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 ممخص البحث:
 استخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية ىدف البحث إلى التعرف عمى انعكاسات

، ولتحقيق في محافظة خان يونس التحصيل الدراسي لدى طالب الصف العاشر األساسي عمى
 ذلك تم صياغة األسئمة التالية:

ما أنواع األلعاب اإللكترونية التي يستخدميا طالب الصف العاشر في اليواتف النقالة  .1
 الذكية؟

 ما دوافع استخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية؟ .2
عمى التحصيل  ستخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكيةالا اآلثار اإليجابية م .3

 ؟الدراسي
عمى التحصيل  ستخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكيةالما اآلثار السمبية  .4

 ؟الدراسي
التحصيل  عمىاستخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية  ما انعكاسات .5

 الدراسي؟
وتحددت أدوات البحث في  استخدم الفريق البحثي المنيج الوصفي لتحقيق ىدف البحث،قد و 

إجراء المقابالت مع عينة طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة الحاج محمد النجار 
 ( طالبًا، تم اختيارىم بطريقة قصدية.46عينة البحث من )وتكونت  الثانوية لمبنين،

وتوصل الفريق البحثي إلى أن معظم الطالب يفضمون استخدام األلعاب االستراتيجية أكثر  
كما لتسمية والترفيو، امن غيرىا، كما أن الدافع الرئيس من وراء استخدام األلعاب اإللكترونية ىو 

ونية في حدد الفريق البحثي أىم اآلثار اإليجابية والسمبية المترتبة عمى استخدام األلعاب اإللكتر 
اليواتف النقالة الذكية من وجية نظر الطالب، وفيما يتعمق بانعكاسات استخدام األلعاب 

وجد الفريق البحثي أن  فقداإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية عمى التحصيل الدراسي، 
 الدراسي.استخدام األلعاب اإللكترونية ألكثر من ثالث ساعات يوميًا يؤدي إلى تدني التحصيل 

توعية الطالب بمخاطر االستخدام المفرط لؤللعاب  وأوصى الفريق البحثي بضرورة 
اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية، وكذلك متابعة أولياء األمور ألبنائيم عند استخدام 

اسب مع األلعاب اإللكترونية في ىواتفيم النقالة، وأخيرًا ضرورة إنتاج ألعاب إلكترونية تعميمية تتن
  المجتمع الفمسطيني.
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 : مقدمة البحث

المعب ف بمتعة الحياة وجماليا،من خاللو فيم يشعرون  ،إن المعب لؤلطفال بمثابة الحياة 
أساسي لؤلطفال، وقد ويعتبر غرض  ،الجتماعيةواالنفسّية  اظاىرة طبيعية وفطرية ليا أبعادى

وال شك أن  كما وتعددت أنواع األلعاب حتى وقتنا ىذا، تعددت طرق المعب عمى مر الزمان،
سبب ذلك ىو التطور الكبير في  ولعل، األلعاب اإللكترونية ىي األكثر انتشارًا في عصرنا ىذا

يخمو منيا أي ال يكاد  واليواتف النقالة التي الحواسيب خاصةو  ،مجال صناعة اإللكترونيات
 وغير عميقة بطرق والمدرسة في البيت الطفل حياة شكيلت ، كما وأعادت ىذه األجيزة منزل

 .متوقعة، عن طريق استخدام الطفل لؤللعاب اإللكترونية عمى الحواسيب واليواتف النقالة

 قبل من المصروفة الساعات وزيادة اإللكترونية لؤللعاب الواسع االنتشار ىذا وال شك أن 
االنعكاسات  حول االجتماع وعمماء النفس وعمماء المربين قمق بدأ يثير المعب، في ألطفالا

ومما ال شك فيو أن  وغيرىا، االجتماعية أم منيا النفسية سواء المترتبة عمى األلعاب اإللكترونية
فيي تعتبر سيف ذو ، انعكاساتيا  كبيرة وكثيرة وبالتحديد عمى الطالب وتحصيميم الدراسي

وجود انعكاسات إيجابية عمى الطالب فعمى الرغم من حدين يجب عمينا أن نحسن استخدامو 
ىمال  أخرىإال أنيا تنعكس سمبًا في نواحي ، عقميةال يممثل تنمية ميارات كإضاعة الوقت وا 

 .الدراسة

لعاب من وجود انعكاسات لؤل ((Mai, 2010 دراسة مي وقد بينت دراسات سابقة مثل 
وفي البحث الحالي سيتم دراسة  ،اإللكترونية عمى سموك الطالب ومستوى تحصيميم الدراسي

انعكاسات استخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية عمى التحصيل الدراسي لدي 
طالب الصف العاشر األساسي، سعيًا لبيان تأثير ىذه االنعكاسات إيجابيًة كانت أم سمبية 

   اإليجابية.نعكاساتيا ال وتعزيزاً  السمبية،محاولة من الحد من انعكاساتيا لم
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 مشكمة البحث:

 :التالي السؤال الرئيسفي  البحثمشكمة  تحددت 

التحصيل الدراسي  عمىاستخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية  انعكاساتما 
 لدى طالب الصف العاشر األساسي في محافظة خان يونس؟

 األسئمة الفرعية:

 ينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

ما أنواع األلعاب اإللكترونية التي يستخدميا طالب الصف العاشر في اليواتف النقالة  .1
 الذكية؟

 في اليواتف النقالة الذكية؟ما دوافع استخدام األلعاب اإللكترونية  .2
عمى التحصيل  ستخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكيةالما اآلثار اإليجابية  .3

 ؟الدراسي
عمى التحصيل  ستخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكيةالما اآلثار السمبية  .4

 ؟الدراسي
التحصيل  عمىة في اليواتف النقالة الذكية استخدام األلعاب اإللكتروني ما انعكاسات .5

 الدراسي؟

 أهداؼ البحث:

أىم أنواع األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية والمنتشرة بين طالب الصف  تحديد .1
 العاشر األساسي في محافظة خانيونس.

ة بين طالب دوافع استخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية والمنتشر  تحديد .2
 الصف العاشر األساسي في محافظة خانيونس.

ثار اإليجابية الستخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية التعرف عمى اآل .3
 والمنتشرة بين طالب الصف العاشر األساسي في محافظة خانيونس.

بين طالب الصف ثار السمبية الستخدام األلعاب اإللكترونية والمنتشرة التعرف عمى اآل .4
 العاشر األساسي في محافظة خانيونس.
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التحصيل  عمىاستخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية  انعكاساتاستقصاء  .5
 لدى طالب الصف العاشر األساسي في محافظة خانيونس. الدراسي

 أهمية البحث:

طالب الصف العاشر يا التي يستخدميضع البحث تصنيفًا ألنواع األلعاب اإللكترونية  .1
 األساسي في محافظة خانيونس.

ستخدام طالب الصف العاشر األساسي في محافظة البدقة الدوافع األساسية يحدد البحث  .2
 خانيونس لؤللعاب اإللكترونية.

يسيم البحث في إطالع المعنيين )أولياء أمور، معممين، مدراء، ...( عمى اآلثار اإليجابية  .3
 استخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية.والسمبية من وراء 

 عمىالذكية النقالة استخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف  انعكاساتيبين البحث  .4
 التحصيل الدراسي.

 :البحثحدكد 

استخدام األلعاب اإللكترونية في  انعكاساتيقتصر البحث عمى دراسة  المكضكعي: الحد .8
 التحصيل الدراسي. عمىاليواتف النقالة الذكية 

 م.2116/2117الدراسي تم تطبيق ىذا البحث في الفصل الثاني لمعام  الزماني: الحد .7
 محافظة خان يونس. الحد المكاني: .4
 طالب الصف العاشر األساسي. الحد البشرم: .3
اقتصر إجراء البحث عمى مدرسة واحدة فقط وىي مدرسة الحاج محمد  :المؤسساتيالحد  .1

 .الثانوية لمبنينالنجار 

 مصطمحات البحث:

 بأنيا نشاط ينخرط فيو الالعبون في نزاع مفتعل، محكوم بقواعد معينة ُتعرف المعبة: .8
ويطمق عمى لعبة ما بأنيا إلكترونية في حال توفرىا  ،يؤدي إلى نتائج قابمة لمقياس الكمي بشكل

  .(Salen & Zimmerman 2004) عمى ىيئة رقمية
 .ة الذكيةالتي يتّم لعبيا باستخدام اليواتف النقال المعبة التفاعميةىي  المعبة اإللكتركنية: .7
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 مع حديثة ظيرت في الوقت الحاضر تزامناً  اتصال ىي أجيزة الهكاتؼ النقالة الذكية: .4
 وتحتوي ىذه األجيزة عمى أنظمة تشغيل متطورة.  ،حدث في العالمذي ال التقدم التكنولوجي

ونعني بو بموغ مستوى  ،انجاز تعميمي أو تحصيل دراسي لممادةىو  التحصيؿ الدراسي: .3
 من الكفاية في الدراسة، ويتم تحديده بواسطة اختبارات وتقارير.معين 

ىم طالب نياية المرحمة األساسية والتي تتراوح  :األساسي طالب الصؼ العاشر  .1
  سنة. 16-15أعمارىم بين 

 التعريؼ اإلجرائي: 

عمى أنيا: كافة األلعاب التي يستخدميا طالب  األلعاب اإللكتركنيةيعرف الفريق البحثي  
 الصف العاشر األساسي في اليواتف النقالة الذكية وتؤثر عمى مستوى تحصيميم الدراسي.

عمى أنو: كل طالب في الصف العاشر  مستخدـ األلعاب اإللكتركنيةكما ويعرف الفريق البحثي 
 األساسي ويستخدم األلعاب اإللكترونية بشكل شبو يومي.

 اإلطار النظرم:

أدى انتشار األلعاب اإللكترونية في جميع أنحاء العالم، وسيولة وصوليا إلى كافة الفئات  
، استخداميا دوافع تنوعتناس عمييا، وقد تعددت أنواعيا، و ير من الالعمرية، إلى إقبال الكث
ليا سمبيات، وفيما يمي استعراض ألىم أنواع األلعاب اإللكترونية، كما وأن وتميزت باإليجابيات، 

 :ذلكودوافع استخداميا، واآلثار المترتبة عمى 

 أنكاع األلعاب اإللكتركنية:

إن االنتشار الكبير لؤللعاب اإللكترونية، أدى إلى ضرورة تقسيميا وتصنيفيا إلى عدة  
 أنواع، وىي تشمل جميع األلعاب اإللكترونية تقريبًا، ومنيا: 

 :تعتمد عمى تحقيق ىدف معين. ألعاب األلغاز 
 :تعتمد عمى حل األلغاز واكتشاف البيئة المحيطة. ألعاب المغامرات 
 تعتمد عمى المغامرة والحركة يقودىا بطل لموصول إلى اىداف  دكار:ألعاب ممارسة األ

 معينة.
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 :أو  أو سرقة تعتمد عمى التدريب عمى الطيران أو ارتكاب جريمة قتل ألعاب المحاكاة
 غيرىا.
  :تخص الجيش وما يقوم بو األفراد والضباط بميمات قتالية.ألعاب استراتيجية 
 :وتعرض شخصيات مقاتمة ومخيفة يحاول الالعب القضاء عمييا. ألعاب الرعب 
 :وغيرىاوىي لعب كثيرة مثل لعبة كرة القدم وسباق السيارات والمصارعة  ألعاب الرياضة. 

 دكافع استخداـ األلعاب اإللكتركنية:
يوجد لؤللعاب اإللكترونية، عمى اختالف أنواعيا عدة عوامل تدفع الالعبين، الستخداميا  

بعض األسباب التي تقف وراء تعمق األطفال  إلى اليدلقأشار عمى ىواتفيم النقالة الذكية، فقد 
 اإللكترونية، وذلك كما يمي: باأللعاب

 :اشتمالها عمى عدد مف عكامؿ الجذب .8
اإللكترونية بمختمف أنواعيا تجذب األطفال بما توحيو ليم من معارك إن األلعاب  

 ومغامرات، باإلضافة إلى توظيفيا الرسوم واأللوان والخيال.
 :تتطمب التأمؿ كالتركيز .7

تتنوع أفكار وموضوعات األلعاب اإللكترونية، فأحيانًا تقدم المعبة سباقا لمسيارات تتطمب  
ألعابًا لمخيال خالليا من الطفل التركيز أثناء القيادة، والعمل عمى تجنب الحواجز، أو تقدم 

 .العممي في الفضاء
 :فيها محاكاة لألبطاؿ .4

ئة الواقع االفتراضي بتقمص شخصيات ( بقيام الالعبين في بي2119) فقد أشارت الخميفة 
مختمفة وقدرات معينة، ويعممون في مجموعات ويقومون بمغامرات لموصول لميدف المحدد. 

 ويواجو الالعبون خالل مغامراتيم مجموعة من األعداء عمييم مواجيتيم والتخمص منيم.
 :تكفيرها عكالـ كهمية افتراضية .3

وىميًا بعيدًا عن العالم اليومي الحقيقي، ولكنو  عالماً توفر األلعاب اإللكترونية لؤلطفال  
محدد في الزمان والمكان ويمثل موقعًا ماديًا وأحداثًا توفر لو إمكانية تمثيل ذاتو في إطار ما، 
وذلك من خالل اندماجو ببطل معين أو تحقيق رغباتو في العالم الوىمي االفتراضي. وىذا 

( بأن الحياة االفتراضية ييرب إلييا بعض 2111) يفلحضايتوافق كذلك مع ما أشار إليو 
 الالعبين من حياتيم الحقيقية، وضغوطيا اليومية.
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  :كاألشخاصطرة كالتحكـ في األحداث تمكينها مف السي .1
من النشاط  إن من األسباب الكامنة وراء تعمق األطفال باأللعاب اإللكترونية أنيا تمثل جزءاً  

االجتماعي الذي يسعى الطفل من خاللو إلى السيطرة والتحكم في األحداث واألشخاص عمى 
 .والعالميالمستوى المحمي 

 اآلثار المترتبة عمى استخداـ األلعاب اإللكتركنية:

 : اآلثار اإليجابية:أكلن 

العديد  فمقد تم إجراءإن لؤللعاب اإللكترونية العديد من الفوائد المختمفة وخاصة لؤلطفال،  
من  لكترونية عمييم، وقد كشفت ىذه الدراسات عدداً وآثار االلعاب اإل من الدراسات عمى األطفال

لعاب الفيديو والتي تحتل الجزء األكبر من أوعمى وجو التحديد ، اإليجابيات لؤللعاب اإللكترونية
 حياة األطفال والشباب. 

 ؛ ومنيا:  الستخدام األلعاب اإللكترونية العديد من اآلثار اإليجابية (2111) قد ذكر الجاروديو 

  والتعميمات.تنمية االلتزام باألوامر  
  .تنمية المنطق والقدرة عمى حل المشكالت 
 .القدرة عمى اتخاذ القرار 
  .تحسين الفيم والوعي وسرعة التفكير 
  يد والتنسيق بينيما. مثل: حركات العين وال الحسية،تحسين الميارات اإلدراكية 
  .تحسين ميارات االستماع لؤلصوات المختمفة 
  .القيام بعدة ميام في آن واحد 
  األبعاد.المعالجة العقمية لمجسم ثالثية  
  .تنمية الذاكرة والقدرة عمى اإلبداع والذكاء 
 الحديثة.لف مع التقنيات آتساىم في الت  
  .تعميم القيام بالدفاع واليجوم في آن واحد 
  .الترويح عن النفس في أوقات الفراغ 
  .المنافسة بين األصدقاء، من خالل المعب باأللعاب متعددة الالعبين 

ميما لتعميم الطفل؛  رى أن األلعاب اإللكترونية مصدراً ( ي2111أبو العينين )وأخيرا؛ فإن  
بشكل لم يسبق لو مثيل، كما أن الطفل أمام  ووتشجع خيال الكثير،إذ يكتشف الطفل من خالليا 
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، كما أن ىذه في المجتمع اً ، وأسيل انخراطاً األلعاب اإللكترونية يصبح أكثر حيوية ونشاط
مثل: اإلنترنت وغيرىا من الوسائل  األجيزة تعطي فرصة لمطفل أن يتعامل مع التقنية الحديثة،

 مثل في وجود مشكمة ثم التدرج لحميا.الحديثة، كما أنيا تعممو التفكير العممي الذي يت

 : اآلثار السمبية:ثانيان 

لمن ال يعرف محتوياتيا  وذلك ؛مما ال شك فيو أن سمبيات األلعاب اإللكترونية كثيرة 
ىذه  مثل األسواق تكاد تخمو من الرقابة عمىأن وال سيما  ،وأنواعيا خاصة في المناطق العربية

األلعاب إلى جانب عدم استخدام أدوات لقياس تأثير ىذه األلعاب عمى األطفال والمراىقين وال 
وتوعية لموالدين واألبناء، ومما صنفو اليدلق لآلثار السمبية لؤللعاب  توجد برامج حماية

 أضرار دينية، أضرار صحية، أضرار اجتماعية، وأضرار أكاديمية. : اإللكترونية

  الدينية:األضرار  .8
( إلى أنو في ظل غياب أجيزة الرقابة الرسمية عمى محالت بيع (Mai, 2010 مي أشارت 

قمة و األلعاب اإللكترونية ومراكز األلعاب وقمة مراقبة األسرة لما يشاىده أبناؤىم من األلعاب 
الوعي بمخاطر ذلك، أدى ىذا إلى تسرب ألعاب وبرامج ىدامة تروج ألفكار وألفاظ وعادات 
تتعارض مع تعاليم الدين وعادات وتقاليد المجتمع وتيدد االنتماء لموطن، كما تسيم بعض 

( بأن Mai, 2010)مي األلعاب في تكوين ثقافة مشوىة ومرجعية تربوية مستوردة. وتضيف
بعض األلعاب تدعو إلى الرذيمة والترويج لؤلفكار اإلباحية الرخيصة التي تفسد عقول األطفال 

 مى حد سواء. والمراىقين ع
   األضرار الصحية: .7

( أنو عمى مدى الخمس عشرة سنة الماضية ومع انتشار األلعاب 2112حسني )تخبر  
اإللكترونية، ظيرت مجموعة جديدة من اإلصابات المتعمقة بالجياز العظمي والعضمي نتيجة 
الحركة السريعة المتكررة، موضحة أن الجموس لساعات عديدة أمام الحاسب أو التمفاز يسبب 

ن كثرة حركة األصابع عمى لوحة المفاتيح تسبب أضرارا آالمًا مبرحة في أسفل الظير، كما أ
 بالغة إلصبع اإلبيام ومفصل الرسغ نتيجة لثنييما بصورة مستمرة. 

 

عمى نظر األطفال، إذ قد يصاب الطفل بضعف النظر  اً ما تؤثر األلعاب اإللكترونية سمبك 
ة من شاشات التمفاز أو نتيجة تعرضو لمجاالت األشعة الكيرومغناطيسية قصيرة التردد المنبعث

 الحاسب التي يجمس أماميا ساعات طويمة أثناء ممارستو المعب.
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   األضرار الجتماعية: .4
( أن األلعاب 2111أظيرت الدراسة الدنماركية )نقال عن: منتديات قبائل تيامة عسير،  

ستيا، اإللكترونية قد تعرض الطفل إلى خمل في العالقات االجتماعية إن ىو أدمن عمى ممار 
وسبب ذلك ىو أن الطفل الذي يعتاد النمط السريع في األلعاب اإللكترونية قد يواجو صعوبة 
كبيرة في االعتياد عمى الحياة اليومية الطبيعية التي تكون فييا درجة السرعة أقل بكثير مما 

 يعرض الطفل إلى نمط الوحدة والفراغ النفسي سواء في المدرسة أو في المنزل.
 ألكاديمية:األضرار ا .3

عمى التحصيل  ( أن ممارسة األلعاب اإللكترونية يؤثر سمباً (Mai, 2010 مي تخبر 
 ،الدراسي ويؤدي إلى إىمال الواجبات المدرسية واليروب من المدرسة أثناء الدوام المدرسي

( أن من سمبيات األلعاب 2111) ويؤدي إلى اضطرابات في التعمم. وأخيرا يذكر االنباري
اإللكترونية التي أثبتيا الباحثون أنو عندما يتعمق الطفل الصغير "ما دون العاشرة" بيذه األلعاب 
فإن ذلك يؤثر سمبا عمى دراستو ونطاق تفكيره. كما أن سير األطفال والمراىقين طيمة الميل في 

قد يجعل  ممارسة األلعاب اإللكترونية يؤثر بشكل مباشر عمى مجيوداتيم في اليوم التالي، مما
ن ذىبوا، فإنيم قد يستسمموا لمنوم  الالعبين غير قادرين عمى االستيقاظ لمذىاب إلى المدرسة، وا 

 من اإلصغاء لممعمم. في فصوليم المدرسية، بدالً 

 الدراسات السابقة:

 (:7181العبيدات )-دراسة محمد

تحصيل بعض ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام األلعاب التربوية المحوسبة في  
المفاىيم الرياضية لتالميذ الصف الثالث األساسي مقارنة بالطريقة التقميدية، وقد تكونت عينة 

إلى أربع مجموعات تجريبية، وضابطة درست وحدات  وتمميذة، ُقسُِّموا( تمميذًا 68الدراسة من)
الضرب والقسمة والكسور. وقد درست المجموعة التجريبية وحدات )الضرب والقسمة والكسور( 
لمصف الثالث األساسي باستخدام األلعاب التربوية المحوسبة، في حين درست المجموعة 

 الضابطة الوحدات نفسيا بالطريقة التقميدية.

 (:7183)دراسة ماجد 

االنعكاسات التربوية الستخدام األطفال لؤللعاب  عمىىدفت الدارسة إلى التعرف  
اإللكترونية كما يراىا معممو وأولياء أمور طمبة المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة. ولتحقيق 
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لياء أىداف الدارسة استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي، وتم إعداد استبانتين لممعممين، وأو 
أمور الطمبة في مدارس البنين االبتدائية التابعة إلدارة التربية والتعميم بالمدينة المنورة تكونت من 

( ولي أمر طالب اختيروا 511( معممًا، و)336( فقرة. وطبقت عمى عينة مكونة من )41)
 بالطريقة العشوائية البسيطة.

مخاطر ليذه األلعاب وعمى صعيد أشارت نتائج الدارسة إلى أن المعممين يرون أن ثمة  
إنماء قدرات وميارات األطفال العقمية والحركية، أو ميارة تعمم المغة اإلنجميزية، أو ميارة إدارة 

 الوقت، فال يرى المعممون ثمة فوائد ليا في ىذا الجانب.

 الحالي:السابقة كالبحث  اتأكجه التشابه كالختالؼ بيف الدراس

استخدام تتشابو الدراسات السابقة مع البحث الحالي في تناول موضوع  أكجه التشابه: . أ
وكما يتفق البحث الحالي مع  ،معرفة أثرىا عمى مستوى تحصيل الطالبو المحوسبة األلعاب 

 ( في اتباع المنيج الوصفي.2114دراسة ماجد )
خدمت تختمف الدراسات السابقة عن البحث الحالي في المنيج حيث است أكجه الختالؼ: . ب

المنيج  البحث الحاليبينما استخدام  ،المنيج التجريبي( 2111العبيدات )-دراسة محمد
السابقة عن البحث الحالي في أدوات البحث حيث استخدمت ات كما واختمفت الدراسالوصفي، 

، واستخدمت واالختبار التحصيمي أداتين وىما المادة التعميمية( 2111العبيدات )-دراسة محمد
 بينما استخدم البحث الحالي أداة المقابمة. ( أداة االستبيان،2114ماجد )دراسة 

 السابقة:ات مدل الستفادة مف الدراس

 بالدراسات السابقة. المقدمة دعم .1
 اشتقاق مشكمة البحث وصياغة األسئمة الفرعية. .2
 صياغة التعريفات اإلجرائية لمبحث. .3
 كتابة اإلطار النظري ودعمو بالمراجع. .4
 نتائج البحث وتفسيرىا.مناقشة  .5

  



11 
 

 السابقة: اتما تميز به البحث الحالي عف الدراس

اىتم البحث باأللعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذكية بشكل خاص، دون غيرىا من  .1
 ألعاب الحواسيب وألعاب الفيديو.

ية عمى ىدف البحث لدراسة انعكاس استخدام األلعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة الذك .2
 تحصيل الطالب بشكل عام.

من طالب الصف العاشر األساسي بمحافظة تم إجراء البحث في بيئة فمسطينية عمى عينة  .3
 خان يونس.

 منهج البحث:

 اعتمد الباحثون عمى المنيج الوصفي في إجراء بحثيم.

 مجتمع البحث:

لمبنين والبالغ  جميع طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية
 فقط. طالباً  (493) عددىم

 عينة البحث: 

وذلك لؤلسباب  فقط، اً ( طالب46فرادىا )أبحث بطريقة العينة القصدية وعدد تم اختيار عينة ال
 التالية:

 .يومييستخدمون األلعاب االلكترونية في اليواتف النقالة الذكية بشكل الطالب الذين  .1
 المقابالت مع فريق البحث العممي. الطالب الذين وافقوا عمى إجراء .2

 أدكات البحث: 

ورشة عمل مع المعمم  يفريق البحثأفراد العينة، وقد عقد ال تم استخدام أداة المقابمة مع الطالب
 المشرف عمى البحث إلعداد األسئمة الخاصة بالمقابمة.
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 نتائج البحث: 

أنكاع األلعاب اللكتركنية التي يستخدمها ما " :الذي ينص عمى اإلجابة عن السؤال األول :والً أ
وبعد اجراء المقابالت مع الطالب كانت ، "طالب الصؼ العاشر في الهكاتؼ النقالة الذكية؟

 النتائج عمى النحو التالي:

 

األلعاب يميمون الستخدام استنتج الفريق البحثي من نتائج الجدول السابق أن الطالب  
االستراتيجية؛ وذلك ألنيا تتناسب مع مستواىم العقمي وتثير التحدي لدييم وتحتوي عمى متغيرات 
بيئية متنوعة، وأن عدد قميل من الطالب يستخدمون ألعاب ممارسة األدوار؛ وذلك ألنيا ال تمبي 

 تشويق.وتفتقر إلى اللدييم رغباتيم وتعتبر أقل من قدراتيم العقمية وال تثير التحدي 

ما دكافع استخداـ األلعاب اللكتركنية في " :اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى :ثانياً 
 وبعد إجراء المقابالت مع الطالب كانت النتائج عمى النحو التالي:، "الهكاتؼ النقالة الذكية؟

 نوع المعبة
عدد 

 المستخدمين

 

 3 ألعاب االلغاز
 7 ألعاب المغامرات

 2 ألعاب ممارسة األدوار
 5 ألعاب المحاكاة
 11 ألعاب استراتيجية
 9 ألعاب الرعب
 9 ألعاب الرياضة

 46 المجموع

 العدد الدافع
 
 

 35 التسمية والترفيو
 6 تنمية القدرات

 5 التحدي والمنافسة
 46 المجموع
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استنتج الفريق البحثي من نتائج الجدول السابق أن الدافع الرئيس لمعظم الطالب الستخدام  
ضاعة الوقت بدون  ،ىو دافع التسمية والترفيو ،األلعاب اإللكترونية عمى ىواتفيم النقالة الذكية وا 

دوافع تنمية القدرات، والتحدي والمنافسة ىي األقل ن فإوة أو غاية معينة. وفي المقابل فائدة مرج
حظًا لدى الطالب؛ وذلك لقمة وعي وِدراية الطالب باآلثار اإليجابية من وراء استخدام األلعاب 

 اإللكترونية.

ستخداـ لما اآلثار اإليجابية المترتبة " :اإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص عمى :ثالثاً 
إجراء  وبعد، "؟عمى التحصيؿ الدراسي في الهكاتؼ النقالة الذكيةاأللعاب اإللكتركنية 

 :وىيتوصل الفريق البحثي إلى عدة إيجابيات،  مع الطالب المقابالت

 في األلعاب الرياضية. ميارات رياضيةمثاًل تنمية ف ،تنمية ميارات مختمفة حسب نوع المعبة .1
 .وتنمية القدرات الذىنية تحفيز العقل عمى التفكير ألقصى طاقاتوتنشيط الدماغ و  .2
 وتعمم المغات خاصة المغة اإلنجميزية. ،اكتساب المعرفة .3

الحظ الفريق البحثي أن تنمية الميارات العقمية، ىي الجانب األكثر تأثيرًا عمى الطالب 
 .ونية في ىواتفيم النقالة الذكيةاإللكتر مستخدمي األلعاب 

ستخداـ األلعاب لما اآلثار السمبية المترتبة " :اإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص عمى :رابعاً 
وبعد إجراء المقابالت مع ، "؟عمى التحصيؿ الدراسي اإللكتركنية في الهكاتؼ النقالة الذكية

 :وىيالطالب توصل الفريق البحثي إلى عدة سمبيات، 

 ييدر الطالب وقتًا كبيرًا أثناء استخدام األلعاب اإللكترونية. إهدار الكقت: .8
 عن الدراسة مما قد يترتب عميو تدني التحصيل الدراسي.ينشغل الطالب  إهماؿ الدراسة: .7
، مثل: لعاب اإللكترونية لفترات طويمة عمى صحة الطالبيؤثر استخدام األ أضرار صحية: .4

  ضعف البصر، ألم في الرقبة وغيرىا.
العالقات  فتورالبقاء في المنزل لفترة زمنية طويمة مما يتسبب في  العزلة الجتماعية: .3

 االجتماعية واألسرية.
، وذلك بسبب االنشغال التكاليف المنزليةبقمة إطاعة الوالدين في القيام  عقكؽ الكالديف: .1

 باأللعاب اإللكترونية.
وطريقة نية مما يغير في سموكيم اإللكترو  األلعاب بمحتوىيتأثر الطالب  غسيؿ الدماغ: .1

 ثقافات غربية.  يمتبنيقد يؤدي لتفكيرىم و 
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 مثل تأخير الصالة عن وقتيا بسبب االنشغال في المعب. العبادات: أداءالنشغاؿ عف  .2

ىمال الدراسة ىي  أنالحظ الفريق البحثي  األكثر تأثيرًا بشكل سمبي الجانب إضاعة الوقت وا 
 لؤللعاب اإللكترونية في اليواتف النقالة.عمى الطالب المستخدمين 

استخداـ األلعاب  نعكاساتما ا"الذي ينص عمى اإلجابة عن السؤال الخامس  :خامساً 
مع  وبعد إجراء المقابالت، "؟عمى التحصيؿ الدراسي اإللكتركنية في الهكاتؼ النقالة الذكية

 الطالب توصل الفريق البحثي لمنتائج التالية:

 وقد توصل الفريق البحثي من تحميل بيانات الجدول السابق إلى النتائج التالية:

رقـ 
 متسمسؿ

المعدؿ في الصؼ 
 العاشر )الفصؿ األكؿ(

عدد ساعات 
 المعب يكميان 

8. 44% 8 
7. 42% 7 
4. 43% 4 
3. 47% 8 
1. 41% 7 
1. 43% 8 
2. 43% 8 
3. 34% 1 
4. 41% 8 
81. 42% 8 
88. 42% 7 
87. 42% 8 
84. 41% 4 
83. 43% 8 
81. 41% 7 
81. 34% 7 
82. 34% 4 
83. 43% 8 
84. 47% 7 
71. 41% 8 
78. 21% 3 
77. 43% 7 
74. 21% 4 

رقـ 
 متسمسؿ

المعدؿ في الصؼ العاشر 
 )الفصؿ األكؿ(

عدد ساعات 
 المعب يكميان 

73. 31% 7 
71. 42% 8 
71. 33% 7 
72. 41% 8 
73. 17% 4 
74. 41% 8 
41. 43% 7 
48. 34% 4 
47. 44% 8 
44. 37% 1 
43. 11% 1 
41. 31% 4 
41. 41% 7 
42. 41% 4 
43. 41% 8 
44. 41% 7 
31. 44% 8 
38. 42% 4 
37. 47% 4 
34. 44% 8 
33. 33% 4 
31. 31% 4 
31. 14% 1 
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 المعدل
 عدد الساعات

 %71أقل من  %71 -% 91 %91أكبر من 

 1 1 17 ساعتينأقل من 
 1 11 11 ساعات 3 –ساعتين 

 2 4 1 ساعات 3أكثر من 
 

من الجدول السابق مالحظة أن معظم الطالب الحاصمين عمى معدل أكبر من  ويمكن 
% ال يتجاوز معدل استخداميم لؤللعاب اإللكترونية ساعتين يوميًا، وأن الطالب الذي بمغ 91

معدل استخداميم لؤللعاب اإللكترونية ثالث ساعات فأكثر، قد حصموا عمى معدل أقل من 
91.% 

 :البحث تكصيات

 يق البحثي بضرورة ما يمي:يوصي الفر 

عقد دورات لتوعية الطالب بمخاطر االستخدام المفرط لؤللعاب اإللكترونية في اليواتف  .1
لب الجسدية والنفسية النقالة الذكية، وما يترتب عمى ذلك من آثار سمبية عمى صحة الطا

 واالجتماعية، وكذلك تدني تحصيمو الدراسي.
الساعات التي يقضييا أبنائيم في استخدام األلعاب اإللكترونية مالحظة أولياء األمور لعدد  .2

 عمى ىواتفيم النقالة، وعدم السماح بتجاوز عدد ساعات االستخدام عن ساعتين يوميًا.
متابعة أولياء األمور لنوعية األلعاب اإللكترونية عمى ىواتف أبنائيم النقالة، وحرصيم عمى  .3

 وألعاب الذكاء واأللغاز، وألعاب تنمية التفكير. اقتناء أبنائيم لؤللعاب التعميمية،
عقد دورات لمعممي التكنولوجيا والحاسوب لتدريبيم عمى إنتاج ألعاب إلكترونية لميواتف  .4

دينية، أو تغرس في نفوسيم القيم الالنقالة ذات طابع تعميمي تخدم المنياج، أو تكسب الطالب 
 المبادئ الوطنية.
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 المراجع:
  ،تم استعراضو  .رسالة اإلسالـ باليستيشن".“بال  (. حياة أفضل2010عالء )أبو العينين

 الرابط:عمى م 3/3/2117بتاريخ 
 http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502 

 

 ( 2010االنباري، باسم .) تم استعراضو بتاريخ  .اإللكتركنيةنصائح مهمة لمتابعي األلعاب
 topic-http://alexmedia.forumsmotions.com/t150م عمى الرابط: 3/3/2117

 

 ( 2011الجارودي، حسين .)تم استعراضو بتاريخ .أضرار ألعاب الكمبيكتر عمى األطفاؿ
  topic-goo.com/t596-http://waelarabic.in :عمى الرابط م1/3/2117

 

 ( 2002حسني، إليام .)ألعاب الكمبيكتر الهتزازية مصدر رئيسي لمرض ارتعاش األذرع .
 .8559جريدة الشرق األوسط. العدد 

 

 ( 2010الحضيف، يوسف .)15227. جريدة الرياض. العدد هناؾ حياة افتراضية رائعة. 
 

 ( 2009الخميفة، ىند .) .الفتراضية تساعد عمى عمميات التعميـ كالتدريب  الحياةتقرير
 .14917. جريدة الرياض. العدد كالتكاصؿ مع الغير

 

  المحكسبة التربكية األلعاب استخداـ أثر(. 2111مفمح )، لؤي عطية وعبيداتمحمد، جبرين 
 . مجمةاألكلى إربد مديرية األساسي في الثالث الصؼ لتالميذ الرياضية المفاهيـ تحصيؿ بعض في

 .(1+2) ، العدد26د المجم ق،دمش جامعة
 

 ( 2010منتديات قبائل تيامة عسير .)تم استعراضو . أضرار البالم ستيشف عمى األطفاؿ
 م عمى الرابط: 2017/3/5بتاريخ 

 vip.com/vb/showthread.php?t=28459-http://asir   
 

 ( ميMai ,2010 .)يجابيات األلعاب اإللكتركنية تم استعراضو بتاريخ  .سمبيات كا 
 topic-http://alexmedia.forumsmotions.com/t150م عمى الرابط: 5/3/2117

 

 كسمبيات األلعاب اإللكتركنية كدكافع ممارستها مف  إيجابياته(. 1432) لق، عبداهللاليد
 .كجهة نظر طالب التعميـ العاـ بمدينة الرياض

 

 Salen، K. ،& Zimmerman ،E. (2004). Rules of play: Game design 
fundamentals. Cambridge ،MA: MIT Press. 
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 المالحؽ:

 المقابمة:: أكلن 

  الشعبة  اسـ الطالب
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 ؟ ىاتفك النقالبرأيك، ما االثار اإليجابية المترتبة عمى استخدامك لؤللعاب اإللكترونية في  .6
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....................................................................................... 
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....................................................................................... 
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 الصكر:ثانيا: 

  

 

 

 


