددددال تكددددددوين النفسدددددي والعقلددددددي والثقددددددافيال إلددددددىاللعددددددب أداة للتعدددددرف  وُيعددددددّ  كتشدددددداف ا ا 

وال يقتصدددددر  .فسدددددحركيةالوجدانيدددددة والنو العقليدددددة  مدددددن الندددددواحي هممظددددداهر االضدددددطراب فدددددي تطدددددور 

، منفسدددددهأ الطفددددددور اللعدددددب علدددددى كونددددده أداة تعلددددديم واكتشددددداف، بدددددل يتعدددددداه خاصدددددة بالنسدددددبة لأل
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البدنيدددددددددة والعقليدددددددددة  مهاتيتتشدددددددددكل ُبندددددددددى شخصددددددددد هفمدددددددددن خاللددددددددد .ليصدددددددددبب أداة تعلدددددددددم واكتشددددددددداف

 .(2113 اليونسف، مواتجاهاته موقيمه ،العقلية موقواه م، فتنشط عضالتهاالجتماعيةو 

علددددددى اكتشدددددداف العددددددالم الددددددذي  األطفددددددالبأشددددددكاله وطرائقدددددده المختلفددددددة، يسدددددداعد  فاللعددددددب،   

، وعلددددى اكتسدددداب الكثيددددر مددددن المعلومددددات والحقددددائق عددددن األشددددياء والندددداس فددددي البيئددددة ميحدددديط بهدددد

علدددددى مدددددا يميزهدددددا  وناألشدددددكال واأللدددددوان واألحجدددددام، ويقفددددد إلدددددى ونفيهدددددا، فيتعرفددددد ونالتدددددي يعيشددددد

 ،بمدددددا تؤديددددده مدددددن وظدددددائف ون  لّمدددددعالقدددددات، ويُ  مدددددن امدددددمدددددن خصدددددائص مشدددددتركة ومدددددا يجمدددددع بينه

العقليدددددة بمعدددددارف وافدددددرة عدددددن  األطفدددددالحيددددداة  غنددددديوكدددددل هدددددذا يُ  .ومدددددا تنطدددددوي عليددددده مدددددن أهميدددددة

والتكيددددف  الددددذي يعيشددددون فيدددده علددددى فهددددم العددددالم م، وبمهددددارات معرفيددددة تعيددددنهمالعددددالم المحدددديط بهدددد

 .متهاوشخصددددددي متهوعددددددن قدددددددرا منفسددددددهأالكثيددددددر أيضدددددداا عددددددن  األطفددددددال وفددددددي اللعددددددب يددددددتعلم .معدددددده

عنهدددددا  مفتنمدددددو مفددددداهيمه  مدددددن أشدددددخاص وأشدددددياء وأفعدددددال وأفكدددددار متهامدددددع بيئددددد األطفددددداليتفاعدددددل و 

، وفددددي كددددال العمليتددددين مذاتهدددد إلددددى ونعددددن هددددذه األشددددياء يتعرفدددد موتتطددددور، ومددددن خددددالل مفدددداهيمه

 .(2114ون  الحيلة،يتعلم

 لعددددددددددداباألوتأسيسددددددددددداا علدددددددددددى ماسدددددددددددبق، ونظدددددددددددراا للثدددددددددددورة التكنولوجيدددددددددددة التدددددددددددي جددددددددددداءت ب   

التدددددددددي أصدددددددددبحت تفدددددددددر  نفسدددددددددها علينددددددددا وعلدددددددددى أطفالندددددددددا مدددددددددن خدددددددددالل األجهدددددددددزة  اإللكترونيددددددددة

األلعدددددداب التربويددددددة المتددددددوافرة بددددددين أيدددددددينا وأيدددددددي أطفالنددددددا، فقددددددد ابتعددددددد أطفالنددددددا عددددددن  اإللكترونيددددددة

التدددددي أثدددددرت  اإللكترونيدددددة األلعدددددابالشدددددعبية التدددددي كاندددددت سدددددائدة فدددددي مجتمعاتندددددا، وحدددددل محلهدددددا و 

 ، مدددددن هندددددا جددددداءالوجدانيدددددة والنفسدددددحركيةالمعرفيدددددة و و  العقليدددددة ميدددددع الجواندددددبعلدددددى أطفالندددددا مدددددن ج

علدددددددى أطفالندددددددا إيجابددددددداا  تأثيرهدددددددامدددددددن حيدددددددث  اإللكترونيدددددددة األلعدددددددابأهميدددددددة إلقددددددداء الضدددددددوء علدددددددى 

 ضيحاا لذلذ:  و وسلباا، وفيما يلي ت
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 سنوات  (3-6)أطفال الفئة العمرية

مددددن عمددددر الطفددددل ة مددددن نهايددددة العددددام الثدددداني مرحلددددة الطفولددددة المبكددددرة، المرحلددددة الممتددددد دعددددوتُ      

ن النمدددددو إحيدددددث  مدددددن مراحدددددل حياتددددده مرحلدددددة مهمدددددةهدددددي وتسدددددتمر حتدددددى بدايدددددة العدددددام السدددددادس، و 

كتكددددددوين المفدددددداهيم  يدددددده، ويطددددددرأ مجموعددددددة مددددددن التغييددددددرات علالعقلددددددي للطفددددددل فيهددددددا يكددددددون سددددددريعاا 

ومحاولدددددددة  ،اجوالدددددددتحكم فدددددددي عمليدددددددة اإلخدددددددر  ،تدددددددزانإلدددددددى الحريدددددددة واالوزيدددددددادة الميدددددددل  االجتماعيدددددددة

وبدددددزو   ،ونمدددددو مدددددا اكتسدددددبه مدددددن مهدددددارات ،عدددددرف علدددددى البيئدددددة المحيطدددددة، والنمدددددو السدددددريع للغدددددةالتّ 

زديددددداد وضدددددوح الفدددددوارق فدددددي او  ،والصدددددواب والخطدددددأ ،ين الخيدددددر والشدددددروالتفريدددددق بددددد ،األندددددا األعلدددددى

 (.2113الشخصية حتى تصبب واضحة المعالم في نهاية المرحلة  بحرو،

نسددددان، والتدددددي يبدددددأ بهدددددا رة مددددن المراحدددددل المهمددددة فدددددي حيدددداة اإلولدددددة المبكددددمرحلددددة الطف تعدددددّ و        

عتمددددددداد علدددددددى الدددددددذات قدددددددى فدددددددي النمدددددددو نحدددددددو االتر ي م  مدددددددن ث دددددددو  خدددددددرينعتمددددددداد الكلدددددددي علدددددددى اآلباال

ويقدددددددل اعتمددددددداده علدددددددى  ،مرحلدددددددة يدددددددزداد اعتمددددددداد الطفدددددددل علدددددددى نفسدددددددههدددددددذه السدددددددتقاللية، وفدددددددي واال

حيددددث يبدددددأ  األطفددددالبيئددددة الحضددددانة وريددددا   إلددددىنتقددددال فيهددددا مددددن بيئددددة المنددددزل ويددددتم اال ،الكبددددار

 والعدددددادات االجتماعيدددددةبالتفاعدددددل مدددددع البيئدددددة الخارجيدددددة. وفدددددي هدددددذه المرحلدددددة تبددددددأ عمليدددددة التنشدددددئة 

ن كدددددان ال  ،ويدددددتعلم التمييدددددز بدددددين الصدددددواب والخطدددددأ ،تجاهددددداتكسددددداب القددددديم واالا، و االجتماعيدددددة وا 

إن مرحلددددة الطفولددددة المبكددددرة هددددي يعددددرف لمدددداذا هددددو صددددواب أو خطددددأ. وبشددددكل عددددام يمكننددددا القددددول 

 .(2114 الزهراني، األساس التي يتم بها بناء الشخصية السوية عليها

ص يجدددددب علدددددى األبدددددوين أخدددددذها بعدددددين تتميدددددز مرحلدددددة الطفولدددددة المبكدددددرة بسدددددمات وخصدددددائو        

، كمددددا األسددددئلةفالطفددددل فددددي أول عمددددره يكثددددر مددددن  ،األسددددئلةعتبددددار، مددددن هددددذه الخصددددائص كثددددرة اال

فيجدددددب علدددددى األبدددددوين  ،ي هدددددذه المرحلدددددة ال يسدددددتطيع التفريدددددق بدددددين الصدددددواب والخطدددددأأن الطفدددددل فددددد
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كثددددددرة الحركددددددة والتنقددددددل وتقليددددددد األبددددددوين مددددددن أهددددددم  دمعاملددددددة الطفددددددل علددددددى مسددددددتوى تفكيددددددره. وتعدددددد

الصدددددفات فدددددي هدددددذه المرحلدددددة، فيجدددددب علدددددى األبدددددوين عددددددم تدددددوبي  الطفدددددل ألنددددده لدددددم ينضدددددج عقلددددده 

ولكدددددن يجدددددب علدددددى األبدددددوين تحفيدددددز  ،أو كثدددددرة لعبددددده هعلدددددى عنددددداد وال يجدددددب معاقبتددددده مدددددثالا  ،بعدددددد

 (.2114 النجار، طفلهما وتشجيعه على الصعيد المعنوي والمادي

منهدددددا حدددددب هنددددداذ خصدددددائص أساسدددددية عندددددد الطفدددددل يجدددددب التعامدددددل معهدددددا بشدددددكل سدددددليم، و         

ألعددددداب الفدددددذ والتركيدددددب فهدددددي تسددددداعد  م وخصوصددددداا كتشددددداف والدددددتعلّ وهدددددي وسددددديلة مهمدددددة لال ،اللعدددددب

تفكيددددر الطفددددل كمددددا أن الطفددددل يملددددذ ذاكددددرة نقيددددة بيضدددداء تمكندددده مددددن التقدددداط المعلومددددات  فددددي نمددددو

وحفظهددددددا دون فهمهددددددا، جميددددددع هددددددذه الخصددددددائص وغيرهددددددا فددددددي مرحلددددددة الطفولددددددة المبكددددددرة حساسددددددة 

عبددددد   ويكددددون الدددددور األكبددددر علددددى األبددددوين لرسددددم هددددذه الشخصددددية ،شخصددددية الطفددددل ومهمددددة لبندددداء

 (.2116،الكافي

كدددددون صدددددحيةا لدددددى مدددددا سدددددبق ذكدددددره، يجدددددب علدددددى الوالددددددين تدددددوفير بيئدددددة للطفدددددل توتأكيدددددداا ع       

يجابيددددد متفددددداعالا  اا فدددددردوسدددددليمة قدددددادرة علدددددى جعلددددده  فدددددي جميدددددع  متكدددددامالا اا، بحيدددددث يصدددددبب ونشدددددط اا وا 

وذلدددددددذ مدددددددن أجدددددددل أن  ،والجسددددددددية االجتماعيدددددددةو  الوجدانيدددددددة والنفسدددددددحركية والعقليدددددددةجواندددددددب نمدددددددوه 

 ناءة وصحيحة.يتفاعل مع البيئة الخارجية بطريقة ب

 وأنواعه وأشكالهاللعب 

 مختلدف يمارسدها والتدي الترفيهدي الطدابع ذات االجتماعيدة األنشدطة مدن اللعدب ُيعدد       

 أو، الفكريددة األنشددطة كددبع  منظمدداا  اللعددب يكددون قددد ،األطفددال خاصددة المجتمددع شددرائب

 مدن األطفدال بهدا يقدوم التدي كالتصدرفات قدوانين أو بضدوابط مدرتبط غيدرعفويداا  وأ ،الرياضدية
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 فددي المختصددون يسددعى اا ميددتعلاا ونشدداط تربويددة وسدديلة ُيعددد كمددا األشددياء، وحمددل الجددري

 عليهدا وتشدجيعه الطفدل حيداة فدي يجابيدةاإل الجواندب بعد  اسدتغالل إلدى األلعداب التربويدة

 إلددى والمشددي الوقددوف مددن األساسددية والمهددارات والبدنيددة الفكريددة قدراتدده مختلددف وتنميددة

 بعدد  اكتسدداب مددن يمكندده كمددا والفكريددة، الرياضددية اللعددب نشدداطات لددفمخت ممارسددة

 إلدى إضدافة أهدافده تحقيدق إلدى والوصدول التعدب مقاومدة علدى والقددرة كالصدبر الصدفات

 حيداة العدي  علدى الطفدل يسداعد هدذا كدل .بيدنهم الدزمالء وحدب والتعداون التسدامب أخدالق

 .(2113 سليمان، مسلي وعقل بصفة جيدة يكبر حتى مشاكل أو عقد دون عادية

بأندددده: اسددددتعداد عددددام فطددددري يتكددددون ويعتدددددل بفعددددل البيئددددة، والهدددددف  ويمكددددن تعريددددف اللعددددب       

 إلدددددىفيدددددذهب  (2113فدددددرج  (. أمدددددا 1485،رزق  منددددده النشددددداط الحدددددر والتعبيدددددر التلقدددددائي والمتعدددددة

ات شدددددغال الدددددذنددددده حياتددددده ولددددديس مجدددددرد طريقدددددة الإبالنسدددددبة للطفدددددل هدددددو أنفددددداس الحيددددداة، أن اللعدددددب 

وتمضددددددددددية الوقددددددددددت. فاللعددددددددددب هددددددددددو كمددددددددددال التربيددددددددددة والتعبيددددددددددر الددددددددددذاتي والتددددددددددرويب عددددددددددن الددددددددددنفس 

 واالستكشاف.

( بأنددددده عبدددددارة عدددددن نشددددداط موجددددده أو غيدددددر موجددددده يعبدددددر 2114فدددددي حدددددين عرفددددده الحربدددددي         

سددددددتمتاب، وهددددددو إلددددددى السددددددرور واالإشددددددباب الميددددددل الفطددددددري لدددددده وحاجتدددددده  إلددددددىعددددددن حاجددددددة الطفددددددل 

ونمددددو وتكامددددل الشخصدددديه للفددددرد، وهددددو سددددلوذ اختيدددداري ذاتددددي طددددوعي  ضددددرورة بيولوجيددددة فددددي بندددداء

فدددددي تعليمدددددي يوافدددددق الدددددنفس، وهدددددو وسددددديلة لكشدددددف الكبدددددار عدددددن عدددددالم كي  أو ت   ،داخلدددددي الددددددافع غالبدددددا

الطفددددددل، للتعددددددرف علددددددى عالمدددددده وذاتدددددده، ويمهددددددد لبندددددداء الشخصددددددية المتكاملددددددة، فددددددي ظددددددل ظددددددروف 

( بأنددددده عبدددددارة عدددددن نشددددداط 2114عرفددددده الحيلدددددة   كمدددددافدددددا. كي  ويدددددزداد الطفدددددل معهدددددا ت   ،تدددددزداد تعقيدددددداا 

 شخصيات وسلوكات األطفال، ولزيادة المتعة والتسلية لديهم. الكبار لتنميةحر يستثمره 
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 عبددددددارة عددددددن مجددددددال يعبددددددر فيدددددده الطفددددددل عددددددن شخصدددددديته وحالتدددددده  الباحثددددددة بأنددددددهوتعرفدددددده         

داخليدددددة، فيقدددددوم بتحويدددددل النفسدددددية والجسددددددية والعقليدددددة، بحيدددددث يجعدددددل الطفدددددل يدددددنفس عدددددن رغباتددددده ال

 كل ما هو بداخله من مشاعر وأحاسيس إلى أر  الواقع المجرد(.

 تيوهددددي كدددداآل ،منهددددا أهددددداف محددددددة بدقدددده لّ ولكدددد ،فددددي المجتمددددع شددددكاليوجددددد للعددددب عدددددة أ       

 (:2118 بشير،

وهددددددو الوسدددددديلة األولددددددى  ،أسدددددداس النشدددددداط الحركددددددي النفسددددددي للطفددددددل ُيعددددددد اللعــــــب العفــــــوي:       

عددددددن طريددددددق إشددددددارات لحركددددددات تظهددددددر عفويددددددة ويتوجدددددده اللعددددددب بعددددددد ذلددددددذ نحددددددو الددددددتعلم للتعبيددددددر 

 للحياة ، ويصور ما يصوره الكبار.

يمكددددن أن يقددددوم اللعددددب فددددي المدرسددددة الفعالددددة بدددددور تربددددوي عندددددما يكددددون  اللعــــب التربــــوي:     

ب ي روح التعددددداون والمالحظدددددة كمدددددا يمكدددددن للعدددددنتبددددداه وينّمدددددالطفدددددل فدددددي فتدددددرة نمدددددوه بحيدددددث يثيدددددر اال

 .االجتماعيةالتربوي أن ينظم سلوذ الطفل ويهيئه للحياة 

 ولعدددددب فدددددي العدددددالج النفسدددددي للطفدددددل الدددددذي هددددديسدددددتعمل هدددددذا الندددددوب مدددددن ال اللعـــــب العالجـــــي:      

تحدددددت التشدددددخيص فعدددددن طريدددددق اللعدددددب يمكدددددن تحديدددددد المشددددداكل التدددددي يعددددداني منهدددددا الطفدددددل، مثدددددل 

 نشاطات الرسم والدمى الخشبية.

 طفل دور اللعب في تكوين ال

للعددددددب أهميددددددة كبيددددددرة فددددددي تكددددددوين الطفددددددل، ولدددددده عدددددددة آثددددددار أساسددددددية فددددددي جوانددددددب الطفددددددل         

 ( في اآلتي:2118المختلفة لخصها بشير  
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ـــــــب النفســـــــي:       نددددددده الطريدددددددق لفهدددددددم أإلدددددددى اللعدددددددب علدددددددى ون ينظدددددددر المحللدددددددون النفسددددددديّ  الجان

طريددددددق اللعددددددب  ، إذ عددددددنالخبددددددرات المتعارضددددددة التددددددي يمددددددر بهددددددا محدددددداوالت الطفددددددل للتوفيددددددق بددددددين

 يكتشف الطفل الذي يعاني من مشكلة خاصة في نفسه.

 نفعاليددددددداا اوتوازنددددددده  جتماعيددددددداا ايسددددددداهم اللعدددددددب فدددددددي تنشدددددددئة الطفدددددددل  جتمـــــــاعي:الجانـــــــب اال      

عطدددداء واحتددددرام حقددددوق ندددده مددددن خددددالل اللعددددب مددددع اآلخددددرين يكتسددددب اإلثددددارة واألخددددذ وال، ألوعاطفيدددداا 

 تكوين النظام األخالقي.في  هاماا  نه يؤدي دوراا إاآلخرين، كما 

ــــدني:       ــــب الب ندددده يسدددداعد علددددى إتوجددددد عدددددة فوائددددد تعددددود علددددى البدددددن باإليجدددداب، حيددددث  الجان

وذلدددددذ  ،فدددددي هدددددذه المرحلدددددة اللعدددددب ضدددددرورياا  دنمدددددو القددددددرات العقليدددددة للطفدددددل وزيدددددادة وزنددددده لدددددذا يعددددد

ن أ إلدددددى ضدددددافةلتهيئددددة الطفدددددل السدددددتقبال المهدددددارات واألعمدددددال التدددددي تتطلبهدددددا المراحدددددل المقبلدددددة، باإل

اللعددددددب ينمددددددي العضددددددالت الصددددددغرى والكبددددددرى للطفددددددل التددددددي تمكندددددده مددددددن القيددددددام باألعمددددددال التددددددي 

 تحتاج لمهارة يدوية.  

 ممارسددددددة مددددددن خددددددالل تربويددددددة وعالجيددددددةعفويددددددة و  بألعدددددداب عدددددددة األطفددددددال وبددددددذلذ، يقددددددوم 

 ،المكبوتددددددددة متخلص مددددددددن رغبدددددددداتهوالتددددددددي تسدددددددداعدهم علددددددددى الدددددددد المختلفددددددددة ألددددددددوان نشدددددددداط اللعددددددددب

اعد علدددددددى تدددددددوفير ، وهدددددددذا يسددددددالسددددددلبية متجاهددددددداتهاو  مومدددددددؤثراته مومخدددددداوفه ،العدوانيدددددددة متهونزعددددددا

 .ة وبدنية سليمة ومعافاةجتماعيجوانب نفسية وا

 وأهميتها  اإللكترونية األلعاب

، فقددددد قددددام العددددالم اكتشدددداف أول لعبددددة إلكترونيددددة تددددمّ  فيهددددا الطريقددددة التددددي لددددم يكددددن متوقعدددداا           

 الطاقددددددددددة لددددددددددوزارةين التددددددددددابعبمسدددددددددداعدة فريددددددددددق عملدددددددددده  W.Hijinputham "هيجينبوتددددددددددامويليددددددددددام "



19 
 

 األدوات قسددم زوار عددن األمريكيددة بدداختراب لعبددة تددنس بدائيددة مصددممة لالعبددين بهدددف الترفيدده

 األلعددددددابوكانددددددت هددددددذه نقطددددددة انطالقددددددة تقنيددددددة  (1438  عددددددامالمختبددددددر، وكددددددان ذلددددددذ  فددددددي

مليدددددددار دوالر  41وائددددددددها نحددددددو التددددددي غدددددددزت جميددددددع بلدددددددان العدددددددالم حتددددددى وصددددددلت ع اإللكترونيددددددة

ونيدددددة فدددددي القدددددرن التاسدددددع ر تلكلعمدددددل فدددددي صدددددناعة األلعددددداب اإلبددددددأ اوقدددددد  .(2118سدددددنويا  بشدددددير،

دم وتقددددددد ،نترندددددددتتدددددددداول شددددددبكة اإل أن إال ،علدددددددى نطدددددداق محددددددددود ،القددددددرن العشدددددددرين وبدايدددددددةعشددددددر 

 بحلدددددددول عدددددددام هندددددددإونيدددددددة حيدددددددث ر تلكنتشدددددددار هدددددددذه األلعددددددداب اإلاعلدددددددى  أجهدددددددزة التكنولوجيدددددددا سددددددداعد  

ونيددددددة والمنددددددازل نتيجددددددة ر تلكاب فددددددي مراكددددددز المالهددددددي والمقدددددداهي اإلم انتشددددددرت هددددددذه األلعدددددد 1481

وأصدددددددبحت األلعددددددداب الشدددددددغل  ،لتندددددددوب األلعددددددداب وسدددددددهولة اسدددددددتخدامها بواسدددددددطة جهددددددداز الكمبيدددددددوتر

مدددددا تشدددددير الدراسدددددات ك ،الشددددداغل لألطفدددددال والشدددددباب وتحولدددددت مدددددن هوايدددددات إلدددددى حددددداالت اإلدمدددددان

 (.2114الهدلق،  الرغبة في مواجهة المخاطر وقبول التحديإلى إشباب في هذا المجال 

، وقدددددددد يث مثدددددددل الموسددددددديقى واألفدددددددالم وغيرهددددددداتعدددددددددت وسدددددددائل الترفيددددددده فدددددددي العدددددددالم الحدددددددد        

علددددددددى السددددددددوق العددددددددالمي بشددددددددكل هائددددددددل ممددددددددا أدى  اإللكترونيددددددددةألعدددددددداب الفيددددددددديو  طغددددددددت مددددددددؤخراا 

لددددددى سددددددبيل المثددددددال أنتجددددددت شددددددركة الشددددددركات العالميددددددة الكبددددددرى لدددددددخول هددددددذا السددددددوق الجديددددددد، فعب

( الثالثيددددددة األبعدددددداد التددددددي تحدددددداكي الواقدددددددع FIFAلعبددددددة كددددددرة القدددددددم الشددددددهيرة   (إلكترونيددددددذ آرتددددددس 

مليددددار دوالر. وقددددد قامددددت شددددركات كثيددددرة فددددي  5.2بشددددكل غيددددر مسددددبوق وتبلددددب عوائددددد هددددذه اللعبددددة 

 األلعددددابومدددن هددددذه ، يددددة األبعدددداد تحددداكي الواقددددع والخيددددالهدددذا المجددددال مدددن إنتدددداج ألعدددداب فيدددديو ثالث

الشددددددطرنج وألعدددددداب الرياضددددددة المختلفددددددة والمغددددددامرات التددددددي تجعددددددل مددددددن المسددددددتخدم الشددددددعور بأندددددده 

 .(2118 بشير، عب داخل اللعبةلي
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التدددددددي تعدددددددر  علدددددددى شاشدددددددة  األلعدددددددابندددددددوب مدددددددن  انهدددددددبأ اإللكترونيدددددددة األلعدددددددابف وتعدددددددرّ          

و( والتددددددددي تددددددددزود الفددددددددرد الحاسددددددددوب  ألعدددددددداب الحاسددددددددوب(، أو علددددددددى شاشددددددددة التلفاز ألعدددددددداب الفيدددددددددي

سدددددددتخدام اليدددددددد مدددددددع العدددددددين الأو تحدددددددد  ،بالمتعدددددددة مدددددددن خدددددددالل اسدددددددتخدام تحدددددددد لإلمكاندددددددات العقليدددددددة

 اإللكترونيدددددددددددددددددة التددددددددددددددددد زر البصدددددددددددددددددري/الحركي( ويكدددددددددددددددددون مدددددددددددددددددن خدددددددددددددددددالل تطدددددددددددددددددوير للبدددددددددددددددددرامج 

أنهدددددا نشددددداط ينخدددددرط فيهدددددا الالعبدددددون فدددددي ندددددزاب ب (2114 الهددددددلق، (. وعرفهدددددا2118 الشدددددحروري،

نتدددددائج قابلدددددة للقيددددداس الكمدددددي، ويطلدددددق علدددددى  إلدددددىمعيندددددة بشدددددكل يدددددؤدي  مفتعدددددل ومحكدددددوم بقواعدددددد

علددددى  لعبددددة مددددا بأنهددددا لعبددددة إلكترونيددددة مددددن خددددالل توفرهددددا علددددى هيئددددة رقميددددة، ويددددتم تشددددغيلها غالبدددداا 

 والفيديو والهواتف النقالة واألجهزة الكفية المحمولة. التلفاز وجهاز الحاسوب

التدددددي يلعدددددب بهدددددا أطفدددددال الفئدددددة  األلعدددددابمجموعدددددة   انهدددددأب اإللكترونيدددددة األلعددددداب الباحثدددددة و تعدددددرف    

 .(الموجودة بين أيديهم اإللكترونيةوالمتوافرة على األجهزة  ( سنوات،6-4 العمرية 

مدددددددددن العناصدددددددددر  اا ( عددددددددددد2111ذكدددددددددرت األكاديميدددددددددة العربيدددددددددة للتعلددددددددديم اإللكتروندددددددددي   وقدددددددددد     

يدددددة أو إلكترونيدددددة والتدددددي يجدددددب التعليميدددددة سدددددواء كاندددددت تقليد األلعدددددابواألسدددددس التدددددي تقدددددوم عليهدددددا 

 أن تتوافر فيها وهي: 

 :أن يكدددددون لهدددددا هددددددف تعليمدددددي واضدددددب ومحددددددد يتطدددددابق مدددددع الهددددددف الدددددذي يريدددددد  الهـــــدف 

 الالعب الوصول إليه.

 :أن يكون لكل لعبة قواعد تحدد كيفية اللعب . القواعد 

 :وقدددددد يكدددددون ذلدددددذ  ،تعتمدددددد فدددددي تحقيقهدددددا لألهدددددداف علدددددى عنصدددددر المنافسدددددةأن  المنافســـــة

أو بددددين المدددددتعلم والجهدددداز، أو بدددددين المددددتعلم ومحدددددذ أو معيددددار، وذلدددددذ  ،بددددين مددددتعلم وآخدددددر

 إلتقان مهارة ما، أو تحقيق أهداف محددة.
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 :مددددن التحدددددي المالئددددم الددددذي يسددددتنفر قدددددرات الفددددرد فددددي  أن تتضددددمن اللعبددددة قدددددراا  التحــــدي

 حدود ممكنة.

 :ــــال ة والرغبددددة لدددددى الفددددرد فددددي وهددددذا مددددا يحقددددق الدافعيدددد ،أن تثيددددر اللعبددددة خيددددال الفددددرد الخي

 التعلم.

 :ــــه أن تحقددددق اللعبددددة عنصددددر التسددددلية والمتعددددةه علددددى أن ال يكددددون ذلددددذ هددددو هدددددف  الترفي

 .اللعبة، بل يجب مراعاة التوازن بين المتعة والمحتوى التعليمي

أدى قددددددد و  ،عددددددبلالأهميتهددددددا مددددددن جاذبيتهددددددا وتشددددددويقها  اإللكترونيددددددة األلعددددددابتأخددددددذ  وبددددددذلذ       

ووصدددددددل انتشدددددددارها للهددددددداتف المحمدددددددول  ،ها فدددددددي المندددددددازل وأمددددددداكن اللعدددددددب والتسدددددددليةنتشدددددددار ذلدددددددذ ال

األكثدددددددر إنتاجددددددداا وانتشددددددداراا فدددددددي ظدددددددل األجنبيدددددددة  اإللكترونيدددددددة األلعدددددددابوجهددددددداز الحاسدددددددوب. وتعدددددددد 

ويعددددددزى ذلددددددذ لقلددددددة المتخصصددددددين  ،فددددددي الددددددوطن العربددددددي اإللكترونيددددددةنخفددددددا  كبيددددددر لأللعدددددداب ا

 ،األلعددددددابتخصصددددددة للتدددددددريب علددددددى تصددددددنيع مثددددددل تلددددددذ وندددددددرة الكليددددددات والمراكددددددز الم ،والفنيددددددين

تصدددددددنيعها  التدددددددي تدددددددم األلعدددددددابوندددددددتج عدددددددن ذلدددددددذ قلدددددددة الموثوقيدددددددة للمدددددددواد التدددددددي تحويهدددددددا بعددددددد  

 .(2114 الحربي،

 :إلى اإللكترونية األلعاب (2118  وقد صنفت الشحروري   

هدددا علددددى التدددي تعتمدددد علددددى اسدددتخدام العدددين واليدددد أكثدددر مدددن اعتماد األلعدددابهدددي  ألعـــاب الحركـــة:

 ب المغامرات والعدوان الخيالي.امحتوى اللعبة مثل ألع
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 ستكشاف.األلعاب التي تحتوي على حل المشكالت واالوهي  ألعاب المغامرة:

ويشددددارذ فيهددددا أكثددددر مددددن العددددب وتعتمددددد بشددددكل عددددام علددددى التطددددور النددددوعي  ألعــــاب لعــــب الــــدور:

 للخصائص.

و مددددددن أء لعبددددددت مددددددن العددددددب واحددددددد اتيجيات سددددددواسددددددتر هددددددي ألعدددددداب تشددددددبه اال ألعــــــاب الرياضــــــة:

 الفريق الرياضي.

 أو عملية بكل تفاصيلها. تبتكر موضوعاا  األلعابوهذه  ألعاب المحاكاة:

 ألعاب محوسبة. إلىالتعليمية ومعظمها حولت  األلعابوهي  القديمة: األلعاب

 :تياآلالنحو  إلىحسب طبيعتها  فقد صنفتها (2113  العمري أما    

ـــــا ي  ـــــل( ،)المحـــــارب الغ  عبدددددينالال بدددددين والتندددددافس النصدددددر إلدددددى يهددددددف الصدددددنف وهدددددذا : المقات

 بحيدددددث محدددددددة، أهدددددداف تحقيدددددق إلدددددى عبدددددونالال يسدددددعى الندددددوب هدددددذا وفدددددي الخسدددددائر. كاندددددت مهمدددددا

 االجتماعيدددددة األحدددددداث علدددددى السددددديطرة أو لعبدددددة،ال أحدددددداث علدددددى السددددديطرة عندددددد بالمتعدددددة يشدددددعرون

 .اللعبة حولها تدور أو تتضمنها  التي

ـــــدي  تطدددددوير ويدددددتم اإلتقدددددان. درجدددددة إلدددددى معيندددددة مهدددددارات تطدددددوير إلدددددى يهددددددف الصدددددنف هدددددذا :رالم

 وذلدددددذ ،النهايدددددة إلدددددى اللعدددددب يمارسدددددون يجعلهدددددم مسدددددتوى إلدددددى الالعبدددددين لددددددى العمليدددددات أسددددداليب

 علددددددى والعمددددددل هانفسدددددد اللعبددددددة فددددددي سددددددابقا أتقنوهددددددا التددددددي المهددددددارات ممارسددددددة مددددددن تمكيددددددنهم عبددددددر

 .ذاتها اللعبة في وشموالا  وتفصيالا  عمقاا  أكثر أخرى مهارات إتقان بهدف الحقا توظيفها
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 هدددددذا فدددددي الماتعدددددة جديددددددةال والتجدددددارب عرضدددددها،و  خبدددددراتال بيدددددان يدددددتم : ))المتعجـــــب المســـــتغرب

 فددددي و السددددابقين. الصددددنفين فددددي عليدددده هددددو ممددددا منهددددا أقددددل تكددددون التحدددددي درجددددة ولكددددن ،الصددددنف

 .ترخاءواالس المتعة إلى رئيس بشكل الالعبون يتطلع النوب هذا

 ركةالمشدددددا أو ،االجتماعيدددددة الصدددددبغة ذات األلعدددددابب الصدددددنف هدددددذاب الالعبدددددون يسدددددتمتع :المشـــــارك

 خياله. والخيال عالمه العالم بأن فيشعر ،فتراضيةاال العوالم في

 باألتي: اإللكترونية األلعابب األطفالتعلق ( أسباب 2113وقد لخص فتب اهلل  

 األلعددددددددددابب األطفدددددددددالة وراء تعلدددددددددق إن األسدددددددددباب الكامنددددددددد :الســـــــــيطرة علـــــــــى الـــــــــذات 

الكامنددددددة وراء ممارسددددددة أيددددددة لعبددددددة، حيددددددث  نفسددددددها األسددددددباب اإللكترونيددددددة والفيددددددديو  هددددددي

 إلدددددىيسدددددعى الطفدددددل مدددددن خاللددددده و جتمددددداعي، يمثدددددل إطدددددار اللعبدددددة جدددددزءاا مدددددن النشددددداط اال

 السيطرة على ذاته وعلى العالم.

 وأنواعهدددددا تجدددددذب  بمختلدددددف أشدددددكالها اإللكترونيدددددة األلعدددددابإن  :عامـــــل جـــــذب ل طفـــــال

 ،أو تددددوهمهم دخددددول عصددددور مددددا قبددددل التدددداري  ،بمددددا توحيدددده مددددن معددددارذ حقيقيددددة األطفددددال

أن الرسددددددددوم واأللددددددددوان والخيددددددددال والمغددددددددامرة  ، كمددددددددامثددددددددل قتددددددددال الديناصددددددددورات والفضدددددددداء

 .للعب ألطفالاجذب ت

 بالنسدددددبة للطفدددددل إطددددداراا يتمثدددددل فيددددده  اإللكترونيدددددة األلعدددددابتشدددددكل  :التماثـــــل مـــــع األبطـــــال

ن التدددددددداخل بطدددددددالا   يتحدددددددرذ وينتقدددددددل، وُيعددددددددل سدددددددلوكه، والطفدددددددل ينددددددددمج مدددددددع البطدددددددل، وا 

، األلعددددداببهدددددذه  األطفدددددالوالتكامدددددل اللدددددذين توفرهمدددددا لعبدددددة الفيدددددديو، يسدددددهمان فدددددي تعلدددددق 

وتددددددوفر للطفددددددل إمكددددددان التماثددددددل مددددددع األبطددددددال مددددددن خددددددالل تعرضددددددها لعقبددددددات كاأللغددددددام 

 اللعبة التعامل معها.والمتفجرات والعوائق الطبيعية التي يتوجب على بطل 
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 ـــــي دددددا وهميادددددا بعيدددددداا عدددددن العدددددالم  اإللكترونيدددددة األلعددددداب :عـــــالم وهم لألطفدددددال تخلدددددق عالما

تددددددوفر لدددددده  ن، ويمثددددددل موقعاددددددا مادياددددددا وأحددددددداثاااليددددددومي، ولكندددددده محدددددددد فددددددي الزمددددددان والمكددددددا

بطدددددل معدددددين، يحقدددددق ل وتمثلددددده إمكانيدددددة تمثيدددددل ذاتددددده فدددددي إطدددددار مدددددا مدددددن خدددددالل اندماجددددده

 ولته السيطرة على هذا العالم الوهمي. ذاته من خالل محا

  ـــــ  أحيانددددداا  قددددددمتإذ   متنوعدددددة هاوموضدددددوعات اإللكترونيدددددة األلعدددددابإن أفكدددددار  :نقطـــــة تركي

للسددددديارات، يتعدددددود الطفدددددل مدددددن خاللددددده علدددددى التركيدددددز، وتجندددددب الحدددددواجز والقيدددددادة  سدددددباقاا 

 شخصددددددية بطددددددل تقدددددددم أو ،ألعاباددددددا للخيددددددال العلمددددددي فددددددي الفضدددددداء قدددددددمتإلدددددى حددددددد مددددددا، أو 

 يقارب األشرار، ويتغلب على المصاعب.« السوبرمان»خارق على نمط 

  

دددددا لتعلددددديم الطفدددددل  إذ يكتشدددددف الطفدددددل مدددددن  ُتعددددددوبدددددذلذ      األلعددددداب اإللكترونيدددددة مصددددددراا مهم؛

بشدددددددكل لدددددددم يسدددددددبق لددددددده مثيدددددددل، كمدددددددا أن الطفدددددددل أمدددددددام األلعددددددداب  هخاللهدددددددا الكثيدددددددر، وتشدددددددبع خيالددددددد

وأسددددهل انخراطاددددا فددددي المجتمددددع، كمددددا أن هددددذه األجهددددزة اإللكترونيددددة يصددددبب أكثددددر حيويددددة ونشدددداطاا، 

تعطددددددي فرصددددددة للطفددددددل أن يتعامددددددل مددددددع التقنيددددددة الحديثددددددة، مثددددددل اإلنترنددددددت وغيرهددددددا مددددددن الوسددددددائل 

 ثم التدرج لحلها. ،التفكير العلمي الذي يتمثل في وجود مشكلة مهُ الحديثة، كما أنها تعل  

 وسلبياتها اإللكترونية األلعابإيجابيات 

بدددددددد مدددددددن  علدددددددى مسدددددددتخدميها ال وسدددددددلبيات تدددددددؤثرعددددددددة إيجابيدددددددات  اإللكترونيدددددددةلأللعددددددداب          

فددددددددي حددددددددين بينددددددددت  اإللكترونيددددددددة األلعدددددددداب إيجابيددددددددات إلددددددددىمعرفتهددددددددا. إذ أشددددددددارت عدددددددددة دراسددددددددات 

 األلعددددددداب ( أنّ 2114ومتنوعدددددددة لممارسدددددددتها. إذ بدددددددين الهددددددددلق   متعدددددددددة سدددددددلبيات دراسدددددددات أخدددددددرى

 ب االكتشددددداف وتسددددداعدألنهدددددا تسدددددتخدم ألعدددددا  وتنشدددددط الدددددذكاء نتبددددداه والتركيدددددزاإللكترونيدددددة تنمدددددي اال
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 وُتسددددرب عمليددددة الددددذاكرة ةتنميددددتعمددددل علددددى نهددددا أأيضددددا علددددى المشدددداركة فددددي اللعددددب، وكمددددا  األطفددددال

توسدددددع خيدددددال  إلدددددى، وتدددددؤدي األطفدددددالالمبدددددادرة والتخطددددديط والمنطدددددق لددددددى  ر حدددددس  وتطدددددوّ  ،التفكيدددددر

نهدددددا تولدددددد أة العقدددددل وسدددددرعة البديهدددددة، كمدددددا ميدددددنلغددددداز تسددددداعد فدددددي تألاألعددددداب حدددددل  فمدددددثالا  ،الطفدددددل

 .ن الالعبينروح المنافسة بي

 مصدددددددر اإللكترونيدددددة األلعدددددابأن  فدددددي دراسددددددة آخدددددرى لددددده علددددددى (2114الهددددددلق   ويؤكدددددد        

لتعلدددديم الطفددددل  إذ تشددددبع خيددددال الطفددددل بشددددكل كبيددددر، ويكتشددددف الطفددددل مددددن خاللهددددا الكثيددددر،  مهددددم

نخراطادددددا فدددددي ا حيويدددددة ونشددددداطاا، وأسدددددهل   أكثدددددر   يصدددددببُ  ةاإللكترونيددددد األلعدددددابكمدددددا أن الطفدددددل أمدددددام 

يتعامددددددل مددددددع التقتيددددددة الحديثددددددة، مثددددددل لالمجتمددددددع، كمددددددا أن هددددددذه األجهددددددزة تعطددددددي فرصددددددة للطفددددددل 

اإلنترنددددددت وغيرهددددددا مددددددن الوسددددددائل الحديثددددددة، كمددددددا أنهددددددا تعلمدددددده التفكيددددددر العلمددددددي الددددددذي يتمثددددددل فددددددي 

تسددددددداعد  اإللكترونيدددددددة لعددددددداباأل نّ إ( 1421،أهدددددددل  وأضددددددداف. ثدددددددم التددددددددرج لحلهدددددددا ،وجدددددددود مشدددددددكلة

. فدددددددددي حدددددددددين عدددددددددار  ذلدددددددددذ تعدددددددددةازيدددددددددة بطريقدددددددددة سدددددددددهلة وميالطفدددددددددل علدددددددددى تعلدددددددددم اللغدددددددددة اإلنجل

الطفددددددددل فددددددددي كامددددددددل  فاضددددددددعتعمددددددددل علددددددددى إ اإللكترونيددددددددة األلعدددددددداب ( إذ بددددددددين أن  2111قويدددددددددر 

الددددددذين يلعبددددددون  األطفددددددالف ،الدراسددددددي يتحصدددددديلال فددددددثالا تعمددددددل علددددددى إضددددددعاف الجانددددددب ،جوانبدددددده

تسددددبب يممددددا   ، ويكددددون التفاعددددل األسددددري قلدددديالا بب لددددديهم ميددددل للسددددلوذ العدددددوانييصدددد ألعابددددا عنيفددددة

ومدددددا يتبعهدددددا  ،السدددددمنة إلدددددىتدددددؤدي و مشدددددكالت أسدددددرية. كمدددددا يدددددؤثر علدددددى الدددددذاكرة اللفظيدددددة للطفدددددل، ب

 .نفصال عن واقع الحياة عندما يستغرق مدة طويلة في اللعباالو  من أمرا ،

إيجابيدددددات عددددددة منهدددددا أنهدددددا تعدددددد  اإللكترونيدددددةعددددداب أن لألل فتدددددرى (2118الشدددددحروري   أمدددددا       

ه يمكددددددن تعلددددددم بعدددددد  المهددددددارات مثددددددل نددددددأ إلددددددى وتشددددددير األبحدددددداث ،لددددددتعلم علددددددم الحاسددددددوب مدددددددخالا 

، اإللكترونيدددددددة األلعدددددددابتجاهدددددددات مدددددددن خدددددددالل وتحديدددددددد اال ،واإلدراذ المكددددددداني ،بصدددددددرينتبددددددداه الاال
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سدددددددتجابة انيدددددددة أظهدددددددروا اإلكترو  األلعدددددددابن الالعبدددددددين بأومددددددن خدددددددالل إحددددددددى الدراسدددددددات لدددددددوحظ بددددددد

 األطفددددددالنتبدددددداه البصددددددري بالمقارنددددددة مددددددع غيددددددرهم مددددددن تجاهددددددات واالأعلددددددى فددددددي مسددددددتوى تحديددددددد اال

العالقدددددة بدددددين الطفدددددل  ن  تحّسددددد إلدددددىة كمدددددا أشدددددارت الدراسددددد، اإللكترونيدددددة األلعدددددابالدددددذين ال يلعبدددددون 

تسددددداعد  نهددددداأ ، كمدددددااإللكترونيدددددة األلعدددددابووالديددددده فدددددي حدددددال مشددددداركة اآلبددددداء أبنددددداءهم فدددددي اللعدددددب ب

نتددددداج لعبدددددة جديددددددة، وتزيدددددد إتيحدددددت لددددده فرصدددددة أُ بتكدددددار إذا الطفدددددل علدددددى خلدددددق مهدددددارة اإلبدددددداب واال

 ،قددددددددرة الالعدددددددب علدددددددى تنميدددددددة المهدددددددارات المنطقيدددددددة فدددددددي حدددددددل المشدددددددكالت اإللكترونيدددددددة األلعددددددداب

  تحسين مستوى الت زر البصري.إلى باإلضافة 

أن  علددددددددى (2118شددددددددحروري  النتددددددددائج دراسددددددددة  (2113  خضددددددددر وتؤكددددددددد نتددددددددائج دراسددددددددة        

تنمدددددي عمليدددددات اإلبدددددداب، وتحسدددددن الفهدددددم بشدددددكل عدددددام وتددددددعم القددددددرة علدددددى  اإللكترونيدددددة األلعددددداب

إلددددددددى يطدددددددور مهددددددددارة االسدددددددتماب  اإللكترونيدددددددة األلعددددددددابوالطفددددددددل الدددددددذي يلعدددددددب ب ،تخددددددداذ القدددددددراراتا

ذلدددددددذ تزيدددددددد  إلدددددددىباإلضدددددددافة  ،هنفسددددددد نشدددددددغال بعددددددددة أشدددددددياء فدددددددي الوقدددددددتاألصدددددددوات المختلفدددددددة واال

 :وأضددددداف أيضددددداا  مدددددن القددددددرة علدددددى التركيدددددز علدددددى عددددددة أشدددددياء مدددددرة واحددددددة. اإللكترونيدددددة لعددددداباأل

تعتمدددددددد علدددددددى التسدددددددلية واالسدددددددتمتاب بقتدددددددل اآلخدددددددرين  اإللكترونيدددددددة األلعدددددددابنسدددددددبة كبيدددددددرة مدددددددن  أنّ 

رتكددددددداب اأسددددددداليب  األطفدددددددالعتددددددداء علددددددديهم بددددددددون وجددددددده حدددددددق وتددددددددمير أمالكهدددددددم، كمدددددددا تعلدددددددم واال

ونتيجتهددددددا ومهارتيهمددددددا وتنمددددددي فددددددي عقددددددولهم قدددددددرات العنددددددف والعدددددددوان  ،الجريمددددددة وحيلهددددددا وفنونهددددددا

بشدددددددكل  األلعدددددددابعتيدددددداد علدددددددى ممارسدددددددة تلدددددددذ الجريمددددددة، وتكتسدددددددب هدددددددذه القددددددددرات مدددددددن خدددددددالل اال

أنهددددددا تصددددددنع  إلددددددىومددددددن مضددددددارها أيضددددددا، أنهددددددا تتسددددددبب فددددددي عزلددددددة الطفددددددل، باإلضددددددافة  ،مسددددددتمر

 النصددددب   أمددددور   األطفددددال   مُ تعلّدددد طفددددالا عنيفددددا  وذلددددذ لمددددا تحويدددده مددددن مشدددداهد عنددددف، كمددددا أنهددددا قددددد

واالحتيدددددال، فالطفدددددل يحتدددددال علددددددى والديددددده ليقتدددددنص منهمددددددا مدددددا يحتددددداج إليدددددده مدددددن أمدددددوال لإلنفدددددداق 
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حاجتدددده مددددن  ر فددددي شدددديء سددددوى إشددددباب  علددددى هددددذه اللعبددددة، كمددددا أنهددددا تصددددنع طفددددالا أنانيددددا ال يفّكدددد

 .هذه اللعبة

دددددا لتعلددددديم  األلعددددداب اإللكترونيدددددة مصددددددراا ُتعددددددوتأسيسددددداا علدددددى مدددددا سدددددبق         إذ األطفددددددالمهم؛

 األطفدددددال ، كمدددددا أنكبيدددددربشدددددكل  األطفدددددالمدددددن خاللهدددددا الكثيدددددر، وتشدددددبع خيدددددال  األطفدددددال يكتشدددددف

أكثددددر حيويددددة ونشدددداطاا، وأسددددهل انخراطاددددا فددددي المجتمددددع، كمددددا  ونأمددددام األلعدددداب اإللكترونيددددة يصددددبح

اإلنترندددددددت مدددددددع التقنيدددددددة الحديثدددددددة، مثدددددددل  واأن يتعدددددددامل لألطفدددددددالأن هدددددددذه األجهدددددددزة تعطدددددددي فرصدددددددة 

التفكيددددددر العلمددددددي الددددددذي يتمثددددددل فددددددي وجددددددود  موغيرهددددددا مددددددن الوسددددددائل الحديثددددددة، كمددددددا أنهددددددا تعلمهدددددد

ب عدددددن الددددددنفس فددددددي أوقددددددات التددددددروي :إيجابيددددددات عددددددة، منهددددددا لهدددددداأن و  ثددددددم التدددددددرج لحلهدددددا. ،مشدددددكلة

وكدددددذلذ نجدددددد أن ممارسدددددة األلعددددداب  م.وخيددددداله ينفدددددي توسددددديع تفكيدددددر الالعبددددد هدددددا تسددددداهمأنو الفدددددرا . 

عمددددددل مثمددددددر، فهددددددو ينددددددتج عواطددددددف إيجابيددددددة، وعالقددددددات اجتماعيددددددة قويددددددة، وشددددددعور  اإللكترونيددددددة

 أعمال مفيدة ومثمرة.ب بالقيامباإلنجاز، وفرصة لتطوير القدرة على بناء حس 

اا آثدددددددددار  اإللكترونيدددددددددة( فتؤكدددددددددد علدددددددددى أن لأللعددددددددداب 2113أمدددددددددا نتدددددددددائج دراسدددددددددة سدددددددددبتي           

ذي يقضدددددي سددددداعات طدددددوال فدددددي ممارسدددددة ن الطفدددددل الدددددإ ، بحيدددددثاألطفدددددالجتماعيدددددة سدددددلبية علدددددى ا

تواصددددددل مددددددع اآلخددددددرين، يجعددددددل مندددددده طفددددددالا غيددددددر اجتمدددددداعي منطويددددددا  اإللكترونيددددددة دون األلعدددددداب

الشدددددعبية التدددددي تتميدددددز بالتواصدددددل. كمدددددا أن إسدددددراف الطفدددددل فدددددي  األلعدددددابعلدددددى ذاتددددده علدددددى عكدددددس 

رة فيفتقدددددددد مهدددددددا ،التعامدددددددل مدددددددع عدددددددوالم الرمدددددددز يمكدددددددن أن يعزلددددددده عدددددددن التعامدددددددل مدددددددع عدددددددالم الواقدددددددع

وال يجيددددددد  ،ويصددددددبب الطفددددددل خجددددددوال ،والتعامددددددل مددددددع اآلخددددددرين ،التواصددددددل فددددددي إقامددددددة الصددددددداقات

فددددددتب اهلل وقددددددد أكدددددددت هددددددذه النتددددددائج نتددددددائج الدراسددددددة التددددددي أجراهددددددا  الكددددددالم والتعبيددددددر عددددددن نفسدددددده.

ذا أصدددددبب كبيدددددرة علدددددى عقل اا أضدددددرار  اإللكترونيدددددةلأللعددددداب  أن التدددددي كشدددددفت (2113  يدددددة الطفدددددل، وا 
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إعاقددددة عقليددددة واجتماعيددددة،  إلددددىفقددددد يتعددددر   ،ومددددا شددددابهها الحاسددددوبى ألعدددداب علدددد اا الطفددددل مدددددمن

قددددددد الحاسددددددوب وألعابدددددده وبينددددددت الدراسددددددة أن الطفددددددل الددددددذي يعتدددددداد الددددددنمط السددددددريع فددددددي تكنولوجيددددددا 

يواجدددددده صددددددعوبة كبيددددددرة فددددددي االعتيدددددداد علددددددى الحيدددددداة اليوميددددددة الطبيعيددددددة التددددددي تكددددددون فيهددددددا درجددددددة 

نمددددط الوحدددددة والفددددرا  النفسددددي سددددواء فددددي المدرسددددة  لددددىإممددددا يعددددر  الطفددددل  ،السددددرعة أقددددل بكثيددددر

 أو في المنزل.

التددددددي ( 2113 اليونيسددددددف،لددددددة منظمددددددة األمددددددم المتحدددددددة للطفو  وقددددددد تأكددددددد ذلددددددذ مددددددع رؤيددددددة        

عددددددددة جواندددددددب  أثرهدددددددا الكبيدددددددر فدددددددي معالجدددددددة اإللكترونيدددددددة األلعدددددددابمدددددددن أهدددددددم إيجابيدددددددات تدددددددرى أن 

مددددددددن األدوات المحفددددددددزة  د  تعدددددددد لعدددددددداباألن إاألطفددددددددال حيددددددددث سددددددددوء التغذيددددددددة لدددددددددى  صددددددددحية منهددددددددا

 ،ختصدددددار مدددددن فتدددددرة العدددددالج مدددددن األمدددددرا  المزمندددددةوتسددددداعد علدددددى اال ،سدددددرعة لتعدددددافي الطفدددددلوالم

سددددددتعمال يديدددددده بشددددددكل تلقددددددائي ومنسددددددجم مددددددع اتحسددددددين مقدددددددرة الطفددددددل علددددددى  وأيضدددددداا تعمددددددل علددددددى

            .والمواهبداخلهم الطاقات  رُ وتفجّ  ،األطفالعلى زيادة وعي  وتساعد كثيراا  ،حركة العينين

سددددتانيو وبونددددد كددددالفرت  يددددرى  بينمددددا             ,Calvert,. Staiano, and Bond)  وا 

 األلعدددددددددددابن ممارسدددددددددددة إفمدددددددددددثالا،  ،أضدددددددددددرار أكاديميدددددددددددةلهدددددددددددا  اإللكترونيدددددددددددة األلعدددددددددددابأن  ( 2013

لددددددىضددددددطرابات فددددددي الددددددتعلم و ا إلددددددىوتددددددؤدي  تددددددؤثر علددددددى التحصدددددديل الدراسددددددي سددددددلباا  اإللكترونيددددددة  ا 

ن مددددددن سددددددلبيات ا  و  .الواجبددددددات المدرسددددددية والهددددددروب مددددددن المدرسددددددة أثندددددداء الدددددددوام المدرسدددددديإهمددددددال 

التددددددددي أثبتهددددددددا البدددددددداحثون أندددددددده عندددددددددما يتعلددددددددق الطفددددددددل الصددددددددغير "مددددددددا دون  اإللكترونيددددددددة األلعدددددددداب

 األطفدددددالكمدددددا أن علدددددى نطددددداق تفكيدددددره ودراسدددددته.  فدددددإن ذلدددددذ يدددددؤثر سدددددلباا  األلعدددددابالعاشدددددرة" بهدددددذه 

 أدائهدددددميدددددؤثر علدددددى  اإللكترونيدددددة األلعدددددابطيلدددددة الليدددددل فدددددي ممارسدددددة والمدددددراهقين الدددددذين يسدددددهرون 

االسدددددددتيقاظ  ى الالعبددددددين، ممددددددا قدددددددد يجعددددددل مدددددددن الصددددددعب علدددددددفددددددي اليددددددوم التدددددددالي بشددددددكل مباشدددددددر
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ن ذهبدددددوا، فدددددإنهم قدددددد يستسدددددلمو المدر  إلدددددىللدددددذهاب   لندددددوم فدددددي الحصدددددص المدرسدددددية، بددددددالا ل نسدددددة، وا 

بكثدددددرة فدددددي السدددددنوات األولدددددى مدددددن  ترونيدددددةاإللك األلعدددددابممارسدددددة كمدددددا أن مدددددن أن يصدددددغوا للمعلدددددم. 

بعدددددد  االضددددددطرابات فددددددي مقدددددددرة الطفددددددل علددددددى التركيددددددز فددددددي أعمددددددال  إلددددددىعمددددددر الطفددددددل، تددددددؤدي 

 .أخرى مثل الدراسة والتحصيل

علدددددى نظدددددر األطفدددددال، إذ قدددددد  اإللكترونيدددددة سدددددلبااتدددددؤثر األلعددددداب  (2113يدددددرى السدددددعد   كمدددددا       

األشددددددعة الكهرومغناطيسددددددية قصدددددديرة  يصدددددداب الطفددددددل بضددددددعف النظددددددر نتيجددددددة تعرضدددددده لمجدددددداالت

التددددددردد المنبعثددددددة مددددددن شاشددددددات التلفدددددداز أو الحاسددددددب التددددددي يجلددددددس أمامهددددددا سدددددداعات طويلددددددة أثندددددداء 

أثنددددددددداء ممارسدددددددددة األلعددددددددداب  كمدددددددددا أن حركدددددددددة العيندددددددددين تكدددددددددون سدددددددددريعة جدددددددددداا  ممارسدددددددددته اللعدددددددددب،

ن هدددددذه بددددددورها تدددددؤدي إلدددددى حددددددوث احمدددددرار بدددددالعيو ، إرهاقهددددداممدددددا يزيدددددد مدددددن فدددددرص ، اإللكترونيدددددة

هددددددددا أعددددددددرا  تعطددددددددي اإلحسدددددددداس بالصددددددددداب والشددددددددعور باإلجهدددددددداد ة وزغللددددددددة، وكلّ وجفدددددددداف وحّكدددددددد

فدددددي دراسدددددتها، وأضدددددافت  (2112 حسدددددني،  . هدددددذا مدددددا أكدتدددددهوأحياندددددا بدددددالقلق واالكتئددددداب ،البددددددني

ددددددا ن مددددددن أخطارهددددددا ظهددددددور مجموعددددددة مددددددن اإلصددددددابات فددددددي الجهدددددداز العضددددددلي والعظمددددددي، إ :أيضا

الناحيددددة اليسددددرى إذا كددددان الطفددددل مددددن خاصددددة م الرقبددددة عديددددد مددددن األطفددددال مددددن آالحيددددث اشددددتكى ال

نتيجددددة لسددددرعة اسددددتخدام اليددددد وشددددد  ،يسددددتخدم اليددددد اليمنددددى، وفددددي الجانددددب األيمددددن إذا كددددان أعسددددر

  ة اللوح والجلسة غير السليمة. عضالت الرقبة وعظم

( أن مدددددن سدددددلبيات األلعددددداب اإللكترونيدددددة التدددددي أثبتهدددددا 2111نبددددداري،  األ يدددددذكرفدددددي حدددددين     

الصدددددغير "مدددددا دون العاشدددددرة" بهدددددذه األلعددددداب فدددددإن ذلدددددذ يدددددؤثر  بددددداحثون أنددددده عنددددددما يتعلدددددق الطفدددددلال

سددددهر األطفددددال والمددددراهقين طيلددددة الليددددل فددددي ممارسددددة كمددددا أن سددددلبا علددددى دراسددددته ونطدددداق تفكيددددره. 

ممدددددا قدددددد يجعدددددل  األلعددددداب اإللكترونيدددددة يدددددؤثر بشدددددكل مباشدددددر علدددددى مجهدددددوداتهم فدددددي اليدددددوم التدددددالي،
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ن ذهبدددددددددوا، فدددددددددإنهم قدددددددددد ين علدددددددددى االسدددددددددتيقاظ للدددددددددذهاب إلدددددددددى المدر الالعبدددددددددين غيدددددددددر قدددددددددادر  سدددددددددة، وا 

وهددددددذا يتفددددددق مددددددع مددددددا  لنددددددوم فددددددي فصددددددولهم المدرسددددددية، بدددددددال مددددددن اإلصددددددغاء للمعلددددددم. نيستسددددددلمو 

( مددددددددن أن كثددددددددرة ممارسددددددددة األلعدددددددداب اإللكترونيددددددددة فددددددددي 2112توصددددددددلت إليدددددددده دراسددددددددة  حسددددددددني، 

ي مقددددددرة الطفدددددل علدددددى السدددددنوات األولدددددى مدددددن عمدددددر الطفدددددل، تدددددؤدي إلدددددى بعددددد  االضدددددطرابات فددددد

 التركيز في أعمال أخرى مثل الدراسة والتحصيل.

 أن ، إالّ اإللكترونيددددددةه مددددددن إيجابيدددددات وسددددددلبيات لأللعددددداب كدددددرُ ذ جميددددددع مدددددا سددددددبق إلدددددىإضدددددافة     

قددددددد أكدددددددوا علددددددى  (2114  الهدددددددلق، 2116 عليددددددان،  2113السددددددعد،  2112بددددددراهيم،إ مددددددن  كددددددالا 

 :منها  ترونيةاإللك األلعابوجود سلبيات آخرى لممارسة 

 :مراكدددددز ومحدددددالت بيدددددع  نفدددددي ظدددددل غيددددداب أجهدددددزة الرقابدددددة الرسدددددمية عددددد األضـــــرار الدينيـــــة

وعدددددم الددددوعي  ،األلعددددابوعدددددم مراقبددددة األسددددرة لمددددا يشدددداهده أبندددداؤهم مددددن  ،اإللكترونيددددة األلعدددداب

تسددددددرب ألعدددددداب وبددددددرامج هدامددددددة تددددددروج أللفدددددداظ وأفكددددددار  إلددددددىأدى هددددددذا  . وقدددددددبمخدددددداطر ذلددددددذ

وتهدددددددد االنتمدددددداء للددددددوطن،  ،اليم الدددددددين وعددددددادات وتقاليددددددد المجتمددددددعوعددددددادات تتعددددددار  مددددددع تعدددددد

ن إ ،ومرجعيدددددددة تربويدددددددة مسدددددددتوردة ،فدددددددي تكدددددددوين ثقافدددددددة مشدددددددوهة األلعدددددددابكمدددددددا تسدددددددهم بعددددددد  

الرذيلددددة والتددددرويج لألفكددددار اإلباحيددددة الرخيصددددة التددددي تفسددددد عقددددول  إلددددىتدددددعو  األلعدددداببعدددد  

 األلعدددددددددددابويددددددددددات ن بعددددددددددد  مضددددددددددامين ومحتا  األطفددددددددددال والمددددددددددراهقين علدددددددددددى حددددددددددد سددددددددددواء، و 

بالددددددذات س دينيددددددة مسدددددديئة ومعاديددددددة للددددددديانات وطقددددددو  مددددددن سددددددلبيات، بمددددددا تحملدددددده اإللكترونيددددددة

 األطفدددددددالتعلدددددددق  شددددددداهد أو الالعدددددددب. كمدددددددا أنّ الددددددددين اإلسدددددددالمي، قدددددددد تدددددددؤثر سدددددددلبا علدددددددى المُ 

وتلبيدددددة  اعدددددن طاعدددددة الوالددددددين واالسدددددتجابة لهمددددد شدددددغلهمقدددددد تُ  اإللكترونيدددددة األلعدددددابوالمدددددراهقين ب

إلهدددددددددائهم عدددددددددن أداء بعددددددددد  العبدددددددددادات الشدددددددددرعية، وبالدددددددددذات أداء  إلدددددددددىإلضدددددددددافة طلبددددددددداتهم با
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إلهددددددائهم عددددددن  إلددددددىباإلضددددددافة  المسددددددجد،الصددددددلوات الخمددددددس فددددددي أوقاتهددددددا مددددددع الجماعددددددة فددددددي 

 صلة األرحام وزيارة األقارب. 

  :ـــــة التدددددي تعتمدددددد  اإللكترونيدددددة األلعددددداب األطفدددددالن ممارسدددددة إاألضـــــرار الســـــلوكية واألمني

تزيدددددد مدددددن األفكدددددار والسدددددلوكيات العدوانيدددددة لدددددديهم، وأضدددددافت الدراسدددددة  علدددددى العندددددف يمكدددددن أن

قدددددد تكددددون أكثددددر ضدددددرراا مددددن أفدددددالم العنددددف السدددددينمائية أو  اإللكترونيددددة األلعدددددابأن  إلددددىأيضددددا 

وتتطلددددددب مددددددن الطفددددددل أن  ،ألنهددددددا تتصددددددف بصددددددفة التفاعليددددددة بينهددددددا وبددددددين الطفددددددل  التلفزيونيددددددة

عليددددان أن  . وفددددي هددددذا السددددياق أكدددددت دراسددددةُ يددددتقمص الشخصددددية العدوانيددددة ليلعبهددددا ويمارسددددها

ن الكثيددددددددر مددددددددن ألفيصددددددددبب عنيفددددددددا،  ،يمكددددددددن أن تددددددددؤثر علددددددددى الطفددددددددل (الباليستيشددددددددن ألعددددددداب 

تزيددددد رصدددديد النقدددداط لدددددى الالعددددب كلمددددا  (الباليستيشددددن ألعدددداب  القاتددددل األول( الموجددددودة فددددي 

ن مشدددداهد العنددددف إ .تعاتزايددددد عدددددد قددددتاله، فهنددددا يددددتعلم الطفددددل ثانيددددة أن القتددددل شدددديء مقبددددول ومدددد

شاشددددددددة التلفزيددددددددون، تزيددددددددد مددددددددن مخدددددددداطر الخددددددددوف والسددددددددلوذ أو  اإللكترونيددددددددة األلعددددددددابعلددددددددى 

الصددددددغار، كمددددددا أن مثددددددل هددددددذه المشدددددداهد يمكددددددن أن تددددددوازي  إسدددددداءة  األطفددددددالالعدددددددواني لدددددددى 

األطفددددددال إن األكثددددددر تددددددأثراا بهددددددذه المشدددددداهد هددددددم  :عاطفيدددددداا(. وقالددددددت الدراسددددددة األطفددددددالمعاملددددددة 

مدددددع بدددددرامج التسدددددلية المعددددددة نددددده يجدددددب التعامدددددل بحدددددذر أهدددددل والمدددددربين الصدددددغار، وأوصدددددت األ

أن الصدددددور العنيفدددددة تتدددددرذ تدددددأثيراا علدددددى المددددددى القصدددددير لددددددى  إلدددددىوخلصدددددت الدراسدددددة  للكبدددددار.

 . ة سلوكهم العدوانيالصغار عبر خوفهم زياد

 فدددددددددي اإللكترونيدددددددددة األلعددددددددداب يمارسدددددددددونسددددددددداعات النهدددددددددار فدددددددددي  األطفدددددددددالبقددددددددداء إ إنّ          

والحصددددددول علددددددى الفيتامينددددددات المطلوبددددددة  ،وعدددددددم الخددددددروج للتعددددددر  ألشددددددعة الشددددددمس المنددددددازل

 إلدددددددىيتسدددددددبب فدددددددي المسدددددددتقبل بإصدددددددابتهم بدددددددنقص فيتدددددددامين "د"،  ممدددددددا يدددددددؤدي  العظدددددددام لنمدددددددو

http://www.almotmaiz.net/vb/5864-����������-������������������-��������-��������������-������������-������������/
http://www.almotmaiz.net/vb/5864-����������-������������������-��������-��������������-������������-������������/
http://www.almotmaiz.net/vb/5864-����������-������������������-��������-��������������-������������-������������/
http://www.almotmaiz.net/vb/5864-����������-������������������-��������-��������������-������������-������������/
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التهابدددددددات فدددددددي المفاصدددددددل  إلدددددددىقدددددددد تتطدددددددور و  ،إصدددددددابتهم بددددددد الم فدددددددي الظهدددددددر وفدددددددي الدددددددركبتين

تصددددبب مندددداعتهم ضددددعيفة، كمددددا أن بقدددداء و م، بصددددورة مبكددددرة عددددن غيددددره  العظددددام فددددي هشاشددددةو 

لسدددداعات طويلددددة معددددا فددددي غددددرف ضدددديقة أو محدددددودة التهويددددة تتسددددبب فددددي احتمدددداالت  األطفددددال

كددددددددذلذ يمكددددددددن  وباإلصددددددددابة بفيروسددددددددات بالجهدددددددداز التنفسددددددددي. ،عديددددددددةاإلصددددددددابة بدددددددداألمرا  الم

مدددددن الصدددددرب، وأن  اا ندددددادر  اا تسدددددبب نوعددددد أن للومضدددددات الضدددددوئية المنبعثدددددة مدددددن الفيدددددديو والتلفددددداز

 أكثر عرضة لإلصابة بهذا المر .  األطفال

 ــــــة األضــــــرار تتمثددددددل بزيددددددادة مسدددددداحة انفصددددددال الطفددددددل عددددددن الواقددددددع وخطددددددورة  :االجتماعي

لكترونيددددددة خياليددددددة، فهددددددذه الشخصدددددديات تنمددددددي خيددددددال الطفددددددل لكددددددن فددددددي اسددددددتخدام شخصدددددديات إ

يندددددمج بددددالواقع فإندددده يتعامددددل بمنطددددق  كدددديالوقددددت ذاتدددده تنمددددي مسدددداحة االنفصددددال عددددن الواقددددع، و 

هددددذه الشخصدددديات الخياليددددة، وهددددو مددددا يفجددددر طاقددددات العنددددف، والتددددوتر، والتحدددددي، والخصددددومة 

 .به الدائمة مع المجتمع المحيط

 األلعددددددابفددددددي  تبحثدددددد دراسددددددات سددددددابقة ومددددددن مددددددا سددددددبق مددددددن أدبليددددددل ومددددددن خددددددالل تح        

لأللعدددددددداب  األطفددددددددالإيجابيددددددددات ممارسددددددددة مجموعددددددددة مددددددددن  إلددددددددىتوصددددددددلت الباحثددددددددة  ،اإللكترونيددددددددة

علددددى مواجهددددة  األطفددددال تعددددود، و هيددددة تعليميددددة ذاتيددددةيُتعددددد وسدددديلة ترفتمثلددددت فددددي أنهددددا  اإللكترونيددددة

دهم علددددددددى الحصددددددددول علددددددددى أفكددددددددار تسدددددددداعو  ،اإللكترونيددددددددة األلعددددددددابالتحددددددددديات المتضددددددددمنة فددددددددي 

فددددددي تطددددددوير مهددددددارتهم و  تطددددددوير مهدددددداراتهم فددددددي اسددددددتخدام الحاسددددددوب، وعلددددددى ومعلومددددددات جديدددددددة،

 تسدددددداعدهم علددددددى تكددددددوين صددددددداقات،و  سددددددهم فددددددي زيددددددادة ألفددددددتهم بالتقنيددددددات الجديدددددددة،وت الطباعيددددددة،

مددددددددع  تشددددددددجعهم علددددددددى التعدددددددداونو  علددددددددى التمييددددددددز بددددددددين السددددددددلوذ الخدددددددداط  والسددددددددلوذ الصددددددددحيب،و 

تطدددددور حدددددس و  تعدددددزز التفكيدددددر المنطقدددددي لدددددديهم،و  ،إلدمغدددددتهمتنشدددددط الخاليدددددا العصدددددبية و ، اآلخدددددرين

http://www.almotmaiz.net/vb/5864-����������-������������������-��������-��������������-������������-������������/
http://www.almotmaiz.net/vb/5864-����������-������������������-��������-��������������-������������-������������/
http://www.almotmaiz.net/vb/5864-����������-������������������-��������-��������������-������������-������������/
http://www.almotmaiz.net/vb/5864-����������-������������������-��������-��������������-������������-������������/
http://www.almotmaiz.net/vb/5864-����������-������������������-��������-��������������-������������-������������/
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ُتسددددددددهم فددددددددي تطددددددددوير و  تسدددددددداعدهم علددددددددى التنسدددددددديق بددددددددين حواسددددددددهم،و  المبددددددددادرة والمنطددددددددق لددددددددديهم،

تحفدددددددز و  ،آلخدددددددرينالتحددددددددي والتندددددددافس مدددددددع ا لدددددددىع همتشدددددددجعو مهددددددداراتهم فدددددددي اللغدددددددة اإلنجليزيدددددددة، 

  .الخيال لديهم

 اإللكترونيددددددددةلأللعدددددددداب  األطفددددددددالممارسددددددددة  سددددددددلبياتجموعددددددددة مددددددددن م إلددددددددىتوصددددددددلت كمددددددددا        

علدددددى معددددددالت ، و علدددددى ليددددداقتهم البدنيدددددةو ، تدددددؤثر سدددددلباا علدددددى قددددددرتهم البصدددددرية أنهدددددا  :تمثلدددددت فدددددي

تشددددجعهم علددددى أعمددددال و  نتيجددددة طددددول مدددددة الجلددددوس وقلددددة الحركددددة، تسددددبب لهددددم السددددمنةو  ،نددددومهم

تشدددددجعهم علدددددى و  ن علدددددى ممارسدددددتها،تجعلهدددددم مددددددمنيو  دي الدددددذهن دائمددددداا،تجعلهدددددم شدددددار و  العندددددف،

علددددددى و  تددددددؤثر سددددددلباا علددددددى أدائهددددددم الدراسدددددديو  ارتكدددددداب سددددددلوكيات غيددددددر صددددددحية وغيددددددر صددددددحيحة،

تدددددؤثر سدددددلباا و  مشدددددكالت صدددددحية لدددددديهم، إلدددددىتدددددؤدي و  وقددددداتهم،مضددددديعة أل ُتعددددددو  قددددددرتهم اللفظيدددددة،

ُتعدددددد و  اليوميدددددة، معمدددددالهإلدددددى عددددددم التركيدددددز أثنددددداء ممارسدددددتهم ألتدددددؤدي و  علدددددى معتقدددددداتهم الدينيدددددة،

، وقددددددد شددددددكلت هددددددذه اإليجابيددددددات والسددددددلبيات والجلسددددددات العائليددددددة التواصددددددلوسدددددديلة للهددددددروب مددددددن 

 . التي تم إعدادها في هذه الدراسة
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 الدراسات السابقة ذات الصلة ثانيا:

فدددددددي حددددددددود علدددددددم الباحثددددددددة هنددددددداذ عددددددددد قليدددددددل مددددددددن الدراسدددددددات ذات صدددددددلة بإيجابيددددددددات          

وقددددددد  فددددددي حدددددددود علمهددددددا(  ، ولكنهددددددا لددددددم تعثددددددر علددددددى أي دراسددددددةسددددددلبياتهاو  اإللكترونيددددددة األلعدددددداب

وقددددددد تددددددم تندددددداول الدراسددددددات السددددددابقة مرتبددددددة زمنيددددددا علددددددى بحثددددددت فددددددي متغيددددددرات دراسددددددتها الحاليددددددة، 

 النحو اآلتي:

 اإللكترونيدددة األلعددداب أثدددر( دراسدددة بعندددوان 2111  أجدددرت الشدددحروري والريمددداوي        

 الطفولددة مرحلددة أطفددال لدددى القددرار واتخدداذ المشددكالت وحددل التددذكر عمليددات علددى

 اإللكترونيدة األلعداب ممارسدة أثدر استقصداء إلدى الدراسدة هدذه وهددفت األردن فدي المتوسدطة

 المتوسدطة الطفولدة مرحلدة أطفدال لددى القدرار واتخداذ المشدكالت وحدل التدذكر عمليدات علدى

 مددارس مدن بتددائياال الخدامس الصدف طلبدة مدن الدراسدة أفدراد اختيدار األردن، وتدم فدي

ولجمددع  .وطالبددة طالباددا ( 75 ) الدراسددة أفددراد عدددد بلددبو  ،العلميددة الريددادة ومدرسددة المنهددل

 موجهدة ألعابادا تضدمنت األولدى البطاريدة الكترونيدة، ألعداب بطداريتي إعدداد بياندات الدراسدة تدم

 ديوالبعدد القبلددي األداء متوسددطات وتددم حسدداب ،موجهددة غيددر ألعاباددا الثانيددة والبطاريددة

 والتجريبيدة الموجهدة التجريبيدة بنوعيهددا التجريبيددة المجمددوعتين فددرادأل المعياريددة واالنحرافدات

 المتغيددرات المتعدددد التبدداين تحليددل واسددتخدم الضددابطة، المجموعددة وكددذلذ الموجهددة غيددر

 العمليدات علدى المعددل البعددي األداء متوسدطات بدين الظداهرة الفدروق داللدة مدن للتأكدد

 لدذكور المعددل البعددي األداء متوسدطي ثدم القدرار، واتخداذ وحدل المشدكالت رالتدذك :الدثالث

ندداث  لأللعدداب أن أوصددت الدراسددة. والمجموعةالضددابطة بفرعيهددا التجريبيددة المجموعددة وا 

 المجموعدة أفدراد لددى القدرار واتخداذ المشدكالت وحدل التدذكر عمليدات علدى اا أثدر  اإللكترونيدة
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 لأللعدداب أن أظهددرت والضددابطة، كمددا لموجهددةا بددالمجموعتين مقارنددة الموجهددة غيددر

 .الموجهة غير المجموعة ذكور لدى القرار اتخاذ عملية علىاا أثر  اإللكترونية

تعددددددرف أثددددددر  إلددددددى( Wei and Hendrix,2012  هدددددددفت دراسددددددة وي وهندددددددركس       

الفدددددددروق فدددددددي الجدددددددنس فدددددددي عمليدددددددة تدددددددذكر المعلومدددددددات فدددددددي ألعددددددداب الكمبيدددددددوتر التنافسدددددددية وغيدددددددر 

ية فددددددي مبحددددددث الرياضدددددديات لدددددددى طددددددالب المراحددددددل الدراسددددددية المبكددددددرة، موضددددددوب ألعدددددداب التنافسدددددد

ذا كددددان لهددددا تددددأثير فددددي عمليددددة  الكمبيددددوتر التنافسددددية وغيددددر التنافسددددية التعليميددددة فددددي الرياضدددديات، وا 

-3مددددن الددددذكور واإلندددداث فددددي المرحلددددة العمريددددة مددددن  األطفددددالتددددذكر واسددددترجاب المعلومددددات لدددددى 

تجربدددددة مدددددع ألعددددداب الكمبيدددددوتر التعليميدددددة. تدددددم عمدددددل تحليدددددل ندددددوعي سدددددنوات الدددددذين كاندددددت لهدددددم  5

طددددددالب المراحددددددل الدراسددددددية المبكددددددرة مددددددن خددددددالل عمليددددددة اسددددددترجاب انتقددددددائي  مددددددا تعّلمددددددهالكتشدددددداف 

 األطفدددددالللمعلومدددددات المكتسدددددبة عدددددن طريدددددق تجربدددددة ألعددددداب الكمبيدددددوتر. بدددددرز الفدددددرق واضدددددحاا لددددددى 

علومدددددددات بعدددددددد قيدددددددامهم بدددددددأداء لعبدددددددة سدددددددنوات فدددددددي عمليدددددددة تدددددددذكر الم 5-6الدددددددذكور واإلنددددددداث مدددددددن 

األخددددذ بعددددين االعتبددددار مسددددألة الددددربب  إلددددىكمبيددددوتر تنافسددددية فددددي الرياضدددديات. حيددددث اتجدددده الددددذكور 

والخسدددددددارة كحدددددددافز لعمليدددددددة التدددددددذكر، بينمدددددددا كدددددددان تركيدددددددز اإلنددددددداث منصدددددددباا علدددددددى الصدددددددداقة بدددددددين 

النتبددداه االنتقدددائي إمكانيدددة أن يكدددون ا إلدددىالنتدددائج النوعيدددة تشدددير  اللعبدددة. وهكدددذا، فدددإنّ  شخصددديات

أو التددددددددذكر االنتقددددددددائي متددددددددأثراا بددددددددالجنس. وباالعتمدددددددداد علددددددددى نتددددددددائج اسددددددددترجاب المعلومددددددددات، فددددددددإن 

مخرجدددددددات تعليميدددددددة  إلدددددددىألعددددددداب الكمبيدددددددوتر التعليميدددددددة الرياضدددددددية غيدددددددر التنافسدددددددية ربمدددددددا تدددددددؤدي 

 أفضل لدى األوالد األكبر سناا.

 األلعددددددابرنددددددامج إثرائددددددي قددددددائم علددددددى ( دراسددددددة بعنددددددوان: فاعليددددددة ب2012أجددددددرى القبددددددالي          

الذكيددددددة فددددددي تطددددددوير مهددددددارات حددددددل المشددددددكالت والدافعيددددددة لإلنجدددددداز لدددددددى الطلبددددددة المتفددددددوقين فددددددي 
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الكشدددددف عدددددن فاعليدددددة برندددددامج إثرائدددددي قدددددائم علدددددى اسدددددتخدام  إلدددددىالسدددددعودية. وهددددددفت هدددددذه الدراسدددددة 

 تندددددتكوّ  .ت والدافعيدددددة لإلنجددددداز لددددددى الطدددددالبالذكيدددددة فدددددي تطدددددوير مهدددددارة حدددددل المشدددددكال األلعددددداب

( طالبددددددا مددددددن طددددددالب الصددددددف التاسددددددع المتفددددددوقين فددددددي المملكددددددة العربيددددددة 32الدراسددددددة مددددددن   عينددددددة

السدددددعودية مدددددوزعين علدددددى مجمدددددوعتين تجريبيدددددة وضدددددابطة خدددددالل الفصدددددل الدراسدددددي الثددددداني للعدددددام 

األولدددددددى مقيددددددداس مهدددددددارات  :نيعلدددددددى أداتددددددد بيانددددددداتاللجمدددددددع  اعتمددددددددت الدراسدددددددةو  (.2009/2010 

جلسددددددة، وتددددددم اسددددددتخدام تحليددددددل  20وعلددددددى  ،ة مقيدددددداس الدافعيددددددة لإلنجددددددازوالثانيدددددد ،حدددددل المشددددددكالت

لتفاعدددددل بينهدددددا. ومدددددن أهدددددم التبدددداين المشدددددترذ المتعددددددد لفحدددددص دالالت الفدددددروق بددددين المتوسدددددطات وا

 أفددددددددرادليدددددددده الدراسددددددددة وجددددددددود فددددددددروق دالددددددددة إحصددددددددائيا بددددددددين متوسددددددددطات درجددددددددات إمددددددددا توصددددددددلت 

ت، وفددددددروق دالددددددة إحصددددددائيا عنددددددد المجمددددددوعتين التجريبيددددددة علددددددى مقيدددددداس مهددددددارات حددددددل المشددددددكال

إلدددددى البرندددددامج التجريبيدددددة تعدددددزى أفدددددراد المجمدددددوعتين ( بدددددين متوسدددددطات درجدددددات <0.05المسدددددتوى  

 لصالب المجموعة التجريبية. ،ثرائياإل

فقددددددددد هدددددددددفت  (Gulyaeva and Solovieva,2012أمددددددددا دراسددددددددة جواليفددددددددا وسددددددددولوفيفا          

قائمددددداا  األلعدددددابالروضدددددة. وقددددددم تصدددددنيفاا لهدددددذه تعدددددرف ألعددددداب الفيدددددديو لألطفدددددال فدددددي مرحلدددددة  إلدددددى

 ين:صددددددنف إلددددددى األلعدددددداب. وقددددددد اقترحددددددا تقسدددددديم وتفاعلدددددده علددددددى محتويددددددات اللعبددددددة، وأداء الالعددددددب

لعددددددددب األدوار، حيددددددددث يقددددددددوم الالعددددددددب بدددددددددور محدددددددددد، وعدددددددددم لعددددددددب األدوار، حيددددددددث ال يددددددددتقمص 

عبدددددة. ثدددددم إن أو ال تكدددددون هنددددداذ شخصددددديات للدددددتقمص أصدددددالا فدددددي الل ،دور لشخصدددددية الالعدددددب أي  

التعليميددددددددة  األلعددددددددابإضددددددددافة جديدددددددددة للتصددددددددنيف الحددددددددالي، بإدخددددددددال صددددددددنف  اقترحتدددددددداالبدددددددداحثتين 

ثددددددم بينتددددددا المالمددددددب  وسددددددلبياتها، ألعدددددداب الفيددددددديو قامددددددت الباحثتددددددان بتحليددددددل إيجابيدددددداتوالتطويريددددددة. 

ث التقليديددددة المجددددردة، حيدددد األطفددددالألعدددداب الفيددددديو بألعدددداب  مقارنددددة ت. وتمدددداأللعددددابالممي ددددزة لهددددذه 



37 
 

، يجدددددددب أن يكدددددددون تهموتنميددددددد أنددددددده ألغدددددددرا  تطدددددددوير أطفدددددددال الروضدددددددة إلدددددددىأشدددددددارت الباحثتدددددددان 

. ويجددددددب أن األطفدددددداللهددددددؤالء  وتطويرهددددددا الكمبيددددددوتر عددددددامالا إثرائيدددددداا فددددددي تنميددددددة البيئددددددة الشخصددددددية

يجدددددداد خلفيددددددة عاطفيددددددة إيجابيددددددة  يسددددددهل الكمبيددددددوتر عمليددددددة تطددددددوير النشدددددداط اإلدراكددددددي لألطفددددددال، وا 

أنددددددده فدددددددي الظدددددددروف  إلدددددددى. فدددددددي النتيجدددددددة، أشدددددددارت الباحثتدددددددان تهخصددددددديلددددددددى الطفدددددددل، وتنميدددددددة ش

الحياتيددددددة الحديثددددددة تمثددددددل ألعدددددداب الفيددددددديو أسددددددلوباا مميددددددزاا وفعدددددداالا الكتشدددددداف الحقيقددددددة. وعلددددددى أيددددددة 

التقليديددددددة المجدددددددردة، وال  األطفددددددالحددددددال، يجددددددب أن تكددددددون ألعدددددداب الفيددددددديو مكملددددددة فقددددددط أللعدددددداب 

 تحل محلها.

 Vangsnes,Gram , nils)، غدددددددددددددددرام وكرمسددددددددددددددفذوهدددددددددددددددفت دراسدددددددددددددددة فانجسددددددددددددددنس         

Krumsvik,2012)  تعدددددددرف ألعددددددداب الكمبيدددددددوتر فدددددددي بدددددددرامج الروضدددددددة: تحدددددددديات التعلددددددديم  إلدددددددى

. وتدددددم التركيدددددز علدددددى األطفدددددالعنددددددما ُتسدددددتخدم ألعددددداب الكمبيدددددوتر التعليميدددددة التجاريدددددة فدددددي ريدددددا  

اريدددددددة فدددددددي بدددددددرامج دراسدددددددة المحتدددددددوى التعليمدددددددي عنددددددددما تسدددددددتخدم ألعددددددداب الكميدددددددوتر التعليميدددددددة التج

فدددددي الندددددرويج، وذلدددددذ عدددددن طريدددددق تحليدددددل المدددددادة التعليميدددددة والمحتدددددوى الددددددرامي  األطفدددددالريدددددا  

عبدددددة المختدددددارة اللمسدددددتخد مة فدددددي إطددددار تربدددددوي. إن المبدددددرر فددددي تحليدددددل  األلعددددابلواحدددددة مدددددن هدددددذه 

باسدددددتخدام نظريددددددة التحليددددددل الدددددددرامي هددددددو فددددددي اعتبدددددار أن هددددددذه اللعبددددددة تحتددددددوي علددددددى أداء متعدددددددد 

احي مسددددددددددتخدماا النصدددددددددوص، والرسددددددددددومات والمخططدددددددددات، والصددددددددددورة، والصدددددددددوت والرسددددددددددوم الندددددددددو 

، هومفاهيمدددددد المتحركددددددة. وكددددددذلذ نحلددددددل المددددددادة التعليميددددددة مسددددددتخدمين نظريددددددات التحليددددددل الدددددددرامي

 األطفددددددددالالعتبددددددددار أن المددددددددادة التعليميددددددددة تجمددددددددع بددددددددين الوسدددددددديلة التقنيددددددددة للتعبيددددددددر الفني اللعبددددددددة(، 

ي وضدددددددعية تمثيليدددددددة تحتدددددددوي علدددددددى العناصدددددددر الدراميدددددددة المختلفدددددددة: والمعلدددددددم فددددددد ، العبدددددددي األدوار(

 كاألدوار المتعددة، وتطور األحداث، والعنصرين الزماني والمكاني.
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 األلعددددددددابالتعددددددددرف علددددددددى إيجابيددددددددات  إلددددددددى فقددددددددد هدددددددددفت (2013دراسددددددددة الهدددددددددلق   أمددددددددا         

الريددددا  م بمدينددددة ودوافددددع ممارسددددتها مددددن وجهددددة نظددددر طددددالب التعلدددديم العددددا هاوسددددلبيات اإللكترونيددددة

لهددددذا الغددددر  تددددم إعددددداد اسددددتبانة  مسددددحية وصددددفيةوهددددذه الدراسددددة  ،طالبددددا 359 التددددي طبقددددت علددددى 

عدددددد مددددن النتددددائج  إلددددىمحدددداور، وتوصددددلت الدراسددددة  ةفقددددرة وموزعددددة علددددى ثالثدددد( 51 مددددن مكونددددة 

 األلعدددددددابمدددددددن العوامدددددددل التدددددددي تددددددددفع طدددددددالب التعلددددددديم العدددددددام لممارسدددددددة  اا أهمهدددددددا أن هنددددددداذ عددددددددد

حدددددب التصدددددور وغيرهدددددا  ر،، التخيدددددل والتصدددددوّ دي، المنافسدددددة، السدددددعي للفدددددوزمثدددددل التحددددد نيدددددةاإللكترو 

 األلعدددددابمدددددن عناصدددددر الجدددددذب والتشدددددويق واإلثدددددارة، كمدددددا يدددددرى طدددددالب التعلددددديم العدددددام أن لممارسدددددة 

وقدددددددمت الدراسددددددة عددددددددا مددددددن التوصدددددديات ذات صددددددلة  وأخددددددرى سددددددلبية. ،إيجابيددددددة ثدددددداراا آاإللكترونيددددددة 

ليددددداء األمدددددور اإلحاطدددددة بدددددأهم الجواندددددب اإليجابيدددددة و غدددددي علدددددى التربدددددويين وأأنددددده ينب بالنتدددددائج أهمهدددددا:

زيددددددز الجوانددددددب اإليجابيددددددة وذلددددددذ بهددددددف العمددددددل علددددددى تع اإللكترونيددددددةوالجواندددددب السددددددلبية لأللعدددددداب 

 ثار الجوانب السلبية.آوالحد من 

التعليميددددددددددددة  األلعدددددددددددداب( بددددددددددددإجراء دراسددددددددددددة بعنددددددددددددوان فاعليددددددددددددة 2114وقددددددددددددام الحربددددددددددددي            

 إلددددى الدراسددددة هدددددفتو  ،وبقدددداء أثددددر الددددتعلم فددددي الرياضدددديات ،علددددى التحصدددديل الدراسددددي ونيددددةاإللكتر 

وبقددددداء  ،علدددددى التحصددددديل الدراسدددددي المباشدددددر اإللكترونيدددددةالتعليميدددددة  األلعدددددابالكشدددددف عدددددن فاعليدددددة 

 ،ثدددددر الدددددتعلم فدددددي دروس الضدددددرب لمدددددادة الرياضددددديات بالصدددددف الثددددداني اإلبتددددددائي بالمديندددددة المندددددورةأ

واختدددددار الباحدددددث ألعابدددددا تعليميدددددة إلكترونيدددددة مناسددددددبة  .( تلميدددددذا36راسدددددة مدددددن  الد مجتمدددددعُ  ن  وتكدددددوّ 

وقددددددام بإعددددددداد اختبددددددار التحصدددددديل الدراسددددددي فددددددي دروس  ،لتعلدددددديم دروس الضددددددرب ألدوات الدراسددددددة

وتمدددددت معالجدددددة البياندددددات باسدددددتخدام بدددددرامج  ،الضدددددرب وتطبيقددددده بعدددددد التحقدددددق مدددددن صددددددقه وثباتددددده

توصدددددلت إليددددده الدراسدددددة وجددددود فدددددروق دالدددددة إحصدددددائيا هدددددم مددددا أومدددددن  (.SPSS الحددددزم اإلحصدددددائية 
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( بددددددين متوسددددددطي مجمددددددوب درجددددددات تالميددددددذ المجمددددددوعتين التجريبيددددددة 0.05عنددددددد مسددددددتوى الداللددددددة  

لصدددددالب  معددددداا والضدددددابطة فدددددي اختبدددددار التحصددددديل الدراسدددددي البعددددددي عندددددد مسدددددتوى الفهدددددم واإلختبدددددار 

( بدددددين 0.05الداللدددددة  . وأيضدددددا وجدددددود فدددددروق دالدددددة إحصدددددائيا عندددددد مسدددددتوى المجموعدددددة التجريبيدددددة

متوسددددددطي مجمددددددوب درجددددددات تالميددددددذ المجمددددددوعتين التجريبيددددددة والضددددددابطة فددددددي اختبددددددار التحصدددددديل 

 لصالب المجموعة التجريبية. معاا ختبار عدي عند مستوى التذكر والفهم واالالدراسي الب

 Loprinzi,Scharyوهدددددددددددددددددددددددفت دراسددددددددددددددددددددددة لددددددددددددددددددددددوبرنزي، سددددددددددددددددددددددكاري وبرادلددددددددددددددددددددددي           

and1Bradley,2013 )الكشدددددف عدددددن درجدددددة االلتدددددزام بالتوجيهدددددات والتعليمدددددات فيمدددددا يخدددددص  إلدددددى

لددددددى عيندددددة مدددددن أطفدددددال مرحلدددددة  اإللكترونيدددددةاسدددددتخدام ألعددددداب الفيدددددديو النشدددددطة ووسدددددائل اإلعدددددالم 

إذا كانددددددددت هندددددددداذ فددددددددروق ذات داللددددددددة  مددددددددا فددددددددي الواليددددددددات المتحدددددددددة، واختبددددددددار األطفددددددددالريددددددددا  

أبددددداا وأمددددداا  163دين. وشدددددارذ بالدراسدددددة إحصدددددائية لهدددددا عالقدددددة بدددددالجنس والمسدددددتوى التعليمدددددي للوالددددد

سددددلوكيات الخمددددول ألطفدددددالهم  النشددددطة علدددددىعبددددر الشددددبكة العنكبوتيدددددة لتقدددددير أثددددر ألعددددداب الفيددددديو 

مدددددع توجيهدددددات اسدددددتخدام ألعددددداب  األطفدددددالمدددددن عيندددددة  %31 وقدددددد تجددددداوب خدددددالل أيدددددام األسدددددبوب،

نهايدددددة خدددددالل عطلدددددة  %63 إلدددددى، مدددددع زيدددددادة ( Active Video Play الفيدددددديو النشدددددطة 

مدددددن العيندددددة قدددددد تجددددداوبوا مدددددع  %41، فدددددإن اإللكترونيدددددةاإلعدددددالم  يتعلدددددق بوسدددددائلاألسدددددبوب. وفيمدددددا 

فددددددي عطلددددددة   %58  إلددددددىتوجيهددددددات اسددددددتخدامها خددددددالل أيددددددام األسددددددبوب، بينمددددددا تددددددنخف  النسددددددبة 

عائلدددددددة ذات  إلدددددددىنهايدددددددة األسدددددددبوب. نسدددددددبة مئويدددددددة عاليدددددددة مدددددددن أطفدددددددال الروضدددددددة الدددددددذين ينتمدددددددون 

 اإللكترونيددددددددةمسددددددددتوى تعليمددددددددي مرتفددددددددع للوالدددددددددين التزمددددددددوا بتعليمددددددددات اسددددددددتخدام وسددددددددائل اإلعددددددددالم 

عدددددائالت ذات  إلدددددىالدددددذين ينتمدددددون  األطفدددددالخدددددالل عطلدددددة نهايدددددة األسدددددبوب، مقارندددددة ب هددددداوتوجيهات

مسدددددتوى تعليمدددددي مدددددنخف  للوالددددددين. تبدددددين مدددددن الدراسدددددة أن نسدددددبة كبيدددددرة مدددددن أطفدددددال الروضدددددة ال 
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مددددددددع توجيهددددددددات اسددددددددتخدام ألعدددددددداب الفيددددددددديو النشددددددددطة، وأن هددددددددذا االلتددددددددزام بتوجيهددددددددات  يتجدددددددداوبون

ربمدددددددا كددددددان متدددددددأثراا بالمسدددددددتوى  اإللكترونيددددددةاسددددددتخدام ألعددددددداب الفيددددددديو النشدددددددطة ووسددددددائل اإلعدددددددالم 

 التعليمي للوالدين.

( Hsu,Liang,Chai and Tsai,2013 أمدددددددددا دراسددددددددددة هددددددددددو، ليددددددددددانج، شددددددددداي وتسدددددددددداي       

بدددددالمحتوى التربدددددوي التكنولدددددوجي لأللعددددداب  األطفدددددالام معلمدددددات ريدددددا  بعندددددوان تقصدددددي مددددددى إلمددددد

ن الدراسدددددات الحاليدددددة التدددددي تتعلدددددق بدددددالمحتوى التربدددددوي التكنولدددددوجي أإلدددددى التعليميدددددة، فقدددددد أشدددددارت 

التعددددداطي مدددددع مسدددددألة التكنولوجيدددددا مدددددن منظدددددور عدددددام، وهدددددو نهدددددج قدددددد ال يكدددددون قدددددادراا  إلدددددىتميدددددل 

ين إعدددددداد المعلمدددددين وتطدددددورهم المهندددددي عندددددد قيدددددامهم علدددددى تدددددوفير مبدددددادظ توجيهيدددددة مالئمدددددة لتحسددددد

: هددددددداوتطوير  إعدددددددداد اسدددددددتبانتين جديددددددددتينوتدددددددم فدددددددي هدددددددذه الدراسدددددددة  ،طريدددددددق اللعدددددددببدددددددالتعليم عدددددددن 

 432المعرفيدددددددة ذات المحتدددددددوى التربدددددددوي التكنولدددددددوجي السدددددددتطالب آراء  األلعددددددداباألولدددددددى تخدددددددص 

والثانيدددددة حدددددول تقبدددددل فكدددددرة ، األلعدددددابحدددددول ثقدددددتهم بهدددددذه  األطفدددددالمعلمددددداا ومعلمدددددة لمرحلدددددة ريدددددا  

ول تقبدددددل هدددددذه السدددددتطالب آرائهدددددم حددددد (digital games الرقميدددددة  األلعدددددابالتعلددددديم القدددددائم علدددددى 

مددددددن رضددددددا العينددددددة البحثيددددددة  ظهددددددران درجددددددةا وبينددددددت نتددددددائج الدراسددددددة أن كلتددددددا االسددددددتبانتين تُ  الفكددددددرة.

العينددددة البحثيددددة  مددددن خددددالل تحليددددل نتددددائج الدراسددددة، تبددددين تقبددددلُ و يمكددددن االعتمدددداد والتعويددددل عليهددددا. 

. باإلضدددددددافة هددددددداودعم لإلطدددددددار المقتدددددددرح لأللعددددددداب المعرفيدددددددة ذات المحتدددددددوى التربدددددددوي التكنولدددددددوجي

جددددداه التعلددددديم ، ومدددددواقفهم تُ األلعدددددابحدددددول هدددددذه  هددددداذلدددددذ، فدددددإن خبدددددرة معلمدددددي الروضدددددة ومعلمات إلدددددى

فددددددرص و . األلعددددددابباسددددددتخدامها قددددددد أسددددددهمت بشددددددكل إيجددددددابي فددددددي حددددددديثهم حددددددول معددددددرفتهم بهددددددذه 

جدددددداه فكددددددرة الددددددتعلم القددددددائم علددددددى اللعددددددب كددددددان لهددددددا عالقددددددة مباشددددددرة م المتوقعددددددة، والمواقددددددف تُ الددددددتعل
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قددددد أسددددهمت  األلعددددابباإللمددددام بددددالنواحي التربويددددة للعبددددة. وأخيددددراا، فددددإن الخبددددرة بالتعامددددل مددددع هددددذه 

 محتواها التربوي.  باالطالب علىفي 

المشدددددكالت السدددددلوكية  ىإلدددددالتعدددددرف  إلدددددى( 2113وهددددددفت دراسدددددة أبدددددو الدددددرب، القصددددديري          

مددددن وجهددددة نظددددر الوالدددددين فددددي ضددددوء بعدددد   األطفددددالاسددددتخدام الهواتددددف الذكيددددة مددددن قبددددل  بسددددبب

األطفددددال تددددم وليدددداء أمددددور أ( مددددن 244اسددددة علددددى عينددددة مكونددددة مددددن  بقددددت هددددذه الدر المتغيددددرات. طُ 

الدراسددددددة علددددددى اسددددددتبانة أعدددددددت لتحقيددددددق أهددددددداف الدراسددددددة  أفددددددرادجدددددداب أاختيددددددارهم عشددددددوائيا. وقددددددد 

تربدددددوي(. وبعدددددد تحليدددددل النتدددددائج بيندددددت الدراسدددددة أن  اجتمددددداعي، نفسدددددي،  :ندددددة مدددددن ثالثدددددة أبعدددددادمكو 

، يليهدددددا المشدددددكالت التربويدددددة ثدددددم االجتماعيدددددة أكثدددددر المشدددددكالت السدددددلوكية وجدددددودا هدددددي المشدددددكالت

 ،المشدددددكالت النفسدددددية. كمدددددا تبدددددين أن هنددددداذ فروقدددددا ذات داللدددددة إحصدددددائية فدددددي المشدددددكالت التربويدددددة

ية. كمدددددددا تبدددددددين أن هنددددددداذ فروقدددددددا ذات داللدددددددة إحصدددددددائية فدددددددي المشدددددددكالت ثدددددددم المشدددددددكالت النفسددددددد

الجددددنس لصددددالب الددددذكور، وأن هندددداذ فروقددددا  إلددددىالسددددلوكية جددددراء اسددددتخدام الهواتددددف الذكيددددة تعددددزى 

( سددددنة، وفددددي عدددددد سدددداعات االسددددتخدام لصدددددالب 12-8العمددددر لصددددالب الفئددددة العمريددددة  إلددددىتعددددزى 

 اء علددددى نتدددددائج الدراسددددة، قددددددمت مجموعدددددة  سدددداعات(. وبنددددد 4سددددداعات( و  أكثددددر مدددددن  4-1الفئددددة  

 الحد من هذه المشكالت. إلىمن التوصيات هدفت 

مدددددددددن  :دراسدددددددددة بعندددددددددوان ((Andrew,Przybylski,2014 برزبيلسدددددددددكيأجدددددددددرى انددددددددددرو و و        

التعددددددرف علددددددى مخدددددداوف  إلددددددىهدددددددفت  ، وقدددددددتسددددددبب العدوانيددددددة اإللكترونيددددددة األلعددددددابيصدددددددق أن 

 فدددددرادلماليدددددين األ األلعدددددابالتدددددي توفرهدددددا هدددددذه  إللكترونيدددددةابعددددد  ألعددددداب المغدددددامرة  مدددددنالكثيدددددرين 

خاصددددددة العنيفددددددة منهددددددا، قددددددد تددددددؤثر سددددددلبا علددددددى األلعدددددداب للتعبيددددددر عددددددن المخدددددداوف مددددددن أن بعدددددد  

 األلعدددددددابالمجتمدددددددع. وتبدددددددين النقاشدددددددات السددددددداخنة والمتزايددددددددة بوضدددددددوح أن العدوانيدددددددة ذات الصدددددددلة ب
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 األلعددددابقدددددة والمتناميددددة المعنيددددة بهددددي موضددددوب يثيددددر آراء قويددددة. علددددى الددددرغم مددددن الدراسددددات المع

النددددداس بعددددد  ريبيدددددة حدددددول أسدددددباب قبدددددول العنيفدددددة، إال أنندددددا ال نعدددددرف إال القليدددددل مدددددن الناحيدددددة التج

ن هددددذا النددددوب مددددن الترفيدددده هددددو مصدددددر للعدوانيددددة. إلنظريددددات التددددي تقددددول لالددددبع   آخددددرين ورفدددد 

قيددددددق فددددددي هددددددذا ظددددددف البحددددددث التددددددالي ثددددددالث عينددددددات تمثيليددددددة علددددددى الصددددددعيد الددددددوطني للتحقددددددد و و 

ويبددددرز بددددين  ،عتقدددداد مددددوزب بشددددكل عددددادي بددددين السددددكانضددددوب. وأظهددددرت نتددددائج الدراسددددة أن االالمو 

تجربددددددة  إلددددددىوأولئددددددذ الددددددذين يفتقددددددرون  األلعدددددداباألفددددددواج الديموغرافيددددددة التددددددي لددددددم تكبددددددر مددددددع هددددددذه 

لددددى نطدددداق أوسددددع مددددن وجهددددة وع ،الواقعيددددة. وتددددم مناقشددددة النتددددائج فددددي سددددياق هددددذا البحددددث األلعدددداب

  في المجتمع. اإللكترونية األلعابومكان  ،لومنظر الع

( Abbott,Collins and Campbell,2014  دراسدددددة أبدددددوت، كدددددولينز وكامبدددددل أمدددددا     

مدددددددن قبدددددددل  اإللكترونيدددددددةتقدددددددديم مبدددددددادظ توجيهيدددددددة لالسدددددددتخدام الحكددددددديم لأللعددددددداب  إلدددددددىفقدددددددد هددددددددفت 

 اا قتدددددددرح نموذجددددددداشخصدددددددية قدددددددام البددددددداحثون بتجميعهدددددددا. و  روايدددددددات لتجدددددددارب إلدددددددىاسدددددددتناداا  األطفدددددددال

علددددى تددددأثير هددددذه  وتقدددددم األدلددددة، اإللكترونيددددة األلعددددابللعوامددددل التددددي تددددؤثر فددددي تفاعددددل الطفددددل مددددع 

مدددددن الناحيدددددة اإليجابيدددددة والسدددددلبية علدددددى النشددددداط البددددددني سدددددلوكيات الخمدددددول، أي اللعدددددب  األلعددددداب

صدددددحة النشددددداط األيضدددددي للقلدددددب، صدددددحة التركيدددددب علدددددى:  لفتدددددرات طويلدددددة فدددددي وضدددددعية الجلدددددوس

. تمدددددت فدددددي والصدددددحة النفسدددددية ،، التطدددددور اإلدراكددددديالنسدددددق الحركدددددي، الرؤيدددددة والعضدددددلي، يالعظمددددد

والددددددور الدددددذي تقدددددوم بددددده. وأخيدددددراا، يدددددتم ترجمدددددة  ،هدددددذا البحدددددث مناقشدددددة المبدددددادظ التوجيهيدددددة المتاحدددددة

مجموعددددددة واضددددددحة مددددددن المبددددددادظ التوجيهيددددددة القائمددددددة علددددددى األدلددددددة حددددددول  إلددددددىهددددددذه المعلومددددددات 

 األطفددددددال إلددددددى، وموجهددددددة األطفددددددالمددددددن قبددددددل  اإللكترونيددددددةم لأللعدددددداب االسددددددتخدام السددددددليم والحكددددددي

توليفددددة  إلددددى. وتخلددددص هددددذه الدراسددددة األلعددددابواآلبدددداء والمختصددددين والقددددائمين علددددى صددددناعة هددددذه 
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ادظ تجمدددددع بددددددين المعلومددددددات والمعددددددارف النظريددددددة المتددددددوفرة، مدددددن جهددددددة، ومددددددن جهددددددة أخددددددرى، المبدددددد

رات والتجدددددارب العمليددددددة التدددددي قمنددددددا باسددددددتطالعها القائمددددددة علدددددى الخبددددددالتوجيهيدددددة العمليددددددة الواقعيدددددة 

 في هذا البحث.

وتأسيسدددددداا علددددددى مددددددا سددددددبق يتبددددددين اإلسددددددهام المتوقددددددع مددددددن الدراسددددددة الحاليددددددة فددددددي المجدددددداالت        

 ( يوضب ذلذ:1المبحوثة والجدول 

 (2الجدول )

 اإلسهام المتوّقع من الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة

 

 لدراسات الحاليةا الدراسات السابقة المجال

 األهداف

 األلا  إستقص ء  ثر إلع هدفت الدراس ت الس مقة 

علع عملي ت التذكر وح  المشكالت والدافاية  اإللكترونية

وعلع عدوانيتهم،  األطف لوعلع سلوكي ت  ،و التحصي 

 وسل ي  ه  .  اإللكترونية األلا  والتارف علع إ ج مي ت 

 إلييع الدراسيية الح لييية  هييدفت

 األلايي   ء إ ج مييي ت إستقصيي

وسييييل ي  ه   يييي   اإللكترونييييية

و هيييييييية نتيييييييير األ هيييييييي ت 

 والمالم ت .

 البيئة
ُ  ر ت الدراس ت فل ميئ ت  ختلفة  نه : األردن، 

 والساود ة، والوال  ت المتحدة األ ر كية.

فل   ليةُ  ر ت الدراسة الح

 األردن.

مجتمع 

 الدراسة

علع  نيةاإللكترو األلا  رّكزت الدراس ت علع  ثر 

فل  ج الت  ختلفة  نه : التذكر وح  المشكالت  األطف ل

علع إ ج مي  ه  ، وعلع سلوكي  هم، والتحصي ووالدافاية 

 وسل ي  ه  . 

 

 رّكز الدراسة الح لية علع 

 اإللكترونية األلا  إ ج مي ت 

 وسل ي  ه      ميع الجوانه.

 المنهجية

عينة الدراسة   فراداستخد ت االست  ن ت التل وزعت علع 

مط قة  إلع، إض فة  م اختي رهم م لطر قة الاشوائية الذ  

 المالحتة والمق ملة.

استخد ت فل الدراسة 

الح لية االست  نة كأداة لجمع 

 فراد الاينة التل  ال ي ن ت   

ختي ره  م لطر قة  م ا

 .متيسرةال
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 قددددددد قددددددامختلفددددددة عنهددددددا بأنهددددددا وم ،مددددددة لمددددددا سددددددبقهامجدددددداءت الدراسددددددة الحاليددددددة متفقددددددد لددددددذا،          

فدددددي  الوحيددددددة  التدددددي ُأجريدددددت فدددددي البيئدددددة األردنيدددددة دراسدددددة ال فهددددديالبيئدددددة األردنيدددددة،  فددددديتطبيقهدددددا 

( 6-4األردندددددددي مددددددددن الفئدددددددة العمريددددددددة   األطفدددددددالأجريدددددددت علدددددددى مجتمددددددددع  حددددددددود علدددددددم الباحثددددددددة(

مدددددددددن وجهدددددددددة نظدددددددددر  هاوسدددددددددلبيات اإللكترونيدددددددددة األلعدددددددددابإيجابيدددددددددات  ستقصددددددددداءا محاولدددددددددة ،سدددددددددنوات

  .مهات والمعلميناأل
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

لتحقيدددددق أهدددددداف الدراسدددددة  اتبعدددددتيتنددددداول هدددددذا الفصدددددل عرضدددددا للطريقدددددة واإلجدددددراءات التدددددي        

داة الدراسدددددددة، والتأكدددددددد مدددددددن صددددددددقها أيدددددددد مجتمدددددددع الدراسدددددددة وعينتهدددددددا، ووصدددددددف مدددددددن حيدددددددث: تحد

جددددددراءات تنفيددددددذها. وتحديددددددد متغيددددددرات الدراسددددددة، والمددددددنهج المسددددددتخدم فيهددددددا، واألسددددددلوب و  ثباتهددددددا، وا 

 اإلحصائي المستخدم لمعالجة البيانات وتحليلها، الستخالص النتائج وتصميمها.

 منهجّية الدراسة:

مدددددددن خدددددددالل  عليهدددددددا والمعلومدددددددات المدددددددراد الحصدددددددول ،انطالقددددددداا مدددددددن طبيعدددددددة هدددددددذه الدراسدددددددة       

 األلعددددددددابإيجابيددددددددات وسددددددددلبيات ستقصدددددددداء ن أسددددددددئلة هددددددددذه الدراسددددددددة التددددددددي تسددددددددعى العدددددددد جابددددددددةاإل

( مدددددن وجهدددددة نظدددددر األمهدددددات ومعلمدددددات 3-6التدددددي يمارسدددددها أطفدددددال الفئدددددة العمريدددددة   اإللكترونيدددددة

المسدددددددحي الدددددددذي يعتمدددددددد علدددددددى دراسدددددددة  اسدددددددتخدمت الباحثدددددددة المدددددددنهج الوصدددددددفي األطفدددددددال.ريدددددددا  

هددددددتم بوصددددددفها وصددددددفاا دقيقدددددداا ويعّبددددددر عنهددددددا تعبيددددددراا الواقددددددع أو الظدددددداهرة كمددددددا توجددددددد فددددددي الواقددددددع، وي

 كمياا  فالتعبير الكمي يعطي وصفاا رقمياا يوّضب مقدار هذه الظاهرة أو حجمها.

 مجتمع الدراسة:

 تكّون مجتمع الدراسة من فئتين:

ريدددا  بتكدددّون المجتمدددع مدددن جميدددع األمهدددات اللدددواتي لدددديهن أطفدددال ملتحقدددون  فئـــة األمهـــات:أواًل: 

لددددددددددواء لتابعددددددددددة لددددددددددوزارة التربيددددددددددة والتعلددددددددديم والواقعددددددددددة فددددددددددي منطقددددددددددة ا األطفدددددددددال
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وذلدددددددددذ خدددددددددالل الفصدددددددددل  (( سدددددددددنوات3-6مدددددددددن الفئدددددددددة العمريدددددددددة  و  الجامعدددددددددة

 .(2113/2116الدراسي األول من العام الدراسي  

ـــًا:  ـــة المعلمـــات:ثاني تكدددّون المجتمدددع مدددن جميدددع المعلمدددات اللدددواتي يعلمدددن أطفدددال الفئدددة العمريدددة  فئ

ذ خددددددالل الفصددددددل الدراسددددددي األول مددددددن العددددددام الدراسددددددي وذلدددددد ،( سددددددنوات6-3 

 2113/2116) 

   عينة الدراسة:

، فقددددددد اعتمدددددددت الباحثددددددة علددددددى  sample frameنظددددددرا لعدددددددم تددددددوافر إطددددددار للمعاينددددددة        

وبنددددداءا علدددددى استشدددددارة مجموعدددددة مدددددن أصدددددحاب  convenien sampleأسدددددلوب العيندددددة الميسدددددرة 

( سددددددتين 60ن يكددددددون عدددددددد أفددددددراد عينددددددة الدراسددددددة  االختصددددداص فددددددي هددددددذا المجددددددال فقددددددد اقترحددددددوا أ

( سددددتين معلمددددة مددددن معلمددددات ريددددا  األطفددددال التابعددددة لمديريددددة التعلدددديم الخدددداص للددددواء 60أمدددداا، و 

الجامعدددددة، ليتسدددددنى للباحثدددددة التقصدددددي بعمدددددق فدددددي جواندددددب الدراسدددددة، حيدددددث كاندددددت الباحثدددددة تجلدددددس 

رات االسددددتبانة للتأكددددد مددددن مددددع كددددل معلمددددة، وكددددل أم مددددن العينددددة الميسددددرة عنددددد االسددددتجابة علددددى فقدددد

 الفهم الواضب لجميع الفقرات.

 أداة الدراسة:

ألدب السدددددابق الدددددذي بحدددددث اتحليدددددل تدددددم ، حيدددددث ت االسدددددتبانة كدددددأداة لجمدددددع البيانددددداتسدددددتخدما

ونتيجدددددددة لتحليددددددددل  (.2111  قددددددددوديرإلدددددددى تطددددددددوير اسدددددددتبيانة إضددددددددافة  اإللكترونيدددددددة األلعددددددددابفدددددددي 

 السابق ونتائج الدراسات السابقة.األدب 

 ( فقرة موزعة على مجالين، وذلذ كما يلي:41تكونت االستبانة من  
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 ( فقرة.16محور إيجابيات ممارسة األلعاب اإللكترونية   .1

 ( فقرة.13محور سلبيات ممارسة األلعاب اإللكترونية   .2

 :الدراسة أداةصدق 

 :تدددددريج خماسددددي حسددددب مقيدددداس ليكددددرتب( 2بصددددورتها األوليددددة  ملحددددق  سددددتبانةبندددداء االتددددم 

: مجدددددال مجدددددالينتكّوندددددت مدددددن حيدددددث  .ق، متدددددرّدد، ُمعدددددار ، ُمعدددددار  بشدددددّدةوافدددددق بشدددددّدة، موافدددددم

وقدددددد بلدددددب عددددددد  مجموعدددددة مدددددن الفقدددددرات مجدددددال، وانددددددرج تحدددددت كدددددل اإليجابيدددددات ومجدددددال السدددددلبيات

( تحدددددددثت عددددددن 13( فقددددددرة تحدددددددثت عددددددن اإليجابيددددددات و 16( فقددددددرة، منهددددددا  41سددددددتبانة  فقددددددرات اال

 األلعدددددددددداببالمهتّمددددددددددين  (1 ملحددددددددددق  مددددددددددن المحّكمددددددددددين عشددددددددددرةوتددددددددددّم توزيعهددددددددددا علددددددددددى السددددددددددلبيات. 

 لب منهم إبداء الرأي حول األتي:، وطُ اإللكترونية

 الذي تندرج تحته.  مجالمدى انتماء كل فقرة لل -

 .الذي تندرج تحته مجالمدى شمول الفقرات لل -

 حذف ما يرونه غير مناسب. -

 مالءمة التدّرج لألداة. -

 ناها.غوياا، ووضوح معسالمة الفقرات لُ  -

 إبداء أّية مالحظات يرونها مناسبة.  -

، والملحددق سددتبانةالعلددى فقددرات ا وفددي ضددوء اسددتجابة المحّكمددين، تددم إجددراء التعددديالت الُمقترحددة

فّعدال  وقدد كدان لتوجيهدات المحّكمدين، واقتراحداتهم، وآرائهدم دور   ( يبين اإلسدتبانة بصدورتها النهائيدة،4 

بنائها، إذ كّونت آراؤهم داللة للصدق الظاهري لالستبانة، وقد في الحكم على صدق االستبانة وصّحة 

ُحسبت نسبة االتّفاق بين آراء المحّكمين مؤّشراا إحصائياا على صدق االستبانة، إذ كانت نسبة االتّفاق 

 48%.) 
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 :  أداة الدراسةثبات 

، مدددددن أجدددددل البرهندددددة علدددددى أن االسدددددتبانة تقددددديس مدددددا أعدددددّدت مدددددن أجلددددده، والتأّكدددددد مدددددن ثباتهدددددا

عدددددددادة اال طريقدددددددة   ت الباحثدددددددةُ ماسدددددددتخد سدددددددتبانة م تطبيدددددددق االتددددددد (،test-retest ختبدددددددار االختبدددددددار وا 

، ومدددددن خدددددارج عيندددددة الدراسدددددة، األطفدددددالريدددددا   مددددداتمعلاألمهدددددات و مدددددن اسدددددتطالعية علدددددى عيندددددة 

عدددددددادة تطبيقهدددددددا علددددددد  وكدددددددذلذ تدددددددم، مدددددددن التطبيدددددددق األول أسدددددددبوعين مدددددددرور بعددددددددة ذاتهدددددددا ى العيندددددددوا 

وكاندددددددت قيمدددددددة  ،سدددددددتخراج معامدددددددل ثبدددددددات االتسددددددداق الدددددددداخليلفدددددددا الأبددددددداخ ناسدددددددتخدام معادلدددددددة كرو 

 (.2  في الجدول ةموضح كما هيالنتيجة 

 (1الجدول )

 ستخراج معامل ثبات االتساق الداخليلفا الأباخ ناستخدام معادلة كرو نتائج 

 معامل الثبات حورالم
 (1.815   اإللكترونية. ممارسة األلعاب* إيجابيات 
 (1.413  اإللكترونية. األلعاب رسةمما * سلبيات

 (1.832  اإلستبيان * 
 إجراءات الدراسة:

عتمدددددداد علددددددى مجموعددددددة مددددددن الخطددددددوات العلميددددددة والمضددددددبوطة جراءات الدراسددددددة باالالقيددددددام بددددددإتددددددم 

 :تيوعلى النحو اآل ،بمنهجية البحث العلمي

 األدب النظري والدراسات السابقة. إلىالرجوب  .1

 .التأكد من صدقها وثباتها، و إعداد أداة الدراسة .2

 تحديد مجتمع الدراسة والعينة. .1
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ات مددددددن أجددددددل بشددددددكل شخصددددددي، ومددددددع األمهدددددد األطفددددددالالتواصددددددل مددددددع مددددددديرات ريددددددا   .2

 ستبانات، وقد كان التعاون مطلقاا.  تسهيل المهمة بتطبيق اال

 تطبيق االستبانة على عينة الدراسة. .4

 تفريب البيانات في جداول خاصة. .3

 ئيا.تحليل البيانات إحصا .3

 عر  نتائج الدراسة. .6

 .مناقشة النتائج وصياغة االستنتاجات، واستقراء التوصيات في ضوئها .5

 المعالجة اإلحصائّية:

الرزمدددددة اإلحصدددددائية  إلدددددىلجدددددأت الباحثدددددة  ،عدددددن أسدددددئلة الدراسدددددة واختبدددددار فرضدددددياتها جابدددددةلإل

حصددددددائية مددددددن خاللهددددددا قامددددددت الباحثددددددة باسددددددتخدام األسدددددداليب اإل(، و SPSS  االجتماعيددددددةللعلددددددوم 

 اآلتية: 

 للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم.  (Cronbach Alpha)معادلة كرونباخ ألفا ددد   

عدددددن أسدددددئلة الدراسدددددة ومعرفدددددة  جابدددددةالمتوسدددددطات الحسدددددابية واالنحرافدددددات المعياريدددددة بهددددددف اإل  -

 األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة الرئيسة والفرعية.

لفحدددددص الفدددددروق بدددددين متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين نحدددددو " لعيندددددة واحددددددة وذلدددددذ tاختبدددددار " -

 .وسلبياتها ايجابيات األلعاب اإللكترونية
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 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 تمهيد

عدددددن أسدددددئلة الدراسدددددة والفرضددددديات الصدددددفرية المنبثقدددددة  جابدددددةيسدددددتعر  هدددددذا الفصدددددل نتدددددائج اإل     

 عنها: 

التدددددي يمارسدددددها أطفدددددال الفئدددددة  اإللكترونيدددددة األلعدددددابمدددددا إيجابيدددددات  الســـــؤال األول:عـــــن  جابـــــةاإل 

 ( وسلبياتها من وجهة نظر األمهات؟3-6العمرية  

المتوسددددددددطات واإلنحرافددددددددات المعياريددددددددة إليجابيددددددددات تخرجت عددددددددن هددددددددذا السددددددددؤال اُسدددددددد جابددددددددةلإل    

تددددم  األمهددددات، وقددددد ن وجهددددة نظددددرمدددد اإللكترونيددددة األلعدددداب( 3-6أطفددددال الفئددددة العمريددددة  ممارسددددة 

 ( يوضب ذلذ : 4ستجابات تنازلياا، والجدول  ترتيب المتوسطات الحسابية لال
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 (8الجدول )

  لعاباألطفال لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإليجابيات المترتبة على ممارسة 
 من وجهة نظر األمهات اإللكترونية

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 حسابيال

نحراف اال 
 المعياري

 الرتبة

 2 .66 4.20 يهم  الخيال لدتحف 26
 1 .77 8.68 اللغة اإلنجلي ية تسهم في تطوير مهاراتهم في 24
 8 .86 8.86 لة ترفيهية تعليمية ذاتيةوسي ت عد 2
 4 .68 8.78 األلعاب اإللكترونية على مواجهة التحديات المتضمنة في همتعود 1
 4 2.26 8.78 بالتقنيات الجديدة تهمدة ألفتسهم في  يا 6
 6 .60 8.70 تطوير مهاراتهم في استخدام الحاسوب هم فيتساعد 4

 7 .68 8.58  غيرهمعلى التحدي والتنافس مع  همتشجع 25
 8 2.08 8.50 على الحصول على أفكار ومعلومات جديدة همتساعد 8

 6 2.21 8.15 على التنسيق بين حواسهم همتساعد 28
 20 2.05 1.60 لديهمتطور حس المبادرة والمنطق  21
 22 2.08 1.86 يهمتع   التفكير المنطقي لد 22
 21 .68 1.85 ةيالطباع همر مهاراتيتسهم في تطو  5
 28 2.08 1.80 على التميي  بين السلوك الخاطئ والسلوك الصحيح همتساعد 8

 24 2.24 1.68 ألدمغتهمتساعد على تنشيط الخاليا العصبية  20
 25 2.24 1.48 على التعاون مع اآلخرين همتشجع 6
 26 2.22 1.16 على تكوين صداقات همتساعد 7
  .57 8.15 الدرجة الكلية 

    

 اإللكترونيةلأللعاب  األطفال( بأن األمهات ُيجمعن على أن ممارسة 4من الجدول   ظهرُ ي       

ي المرتبة ف " يهمتحف  الخيال لد التي نصها "( 16ة  ينتج عنها إيجابيات كثيرة، إذ جاءت الفقر 

 تسهم في تطوير مهاراتهم في التي نصها "( 13(. أما الفقره  3.11  األولى وبمتوسط حسابي
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 ي حين جاءت الفقرة(. ف4.44بمتوسط حسابي  في المرتبة الثانية  فقد جاءت " اللغة اإلنجلي ية

. (4.86بمتوسط حسابي  في المرتبة الثالثة  "عليمية ذاتية وسيلة ترفيهية ت ت عد التي نصها "( 1 

على مواجهة التحديات  همتعود" التي نصها (6تان  أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت الفقر 

 "بالتقنيات الجديدة تهمتسهم في  يادة ألف" ( التي نصها2" و األلعاب اإللكترونية المتضمنة في

 . لكل منهما (4.54بمتوسط حسابي  

التددددي  ةجدددداءت فددددي المرتبددددة الثالثددددة عشددددر  مندددده (8  أن الفقددددرة (4 ين مددددن الجدددددول تبددددكمددددا         

ـــ  بـــين الســـلوك الخـــاطئ والســـلوك الصـــحيح همتســـاعد"نصدددها  وبمتوسدددط حسدددابي  "علـــى التميي

ــــا العصــــبية "التددددي نصددددها ( 11  رةفددددي حددددين جدددداءت الفقدددد (.2.81  ــــى تنشــــيط الخالي تســــاعد عل

أمدددددددا فدددددددي المرتبدددددددة . (2.64وبمتوسدددددددط حسدددددددابي   ةتبدددددددة الرابعدددددددة عشدددددددر المر فدددددددي  "لـــــــديهمدماغ لـــــــل

 "علــــى التعــــاون مــــع اآلخــــرين همتشــــجع"التددددي نصددددها  (4  فقددددد جدددداءت الفقددددرة ةالخامسددددة عشددددر 

 "( 5  واألخيدددددددددرة جددددددددداءت الفقدددددددددرة ةوفدددددددددي المرتبدددددددددة السادسدددددددددة عشدددددددددر  .(2.38بمتوسدددددددددط حسدددددددددابي  

 ( . 2.26بمتوسط حسابي  " على تكوين صداقات همتساعد

( 1.85( و)8.70  د تراوحددددددددددت متوسددددددددددطاتها الحسددددددددددابية بددددددددددينأمددددددددددا بقيددددددددددة الفقددددددددددرات فقدددددددددد        

( بدددددددين 4نحرافدددددددات المعياريدددددددة لجميدددددددع الفقدددددددرات الدددددددواردة فدددددددي الجددددددددول  وبشدددددددكل عدددددددام تراوحدددددددت اال

 (.2.26.( و )77 

ومددددددن أجددددددل معرفددددددة السددددددلبيات المترتبددددددة علددددددى ممارسددددددة األلعدددددداب اإللكترونيددددددة مددددددن وجهددددددة        

حسددددداب المتوسدددددطات الحسدددددابية واالنحرافدددددات المعياريدددددة لمعرفدددددة ذلدددددذ، وُيبدددددين نظدددددر األمهدددددات تدددددم 

 ( ذلذ: 3الجدول  
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 (4) الجدول

  لعابل األطفال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للسلبيات المترتبة على ممارسة
 من وجهة نظر األمهات اإللكترونية

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

نحراف اال 
 معياريال

 الرتبة

 2 .68 4.10  تهامدمنين على ممارس همتجعل 18
 1 .67 4.26 البصرية اتهمتؤثر سلبا على قدر  27
 8 2.04 4.02 البدنية تهمثر سلبا على لياقتؤ  28
 4 2.00 4.00 تعد وسيلة للهروب من اللقاءات والجلسات العائلية  82
 5 .68 8.60 صحيحة وغير ،على ارتكاب سلوكيات غير صحية همتشجع 12
 5 2.05 8.60 على أعمال العنف همتشجع 14
 7 2.00 8.88 نومهمتؤثر سلبا على معدالت  26
 8 .61 8.70 الجلوس وقلة الحركة مدةالسمنة نتيجة طول  لهم تسبب 10
 6 .64 8.62 شاريدي الذهن دائماً  همتجعل 11
 20 2.02 8.56 سياتؤثر سلبا على أدائهم الدر  15
 22 .66 8.88 اليومية ألعمالهم تهمإلى عدم التركي  أثناء ممارستؤدي  80
 21 2.00 8.86  يهمإلى مشكالت صحية لدتؤدي  18
 28 .65 8.88 اللفظية تهمسلبا على قدر تؤثر  16
 24 .66 8.05 همتعد مضيعة ألوقات 17
 25 2.08 1.66 الدينية همعلى معتقدات تؤثر سلباً  16
  .57 8.67 الدرجة الكلية 

 

لأللعدددددداب  األطفددددددالجمعددددددن علددددددى أن ممارسددددددة ( بددددددأن األمهددددددات يُ 3مددددددن الجدددددددول   ظهددددددريُ         

مـــــدمنين  هـــــمتجعلالتدددددي نصدددددها "( 24سدددددلبيات كثيدددددرة، إذ جددددداءت الفقدددددرة  يندددددتج عنهدددددا  اإللكترونيدددددة

التددددي نصددددها ( 15(. أمددددا الفقددددرة  3.21حسددددابي   " فددددي المرتبددددة األولددددى بمتوسددددطتهاعلــــى ممارســــ
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" فقددددددد جدددددداءت  فددددددي المرتبددددددة الثانيددددددة بمتوسددددددط حسددددددابي البصــــــرية تهمعلــــــى قــــــدر  لباً تــــــؤثر ســــــ"

ــــؤ التددددي نصددددها "( 18قددددرة  . فددددي حددددين جدددداءت الف)3.16  ــــاقت ــــى لي " فددددي البدنيــــة تهمثر ســــلبا عل

 (41  (. أمدددددا فدددددي المرتبدددددة الرابعدددددة فقدددددد جددددداءت الفقدددددرة3.11المرتبدددددة الثالثدددددة و بمتوسدددددط حسدددددابي  

بمتوسدددط  "األلعـــاب اإللكترونيـــة التحـــديات المتضـــمنة فـــيعلـــى مواجهـــة  همتعـــود"التدددي نصدددها 

 (.3.11حسابي  

 ةرتبددددددة الثانيددددددة عشددددددر جدددددداءت فددددددي الم مندددددده (28  أن الفقددددددرة (3  ين مددددددن الجدددددددولكمددددددا تبدددددد       

(. فددددددي حددددددين 4.46  " بمتوسددددددط حسددددددابييهمتــــــؤدي إلــــــى مشــــــكالت صــــــحية لــــــد" التددددددي نصددددددها

 ة" فدددي المرتبدددة الثالثدددة عشدددر اللفظيـــة تهمتـــؤثر ســـلبا علـــى قـــدر التدددي نصدددها "( 26جددداءت الفقدددرة  

التدددددددي ( 25 فقدددددددد جددددددداءت الفقدددددددرة  ة. أمدددددددا فدددددددي المرتبدددددددة الرابعدددددددة عشدددددددر (4.44بمتوسدددددددط حسدددددددابي  

 ة. فدددددددي المرتبدددددددة الخامسدددددددة عشدددددددر (4.13" بمتوسدددددددط حسدددددددابي  همتعـــــــد مضـــــــيعة ألوقـــــــاتنصدددددددها "

بمتوسدددددددط حسدددددددابي  "الدينيـــــــة همعلـــــــى معتقـــــــدات تـــــــؤثر ســـــــلباً ( "24  واألخيدددددددرة جددددددداءت الفقدددددددرة

 2.46.) 

( 8.88( و)8.60أمددددددددددا بقيددددددددددة الفقددددددددددرات فقددددددددددد تراوحددددددددددت متوسددددددددددطاتها الحسددددددددددابية بددددددددددين          

( بدددددددين 3نحرافدددددددات المعياريدددددددة لجميدددددددع الفقدددددددرات الدددددددواردة فدددددددي الجددددددددول  وبشدددددددكل عدددددددام تراوحدددددددت اال

 ( .2.08.( و )61 

ة التددددي يمارسددددها أطفددددال الفئدددد اإللكترونيددددة األلعددددابمددددا إيجابيددددات  الســــؤال الثــــاني:عــــن  جابــــةاإل

 ( وسلبياتها من وجهة نظر المعلمات؟3-6العمرية  
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نحرافدددددددات المعياريدددددددة إليجابيدددددددات المتوسدددددددطات واالعدددددددن هدددددددذا السدددددددؤال اسدددددددتخرجت  جابدددددددةلإل       

المعلمدددددات، وقدددددد  مدددددن وجهدددددة نظدددددر اإللكترونيدددددة األلعددددداب( 3-6أطفدددددال الفئدددددة العمريدددددة  ممارسدددددة 

 ( يوضب ذلذ :3  الجدولستجابات تنازلياا، و لالتم ترتيب المتوسطات الحسابية 

 (5الجدول )

  لعاباألطفال لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإليجابيات المترتبة على ممارسة 
 من وجهة نظر المعلمات اإللكترونية

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 2 .80 4.00  يةاإلنجلي هم في تطوير مهاراتهم في اللغةتس 24
 1 .57 8.85 لة ترفيهية تعليمية ذاتيةوسي ت عد 2
 8 .88 8.82 بالتقنيات الجديدة تهمتسهم في  يادة ألف 6
 4 .64 8.78 على الحصول على أفكار ومعلومات جديدة همتساعد 8

 5 2.22 8.68 يهم  الخيال لدتحف 26
 األلعاب على مواجهة التحديات المتضمنة في همتعود 1

 اإللكترونية
8.60 74. 6 

 7 .68 8.56 تطوير مهاراتهم في استخدام الحاسوب في همتساعد 4
 8 2.00 8.86 همغير نافس مع على التحدي والت همتشجع 25
 6 2.01 8.08 ة يالطباع همر مهاراتيتسهم في تطو  5

 20 .68 1.66 على التنسيق بين حواسهم همتساعد 28
 22 2.51 1.62 يهمدتع   التفكير المنطقي ل 22
 21 2.04 1.68 ألدمغتهمتساعد على تنشيط الخاليا العصبية  20
 21 .87 1.58 يهمتطور حس المبادرة والمنطق لد 21
 24 2.02 1.28 على التعاون مع اآلخرين همتشجع 6
 25 .86 1.25 على التميي  بين السلوك الخاطئ والسلوك الصحيح همتساعد 8
 26 .66 1.08 ن صداقاتعلى تكوي همتساعد 7
  .48 8.24 الدرجة الكلية 
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 اإللكترونيدددددة ممارسدددددة األلعددددداب( بدددددأن المعلمدددددات يجمعدددددن علدددددى أن 3مدددددن الجددددددول   ظهدددددري       

هم فــــي تطــــوير مهــــاراتهم تســــالتددددي نصددددها "( 13جابيددددات كثيددددرة، إذ جدددداءت الفقددددرة  ينددددتج عنهددددا إي

ـــــة فـــــي اللغـــــة التدددددي ( 1(، أمدددددا الفقدددددرة  3.11  توسدددددط حسدددددابي" فدددددي المرتبدددددة األولدددددى بماإلنجلي ي

بمتوسددددط حسددددابي يددددة " فقددددد جدددداءت فددددي المرتبددددة الثانوســــيلة ترفيهيــــة تعليميــــة ذاتيــــة ت عــــدنصددددها "

بالتقنيــــــات  تهمتســــــهم فــــــي  يــــــادة ألفــــــالتددددددي نصددددددها "( 6الفقددددددرة  (. فددددددي حددددددين جدددددداءت 4.83 

ة الرابعدددددة فقددددد جددددداءت (. وأمددددا فدددددي المرتبدددد4.81بمتوسددددط حسدددددابي  " فدددددي المرتبددددة الثالثدددددة الجديــــدة

ــــدة همتســــاعد“نصددددها التددددي ( 4 الفقددددرة  ــــى أفكــــار ومعلومــــات جدي ــــى الحصــــول عل بمتوسددددط " عل

 (.4.58حسابي  

التدددددي  ةر ( جددددداءت فدددددي المرتبدددددة الثالثدددددة عشددددد12كمدددددا تبدددددين مدددددن الجددددددول أعددددداله  أن الفقدددددرة        

ــــد" نصددددها ــــادرة والمنطــــق ل جدددداءت (. فددددي حددددين 2.36ي  بمتوسددددط حسدددداب" يهمتطــــور حــــس المب

 ةلرابعدددددة عشدددددر فدددددي المرتبدددددة ا "علـــــى التعـــــاون مـــــع اآلخـــــرين همتشـــــجع" ( التدددددي نصدددددها4  الفقدددددرة

التدددددددي ( 8 فقدددددددد جددددددداءت الفقدددددددرة  ة. أمدددددددا فدددددددي المرتبدددددددة الخامسدددددددة عشدددددددر (2.18بمتوسدددددددط حسدددددددابي  

بمتوسددددط حسددددابي " علــــى التمييــــ  بــــين الســــلوك الخــــاطئ والســــلوك الصــــحيح همتســــاعدنصددددها "

ـــــى تكـــــوين  همتســـــاعد( "5الفقدددددرة   واألخيدددددرة جددددداءت ةعشدددددر  (. وفدددددي المرتبدددددة السادسدددددة2.13  عل

 .(2.18" بمتوسط  صداقات

وبشددددددكل ( 1.86( و)8.86أمددددددا بقيددددددة الفقددددددرات فقددددددد تراوحددددددت متوسددددددطاتها الحسددددددابية بددددددين        

( .57( بدددددين  3نحرافدددددات المعياريدددددة لجميدددددع الفقدددددرات الدددددواردة فدددددي الجددددددول رقدددددم  عدددددام تراوحدددددت اال

 ( .2.51و )



59 
 

جددددددل معرفددددددة السددددددلبيات المترتبددددددة علددددددى ممارسددددددة األلعدددددداب اإللكترونيددددددة مددددددن وجهددددددة ومددددددن أ      

نظدددددر المعلمدددددات تدددددم حسددددداب المتوسدددددطات الحسدددددابية واالنحرافدددددات المعياريدددددة لمعرفدددددة ذلدددددذ، ويبدددددين 

 ( ذلذ: 6الجدول  

 (6الجدول )

 ترونيةاإللك  لعاباألطفال لالمتوسطات واالنحرافات المعيارية للسلبيات المترتبة على ممارسة 
 من وجهة نظر المعلمات

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 المرتبة

 2 .66 4.88 البصرية تهمتؤثر سلبا على قدر  27
 1 .82 4.10 تهامدمنين على ممارسهم تجعل 28
 1 .85 4.10 البدنية تهمثر سلبا على لياقتؤ  18
 4 .88 4.06 لوس وقلة الحركة مدة الجنتيجة طول السمنة  لهم تسبب 10
 5 .88 8.68 همتؤثر سلبا على معدالت نوم 82
 5 .61 8.68 تعد وسيلة للهروب من اللقاءات والجلسات العائلية 12
 5 .61 8.68 على أعمال العنفهم تشجع 26
 8 .86 8.78 على ارتكاب سلوكيات غير صحية وغير صحيحة همتشجع 11
 8 2.05 8.78 ائماشاريدي الذهن د همتجعل 14
 20 .68 8.66 سياتؤثر سلبا على أدائهم الدر  15
 22 .66 8.48 اليومية إلعمالهم تهمإلى عدم التركي  أثناء ممارستؤدي  80
 21 2.00 8.40 همتعد مضيعة ألوقات 17
 28 .84 8.88 اللفظية تهملى قدر تؤثر سلبا ع 16
 24 .66 8.88 يهممشكالت صحية لد إلىتؤدي  18
 25 2.20 8.10 الدينية همتؤثر سلبا على معتقدات 16
  .48 8.78 الدرجة الكلية 
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لأللعدددددداب  األطفددددددال( بددددددأن المعلمددددددات يجمعددددددن علددددددى أن ممارسددددددة 6مددددددن الجدددددددول   ظهددددددري        

ــــى نصددددها "( التددددي 15ينددددتج عنهددددا سددددلبيات كثيددددرة، إذ جدددداءت الفقددددرة   اإللكترونيددددة ــــؤثر ســــلبا عل ت

التدددددددي ( 18أمددددددا الفقدددددددرة   (.3.48  لمرتبددددددة األولدددددددى بمتوسددددددط حسدددددددابيفدددددددي ا" البصـــــــرية تهمقــــــدر 

ثر ســـــلبا علـــــى تـــــؤ ( التدددددي نصدددددها" 24والفقدددددرة  " تهامـــــدمنين علـــــى ممارســـــهـــــم تجعلنصدددددها "

ـــــاق ـــــة تهملي .أمدددددا فدددددي المرتبدددددة )3.21فدددددي المرتبدددددة الثانيدددددة بمتوسدددددط حسدددددابي   افقدددددد جاءتددددد" البدني

الســـمنة نتيجـــة طـــول مـــدة الجلـــوس  ملهـــ تســـببالتدددي نصدددها " (21  الرابعدددة فقدددد جددداءت الفقدددرة

 .(3.16" بمتوسط حسابي  وقلة الحركة

التدددددي  ةتبدددددة الثانيدددددة عشدددددر ( جددددداءت فدددددي المر 25  ين مدددددن الجددددددول أعددددداله أن الفقدددددرةكمدددددا تبددددد        

( 26(. فددددددي حددددددين جدددددداءت الفقددددددرة  4.31" بمتوسددددددط حسددددددابي  همتعــــــد مضــــــيعة ألوقــــــات"نصددددددها 

ــــدر التددددي نصددددها " ــــى ق ــــؤثر ســــلبا عل ــــة تهمت بمتوسددددط حسددددابي  ة" فددددي المرتبددددة الثالثددددة عشددددر اللفظي

ـــــى " التدددددي نصدددددها  (28  فقدددددد جددددداءت الفقدددددرة ة(. أمدددددا فدددددي المرتبدددددة الرابعدددددة عشدددددر 4.48  ـــــؤدي إل ت

واألخيددددددرة  ة. فدددددي المرتبدددددة الخامسددددددة عشدددددر (4.44" بمتوسدددددط حسددددددابي  يهممشـــــكالت صــــــحية لـــــد

 .(4.21ي  بمتوسط حساب" الدينية همتؤثر سلبا على معتقدات( "24جاءت الفقرة رقم  

( 8.48( و)8.68أمددددددددددا بقيددددددددددة الفقددددددددددرات فقددددددددددد تراوحددددددددددت متوسددددددددددطاتها الحسددددددددددابية بددددددددددين          

( بدددددددين 6نحرافدددددددات المعياريدددددددة لجميدددددددع الفقدددددددرات الدددددددواردة فدددددددي الجددددددددول  وبشدددددددكل عدددددددام تراوحدددددددت اال

 .(2.20.( و )66 

كترونيددددددة التددددددي يمارسددددددها لاإل األلعددددددابهددددددل تختلددددددف إيجابيددددددات عــــــن الســــــؤال الثالــــــث:  جابــــــةاإل

 ؟األطفال( باختالف وجهة نظر األمهات ومعلمات ريا  4-6طفال الفئة العمرية  أ
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ال تختلــــــف إيجابيــــــات : السددددددؤال تددددددم صددددددياغة الفرضددددددية التاليددددددةعلددددددى هددددددذا هددددددذا  جابددددددةلإل      

ــــاب ــــة )لاإل  األلع ــــال الفئــــة العمري ــــي يمارســــها أطف ــــة نظــــر 8-6كترونيــــة الت ( بــــاختالف وجه

 ( يوضب ذلذ:5الجدول  . واألطفالاألمهات ومعلمات رياض 

 (7) الجدول

وجهات نظر األمهات  يلفروق بين متوسطا لعينتين مستقليتين لفحص" tنتائج اختبار  "
 اإللكترونية األلعابايجابيات  والمعلمات في

المتوسط  المتغير المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة  سوبةالقيمة المح

يجابيات إ
 األلعاب
 ونيةاإللكتر 

 57. 8.15 مهاتاأل
 43. 8.24 المعلمات 37. 79.

ــــــــة  (79." المحسددددددددوبة هددددددددي  t( أن قيمددددددددة "5مددددددددن الجدددددددددول رقددددددددم   يظهددددددددر        ومســــــــتوى الدالل

د فددددروق ذات داللددددة . أي عدددددم وجددددو الصددددفرية الفرضددددية قبددددول، وهددددذا يعنددددي (37. المحســــوبة هــــي 

 بإيجابيدددددداتالمتعلقددددددة  لفقددددددراتامهددددددات والمعلمددددددات علددددددى جميددددددع األنظددددددر  بددددددين وجهدددددداتإحصددددددائية 

 مسدددددددتوى الداللدددددددةكبدددددددر مدددددددن أ( وهدددددددو 37.، حيدددددددث كدددددددان مسدددددددتوى الداللدددددددة  اإللكترونيدددددددة األلعددددددداب

 1.13 = α) األلعددددددددددددابيجابيددددددددددددات إتختلددددددددددددف  الندددددددددددداء عليددددددددددددة تقبددددددددددددل الفرضددددددددددددية الصددددددددددددفرية "وب 

مهددددددددات ( بددددددداختالف وجهدددددددة نظدددددددر األ6-4عمريدددددددة  طفدددددددال الفئددددددددة الأاإللكترونيدددددددة التدددددددي يمارسدددددددها 

 ."األطفالريا  ومعلمات 

ــــةاإل ــــع:  جاب التددددي يمارسددددها أطفددددال  ةاإللكترونيدددد األلعدددداب سددددلبياتهددددل تختلددددف عــــن الســــؤال الراب

 ؟األطفال( باختالف وجهة نظر األمهات ومعلمات ريا  4-6الفئة العمرية  
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 األلعــــــــابال تختلــــــــف ســــــــلبيات هددددددددذا السددددددددؤال تددددددددم صددددددددياغة الفرضددددددددية:  نعدددددددد جابددددددددةلإل      

ــــي يمارســــهالاإل  ــــة الت ــــة ) كتروني ــــة العمري ــــال الفئ ــــاختالف وجهــــة نظــــر األمهــــات 8-6أطف ( ب

 ( يوضب ذلذ:8  والجدول. األطفالومعلمات رياض 

 (8الجدول )

ي وجهات نظر األمهات لفروق بين متوسطا لعينتين مستقليتين لفحص" tنتائج اختبار "
 اإللكترونية األلعابسلبيات  والمعلمات في

 المتغير المجال
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 مستوى الداللة  سوبةالقيمة المح

سلبيات 
 األلعاب

 اإللكترونية

 .66 8.67 مهاتاأل
1.26 .26 

 .57 8.78 المعلمات

 

ومســــــــــتوى الداللــــــــــة  (1.26" المحسددددددددددوبة هددددددددددي  t( أن قيمددددددددددة "8يتبددددددددددين مددددددددددن الجدددددددددددول          

د فددددروق ذات داللددددة وجددددو  . أي عدددددمالصددددفرية الفرضددددية قبددددول، وهددددذا يعنددددي (26. المحســــوبة هــــي 

المتعلقدددددددة بسدددددددلبيات  فقدددددددراتالمهدددددددات والمعلمدددددددات علدددددددى جميدددددددع األوجهدددددددات نظدددددددر إحصدددددددائية بدددددددين 

وبندددددددداء  (α = 1.13 وهددددددددو أكبددددددددر  (26.، حيددددددددث كددددددددان مسددددددددتوى الداللددددددددة  اإللكترونيددددددددة األلعدددددددداب

اإللكترونيددددة التددددي يمارسددددها  األلعددددابتختلددددف سددددلبيات  ال" تددددي نصددددهاعلددددى ذلددددذ تقبددددل الفرضددددية ال

 ."األطفالمهات ومعلمات ريا  ( باختالف وجهة نظر األ6-4عمرية  الفئة ال طفالأ
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 الـفـصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصيات

 

معرفددددددة  إلددددددىالتددددددي هدددددددفت  ،الدراسددددددة الفصددددددل النتددددددائج التددددددي توصددددددلت إليهددددددا يندددددداق  هددددددذا       

 طددددددددرحُ ي(، ثددددددددم 6-4لدددددددددى أطفددددددددال الفئددددددددة العمريددددددددة   هاوسددددددددلبيات اإللكترونيددددددددة األلعددددددددابإيجابيددددددددات 

 ، وذلذ كاآلتي:يراها مناسبة التيالتوصيات من  مجموعةا 

ـــة باإل ـــائج المتعلق ـــةأواًل: مناقشـــة النت ـــى جاب ـــنص عل ـــذي ي ـــات  عـــن الســـؤال األول ال ـــا إيجابي "م

ــــاب ــــة األلع ــــي يمارســــها اإللكتروني ــــة ) الت ــــة العمري ــــال الفئ ــــة 3-6أطف ــــن وجه ( وســــلبياتها م

 نظر األمهات؟"

إلجابددددددات األمهددددددات حددددددول  هدددددداوتحليل مددددددن خددددددالل متابعددددددة جددددددداول المتوسددددددطات الحسددددددابية       

( بدددددأن األمهدددددات ُيجمعدددددن 4  ير النتدددددائج المبيندددددة فدددددي الجددددددول، تشددددداإللكترونيدددددة األلعدددددابإيجابيدددددات 

وهددددذا مددددا اتفددددق  ،العديددددد مددددن األثددددار اإليجابيددددة اج عنهددددينددددت اإللكترونيددددة األلعددددابأن ممارسددددة علددددى 

(  2111اوي  الشدددددددددحروري والريمددددددددد(  و 2114(  وفدددددددددتب اهلل  2114لق  عليددددددددده كدددددددددل مدددددددددن: الهدددددددددد

التددددددي تددددددنص ( 16تلددددددت المرتبددددددة األولددددددى الفقددددددرة  (. حيددددددث اح2113  عددددددوف( و 2114الحربددددددي  و 

 األلعددددددابذلددددددذ أن ( وقددددددد يفسددددددر 3.11حسددددددابي قدددددددره  " بمتوسددددددط يهمز الخيددددددال لدددددددتحفددددددعلددددددى أن "

وات والرسدددددددومات المتعدددددددددة مسدددددددتويات عاليدددددددة مدددددددن اإلضددددددداءة واألصددددددد ىتعتمدددددددد علددددددد اإللكترونيدددددددة

التقليديددددة، وجدددداء  األلعددددابالتددددي تحفددددز خيددددال الطفددددل بطريقددددة غيددددر متاحددددة لدددددى ممارسددددة األبعدددداد 

اللغدددددة تطدددددوير مهددددداراتهم فدددددي فدددددي تسدددددهم التدددددي تدددددنص علدددددى أن "( 13فدددددي المرتبدددددة الثانيدددددة الفقدددددرة  

 اإللكترونيدددددددة األلعدددددددابأن  إلدددددددى( وقدددددددد يعدددددددزى ذلدددددددذ 4.44بمتوسدددددددط حسدددددددابي قددددددددره   "ليزيدددددددةاإلنج
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لصيب ظ واأللفاسدددددداعد الطفدددددددل علدددددددى اكتسددددددداب اممدددددددا ي  تعتمددددددد علدددددددى اسدددددددتعمال اللغددددددة اإلنجليزيدددددددة

التدددددي ( فقدددددد جددددداءت فدددددي المرتبدددددة الثالثدددددة 1مدددددا يتعلدددددق بدددددالفقرة  فيوالمفدددددردات اللغويدددددة الجديددددددة، أمدددددا 

( وقددددد تعددددود األسددددباب 4.86بمتوسددددط حسددددابي قدددددره  " هيددددة تعليميددددة ذاتيددددةوسدددديلة ترفي دتعددددنصددددها "

بدددددذل  مدددددع وال تترافدددددق ،وغيدددددر تقليديدددددة ،تعدددددةاوم سدددددهلةتعلدددددم بطريقدددددة  اإللكترونيدددددة األلعدددددابأن  إلدددددى

عقليددددة مثمددددرة،  ةنهددددا تددددوفر محاكدددداأمجهددددود كبيددددر فددددي الددددتعلم فتنمددددي العقددددل وسددددرعة التفكيددددر، كمددددا 

لألطفددددددال ذوي مهددددددارات القددددددراءة المنخفضددددددة، وهددددددذا مددددددا يؤكددددددده وتنمددددددي مهددددددارات القددددددراءة بالنسددددددبة 

مجتمدددددع الدراسدددددة فيهدددددا  كدددددانالتدددددي ته فدددددي المملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية ( فدددددي دراسددددد2114  الحربدددددي

 همتعدددددود" ان نصددددهماتدددددلال (6و  (2  تددددانلثدددداني االبتددددددائي. كمددددا جددددداءت الفقر مددددن أطفددددال الصدددددف ا

و"تسددددددددهم فدددددددي زيدددددددادة ألفددددددددتهم " ترونيدددددددةاأللعددددددداب اإللك علدددددددى مواجهدددددددة التحدددددددديات المتضددددددددمنة فدددددددي

(، ويمكدددددددن أن يعدددددددود 4.54بمتوسدددددددط حسدددددددابي قددددددددره  فدددددددي المرتبدددددددة الرابعدددددددة بالتقنيدددددددات الجديددددددددة " 

علددددددى ابتكددددددار طددددددرق لحددددددل المواقددددددف التددددددي  األطفددددددالتحفددددددز  اإللكترونيددددددة األلعددددددابأن  إلددددددىذلددددددذ 

ن اب عددددددمددددددن خددددددالل الدددددددف اا وتجعددددددل الطفددددددل شددددددجاع ،يواجهونهددددددا أثندددددداء ممارسددددددة ألعدددددداب المغددددددامرة

كمددددددا أنهددددددا تجعددددددل األطفددددددال يسددددددتخدمون جميددددددع األدوات  ،نفسدددددده أو مواجهددددددة الخطددددددر فددددددي اللعددددددب

  التكنولوجية بسهولة وُيسر.

إلددددددى أن تقدددددددير ( 4كمددددددا يتضددددددب مددددددن اسددددددتعرا  المتوسددددددطات الحسددددددابية فددددددي الجدددددددول          

 تجددددددداه بعددددددد  اإليجابيدددددددات التدددددددي وردت فدددددددي األدب النظدددددددري المتعلدددددددقإ مهدددددددات كدددددددان منخفضددددددداا األ

التددددددددي تددددددددنص علددددددددى أن  ةالمرتبددددددددة الثالثددددددددة عشددددددددر  (8بموضددددددددوب الدراسددددددددة، فقددددددددد احتلددددددددت الفقددددددددرة  

بمتوسدددددددط حسدددددددابي قددددددددره " علدددددددى التمييدددددددز بدددددددين السدددددددلوذ الخدددددداط  والسدددددددلوذ الصدددددددحيب همتسدددددداعد"

االكثددددددر انتتشددددداراا هددددددي تلددددددذ المعتمددددددة علددددددى السددددددرعة  األلعددددددابأن  إلدددددى( وقدددددد يعددددددود ذلددددددذ 2.81 
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لتمييدددددز بدددددين السدددددلوذ الخددددداط  والسدددددلوذ الصدددددحيب، أمدددددا الفقدددددرة بطريقدددددة ال تمكدددددن مدددددن اوالمغدددددامرة 

بمتوسددددددددط حسددددددددابي قدددددددددره  "لدددددددددماغهمتسدددددددداعد علددددددددى تنشدددددددديط الخاليددددددددا العصددددددددبية "( ونصددددددددها 11 

وقددددددات إلددددددى أن قضدددددداء الطفددددددل ألوقددددددد تعددددددزى األسددددددباب  ة( فاحتلددددددت المرتبددددددة الرابعددددددة عشددددددر 2.64 

لددددددى لألطفدددددال، فدددددي حدددددين طويلدددددة مدددددع تقنيدددددات محدددددددة تسدددددبب غيددددداب تندددددوب النشددددداطات واالبتكدددددار 

" احتلددددددت المرتبددددددة علددددددى التعدددددداون مددددددع اآلخددددددرين همتشددددددجع( التددددددي تددددددنص علددددددى أن "4أن الفقددددددرة  

 اإللكترونيدددددة األلعدددددابأن  إلدددددى( وقدددددد يعدددددود ذلدددددذ 2.38وبمتوسدددددط حسدددددابي قددددددره   ةالخامسدددددة عشدددددر 

كمدددددا تبدددددين ومدددددع أصددددددقاء مفترضدددددين فدددددي عدددددالم الخيدددددال،  يناألطفدددددال علدددددى اللعدددددب منفدددددردتشدددددجع 

 علدددددى تكدددددوين صدددددداقات" همتسددددداعد( التدددددي نصدددددها إن "5الفقدددددرة   ةالمرتبدددددة السادسدددددة عشدددددر أن فدددددي 

األطفدددددال تغندددددي  اإللكترونيدددددة األلعدددددابأن  إلدددددى( وقدددددد تعدددددزى النتيجدددددة 2.26ومتوسدددددطها الحسدددددابي  

 معهم.واللعب  ءاألصدقاب اللقاءعن 

تعلدددددق بوجدددددود يمدددددا بدددددين األمهددددات  اا ( أن هنددددداذ اتفاقدددد3كمددددا أظهدددددرت النتدددددائج فددددي الجددددددول         

فدددددتب اهلل الدددددذي يتفدددددق مدددددع مدددددا توصدددددلت اليددددده دراسدددددة اإللكترونيدددددة  لأللعددددداببعددددد  اآلثدددددار السدددددلبية 

 هددددددمتجعل( والتددددددي نصددددددها: "24ألولددددددى الفقددددددرة  حيددددددث احتلددددددت المرتبددددددة ا (2113( وسددددددبتي 2114 

ان هددددددذا  إلددددددى( وقددددددد تعددددددود األسددددددباب 3.21بمتوسددددددط حسددددددابي قدددددددره  " تهامدددددددمنين علددددددى ممارسدددددد

مدددددن الضدددددغوط التدددددي تفرضدددددها  وتسددددداعدهم علدددددى الهدددددروب ،يتميدددددز بالحماسدددددة عددددداباأللالندددددوب مدددددن 

تدددددؤثر سدددددلبا علدددددى ( التدددددي تدددددنص علدددددى إن "15الفقدددددرة   سدددددرية، أمدددددانظمدددددة التعليميدددددة واألعلددددديهم األ

 إلدددددى  ( وقدددددد تعدددددزى األسدددددباب3.16فاحتلدددددت المرتبدددددة الثانيدددددة بمتوسدددددط حسدددددابي   "البصدددددرية تهمقددددددر 

ممددددا يسددددبب اجهادهددددا كمددددا   اإللكترونيددددة األلعددددابممارسددددة  أن حركددددة العينددددين تكددددون سددددريعة أثندددداء

حمددددددرار وقصددددددر النظددددددر. فددددددي إلددددددى جفدددددداف العددددددين واالأن األشددددددعة المنبثقددددددة مددددددن الشاشددددددات تددددددؤدي 
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( وتدددددنص علدددددى 3.11حسدددددابي قددددددره  ( احتلدددددت المرتبدددددة الثالثدددددة ومتوسدددددطها ال18حدددددين أن الفقدددددرة  

 األلعدددددابعدددددن  األطفدددددالابتعددددداد  إلدددددى " وقدددددد تعدددددود األسدددددبابالبدنيدددددة تهمعلدددددى ليددددداق تدددددؤثر سدددددلباا أن "

( التددددددي تددددددنص علددددددى أن 41 ، كمددددددا احتلددددددت الفقددددددرة طويددددددل لوقددددددتالحركيددددددة والجلددددددوس المسددددددتمر و 

بمتوسدددددط حسدددددابي قددددددره ب مدددددن اللقددددداءات والجلسدددددات العائليدددددة" المرتبدددددة الرابعدددددة تعدددددد وسددددديلة للهدددددرو "

 الطفدددددددل الدددددددذي يقضدددددددي سددددددداعات طويلدددددددة فدددددددي ممارسدددددددةأن إلدددددددى ( وقدددددددد تعدددددددزى األسدددددددباب 3.11 

دون تواصددددددل مددددددع اآلخددددددرين، يجعددددددل مندددددده طفددددددالا غيددددددر اجتمدددددداعي منطويدددددداا اإللكترونيددددددة  األلعدددددداب

 على ذاته .

إلدددددددددى أن تقددددددددددير ( 3يتضدددددددددب مدددددددددن اسدددددددددتعرا  المتوسدددددددددطات الحسدددددددددابية فدددددددددي الجددددددددددول  ف        

دب النظددددددددري المتعلددددددددق اه بعدددددددد  السددددددددلبيات التددددددددي وردت فددددددددي األتجددددددددمهددددددددات كددددددددان منخفضددددددددا  األ

تددددؤدي ( التددددي تددددنص علددددى أن "28الفقددددرة   ةت المرتبددددة الثانيددددة عشددددر بموضددددوب الدراسددددة، فقددددد احتلدددد

أن  إلددددددىوقددددددد تعددددددود األسددددددباب  ،(4.46" بمتوسددددددط حسددددددابي قدددددددره  يهممشددددددكالت صددددددحية لددددددد إلددددددى

إلدددددى ممدددددا قدددددد تتطدددددور   والدددددركبتين تسدددددبب آالم فدددددي الرقبدددددة والظهدددددر اإللكترونيدددددة األلعدددددابممارسدددددة 

وعددددددم الخدددددروج  ،اإللكترونيدددددة األلعدددددابمدددددام كمدددددا أن الجلدددددوس المسدددددتمر ألتهابدددددات فدددددي المفاصدددددل، ا

للتعددددددر  ألشددددددعة الشددددددمس والحصددددددول علددددددى الفيتامينددددددات المطلوبددددددة لنمددددددو العظددددددام يتسددددددبب فددددددي 

إصدددددددابتهم بهشاشدددددددة فدددددددي العظدددددددام  إلدددددددىممدددددددا يدددددددؤدي   ”د“سدددددددتقبل بإصدددددددابتهم بدددددددنقص فيتدددددددامين الم

 تهمعلددددى قدددددر سددددلباا تددددؤثر نصددددها " ( التددددي26مددددا يتعلددددق بددددالفقرة  في. أمددددا بصددددورة مبكددددرة عددددن غيددددرهم

أن إلدددددددى ( وقدددددددد يعدددددددزى السدددددددبب 4.44بمتوسدددددددط حسدددددددابي قددددددددره  اللفظيدددددددة" المرتبدددددددة الثالثدددددددة عشدددددددر 

، عل الطفدددددل ضدددددعيف النطدددددق باللغدددددة خاصدددددةفدددددي سدددددن مبكدددددرة سددددديج اإللكترونيدددددة األلعدددددابممارسدددددة 

، كمددددا جدددداءت محيطدددده أفددددرادتنميددددة لغتدددده وأسددددلوبه للتواصددددل مددددع  إلددددىوهددددو فددددي هددددذه السددددن يحتدددداج 
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" بمتوسددددددط همتعددددددد مضدددددديعة ألوقددددددات( التددددددي نصددددددها "25عشددددددر الفقددددددرة رقددددددم  عددددددة فددددددي المرتبددددددة الراب

تأخددددددذ سدددددداعات طويلددددددة  اإللكترونيددددددة األلعددددددابن إلددددددى أ( وقددددددد يعددددددود السددددددبب 4.13حسددددددابي قدددددددره  

( التدددددي 24الفقدددددرة   ، كمدددددا تبددددين أنلهدددديهم عدددددن الدراسددددة وممارسدددددة الحيدددداةفددددي ممارسدددددتها ممددددا قدددددد ت

( فدددددددي 2.46بمتوسدددددددط حسدددددددابي قددددددددره  الدينيدددددددة"  همتدددددددؤثر سدددددددلبا علدددددددى معتقدددددددداتتدددددددنص علدددددددى أن "

أن بعدددددد  ألعدددددداب المغددددددامرة  تددددددؤثر سددددددلبا علددددددى  إلددددددىوتعددددددود األسددددددباب المرتبددددددة الخامسددددددة عشددددددر 

نهددددا تددددؤثر علددددى عقددددول أفددددي اللبدددداس واأللفدددداظ النابيددددة كمددددا ألنهددددا تددددروج لإلباحيددددة   األطفددددالأفكددددار 

تسددددددديطر علدددددددى العدددددددالم  األلعددددددداببإعتقدددددددادهم أن الشخصددددددديات الخياليدددددددة الموجدددددددودة فدددددددي  األطفدددددددال

 وتتحكم به.

مـــــا عـــــن الســـــؤال الثـــــاني الـــــذي يـــــنص علـــــى " جابـــــةثانيـــــًا: مناقشـــــة النتـــــائج المتعلقـــــة باإل

( وســـلبياتها مـــن 3-6التـــي يمارســـها أطفـــال الفئـــة العمريـــة ) اإللكترونيـــة األلعـــابإيجابيـــات 

 ؟األطفالوجهة معلمات رياض 

إلجابدددددات المعلمددددددات حددددددول  هدددددداة وتحليلفمدددددن خددددددالل متابعدددددة جددددددداول المتوسددددددطات الحسدددددابي       

( بدددددأن المعلمدددددات ُيجمعدددددن 3تشدددددير النتدددددائج المبيندددددة فدددددي الجددددددول   اإللكترونيدددددة األلعدددددابإيجابيدددددات 

فددددق عليدددده وهددددذا مددددا ات ،ينددددتج عندددده العديددددد مددددن األثددددار االيجابيددددة اإللكترونيددددة األلعدددداببددددأن ممارسددددة 

( حيددددددددث 2112ويدددددددددر ق(  و 2113  وعددددددددوف (2114فددددددددتب اهلل  (  و 2114كددددددددل مددددددددن: الهدددددددددلق  

فددددددي تطددددددوير مهدددددداراتهم فددددددي  متسدددددده“أن ( التددددددي تددددددنص علددددددى 13تلددددددت المرتبددددددة األولددددددى الفقددددددرة  اح

أن ممارسددددددددة  إلددددددددى( وقددددددددد تعددددددددود األسددددددددباب 3.11بمتوسددددددددط حسددددددددابي قدددددددددره   اللغددددددددة اإلنجليزيددددددددة"

فدددددددي عمدددددددر مبكدددددددر تسددددددداعد الطفدددددددل علدددددددى اكتسددددددداب اللغدددددددة اإلنجليزيدددددددة ألن  اإللكترونيدددددددة األلعددددددداب

تصدددددر  اإللكترونيددددة األلعددددابمددددر يسددددتطيع بسددددهولة تعلددددم أي لغددددة ألن معظددددم الطفددددل فددددي هددددذا الع



69 
 

" وسددددديلة ترفيهيدددددة تعليميدددددة ذاتيدددددة تعدددددد( ونصدددددها "1فدددددي حدددددين احتلدددددت الفقدددددرة  باللغدددددة اإلنجليزيدددددة، 

أن عامددددل التشدددددويق  إلددددى( المرتبدددددة الثانيددددة وقددددد تعددددزى األسدددددباب 4.83متوسددددطها الحسددددابي قدددددره  

هددددددا مددددددن ألددددددوان وأصددددددوات ورسددددددومات تسددددددهم فددددددي تعلددددددم وترفيدددددده بمددددددا في اإللكترونيددددددة األلعددددددابفددددددي 

ويتفدددداعلون معدددده وفددددق حاجدددداتهم ورغبدددداتهم.  ،بفطددددرتهم علددددى تعلددددم مددددا هددددو جديدددددفيقبلددددون  األطفددددال

بالتقنيددددات  تهمتسددددهم فددددي زيددددادة ألفدددد( التددددي تددددنص علددددى ان "6المرتبددددة الثالثددددة الفقددددرة   ت فدددديوجدددداء

 األلعددددددددددابان ممارسددددددددددة  إلددددددددددىسددددددددددبب ( وقددددددددددد يعددددددددددود ال4.81" ومتوسددددددددددطها الحسددددددددددابي  الجديدددددددددددة

تجعددددددل الطفددددددل يددددددألف التقنيددددددات الجديدددددددة فهددددددو يسددددددتطيع ان يتعامددددددل مددددددع التكنولوجيددددددا  اإللكترونيددددددة

( 4ويسددددددتطيع أن يفهددددددم لغددددددة الحاسددددددوب، كمددددددا احتلددددددت المرتبددددددة الرابعددددددة الفقددددددرة   ،بسددددددهولة ويسددددددر

بمتوسدددددددط " علدددددددى الحصدددددددول علدددددددى أفكدددددددار ومعلومدددددددات جديددددددددة همتسددددددداعدالتدددددددي تدددددددنص علدددددددى أن "

ومددددددا تحتويهددددددا مددددددن بددددددرامج  األلعددددددابن تطددددددور أإلددددددى ( وقددددددد يعددددددزى السددددددبب 4.58سددددددابي قدددددددره  ح

طدددددالب علدددددى ر والحصدددددول علدددددى معلومدددددات جديددددددة واالبشدددددكل مسدددددتمر يعدددددود علدددددى الطفدددددل بدددددالتطو 

 فينضج دما  الطفل .  العالم

أن تقددددددددير  إلدددددددى( 3  المتوسدددددددطات الحسدددددددابية فدددددددي الجددددددددولكمدددددددا يتضدددددددب مدددددددن اسدددددددتعرا         

دب النظددددددري المتعلددددددق بعدددددد  االيجابيددددددات التددددددي وردت فددددددي اال ان منخفضدددددداا اتجدددددداهالمعلمددددددات كدددددد

تطددددور حددددس وتددددنص علددددى أن " ة( الرتبددددة الثالثددددة عشددددر 12بموضددددوب الدراسددددة، فقددددد احتلددددت الفقددددرة  

أن بعددددددد   إلدددددددى( وقدددددددد يعدددددددود ذلدددددددذ 2.34" وبمتوسدددددددط حسدددددددابي قددددددددره  يهمالمبدددددددادرة والمنطدددددددق لدددددددد

دين ال يتخدددددددددذون القدددددددددرارات كمدددددددددا ال يسدددددددددتطيعون متدددددددددرد األطفدددددددددالتجعدددددددددل  اإللكترونيدددددددددة األلعددددددددداب

علدددددى التعددددداون  همتشدددددجع" ( ونصدددددها4التعامدددددل مدددددع األرقدددددام بسدددددن مبكدددددرة، فدددددي حدددددين أن  الفقدددددرة  

( وقددددددد يعددددددزى السددددددبب 2.18وبمتوسددددددط حسددددددابي   ةاحتلددددددت المرتبددددددة الرابعددددددة عشددددددر  "مددددددع اآلخددددددرين
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 األطفددددددددالع ال يحددددددددب التشددددددددارذ مدددددددد تجعددددددددل مددددددددن الطفددددددددل وحيددددددددداا  اإللكترونيددددددددة األلعددددددددابأن  إلددددددددى

 همتسدددداعدن "أوالتددددي تددددنص علددددى  ة( فددددي المرتبددددة الخامسددددة عشددددر 8اآلخددددرين، كمددددا جدددداءت الفقددددرة  

( وقدددددد يعدددددود 2.13بمتوسدددددط حسدددددابي  " علدددددى التمييدددددز بدددددين السدددددلوذ الخددددداط  والسدددددلوذ الصدددددحيب

فيعتقددددددد الطفددددددل أن   سددددددلوكيات خاطئددددددة األطفددددددالأن بعدددددد  التطبيقددددددات تعددددددر  علددددددى  إلددددددىذلددددددذ 

، أمددددا الفقددددرة اا خاطئدددد اا ندددده يسددددلذ سددددلوكإف  ابهة وعندددددما يتعددددر  لموقددددف مشددددتلددددذ السددددلوكيات مقبولدددد

" علدددددددى تكدددددددوين صدددددددداقات همتسددددددداعد( التدددددددي تدددددددنص علدددددددى أن "2.18حسدددددددابي  متوسدددددددطها ال( 5 

ال يحتددددداجون لمدددددن يلعدددددب معهدددددم  األطفدددددالأن  إلدددددىوقدددددد تعدددددود األسدددددباب  ةالمرتبدددددة السادسدددددة عشدددددر 

 مع أطفال آخرين. فال يحاولون  التواصل ،اإللكترونية األلعابفي 

علدددددق بوجدددددود تيمدددددا بدددددين المعلمدددددات  اا ( أن هنددددداذ اتفاقددددد6كمدددددا أظهدددددرت النتدددددائج فدددددي الجددددددول        

ليددددده دراسدددددة كدددددل مدددددن إلكترونيدددددة الدددددذي يتفدددددق مدددددع مدددددا توصدددددلت االلعددددداب بعددددد  اآلثدددددار السدددددلبية لأل

( التدددددي تدددددنص علدددددى 15( حيدددددث احتلدددددت المرتبدددددة األولدددددى الفقدددددرة  2118(  بشدددددير 2114الهددددددلق 

أن  إلددددى( وقددددد يعددددود ذلددددذ 3.48بمتوسددددط حسددددابي قدددددره  البصددددرية" تهم تددددؤثر سددددلبا علددددى قدددددر ن "أ

نتيجددددة تعرضدددده   الطفددددل يصددددبب عرضددددة أكثددددر مددددن غيددددره لقصددددر النظددددر وجفدددداف واحمددددرار العينددددين

 األلعددددددددددداب لمجددددددددددداالت األشدددددددددددعة الكهرومغناطيسدددددددددددية قصددددددددددديرة التدددددددددددردد المنبعثدددددددددددة مدددددددددددن شاشدددددددددددات

( 3.21ومتوسددددددددطها الحسددددددددابي  المرتبددددددددة الثانيددددددددة  ( فددددددددي18. كمددددددددا جدددددددداءت الفقددددددددرة  اإللكترونيددددددددة

رغبددددداتهم فدددددي إلدددددى جدددددذبها لهدددددم و عدددددزى السدددددبب يُ  " وقددددددتهامددددددمنين علدددددى ممارسددددد هدددددمتجعلونصدددددها "

اللعددددب ومتددددوفرة دائمددددا ممددددا يسددددهل اللعددددب فيهددددا باسددددتمرار، فددددي حددددين احتلددددت المرتبددددة الثالثددددة الفقددددرة 

الجلددددددوس المسددددددتمر  إلددددددىالسددددددبب " وقددددددد يعددددددود البدنيددددددة تهمها "تددددددؤثر سددددددلبا علددددددى ليدددددداق( ونصدددددد24 

( ومتوسددددددطها 21كسددددددل العضددددددالت، كمددددددا احتلددددددت الفقددددددرة رقددددددم   إلددددددىممددددددا يددددددؤدي   أثندددددداء اللعددددددب
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تسددددددددبب السددددددددمنة لألطفددددددددال نتيجددددددددة  اإللكترونيددددددددة األلعدددددددداب( ونصددددددددها "ممارسددددددددة 3.16الحسددددددددابي  

وقلددددة الحركددددة أثندددداء اللعددددب" المرتبددددة الرابعددددة وقددددد يعددددزى السددددبب نتيجددددة طددددول  ،طددددول مدددددة الجلددددوس

وجبدددددات سدددددريعة أثنددددداء  األطفدددددالوكمدددددا يتنددددداول  ،فدددددال يفقدددددد الجسدددددم سدددددعرات حراريدددددة ،مددددددة الجلدددددوس

 .اإللكترونية األلعاباللعب حتى ال يترذ اللعب ب

إلددددددى أن تقدددددددير ( 6كمددددددا يتضددددددب مددددددن اسددددددتعرا  المتوسددددددطات الحسددددددابية فددددددي الجدددددددول          

النظدددددددري المتعلددددددددق  دباه بعدددددددد  السدددددددلبيات التدددددددي وردت فددددددددي األتجدددددددالمعلمدددددددات كدددددددان منخفضددددددددا  

تعدددددد ممارسدددددة ( ونصدددددها: "25الفقدددددرة رقدددددم   ةبموضدددددوب الدراسدددددة، فقدددددد احتلدددددت المرتبدددددة الثانيدددددة عشدددددر 

( وقدددددددد يعدددددددود 4.31بمتوسدددددددط حسدددددددابي قددددددددره  األطفدددددددال" مضددددددديعة ألوقدددددددات  اإللكترونيدددددددة األلعددددددداب

لسدددددات  وعدددددن دراسدددددته أن الطفدددددل يقضدددددي معظدددددم وقتددددده فدددددي اللعدددددب فينشدددددغل عدددددن الج إلدددددىالسدددددبب 

ونصددددددها  ة( احتلددددددت المرتبددددددة الثالثددددددة عشددددددر 26مددددددن دون فوائددددددد، أمددددددا الفقددددددرة   ىا ه سدددددددفيددددددذهب وقتدددددد

أن  إلددددددى( وقددددددد يعددددددود ذلددددددذ 4.48بمتوسددددددط حسددددددابي قدددددددره  اللفظيددددددة" تهم سددددددلباا علددددددى قدددددددر تددددددؤثر "

تجعددددل الطفددددل ال يددددتكلم  ةاإللكترونيدددد األلعددددابعمددددره يكتسددددب المفددددردات اللغويددددة و  بدايددددةالطفددددل فددددي 

ومتوسدددددددطها الحسدددددددابي ( 28تددددددده اللغويدددددددة، فدددددددي حدددددددين أن الفقدددددددرة  ممدددددددا يهددددددددد مفردا  لمددددددددة طويلدددددددة

وقددددد يعددددود  ة" احتلددددت المرتبددددة الرابعددددة عشددددر يهممشددددكالت صددددحية لددددد إلددددىتددددؤدي ( ونصددددها "4.44 

قددددددد تددددددؤثر علددددددى العمددددددود الفقددددددري وعلددددددى األعصدددددداب، كمددددددا  اإللكترونيددددددة األلعددددددابن أإلددددددى السددددددبب 

" ومتوسددددطها الدينيددددة همعلددددى معتقدددددات تددددؤثر سددددلبا( "24الفقددددرة   ةجدددداء فددددي المرتبددددة الخامسددددة عشددددر 

أن بعدددددد  ألعدددددداب المغددددددامرة  تددددددؤثر سددددددلبا علددددددى أفكددددددار  إلددددددى( وقددددددد يعددددددود ذلددددددذ 4.21حسددددددابي  

ل بددددددأخالق اللعبددددددة وتصددددددبب معتقداتدددددده مثددددددفيت  ألنهددددددا تبدددددديب المحرمددددددات مددددددن قتددددددل وسددددددرقة األطفددددددال

 خاطئة.
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ختلــــف إيجابيــــات هــــل تثالثـــًا: مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالســــؤال الثالــــث الــــذي يــــنص علــــى "

( بـــــاختالف وجهـــــة نظـــــر 3-6اإلكترونيـــــة التـــــي يمارســـــها أطفـــــال الفئـــــة العمريـــــة ) األلعـــــاب

 ؟األطفالاألمهات ومعلمات رياض 

 t-test( والمعتمدددددددددة علددددددددى اختبددددددددار 5أوضددددددددحت نتددددددددائج الدراسددددددددة الظدددددددداهرة فددددددددي الجدددددددددول       

(، 37.كدددددددان   اللدددددددةبمسدددددددتوى د (79." المحسدددددددوبة كاندددددددت  tأن قيمدددددددة " إلدددددددى مسدددددددتقلتينلعينتدددددددين 

األمهدددددات والمعلمدددددات  وجهدددددات نظدددددر وهدددددذا يعندددددي عددددددم وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين

، حيدددددث اإللكترونيدددددة األلعددددداب بإيجابيددددداتالمتعلقدددددة  األسدددددئلةالعيندددددة علدددددى جميدددددع  أفدددددراد إجابدددددةفدددددي 

 هوبنددددداء عليددددد( α= 1.13الدراسدددددة   مسدددددتوى داللدددددة( وهدددددو اكبدددددر مدددددن 37.كدددددان مسدددددتوى الداللدددددة  

اإللكترونيدددددة  األلعدددددابتختلدددددف ايجابيدددددات  الوتقبدددددل الفرضدددددية الصدددددفرية " ،لبديلدددددةلفرضدددددية اتدددددرف  ا

مهدددددات ومعلمدددددات ريدددددا  ( بددددداختالف وجهدددددة نظدددددر األ6-4عمريدددددة  طفدددددال الفئدددددة الأالتدددددي يمارسدددددها 

مهدددددات كدددددل مدددددن المعلمدددددين واأل وجهدددددات نظدددددرفدددددي  اا أن هنددددداذ اتفاقددددد لدددددى. ويشدددددير ذلدددددذ إ"األطفدددددال

الخبددددددرة  نكتسدددددبمهدددددات قدددددد ان األبدددددأ ، ويمكدددددن تفسددددددير ذلدددددذكترونيدددددةاإلل األلعدددددابيجابيدددددات إحدددددول 

جددددددددامعي وتددددددددوفر مددددددددن خددددددددالل التعلدددددددديم ال اإللكترونيدددددددة األلعددددددددابيجابيددددددددات إالكافيدددددددة للحكددددددددم علددددددددى 

الملحوظددددددة فددددددي  دوات التواصددددددل االجتمدددددداعي. كمددددددا أن الزيددددددادةأنترنددددددت و مصددددددادر الددددددتعلم عبددددددر اإل

 إلدددددددىالمعلمدددددددات يمكدددددددن أن يدددددددؤدي  مدددددددع نوتواصدددددددله نطفدددددددالهأمهدددددددات لمواقدددددددع تددددددددريس زيدددددددارة األ

ومدددددددا يملكونددددددده مدددددددن معلومدددددددات عدددددددن  ،التقدددددددارب فدددددددي وجهدددددددات النظدددددددر بدددددددين األمهدددددددات والمعلمدددددددات

 .اإللكترونية األلعاب
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ــــى " ــــذي يــــنص عل ــــع ال ــــف ســــلبيات رابعــــًا: مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالســــؤال الراب هــــل تختل

اختالف وجهـــــة نظـــــر ( بـــــ3-6اإلكترونيـــــة التـــــي يمارســـــها أطفـــــال الفئـــــة العمريـــــة ) األلعـــــاب

 ؟األطفالاألمهات ومعلمات رياض 

 t-test( والمعتمددددددددددة علدددددددددى اختبدددددددددار 8أوضددددددددحت نتدددددددددائج الدراسدددددددددة الظددددددددداهرة فدددددددددي الجددددددددددول      

ــــــة  (1.26" المحسددددددوبة كانددددددت  tأن قيمددددددة " إلددددددى مسددددددتقلتينلعينتددددددين  .(، 26كددددددان  وبمســــــتوى دالل

األمهدددددات والمعلمدددددات  وجهدددددات نظدددددر وهدددددذا يعندددددي عددددددم وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين

، حيدددددث كدددددان مسدددددتوى اإللكترونيدددددة األلعدددددابالمتعلقدددددة بسدددددلبيات  فقدددددراتالجميدددددع  نجابدددددة عددددداإلفدددددي 

وبنددددددداء عليدددددددة تدددددددرف  الفرضدددددددية  (α= 1.13داللدددددددة  المسدددددددتوى كبدددددددر مدددددددن أ.( وهدددددددو 26داللدددددددة  ال

التدددددددي يمارسدددددددها  اإللكترونيدددددددة األلعدددددددابال تختلدددددددف سدددددددلبيات وتقبدددددددل الفرضدددددددية الصدددددددفرية " ،لبديلدددددددةا

، "األطفدددددددالمهدددددددات ومعلمدددددددات ريدددددددا  أل( بددددددداختالف وجهدددددددة نظددددددر ا6-4ل الفئدددددددة العمريدددددددة  أطفددددددا

مهدددددات الحدددددديثات األف ،التقدددددارب الثقدددددافي بدددددين األمهدددددات والمعلمدددددات إلدددددىوقدددددد تعدددددزى هدددددذه النتيجدددددة 

 األلعددددددداببمخددددددداطر  نمعدددددددرفته فدددددددي ممدددددددا يزيدددددددد  ى شدددددددهادات جامعيدددددددةعلددددددد حاصدددددددالتمتعلمدددددددات و 

 األلعددددددداب نلعمريدددددددة صدددددددغار السدددددددن كدددددددانوا قدددددددد مارسدددددددة ا، كمدددددددا أن أمهدددددددات هدددددددذه الفئددددددداإللكترونيدددددددة

فددددددي  نن األمهددددددات والمعلمددددددات يتشدددددداركأكمددددددا ، أثرهددددددا مددددددن الناحيددددددة السددددددلبية ناإللكترونيددددددة فلمسدددددد

متابعددددة األمهددددات شدددددبه و . محاضددددرات وندددددوات بشدددددأن تطددددور الطفددددل مددددن جميدددددع النددددواحي حضددددور

 اتهم.في أمور أطفالهم لزيادة تطوير مهار  نيومية للمعلمات ومناقشتهال
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 ستنتاجاتاال

 توصلت الباحثة إلى عدة استنتاجات، ومنها:

  أظهدددددددددرت نتدددددددددائج الدراسدددددددددة الحاليدددددددددة مدددددددددن جاندددددددددب المعلمدددددددددات أن ممارسدددددددددة األلعددددددددداب

ع يضددددددرورة تشدددددددجاإللكترونيددددددة ينددددددتج عنهددددددا إيجابيددددددات كثيددددددرة، لددددددذا توصددددددي الباحثددددددة ب

 فرديدددددددةاألطفدددددددال علدددددددى مزاولدددددددة األلعددددددداب الجماعيدددددددة، وتفضددددددديلها علدددددددى النشددددددداطات ال

ضدددددددرورة مدددددددع ، توجيددددددده األطفدددددددال إلدددددددى األلعددددددداب ذات الطبيعدددددددة التركيبيدددددددة والتفكيريدددددددةو 

 في األلعاب اإللكترونية. هاوتحديد تقليل ساعات معينة للعب

  أكددددددت نتدددددائج الدراسدددددة الحاليدددددة مدددددن وجهدددددة نظدددددر المعلمدددددات أن األلعددددداب اإللكترونيدددددة

تبنددددددي وزارة التربيددددددة ضددددددرورة وسدددددديلة تعليميددددددة ترفيهيددددددة ذاتيددددددة، لددددددذا توصددددددي الباحثددددددة ب

وتضدددددمينها  ،مدددددن األلعددددداب اإللكترونيدددددة التعليميدددددة الجيددددددة والتعلددددديم فدددددي األردن بعضددددداا 

قامدددددةو  ،فدددددي المنددددداهج الدراسدددددية المدرسدددددة  مسدددددابقات ذات صدددددلة بهدددددذه األلعددددداب داخدددددل ا 

 .هاوخارج

  أظهدددددرت نتدددددائج الدراسدددددة الحاليدددددة مدددددن وجهدددددة نظدددددر األمهدددددات أن األلعددددداب اإللكترونيدددددة

ال علدددددددى مواجهدددددددة التحدددددددديات المتضدددددددمنة فيهدددددددا، لدددددددذا توصدددددددي الباحثدددددددة د األطفدددددددعدددددددوّ تُ 

مشددددددداركة األمهدددددددات لألطفدددددددال فدددددددي أثنددددددداء اللعدددددددب للوقدددددددوف علدددددددى سدددددددلبيات األلعددددددداب ب

اسدددددتبدال األلعددددداب التدددددي تدددددؤثر سدددددلبا علدددددى األطفدددددال بدددددأخرى لهدددددا تدددددأثير و  اإللكترونيدددددة

 إيجابية.

 ت أن ممارسددددددة أكدددددددت نتددددددائج الدراسددددددة الحاليددددددة مددددددن وجهددددددة نظددددددر األمهددددددات والمعلمددددددا

األلعدددددداب اإللكترونيددددددة تسدددددداعد علددددددى تعلددددددم اللغددددددة اإلنجليزيددددددة وتنميددددددة جوانددددددب الطفددددددل 
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بشدددددددكل إيجدددددددابي، لدددددددذا توصدددددددي الباحثدددددددة بعقدددددددد دورات تدريبيدددددددة لألمهدددددددات والمعلمدددددددات 

 .تؤهلهم للتعامل مع األلعاب اإللكترونية بشكل إيجابي وفع ال 

 التوصيات

 ثة توصي باآلتي:في ضوء نتائج الدراسة الحالية، إن الباح

 مدددددددن  تهمووقددددددداي فدددددددي رعايدددددددة األطفدددددددال والمعلمدددددددات ضدددددددرورة التأكيدددددددد علدددددددى دور األمهدددددددات

 .لعاب األطفالألمراقبة المن خالل التوجيه والمتابعة و اإللكترونية  مخاطر األلعاب

  اختيددددددار األلعددددداب اإللكترونيدددددة ذات األثددددددر اإليجدددددابي علددددددى علدددددى تشدددددجيع أوليددددداء األمددددددور

 األطفال.

  علدددددى صدددددحة التدددددي تدددددؤثر  اإللكترونيدددددة األلعددددداب يدددددد مدددددن األبحددددداث فدددددي مجدددددالإجدددددراء المز

 .األطفال

  تلفددددددة الحاليددددددة علددددددى فئددددددات عمريددددددة مخ مماثلددددددة للدراسددددددةتوصددددددي الباحثددددددة بددددددإجراء دراسددددددة 

 . هموذلذ لمعرفة أثر األلعاب اإللكترونية علي
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 (1ملحق)

 االستبانة بصورتها األولية

 تحكيم أداة دراسة

 ............................................................المحترم.رالدكتو 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته... وبعد،،،
ـــــات  بعندددددوان: " بدددددإجراء دراسدددددة ةقدددددوم الباحثدددددت      ـــــابإيجابي ـــــة األلع ـــــي يمارســـــها  اإللكتروني الت

وســـلبياتها مـــن وجهـــة نظـــر األمهـــات ومعلمـــات ريـــاض  ( ســـنوات6-3أطفـــال الفئـــة العمريـــة )
ــــــــال مندددددددداهج وطددددددددرق المتطلبددددددددات الحصددددددددول علددددددددى درجددددددددة الماجسددددددددتير فددددددددي  السددددددددتكمال" .األطف

 ف الدراسة إلى:تهد إذ ،الشرق األوسطبجامعة وية الترب العلوم كليةمن تدريس ال
  

 وجهة نظر األمهات ومعلمات ريدا  من  اإللكترونيةلأللعاب  األطفالممارسة  إيجابيات إلى التعرف
  .األطفال

  وجهدة نظدر األمهدات ومعلمدات ريدا  مدن  اإللكترونيدةلأللعداب  األطفالسلبيات ممارسة  إلىالتعرف
  .األطفال

 
 علددى مجددالين مددن تتكددون وهددي يددديذ، بددين التددي انةاالسددتبة الباحثددت أعددد الدراسددة أهددداف ولتحقيددق   

 اآلتي: النحو
 .إيجابيات ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية ول :األجال الم
 .سلبيات ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية ني :الثاجال الم
 

هدددددددي ألعددددددداب تسدددددددتخدم الدددددددذكاء الصدددددددناعي البتكدددددددار نظدددددددام : اإللكترونيدددددددة ةبدددددددلعالعلمددددددداا بدددددددأن     
اعلي يدددددددتمكن مدددددددن خاللددددددده الطفدددددددل الالعدددددددب مدددددددن ممارسدددددددة اللعبدددددددة والتفاعدددددددل معهدددددددا بمعظدددددددم تفددددددد

أو  CDأحاسيسددددددددده، ويمارسددددددددددها األطفددددددددددال مباشددددددددددرة مددددددددددن خددددددددددالل األنترنددددددددددت أو الباليستيشددددددددددن أو 
تتمثددددددل  وسددددددلبياتها فهددددددي اإللكترونيددددددة األلعدددددداب إيجابيدددددداتالبرمجيددددددات اإللكترونيددددددة األخددددددرى. أمددددددا 

ة بالجوانددددددب النفسددددددية والصددددددحية والدينيددددددة واألكاديميددددددة والسددددددلوكية باإليجابيددددددات والسددددددلبيات المتعلقدددددد
  واألمنية.
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ونظـــــرا لكـــــونكم مـــــن المختصـــــين وأهـــــل الخبـــــرة، ن مـــــل مـــــنكم التكـــــرم بمراجعـــــة األداة         
بداء ما ترونه مناسبا حول:  وا 

 مدى مناسبة الفقرات لتحقيق أهداف الدراسة. -
 سالمة الصياغة اللغوية. -
 شابهة أو غير مالئمة.حذف أي عبارات مت -
 إضافة أي أبعاد وعبارات ترون أنها ستخدم هذه الدراسة. -
 

 يرجى التكرم بكتابة البيانات اآلتية:

 

  هة الام  التخصص الدر ة الالمية اسم المحكم

................................ ....................... ....................... ................................ 

 
 مع ج يل الشكر والتقدير على حسن تعاونكم،،،

 نداء سليم ابراهيم: ةالباحث

 تعليمات اإليجابة
  فقددددرات االسددددتبانة جيددددداا  ثددددم حدددددد اإلجابددددة المناسددددبة بوضددددع عالمددددة   ئددددياقر فددددي )

 الخانة التي تقابلها. 
  يحة ، فكددددددل إجابددددددة تختارهددددددا صددددددحغيددددددر صددددددحيحةال توجددددددد إجابددددددة صددددددحيحة وأخددددددرى

 ألنها تعبر عن رأيذ. 
 فقرة من فقرات االستبانة دون اإلجابة عنها.  يال تترك 
 بهدددددا فدددددي هدددددذه االسدددددتبانة مخصصدددددة لغدددددر  البحدددددث  نجميدددددع البياندددددات التدددددي سدددددتدلي

، وعليدددددده أرجددددددو منددددددذ اإلجابددددددة بدقددددددة ةالعلمددددددي ولددددددن يّطلددددددع عليهددددددا أحددددددد سددددددوى الباحثدددددد
 ومصداقية وأمانة علمية. 

 
 ام الكلمة أو العبارة التي تنطبق عليكأم ( أرجو وضع إشارة  

 ولية أمر الطفل  معلمة                           :  الوظيفة
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 الفقرة ت

 جابةبدائل اإل

 مالئمة
غير 

 مالئمة 
 سليمة متوافقة

غير 

 سليمة

 . اإللكترونيةل لعاب  األطفالبيات ممارسة إيجا:   ولالمجال األ 

      وسيلة تعليمية ذاتية دعاإللكترونية ت  الطفل ل لعاب  ممارسة 1

2 
تعويد األطفال على مواجهة التحديات المتضمنة قي األلعاب 

       اإللكترونية

      تساعده على الحصول على أفكار ومعلومات جديدة 3

      تساعده على تطوير مهارات استخدام الحاسوب 3

      ةيالطباع تهتساعده على تطوير مهار  3

      تسهم في  يادة ألفته بالتقنيات الجديدة 6

      تساعده على تكوين صداقات 5

      الصحيحالسلوك على التميي  بين السلوك الخاطئ و  تساعده 8

      مع اآلخرين على التعاون شجعهت 4

      تساعده على تنشيط الخاليا العصبية للدماغ 11

      لديه   التفكير المنطقيتع   11

      لديه ر حس المبادرة والمنطقتطو  12

      تساعده على التنسيق بين الحواس 14

      اللغة اإلنجلي ية ه في ر مهاراتيسهم في تطو ت    13

      تشجعه على التحدي والتنافس مع الغير 13

      تحف  الخيال لديه 16
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 الفقرة ت

 جابةبدائل اإل

 مالئمة
غير 

 مالئمة 
 سليمة افقةمتو

غير 

 سليمة

 . اإللكترونيةل لعاب  األطفالسلبيات ممارسة :   نيالمجال الثا

      على قدرته البصرية سلباً  تؤثر اإللكترونية ل لعابممارسة الطفل  1

      على لياقته البدنيةسلبًا تؤثر   2

      على معدالت النوم لديهسلبًا تؤثر  4

      طول مدة الجلوس وقلة الحركة نتيجة السمنة تسبب له 3

      العنفأعمال تشجعه على   3

      عن واقع الحياة االنفصالتساعد على  6

      على ممارستها تجعله مدمن 5

      غير صحية وغير صحيحةسلوكيات  على ارتكابتشجعه  8

      على أدائه الدراسي تؤثر سلباً  4

      لفظيةعلى ذاكرته ال سلباً  يؤثر 11

      مضيعة للوقت ت عد 11

      تؤدي إلى مشكالت صحية لديه 12

      معتقداته الدينيةعلى سلبًا ؤثر ت 14

      عدم التركي  أثناء ممارسته إلعماله اليومية إلىتؤدي  13

      ت عد وسيلة للهروب من اللقاءات والجلسات العائلية 13
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 ات أو مالحظات تجدونها مناسبة إلثراء وتطوير هذه أداة .بإضافة أي فقر  مأرجو التكر 

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

مع ج يل الشكر .............................................................................
 والتقدير على حسن تعاونكم،،،

 نداء سليم ابراهيم: ةالباحث
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 (8ملحق )

 االستبانة بصورتها النهائية

 استبيان

 .ةالمحترمولية األمر.....................................  االخت المعلمة /

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته... وبعد،،،
التـــــي يمارســــــها  اإللكترونيـــــة األلعـــــابإيجابيــــــات بدددددإجراء دراسدددددة بعندددددوان: " ةقدددددوم الباحثدددددت     

اض وســـلبياتها مـــن وجهـــة نظـــر األمهـــات ومعلمـــات ريـــ ( ســـنوات6-3أطفـــال الفئـــة العمريـــة )
ــــــــال مندددددددداهج وطددددددددرق المتطلبددددددددات الحصددددددددول علددددددددى درجددددددددة الماجسددددددددتير فددددددددي  السددددددددتكمال ".األطف

 تهدف الدراسة إلى: إذ ،الشرق األوسطبجامعة وية الترب العلوم كليةمن تدريس ال
  وجهدة نظدر األمهدات ومعلمدات ريدا  مدن  اإللكترونيدةلأللعداب  األطفدالممارسدة  إيجابيات إلى التعرف

  .األطفال

  وجهددة نظددر األمهددات ومعلمددات ريددا  مددن  اإللكترونيددةلأللعدداب  األطفددالسددلبيات ممارسددة  إلددىالتعددرف
  .األطفال

 علددى مجددالين مددن تتكددون وهددي يددديذ، بددين التددي االسددتبانةة الباحثددت أعددد الدراسددة أهددداف ولتحقيددق   
 اآلتي: النحو

 .إيجابيات ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية ول :األجال الم
 .سلبيات ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية ني :الثاجال الم

هدددددددي ألعددددددداب تسدددددددتخدم الدددددددذكاء الصدددددددناعي البتكدددددددار نظدددددددام : اإللكترونيدددددددة ةبدددددددلعالعلمددددددداا بدددددددأن     
تفددددددداعلي يدددددددتمكن مدددددددن خاللددددددده الطفدددددددل الالعدددددددب مدددددددن ممارسدددددددة اللعبدددددددة والتفاعدددددددل معهدددددددا بمعظدددددددم 

أو  CDيستيشددددددددددن أو أحاسيسددددددددده، ويمارسددددددددددها األطفددددددددددال مباشددددددددددرة مددددددددددن خددددددددددالل األنترنددددددددددت أو البال
تتمثددددددل  وسددددددلبياتها فهددددددي اإللكترونيددددددة األلعدددددداب إيجابيدددددداتالبرمجيددددددات اإللكترونيددددددة األخددددددرى. أمددددددا 

باإليجابيددددددات والسددددددلبيات المتعلقددددددة بالجوانددددددب النفسددددددية والصددددددحية والدينيددددددة واألكاديميددددددة والسددددددلوكية 
  واألمنية.

 وأحطكم علماا بأن كتابة اإلسم إختياري،.
 

 دير على حسن تعاونكم،،،مع ج يل الشكر والتق
 نداء سليم ابراهيم: ةالباحث
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 تعليمات اإليجابةأواًل: 
( فدددددددي فقدددددددرات االسدددددددتبانة جيدددددددداا  ثدددددددم حددددددددد اإلجابدددددددة المناسدددددددبة بوضدددددددع عالمدددددددة   ئدددددددياقر * 

 الخانة التي تقابلها. 
ا صدددددحيحة ألنهدددددا ينهددددد، فكدددددل إجابدددددة تختار غيدددددر صدددددحيحةال توجدددددد إجابدددددة صدددددحيحة وأخدددددرى * 

 تعبر عن رأيذ. 
 فقرة من فقرات االستبانة دون اإلجابة عنها.  يال تترك* 
بهددددددا فددددددي هددددددذه االسددددددتبانة مخصصددددددة لغددددددر  البحددددددث العلمددددددي  نجميددددددع البيانددددددات التددددددي سددددددتدلي* 

، وعليدددددده أرجددددددو منددددددذ اإلجابددددددة بدقددددددة ومصددددددداقية وأمانددددددة ةولددددددن يّطلددددددع عليهددددددا أحددددددد سددددددوى الباحثدددددد
 وأحطكم علماا بأن كتابة اإلسم إختياري. كماعلمية. 
 

 
 أمام الكلمة أو العبارة التي تنطبق عليك ( وضع إشارة  ب التفضل رجوأ

 ولية أمر الطفل  معلمة                           :  الوظيفة

    

 

 مع ج يل الشكر والتقدير على حسن تعاونكم،،،
 نداء سليم ابراهيم: ةالباحث
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 االستبيانثانيًا: فقرات 
 

 الفقرة ت

 جابةبدائل اإل

 ةموافق
غير  ةمحايد قةمواف جداً 

 ةمعارض ةموافق

 . اإللكترونيةل لعاب  األطفالإيجابيات ممارسة  المجال األول:

 ... اإللكترونيةلإللعاب  األطفالفإن ممارسة  ك م/ معلمة من وجهة نظري                   

      ت عد وسيلة ترفهية تعليمية ذاتية 1

2 
 األلعابلتحديات المتضمنة في تعودهم على مواجهة ا

      . اإللكترونية

      تساعدهم على الحصول على أفكار ومعلومات جديدة. 4

      تساعدهم في تطوير مهاراتهم في استخدام الحاسوب. 3

      تسهم في تطوير مهارتهم الطباعية. 3

      تسهم في  يادة ألفتهم بالتقنيات الجديدة. 6

      تكوين صداقات. تساعدهم على 5

تساعدهم على التميي  بين السلوك الخاطئ والسلوك  8
      الصحيح.

      مع اآلخرين تشجعهم على التعاون 4

      .دمغتهمشيط الخاليا العصبية ألتساعد على تن 11

      تع   التفكير المنطقي لديهم. 11

      تطور حس المبادرة والمنطق لديهم. 12

      عدهم على التنسيق بين حواسهم.تسا 14

      ت سهم في تطوير مهاراتهم في اللغة اإلنجلي ية.   13

      .همغير تشجعهم على التحدي والتنافس مع  13

      تحف  الخيال لديهم. 16
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 الفقرة ت

 جابةبدائل اإل

غير  ةمحايد ةموافق جداً  ةموافق
 ةمعارض ةموافق

 . اإللكترونيةل لعاب  األطفالسلبيات ممارسة  المجال الثاني : 

 ... اإللكترونيةلإللعاب  األطفالفإن ممارسة  ك م/ معلمة من وجهة نظري                   

      تؤثر سلبًا على قدرتهم البصرية.  15

      تؤثر سلبًا على لياقتهم البدنية.  18

      .نومهمتؤثر سلبًا على معدالت  14

21 
نتيجة طول مدة الجلوس  تسبب لهم السمنة

 وقلة الحركة.
     

      تشجعهم على أعمال العنف.  21

      تجعلهم شاريدي الذهن دائمًا. 22

      تجعلهم مدمنين على ممارستها. 24

23 
تشجعهم على ارتكاب سلوكيات غير صحية 

      وغير صحيحة.

      تؤثر سلبًا على أدائهم الدراسي. 23

      تؤثر سلبًا على قدرتهم اللفظية. 26

      مضيعة إلوقاتهم. ت عد 25

      مشكالت صحية لديهم. إلىتؤدي  28

      تؤثر سلبًا على معتقداتهم الدينية. 24

41 
عدم التركي  أثناء ممارستهم إلعماله  إلىتؤدي 

      اليومية.

41 
ت ت عد وسيلة للهروب من اللقاءات والجلسا

 العائلية.
     

 الشكر والتقدير على حسن تعاونكم،،، مع ج يل
 نداء سليم ابراهيم: ةالباحث


