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 مشكلة البحث
:التالي الرئيس السؤال في البحث مشكمة تحددت

 لدى الدراسي التحصيل عمى الذكية النقالة الهواتف في اإللكترونية األلعاب استخدام انعكاسات ما
يونس؟ خان محافظة في األساسي العاشر الصف طالب

:الفرعية األسئمة
:التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤال عن ينبثق
الذكية؟ النقالة الهواتف في العاشر الصف طالب يستخدمها التي اإللكترونية األلعاب أنواع ما1.
الذكية؟ النقالة الهواتف في اإللكترونية األلعاب استخدام دوافع ما2.
 التحصيل عمى الذكية النقالة الهواتف في اإللكترونية األلعاب الستخدام اإليجابية اآلثار ما3.

الدراسي؟
 التحصيل عمى الذكية النقالة الهواتف في اإللكترونية األلعاب الستخدام السمبية اآلثار ما4.

الدراسي؟
الدراسي؟ التحصيل عمى الذكية النقالة الهواتف في اإللكترونية األلعاب استخدام انعكاسات ما5.



 اف البحثأهد
 بين والمنتشرة الذكية النقالة الهواتف في اإللكترونية األلعاب أنواع أهم تحديد1.

.خانيونس محافظة في األساسي العاشر الصف طالب
 بين والمنتشرة الذكية النقالة الهواتف في اإللكترونية األلعاب استخدام دوافع تحديد2.

.خانيونس محافظة في األساسي العاشر الصف طالب
 النقالة الهواتف في اإللكترونية األلعاب الستخدام اإليجابية اآلثار عمى التعرف3.

.خانيونس محافظة في األساسي العاشر الصف طالب بين والمنتشرة الذكية
 طالب بين والمنتشرة اإللكترونية األلعاب الستخدام السمبية اآلثار عمى التعرف4.

.خانيونس محافظة في األساسي العاشر الصف
 عمى الذكية النقالة الهواتف في اإللكترونية األلعاب استخدام انعكاسات استقصاء5.

.خانيونس محافظة في األساسي العاشر الصف طالب لدى الدراسي التحصيل



 أهمية البحث
 يستخدمها التي اإللكترونية األلعاب ألنواع تصنيفاً  البحث يضع1.

.خانيونس محافظة في األساسي العاشر الصف طالب
 العاشر الصف طالب الستخدام األساسية الدوافع بدقة البحث يحدد2.

.اإللكترونية لأللعاب خانيونس محافظة في األساسي
 مدراء، معممين، أمور، أولياء ) المعنيين إطالع في البحث يسهم3.

 األلعاب استخدام وراء من والسمبية اإليجابية اآلثار عمى (...
.الذكية النقالة الهواتف في اإللكترونية

 الهواتف في اإللكترونية األلعاب استخدام انعكاسات البحث يبين4.
.الدراسي التحصيل عمى الذكية النقالة



 مصطلحات البحث
 معينة بقواعد محكوم مفتعل، نزاع في الالعبون فيو ينخرط نشاط بأنيا ُتعرؼ :المعبة1.

 في إلكترونية بأنيا ما لعبة عمى ويطمؽ الكمي، لمقياس قابمة نتائج إلى يؤدي بشكل
Salen) رقمية ىيئة عمى توفرىا حال & Zimmerman 2004). 

.الذكية النقالة اليواتؼ باستخدام لعبيا يتم   التي التفاعمية المعبة ىي :اإللكترونية المعبة2.

 مع تزامناً  الحاضر الوقت في ظيرت حديثة اتصال أجيزة ىي :الذكية النقالة اليواتؼ3.
 تشغيل أنظمة عمى األجيزة ىذه وتحتوي العالم، في حدث الذي التكنولوجي التقدم

  .متطورة
 مستوى بموغ بو ونعني لممادة، دراسي تحصيل أو تعميمي انجاز ىو :الدراسي التحصيل4.

.وتقارير اختبارات بواسطة تحديده ويتم الدراسة، في الكفاية من معين
 تتراوح والتي األساسية المرحمة نياية طالب ىم :األساسي العاشر الصؼ طالب 5.

.سنة 16-15 بين أعمارىم



 منهجية البحث

اعتمد الباحثون عمى المنهج الوصفي 
بحثهمفي إجراء 



 حدود البحث

 األلعاب استخدام انعكاسات دراسة عمى البحث يقتصر :الموضوعي الحد1.
.الدراسي التحصيل عمى الذكية النقالة الهواتف في اإللكترونية

  الدراسي لمعام الثاني الفصل في البحث هذا تطبيق تم :الزماني الحد2.
.م2016/2017

.يونس خان محافظة :المكاني الحد3.

.األساسي العاشر الصف طالب :البشري الحد4.

 مدرسة وهي فقط واحدة مدرسة عمى البحث إجراء اقتصر :المؤسساتي الحد5.
.لمبنين الثانوية النجار محمد الحاج



 جمتمع و عينة  البحث

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

 (46) أفرادها وعدد القصدية العينة بطريقة البحث عينة اختيار تم
:التالية لألسباب وذلك فقط، طالباً 
 النقالة الهواتف في االلكترونية األلعاب يستخدمون الذين الطالب1.

.يومي بشكل الذكية
.العممي البحث فريق مع المقابالت إجراء عمى وافقوا الذين الطالب2.



 أدوات البحث

 العينة، أفراد الطالب مع المقابمة أداة استخدام تم
 المعمم مع عمل ورشة البحثي الفريق عقد وقد

 الخاصة األسئمة إلعداد البحث عمى المشرف
.بالمقابمة



 نتائح البحث
:إلى مجموعة من النتائج كان من أىمياالفريؽ البحثي توصل 

معظم الطالب يفضمون استخدام األلعاب االستراتيجية أكثر من أن  -1
.غيرىا

أن الػػدافع الػػرئيس مػػن وراد اسػػتخدام األلعػػاب اإللكترونيػػة ىػػو التسػػمية  -2
.والترفيو

كمػػا حػػدد الفريػػؽ البحثػػي أىػػم ابثػػار اإليجابيػػة والسػػمبية المترتبػػة عمػػى  -3
اسػػتخدام األلعػػاب اإللكترونيػػة فػػي اليواتػػؼ النقالػػة الذكيػػة مػػن وجيػػة نظػػر 

.الطالب
الفريؽ البحثي أن استخدام األلعاب اإللكترونية ألكثػر مػن ثػالث وجد  -4

.ساعات يوميًا يؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي



 تىصيات البحث
:يمي ما بضرورة البحثي الفريق يوصي

 الهواتف في اإللكترونية لأللعاب المفرط االستخدام بمخاطر الطالب لتوعية دورات عقد1.
 والنفسية الجسدية الطالب صحة عمى سمبية آثار من ذلك عمى يترتب وما الذكية، النقالة

.الدراسي تحصيمه تدني وكذلك واالجتماعية،
 األلعاب استخدام في أبنائهم يقضيها التي الساعات لعدد األمور أولياء مالحظة2.

 عن االستخدام ساعات عدد بتجاوز السماح وعدم النقالة، هواتفهم عمى اإللكترونية
.يومياً  ساعتين

 وحرصهم النقالة، أبنائهم هواتف عمى اإللكترونية األلعاب لنوعية األمور أولياء متابعة3.
.التفكير تنمية وألعاب واأللغاز، الذكاء وألعاب التعميمية، لأللعاب أبنائهم اقتناء عمى

 لمهواتف إلكترونية ألعاب إنتاج عمى لتدريبهم والحاسوب التكنولوجيا لمعممي دورات عقد4.
 في تغرس أو الدينية، القيم الطالب تكسب أو المنهاج، تخدم تعميمي طابع ذات النقالة

.الوطنية المبادئ نفوسهم


