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 الملخص
الروضة  وفةم طتبلبةات  أطفةا درات فةي نميية   ة اإللكترونية  األلعابدور  علىالتعّرف الحالي  هدف البحث    

%( 17بمسةب    أطفةا ( طعلية  راةا  761نكونة  عيمة  البحةث طةن   العصر طن وجه  نظر طعليات الروض ،

، تربي  طحافظ  ذي  ةار، جةرا ايتيةارها بالبرااة  العيةواني  طةن اليجتيةع األ ةليالعاط  لطن طجتيع اليدارا  

أعةد الباحةث ابةتبان  نكّونة  طةن  البحةث،ولتحايةم أهةداف  ،الو ةفياعتيد الباحث اليمهج  البحثونظًرا لببيع  

وجةرا التحاةم طةن  ةد   تعلييةي،واليجةا  الاةاني: ال ،اليعرفي : اليجا طجالين األو على  طاسي  ،ارةف( 71 

 ( البتخراج المتانج أظهرت المتانج:  spss، واُعتيدت حزط  التحليل اإلحصاني  اوثبانه االبتبان 

الروض  وفم طتبلبات العصر طةن وجهة  نظةر طعليةات  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني  عاباأللدور إن  .7

 الروض  جاءت بدرج  طتوبب  في اليجالين اليعرفي واليجا  التعلييي.

الروض  وفم طتبلبات العصر طةن وجهة  نظةر طعليةات  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني  األلعابإن دور  .7

 الجمس جاءت لصالح الذكور.الروض  نبعاً ليتغير 

 و د أو ى الباحث بيا اأني:     

طهيةة  جةةدا فةةي نكةةوان البفةةل وامبغةةي إعبانهةةا رعااةة  يا ةة  ودور فاعةةل فةةي  طفةةا إن طرحلةة  راةةا  األ -

 التاميات والتكمولوجيا الحداا .و اإللكتروني  األلعابابتخدام 

 بصورة أكبر. اإللكتروني  األلعابلتعزاز  طفا ضرورة إ اط  دورات ندرابي  لليعليات راا  األ -
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The Role of Electronic Games in the 

Development of the Capacities of Kindergarten 

Children According to the Requirements of the 

Era from the Perspective of Kindergarten 

Teachers 

 

 
 

 

ABSTRACT 
The objective of the current research is to identify the role of electronic games in the 

development of the abilities of preschool children according to the requirements of the age. 

From the kindergarten teachers' point of view, the sample consisted of (167) kindergarten 

teachers (72%) from the Dhi Qar community, Of the original society. In view of the nature 

of the research, the researcher adopted the descriptive approach. In order to achieve the 

objectives of the research, the researcher prepared a questionnaire consisting of (19) 

paragraphs divided into two fields: the cognitive field and the second field: the educational, 

the validity of the questionnaire was verified, (SPSS) to extract the results showed a Results: 

 1-The role of electronic games in the development of the capacities of kindergartens 

according to the requirements of the era from the perspective of kindergarten teachers came 

in a medium degree in the fields of knowledge and the field of education. 

   2-The role of electronic games in the development of the capacities of kindergarten 

children according to the requirements of the age from the perspective of kindergarten 

teachers according to gender variable came in favor of males. 

    The researcher recommended the following: 

   -The stage of kindergarten is very important in the formation of the child and should be 

given special care and an active role in the use of electronic games and technologies and 

modern technology. 

  -The need for training courses for kindergarten teachers to promote electronic games more. 

 

 

 

 

 

 



 
  

DOI: 10.33193/IJoHSS.9.8 880 

 

 :مشكلة البحث

 األلعةةاببيةةكلك كبيةةرك جةةداً فةةي العةةالا بأبةةر ، فاةةد أ ةةبح   اإللكترونيةة  األلعةةابانتيةةرت فةةي ا ونةة  األييةةرة     

كيةا ، لاضةاء أو ةات فةرا ها طفةا في كايرك طن األو ات حةداث السةاع  ويا ة ً بةين اليةراهاين واأل اإللكتروني 

طةن ابةتخدام الجهةال اليحيةو  وطياربةتت بابةتخدام ابمةانها  ايمعةونطةا  ادراً نة األهةاليايير الوا ع أاضاً إلةى أن  

طمهةا: للةتخلم طةن طضةاااانها ونصةرفانها العباية  للحصةو  علةى الهةدوء والراحة ، وطمهةا  اإللكترونية  األلعاب

ث طةع لتهدنتها عمدطا اياربون الضغط لألبباب طعيم ، وكذلك عمدطا احتاجون التركيةز حةو  أطةر طحةدد بالحةدا

 عمدطا اكونون طيغولين بعيل ياص.أحد، أو 

فيمبغةي  فةي اليرافةم العاطة  اإللكترونية  األلعةابنزااةد ابةتخدام طةن وطا نُيةير إليةت الو ةانع واألحةداخ األييةرة   

اعيلةةوا فكةةان لزاًطةةا علةةى التربةةواين فةةي الو ةة  الحاضةةر أن   ،الوا ةةع اليةةوطيفةةي  طفةةا دور راةةا  األ طراجعةة 

ً طهي اً لتؤدي دور ،لهذ  اليرحل  اليهي  والحرج طراجع  براع   ن  ، حيةث إلعيلية  التعلييية في نحةداث طسةيرة ا ا

الروض  وفم طتبلبةات العصةر  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني  األلعابدور هذا البحث احاو  الو وف على 

 طفةا   طاحظةتهن اليوطية  لألطن وجه  نظر طعليات الروض  ألنهن أفضل طن ااوم بعيلي  نايا الوا ع طةن يةا

 ونعاطلها طعها اليستير.

فةي راةا   لا نحظ باالهتيام الكافي طةن  بةل البةاحاين اإللكتروني  األلعابطيا ببم ارا الباحث أن درابات     

طةةن البةةاحاين  العداةةد، وعلةةى الةةر ا طةةن اهتيةةام ( بةةموات6-3طةةن بةةن  طفةةا وايتيةةار هةةذ  الفنةة  طةةن األ طفةةا األ

 انبيةكل يةاص، وحسةل علةا الباحاة طفةا بيكل عام ودور راا  األالدب التربوي في طجا  التعليا يراجع  اب

 األلعةةابدور  ، فاةةد نصةةدا البحةةث الةةراهن إلةةى الكيةة  عةةنهةةذا اليجةةا نبةةين وجةةود ناةةم فةةي البحةةوخ فةةي 

بةذلك و الروضة  وفةم طتبلبةات العصةر طةن وجهة  نظةر طعليةات الروضة . أطفةا في نميية   ةدرات  اإللكتروني 

 أطفةةا فةةي نمييةة   ةةدرات  اإللكترونيةة  األلعةةابنتحةةدد طيةةكل  البحةةث الحةةالي باإلجابةة  عةةن األبةةنل  ا نيةة : دور 

 الروض  وفم طتبلبات العصر طن وجه  نظر طعليات الروض . 

 أطفةا فةي نميية   ةدرات  اإللكترونية  األلعةابهةل اختلة  دور وامبام طن هذا السةؤا  بةؤا  فرعةي أيةر هةو:   

   وفم طتبلبات العصر طن وجه  نظر طعليات الروض  نبعاً ليتغير الجمس  ذكور، إناخ(.الروض

 

 :البحثأهمية 

 أطفةا فةي نميية   ةدرات  اإللكترونية  األلعةاببةين الدرابةات التةي نسةها فةي إلاةاء الضةوء  البحةثنمبع أهيية      

 طن: اكتسل البحث الحالي أهييتت إذ ،في البين  العرا ي الروض  وفم طتبلبات العصر طن وجه  نظر طعليات 

بيةا اخةدم  طفةا ونأثيرهةا علةى األ نحةو اإللكترونية  األلعةابدور  حةو للعيلية  التعلييية  طعلوطات طهي نوفير  .7

   .نوفير الو   والجهد والزطان طيا احسن نتانج العيلي  التعلييي 

اسةةتخدم التكمولوجيةةا  طفةةا األطةةن جعةةل العيليةة  التعليييةة  نتسةةا بالحيواةة  والميةةاط طةةن يةةا  إعةةداد جيةةل  .7

 وااللكترونيات.

فةةي  اإللكترونيةة  األلعةةابفةةي نسةةليط الضةةوء علةةى فاعليةة  طتخةةذي الاةةرار  الباحةةث أن  نفيةةد نتةةانج البحةةث اأطةةل .3

 .طعالج  بعض نحداات العصرفي  طفا راا  األ

 

 :البحثأهدف 

 إلى:  الحالي اهدف البحث     

الروض  وفم طتبلبات العصر طن وجه  نظر  أطفا في نميي   درات  ي اإللكترون األلعابالتعّرف على دور  .7

 طعليات الروض ؟

الروض  وفم طتبلبةات العصةر طةن وجهة  نظةر  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني  األلعابهل اختل  دور  .7

 طعليات الروض  نبعاً ليتغير الجمس  ذكور، إناخ(؟
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 حدود البحث ومحدّداته:

 ث الحالي على:ا تصر البح      

الروضة  وفةم طتبلبةات  أطفةا في نميي   درات  اإللكتروني  األلعابالتعرف على دور الحدود اليوضوعي :  .7

 العصر.

 الحدود اليكاني : ااتصُر هذا البحث على طعليات الروض  في طدارا  نربي  طحافظ  ذي  ار. .7

رابي االو   .3 رابي  الحدود الزطاني : طبم البحث الحالي في الفصل الدِّّ  (.7271-7271للسم  الدِّّ

 الحكوطي . طفا الحدود البيرا : طبم على طعليات الروض  اللواني ادربن في راا  األ .4

 نحدد البحث بأدانت، و د ت، وثبانت، والمتانج اليتحاا  طمت، وهي طن إعداد الباحاان. .5

 

 : منهج البحث

 واألداة ابتبان .ي الو ف اليمهج انهدف البحث، أعتيد الباحاألغر  نحايم      

 

 :مصطلحات البحث

( بةموات واليتةوافرة علةى 6-3الفنة  العيراة   أطفةا التي العل بهةا  األلعابوهي طجيوع  : اإللكترونية األلعاب

 (.77: 7276اليوجودة بين أاداها  إبراهيا،  اإللكتروني األجهزة 

آن واحةد، وذلةك لتوليةد اإلثةارة والتيةوام  وعرف  أنها برطجيات نهدف إلةى اليةزج بةين الةتعلا وبةبن الترفيةت فةي

والر ب  الجادة في التعلا الييزوج بالترفيت، ونعتيد على وضع التلييذ أطام طيكل  نتحدا ذهمت وااةوم بحلهةا عةن 

التعلييي  نحتوي على طادة عليية  افتةر  عرضةها طسةبم اً علةى التاطيةذ، فيكةون  األلعابطرام اللعل، أي أن 

التعلييي  على روح اليمافس  إلثةارة دافعية  التلييةذ،  األلعابعزاز اليفاهيا، واليهارات، ونعتيد لت األلعاببرناطج 

 (.776: 7272وطرد اليلل والرناب  طن اللعب   الحربي، 

( واسةتيتعون 6-3الروض  طن بةن  أطفا التي اياربها  اإللكتروني  األلعابالتعرا  اإلجراني: وهي طجيوع  

 م واليتع ، ونعيل على نميي  طهارانها التعلييي  واليعرفي .بها طن يا  التيوا

طا  بةل  أطفا وهي طؤبسات نربوا   ير نظاطي  بعضها حكوطي واألير أهلي نهدف إلى إعداد  :طفالرياض األ

( بةةموات لةديو  طرحلة  التعلةيا االبتةةداني ونزواةدها بةالخبرات االجتياعية  والعاليةة  6 – 3اليدربة  بعيةر طةن  

 (.6: 7271عالي  ليترافا  طع اليستوا المياني لداها  التيييي، واالنف

طن بن الاالاة  حتةى الخاطسة  طةن العيةر، وهةي طرحلة  نختلة   طفا وعرف  أاضا: هي طؤبس  نربوا  نابل األ

 (.77: 7274عن اليراحل التعلييي  األيرا وهي نساعد البفل على نهينتت لديو  اليرحل  االبتداني   اخل ، 

 بةل بةن اليدربة  لتهينةتها  أطفةا ا  اإلجراني: وهي طؤبس  حكوطي  نعيل على نميية  طهةارات و ةدرات التعر

 .وابتعدادها لديو  اليدرب  طزودان بخبرات وطعلوطات كافي  نؤهلها إلى االبتيرار في عيلي  التعليا

 

 ةالنظري الخلفيةالفصل االول: 
 

لترفيت، لتوليد اإلثارة والتيوام والر ب  في الةتعلا، ونعتيةد علةى هي برطجيات نهدف إلى اليزج بين التعلا وا    

وضةةع البفةةل أطةةام طيةةكل  حسةةابي  أو طمبايةة  نتحةةدا ذهمةةت وااةةوم بحلهةةا عةةن طراةةم اللعةةل الربيعةةي وآيةةرون، 

7224 :775.) 

لفة ، الةذان اياربةونت واتفةاعلون طةع أنواعةت اليخت طفةا وهي نيةاط نعلييةي نعليةي ووبةيط فعةا ، اكسةل األ    

نعليييةة ، نربواةة  إنيانيةة  ألبعةةاد ةخصةةيتها  داللةة ويبرانةةت اليباةةةرة، واتايةةدون باواعةةد ، و وانيمةةت، وةةةروطت 

 (.7273العالي ، والوجداني ، والحركي   الحيل ، 

نهدف إلةى التعلةيا اليعرفةي ولاةادة الخبةرات  اإللكتروني هي برطجيات  اإللكتروني  األلعابأن وارا الباحث     

بيا اعيل على نوبيع طداركها طن يا  إاجاد حلو  ليياكل طعين أو انخاذ  ةرار نحةو  طفا لوطات لدا األواليع

طوضوع طا أو ايتيار ألوان طعيم  فهةي نيةاطات هافة  نعيةل علةى التوعية  ببرااة  التيةوام واليتعة  طةن يةا  

 يلم الدافعي  لداها في إنجال عيل ار بون بت. 
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 :اإللكترونيةة التعليمي األلعابأهمية 

اليلينة  بالحركة  واليةؤثرات  اإللكترونية لأللعةاب  طفةا فين الماحي  االاجابي ، اعتبر الةبعض أن طياربة  األ     

البصرا ، نسها في نحسين  درنها على اإلبصار، حيث أكدت الدراب  التي أجراها باحاون أطراكيون في جاطع  

لسةاعات  ليلة  اوطيةاً علةى طةدار ةةهر كاطةل،  األلعةابروةيسةتر ( Rochesterالةذان طاربةوا هةذ    طفا أن األ

% لكونها أثرت فةي البرااة  التةي اتعاطةل بهةا 72ظهرت ، لداها بوادر نحّس ن في  درنها على اإلبصار بمسب  

( بالجاطعة  Daphne Bavelierالدطاغ طةع اليعلوطةات البصةرا ، وأفةادت أبةتاذة الةدطاغ والعلةوم اليعرفية  أن  

الذان نا إجراء الدراب  علةيها أظهةروا لاةادة كبيةرة فةي الاةدرة التحليلية  ألعيةمها  طفا ة دافين بافيلير األالدكتور

، حيةةث نيكمةةوا طةةن نعراةة  الرطةةول والحةةروف فةةي ايتبةةارات األلعةةاببةةاع  طتابعةة  طةةن طياربةة  هةةذ   32بعةةد 

 (7221اإلبصار ببراا  د يا   اليحروري، 

 أهيي  كبيرة طمها: كتروني اإللإن لأللعاب التعلييي      

إثارة التأطل والتفكيةر ونيةجيع نوليةد الحلةو  اإلبداعية  والتكية  أو التةأ لا، ونسةاعد علةى الةتيكن طةن نببيةم  .7

 (.776: 7274عبيفي واليليجي، الحاياي   ا راء واألفكار اليهي  في و انع وأحداخ الحياة 

 (.7221اليوبى، وااللكترونيات  بوب والتكملوجيا نساعد اليتعليين على نكوان انجا  إاجابي نحو الحا .7

نسها في نميي  عيليات عالي  طعاةدة، طاةل: الفهةا، والتحليةل، والتركيةل، وإ ةدار األحكةام وحةل الييةكات،  .3

 (.7227الفار، واليبادرة  واليرون  

 (.7221نساعد على نميي  طهارات التفكير اإلبداعي طال البا   واليرون   الصاعدي،  .4

 .,sedighian al. et) 7227 أ  عد على التعلا دون يوف طن الو وع في الخبأنسا .5

 (اإللكترونية  األلعةابنساعد على نحسين جودة الحل لليتعليين وطهارانها لحل الييكات كليا نكرر اللعةل ب .6

Seonju, 2002) 

 

 :اإللكترونية التعليمية األلعاب مميزات

 الخصانم طن بعدد التفاعلي  اليتعددة الوبانط طجراب طن نصم  ونهابك اإللكتروني  األلعاب طجابر نتييز   

والتعلا،  التعليا عيليتي في فعالي  األكار نكون أن نؤهلها التي الحابوب طجابر طن عن  يرها نييزها التي

 :اأني كيا وهي 2005) طحيود  كيا ذكرها الخصانم هذ  إجيا  وايكن

 .التفاعلي  التعلييي  البين  نوفير .7

 .طتعلا كل يصانم امابل نعلييا نتيح اليتعددة الفردا ، فالوبانط .7

 .حوابها ونخاطل العالي ،  درانها وناير اليتعليين، يصانم امابل بيا البدانل طتموع  بين  نوفير .3

 .اليرجوة التعلييي  األهداف احام بيا البرطج  عما ر بين التكاطلي  .4

 أو باإلضاف  اإلنتاج طن االنتهاء بعد أو واإلنتاج التصييا أثماء واءب عليها التعداات ءاإجر إلطكاني  اليرون  .5

 .الحذف

 اليتو ع التعلييي الهدف لتحايم الصوت طع والربوم اليتحرك  والصورة الحرك  زاطنن .6

 

 :طفالة الروضة في رياض األمعلماالدوار التي تقدمها 

حل  البفول  اليبكرة نتيج  األثر الكبيةر للتربية  فةي هةذ  إن اهتيام نظا التعليا اتماطى في جييع دو  العالا بير    

 (.  ,Ladd &Gray 2005  اليرحل  العيرا  اليبكرة على جييع طراحل حياة اإلنسان

لابةةتجاب   طفةةا وفةةي هةةذا الصةةدد فةةةن  البيةة  دو  العةةالا أ ةةبح  نعبةةي عمااةة  يا ةة  ليرحلةة  راةةا  األ

 أكاةر أطفةاالب األعيةا ، والتجةدد اليسةتير لليعرفة  الةذي اتبلةل ، وأولياء أطورها، وأ ةحاطفا الحتياجات األ

ذكاء و درة للتعاطل طع اليستجدات، وطواجه  احتياالت اليستابل، على اعتبار أن طرحلة  البفولة  اليبكةرة التةي 

 ,Zigler& Gilliamلها دور أباس في المجاح اليدربي ودعا التميي  الياطل    طفا نتا رعااتها في راا  األ

2006.)      
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كبير جدا وطها في العيلي  التعلييية  ألنةت األبةاس واللبمة  األولةى فةي التعلةيا  طفا فماحظ أن دور راا  األ     

وذلك بسبل في هةذ  اليرحلة  العيلية  اكتيةل الميةو العالةي والجسةيي واسةتبيع نكةوان بعةض األفكةار واليفةاهيا، 

ن اليدربة  والمظةام الصةفي والتعةود علةى الضةبط واحتةرام استبيع نكوان  ورة عة طفا وطن يا  راا  األ

بياهةةا طةةن يةةا  اليياربةة  والتببيةةم الو ةة  وكيفيةة  الجلةةوس واالبةةتنذان وأطةةور كايةةرة اةةدركها واعيةةل علةةى نب

  (.72: 7271التيييي، 

لةذا نةؤدي  نُعتبر طحركاً أبابياً فةي المظةام التربةوي  طفا ( إلى أن طعلي  راا  األ7221وأةارت العيي       

يصانصها اليعرفي ، واليهمي  دوراً رنيساً في فعالي  هةذ  العيلية   ألن هةذ  الخصةانم نيةكل إحةدا اليةديات 

التربوا  اليهي  التي نؤثر بيكل أو بآير في المانج التحصيلي على اليستواات اليعرفي ، واالنفعالي  لدا البفةل، 

ونكرس جهودها إلاجاد الفرص التعلييي  الفضةلى لةت، ونسةتبيع ونكون  ادرة على أداء أدوارها على نحو فعا ، 

 أن نؤثر في طراحلها العيرا  وأطمها المفسي.

وفي طجا  نعدال السلوك للبفل فةنت اترنل إكسةابت طهةارات إعةداد األنيةب  واليةواد التربواة  التةي نو ة       

ل وأبةةرنت، ونكسةةبت طهةةارات االنصةةا  طةةع بأنهةةا طانيةة  لميةةو البفةةل ونركةةز دور  علةةى اإلرةةةاد والتوجيةةت للبفةة

 طفا هذا ونركز براطج اإلعداد الخا   ليعلي  راا  األ ،طفا ونعيل على إةراكها بأنيب  راا  األ ،األهل

 هةذ  اليرحلة  وأنيةاط الةتعلا للبفةل،على الكفااات واليعارف التي نتعلم بتبوار نيو البفل وأبةاليل التعلةيا فةي 

 (.7225 ،البفل واليجتيع اليحلي  الماة  وكيفي  التعاون طع أبرة

طعلي  الروض  نيتلك طهارات و درات كبيرة طيا ايكمها طن فهةا نفسةي  البفلة  وإطكانية  التعاطةل طعةت فةي  إن    

يةم األهةداف التربواة  الير ةوب بهةا فها بلوكت ور بانت ونوجيهها باليكل السليا الصحيح الةذي اهةدف إلةى نحا

 (.1: 7271 التيييي، 

ونحداةد و ة   اإللكترونية  األلعابنحو  طفا أن دور طعلي  الروض  كبير في نوجيت وارةاد األ واجد الباحث    

اللعل بيا هو طسةيوح وال اضةر علةى  ةحتها وال اةؤدي إلةى اضةرار نفسةي  علةيها فهةا اسةيعون كةام اليعلية  

حةو طوضةوع طعةين أو نيةاطات نعلييية  وااتدون بها وهي نؤثر عليها بصورة كبيرة ونستبيع نوجيت اهتيةاطها ن

 بسيب  طن نلوان وربا أةكا  طعيم .

 

 :اإللكترونية األلعابسلبيات 

طتعددة طمها: أضرار  حي  وأيرا بلوكي ، و د نكون دامية  أو  اإللكتروني  األلعابأن طضار  واجد الباحث    

 اجتياعي .

ليةةراهاين إلةةى حةةد اإلدطةةان اليفةةرط طيةةا اضةةبر وا طفةةا ويا ةة  األ اإللكترونيةة  األلعةةاباإلدطةةان علةةى هةةذ   .7

 في األطاكن العاط . األلعاببعض الدو  إلى نحداد بن األفراد الذان اسيح لها بييارب  هذ  

 اضبرابات التعلا وإهيا  الواجبات اليدربي  وضع  التحصيل والهروب طن اليدرب  أثماء الدوام. .7

 جعي  نربوا  طستوردة.اكتساب العادات السين  ونكوان ثااف  طيوه  وطر .3

 حدوخ الكسل والخيو  والعزل  االجتياعي   .4

  

راسات السابقة :الفصل الثاني  الدِّّ
رابات الّسابا  التي لها عا   بيوضوع البحث، وجرا نرنيبها وفم التسلسل  اتماو  هذا الجزء عرًضا للدِّّ

 الزطمي طن األ دم إلى األحدخ:

اللغواة  اليحوبةب  والعاداة  فةي  األلعةابهةدف  إلةى التعةرف علةى آثةر ( درابة  7227أجرا الحيلة  و مةيا      

طعالجةة  الصةةعوبات الارانيةة  لةةدا طلبةة  الصةة  الرابةةع األبابةةي طاارنةة  بالبرااةة  االعتياداةة  فةةي طدربةةتين طةةن 

( طالبا وطالب  نا ايتيارها بماء علةى نتةانج 41اليدارس الخا  / طحافظ  عيان، و د نكون  عيم  الدراب  طن  

نببيم أدانين هيا: "طااكةل بسة " اليعةرب واليبةور للبينة  األردنية ، وايتبةار نيةخيم فةي اللغة  العربية . و ةد 

( طالبةةاً وطالبةة ، نةةا 76ولع أفةةراد الدرابةة  عيةةوانيا إلةةى ثةةاخ طجيوعةةات، بحيةةث نيةةكل  كةةل طجيوعةة  طةةن  

اللغوا  اليحوبب ، واليجيوعة  الاانية   األلعابطعالج  الصعوبات الاراني  لدا أفراد اليجيوع  األولى بابتخدام 

التربواةة  العاداةة ، واليجيوعةة  الاالاةة  نةةا طعالجتهةةا بالبرااةة  االعتياداةة ، و ةةد  ةةيا الباحاةةان  األلعةةابابةةتخدط  
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التربواةة  اللغواةة  بعةةد نيةةخيم الصةةعوبات الارانيةة ، وبمةةاء الخبةة  العاجيةة ، و ةةد ابةةتير  األلعةةابطجيوعةة  طةةن 

وكيف  نتانج الدراب  عن فةرو  ذات داللة  إحصةاني  لصةالح البلبة  التةي نةا طعةالجتها  نببياها طدة ةهر واحد.

التربواة  اللغواة  العاداة   األلعةابالتربوا  اللغوا  اليحوبب  أوال، ثا لصالح البلب  الةذان نةا طعةالجتها ب األلعابب

 ثانيا، ثا لصالح البلب  الذان ني 

 طعالجتها بالبراا  االعتيادا .

والعاداةة  فةةي التحصةةيل  اإللكترونيةة  األلعةةابابتاصةةاء اثةةر ابةةتخدام ( درابةة  هةةدف  إلةةى 7225الحيلةة   مو ةةا    

اليباةر واليؤجل لدا طالبات الص  الااني االبابي في طحافظ  عيان في وحدة الضرب في طةادة الرااضةيات 

الاةاني االبابةي ونةا نةولاعهن  طالب  طن طالبات الص  (16طاارن  بالبراا  التاليدا  نكون  عيم  الدراب  طن 

اليحوبب  فييا نعلي  اليجيوع   األلعاببعيوانيا على ثاخ طجيوعات نعلي  االولى طمها على وحدة الضرب 

العاداةة  اطةةا اليجيوعةة  الاالاةة  فتعليةة  جةةدو  الضةةرب بالبرااةة  التاليداةة  واظهةةرت المتةةانج ان  األلعةةاببالاانيةة  

العادا   األلعاببكان نحصيلها افضل والبالبات التي نعلين  اإللكتروني  لعاباألباليجيوع  االولى والتي نعلي  

 ثانيا طاارن  بالبالبات اللواني نعلين بالبراا  االعتيادا .

 األلعةةابهةةدف  هةةذ  الدرابةة  إلةةى ابتاصةةاء أثةةر طياربةة  ( درابةة  7221وأجةةرت اليةةحروري والرايةةاوي      

، طرحل  البفول  اليتوبب  في األردن أطفا  لييكات وانخاذ الارار لداعلى عيليات التذكر وحل ا اإللكتروني 

ولتحايم هذا الهدف نا ايتيار أفراد الدراب  طن طلب  الص  الخاطس االبتداني ذكوراً وإناثاً طةن طةدارس اليمهةل 

نجرابية  عةدد طالبةاً وطالبة ،  سةيوا إلةى طجيوعة  ( 15  الراادة العليي . حيةث بلةع عةدد أفةراد الدرابة  وطدرب 

ً ( 36  أفرادها وطالب   سي  إلى طجيوعتين فرعيتين طجيوع  نلعل ألعاباً طوجهة  وطجيوعة  نلعةل ألعابةاً  طالبا

نةةا إعةةداد ببةةاراتي ألعةةاب الكترونيةة ، . طالبةةاً وطالبةة ( 31  بلةةع عةةدد أفرادهةةا  يةةر طوجهةة ، وطجيوعةة  ضةةابب 

اليجيوعةة  التجرابيةة   انيةة  ألعابةةاً  يةةر طوجهةة . طاربةة البباراةة  األولةةى نضةةيم  ألعابةةاً طوجهةة  والبباراةة  الا

 .7226-7221 بوا ع حص  واحدة أببوعياً على طةدا الفصةل الدرابةي األو  األلعاببموعيها ذكوراً وإناثاً هذ  

أثراً على عيليات التذكر وحل الييكات وانخاذ الارار لدا أفراد  اإللكتروني أظهرت نتانج الدراب  أن لأللعاب 

أثةراً  اإللكترونية يوع   يةر اليوجهة  طاارنة  بةاليجيوعتين اليوجهة  والضةابب . كيةا أظهةرت أن لأللعةاب اليج

 على عيلي  انخاذ الارار لدا ذكور اليجيوع   ير اليوجه .

 ابتاصةاء إلةى هةدف  بة درا(Neville, Shelton & McIn nis,  2009)  ساوطكمة ةيلتون،و نيفيل، ام     

 اللغة  نعلةا دورة فةي اليسةجلين الّبلبة  لةدا والاةراءة، اليفةردات، نعلةيا فةي إلكترونية  علييية ن لعب  ابتخدام أثر

 بةتخدم الدرابة  أهةداف ولتحايةم (Utah State Universit/ USA)األطراكية  اونةا والاة  جاطع  في األلياني 

 العيواني  بالبراا  ايتيارها نا.وطالب  طالبًا) 15 ( طن الدّراب  عيم  نكون  إذ التجرابي، ةبت اليمهج الباحاون

 االحتفاظ وطاياس الكتروني ، نعلييي  بلعب  الدراب  أدوات ونيال  .وضابب  نجرابي  طجيوعتين، في ونولاعها

 طاياس على الضابب  اليجيوع  طن أفضل التّجرابي  اليجيوع  أداء كان :أنياطا المّتانج أظهرت و د.باليفردات

 طاال ، كتاب  في اليفردات هذ  نوظي  وفي باليفردات، االحتفاظ

 فةي اإللكترونية  التّعلييية  األلعةاب أثةر صةيان إلةى هدف   (Ott & Pozzi, 2012 ) وبولي أوت أجرنهاو    

 طةن طالبًةا ) 40 ( طةن الدّرابة  عيمة  نكونة .إاباليةا في بي اباأل اليرحل  طلب  لدا اإلبداعي  اليهارات نبوار

 نةتعلا طجيوعةات )6 ( إلةى سةييهاان نةا ،)الخةاطس الصة  إلةى الاالةث الصة  طةن(  االبتدانية اليةدارس طلبة 

 الدّرابة  أدوات ونيالة  التجرابةي، ةةبت اليةمهج الباحاتةان ابةتخدط .اإللكترونية  التّعلييية  األلعةاب بةتخداماب

 طةدار علةى ابة الدّر ابةتيرت .اليباةةرة للياحظة  وأدوات وايتبارات، ،اإللكتروني  العال ألعاب طن بيجيوع 

 س،فالةم علةا طةن يبةراء اضةا فراةم الدّرابة  هةذ  فةي وةةارك بةبوعيًا،أ واحةدة نعلةا جلسة  بوا ةع ةةهرأ بةت 

 :اةأني طةا المّتةانج أظهةرت و ةد.والمّةوعي الكيي باألبلوب البيانات جيع نا.اليدارس وطعليي التّعليا، ونكمولوجيا

 علةى بالاةدرة اتعلةم فييةا ونحداةدًا طلحوظ، يكلبالّبلب   لدا الذات نادار وانجاهات االبداعي  اليهارات الدادت

 .اللعب  طع التّعاطل أثماء أ يل  حل ابترانيجيات وابتخدام الفها،
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راسات الّسابقة  :مع البحث الحالي موازنة الدِّّ

رابات السابا  التي  رابات ، و د ابتفاد الباحاإللكتروني  األلعابب نتعلمابتعر  الباحث العداد طن الدِّّ ث طن الدِّّ

ذي عليت ا ن، حيث الّسابا  في نحداد الييكل  و يا تها وأبنلتها ونحداد طجاالنها وأدوانها لتظهر باليكل ال

رابات الّسابا  طن حيث األهداف اليتوياة. كان البحث  طمسجي  طع أ لل الدِّّ

اليمهج الو في  اعتيد ث الحاليانفا  جييع الدرابات السابا  على ابتخدام اليمهج ةبت التجرابي أطا البح

  واالداة ابتبان .

طلب   على( 7227بعيم  البحث فاد أجرا  دراب  الحيل  و ميا  البحث الحالي طع الدرابات السابا  وايتلف  

ودراب  اليحروري ( ابتهدف  طالبات الص  الااني االبابي 7225ودراب  الحيل   الص  الرابع األبابي،

ً ( اب7221  والراياوي  ,Nevilleوابتخدط  دراب    تهدف  طلب  الص  الخاطس االبتداني ذكوراً وإناثا

Shelton & McIn nis,  2009   طلب  الجاطع  وابتهدف  دراب  أوت وبولي )Ott & Pozzi, 2012 )

 على طعليات الروض .  ، أطا البحث الحالي أجريطلب  اليرحل  األبابي  في إاباليا

( ودراب  7227طال دراب  الحيل  و ميا  بيكان الدراب  حيث اجرا  ا لل الدرابات في األردن ايتلف  

 ,Nevilleوأجرا  دراب    التي أجرا  في عيان( 7221ودراب  اليحروري والراياوي  ( 7225الحيل  

Shelton & McIn nis,  2009   في جاطع  والا  اونا األطراكي  ودراب  أوت وبولي )Ott & Pozzi, 

في طحافظ  ذي  -انحسل علا الباحا-في العرا  أجريبحث أو   وانيال هذا البحث بأنّت، ( في إاباليا2012

  ار.

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته

 
الروض  وفم طتبلبات  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني  األلعابهذ  البحث إلى التعّرف على دور هدف  

 بحث وعيمتت، وأدانها،ونماو  هذا الفصل عرًضا طفصاً ليجتيع ال ر طعليات الروض العصر طن وجه  نظ

واليعالجات اإلحصاني  التي جرا ابتخداطها في  وطتغيرانها، وإجراءانها، و د ها،وطر  التحام طن ثبانها 

 الو و  إلى المتانج. 

 :بحثمنهجية ال

ذ اُبتخدط  إ ،لى جيع البيانات واإلجاب  عن أبنلتهاعلى اليمهج الو في الذي ااوم ع اعتيد البحث الحالي

الروض  وفم طتبلبات العصر طن وجه  نظر  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني  األلعابابتبان  ليعرف  دور 

 طعليات الروض .

 :مجتمع البحث

فظ  ذي  ار طدارا  نربي  طحافي الراا  الحكوطي  في  روض   طعلي (744 طن  لبحثالكلي لنكّون طجتيع 

 (.7271-7271لفصل الدرابي الااني  ل

 :عينة البحث

جرا ايتيارها  اال لي، %( طن طجتيع البحث17بمسب    أطفا طعلي  راا  ( 761طن   البحثنكون  عيم  

 طن اليجتيع األ لي. العيواني بالبراا  

  :أداة البحث
 ،وأهدافت جيع البيانات وفم طيكل  البحثلأعد الباحث ابتبان   تحايم أهداف البحث واإلجاب  عن أبنلتتل

 ا في إعداد  على الخبوات ا ني :ونساؤالنت، طعتيد

رابات السابا . .7  االطاع على األدب التربوي والدِّّ

األفضل  إجراء طاابات ةخصي  طع عدد طن اليختصين في اليجا  التربوي وبؤالها عن نصييا االبتبان  .7

 . واألنسل ليوضوع البحث



 
  

DOI: 10.33193/IJoHSS.9.8 881 

 

والااني: االبتبان  التي نعبر عن  ،البحثالبتبان  طن جزأان: األو : اليعلوطات الدايو رافي  لعيم  نكّون  ا .3

( 75ونكّون  االبتبان  بصورنتِّ األولي  طن   اإللكتروني  األلعاب طفا طعليات الروض  في ابتخدام األآراء 

 فِّارة. 

 :صدق أداة البحث

 نباع الخبوات ا ني :جرا ا األداة،للتحام طن  د  طحتوا      

علةةى طجيوعةة  طةةن اليحكيةةين طةةن أعضةةاء هينةة  التةةدراس فةةي  ( فاةةرة،75عرضةة  االبةةتبان  اليكّونةة  طةةن  .7

 وعلا المفس، والاياس والتاواا، واللغ  العربي . العربي ،نخصم طرانم ندراس اللغ  

والحكةا   يابةها،ي  اليةراد طلل الباحث طن اليحكيةين إبةداء رأاهةا حةو  انتيةاء فِّاةرات االبةتبان  لايةاس الّسة .7

وابةتارت  اليبلوبة ،وبعد طا أبفرت عمت عيلي  التحكيا أجراة  التعةداات  إضاف ك،عليها طن نعدالك أو حذفك أو 

 ( فِّارة. 71االبتبان  بصورنت المهاني  على  

  :ثبات األداة

-Testار وإعادة االيتبار  جرا ابتخدام طراا  االيتب اللتحام طن ثبات االبتبان ، وثبات نببياه        

Retest  طرنين  ( طعلي  روض  طن يارج عيم  البحث77ابتباعي  طكون  طن  ( وذلك بتببيات على عيم

 Pearsonوابتخراج طعاطل االرنباط بابتخدام طعاطل ارنباط بيربون   أببوعان،بفار  لطمي ُطدنتُ 

Correlationعاط ، وبلع طعاطل االرنباط بين التببياين األداة  ادارانها في اليرنين على أداة البحث( بين ن

 ( .α =0.05وهي  يي  دال  إحصانيًا عمد طستوا الدالل    (،2.11 

(، 7لجدو  ، وا( على جييع فِّارات أداة البحثChronbach Alphaوجرا نببيم طعادل  كرونباخ ألفا      

إذ اتبين طن الجدو  أن  طعاطل الابات لألداة   ،ألداة عاطوطعاطل ارنباط بيربون ا اوضح ذلك طعاطل الابات،

 وهي  يي  طرنفع  وطابول  أل را  التببيم. (،2.17عاط  بلع  

 
 (2الجدول )

 ر( ارتباط بيرسون ألداة البحثمعامل الثبات )كرونباخ الفا( ومعامل )االستقرا

 القيمة  

 71 عدد الفقرات

 2.17 كرونباخ ألفا

 *2.11 معامل ارتباط بيرسون

 (.α 0.05*دال  إحصانيًا عمد طستوا الدالل   =                              

 

 

 : إجراءات تنفيذ أداة البحث

ا      اعتيدت  الخبوات ا ني : المهاني ، ولتحايم أهداف البحثبعد أن جرا اعتياد االبتبان  بصورنهِّ

رابات  .7  فِّارة،( 75بتبان  بصورنتِّ األولي  واليكون  طن ثا إعداد اال الّسابا ،طراجع  األدب المظري والدِّّ

ض ا  وُعرِّ  وبعد ذلك نكّون  ،االبتبان  على لجم  طن اليحكيين في الجاطعات العرا ي  للتحام طن  د هِّ

 ( فِّارة.71ا المهاني  طن  بصورنه

 الحصو  على كتاب نسهيل طهي  إلى الجهات ذات العا   بيأن نسهيل طهي  الباحث.  .7

وبيان جييع اليعلوطات  اإلجاب ،وجرا نوضيح طراا   ،اليكون  على عيم  البحث ث االبتبان ولع الباح .3

وضرورة اإلجاب  عن جييع الفارات طن  ير نرك أي واحدة  البحث،اليتعلا  باالبتبان  والهدف طن إجراء 

 طمها.

ونصميفها حسل  اإلحصاني،ود اها للتحام طن  احيتها للتحليل  اليعليات،جيع الباحث ابتجابات  .4

 ( البتخراج المتانج.spssوابتخدط  حزط  التحليل اإلحصاني   الحابوب،طتغيرانها. وبعد االنتهاء أديل  إلى 

 المعالجات اإلحصائية:

 ابتخدط   األباليل االحصاني  ا ني : 

 طعاطل ارنباط بيربون  طعاطل إعادة الابات( لحساب ثبات التببيم. .7
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 .فا( للتحام طن ثبات أداة البحثكرونباخ ألطعاطل االنسا  الدايلي   .7

 اليتوببات الحسابي  واالنحرافات اليعيارا  .3

( للتعرف إلى الفرو  بين Independent Samples T-Testونببيم ايتبار  ت( للعيمات اليستال    .4

 إجابات أفراد العيم  نبعًا ليتغير الجمس.

 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها
 

في نميي   اإللكتروني  األلعابوطما يتها التي هدف  التعّرف على دور  الفصل عرًضا لمتانج البحثهذا نضين 

 وهي على المحو ا ني:الروض  وفم طتبلبات العصر طن وجه  نظر طعليات الروض   أطفا  درات 

روضة وفق متطلبات ال أطفالفي تنمية قدرات  اإللكترونية األلعابما دور  النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 العصر من وجهة نظر معلمات الروضة؟

عن  عيارا  البتجابات أفراد البحثلإلجاب  عن هذا السؤا  ُحسب  اليتوببات الحسابي  واالنحرافات الي     

 جييع طجاالت االداة.

ت اليعيارا  لإلجاب  عن هذا السؤا  ُحسب  اليتوببات الحسابي  واالنحرافا :الجانب المعرفيالمجال األول: 

 نوضح ذلك. (3، الجدو   االبتبان على فارات  البحثالبتجابات أفراد 
 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3الجدول )

 مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازليًا الجانب المعرفيمجال  عن فقرات الستجابة أفراد البحث 

 الفقرة الرقم الرتبة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

7 7 
على التعلا في  طفا األ اإللكتروني  األلعابنساعد 

 الجانل اليعرفي.
 طتوبب  0.55 2.96

 طتوبب  0.60 2.95 على انخاذ الارارات. طفا األ اإللكتروني  األلعابندرب  1 7

7 7 
على ربا الحروف  طفا األ اإللكتروني  األلعابنعلا 

 ألر ام.وا
 طتوبب  0.58 2.95

3 3 
على التفكير اليمباي إلاجاد  اإللكتروني  األلعابنساعد 

 العا   بين األةياء.
 طتوبب  0.56 2.91

 طتوبب  0.54 2.91 كوبيل  نعلييي  هادف . اإللكتروني  األلعابنستخدم  1 3

4 5 
على عر  طيكل  طيا  اإللكتروني  األلعابنعيل 

  حيح الجتيال اليرحل اجعلها نتبلل حل 
 طتوبب  0.53 2.90

5 6 
طهارات التصرف السراع  اإللكتروني  األلعابنتبلل 

 بين اليد والعين طعا.
 طتوبب  0.26 2.88

5 1 
ربط األحداخ اليختلف   اإللكتروني  األلعابنحاو  

 ببعضها البعض للو و  إلى الحل.
 طتوبب  0.38 2.88

6 4 
إلى  درات انخاذ الارار  اإللكتروني  األلعابنعيل 

 بسرع  وباب .
 طتوبب  0.45 2.79

1 72 
على نحسين الادرات البصرا   اإللكتروني  األلعابنعيل 

 طن يا  نتبع االجسام أو الكانمات اليتحرك .
 طتوبب  0.43 2.70

 طتوبب  2.41 7.17 اإلجمالي
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(  الجانل اليعرفيعن فارات طجا   البحثلحسابي  البتجاب  أفراد ( أن اليتوببات ا3اظهر طن الجدو  

 األلعاب( "نساعد 7حيث كان أعاها للفارة   ( بدرج  نايا طتوبب  لجييع الفارات7.12-7.16نراوح  بين  

(، بيميا 2.55(، وانحراف طعياري 7.16" بيتوبط حسابي على التعلا في الجانل اليعرفي طفا األ اإللكتروني 

على نحسين الادرات البصرا  طن يا  نتبع االجسام أو  اإللكتروني  األلعابعيل ن( "72كان أدناها للفارة  

(، وبلع اليتوبط الحسابي لليجا  ككل 2.45(، وانحراف طعياري 7.12بيتوبط حسابي  الكانمات اليتحرك "

 ( بدرج  ناييا طتوبب .7.17 

عيارا  يتوببات الحسابي  واالنحرافات اليلإلجاب  عن هذا السؤا  ُحسب  ال :التعليمي الجانب المجال الثاني:

 نوضح ذلك. (4، الجدو   االبتبان على فارات  البتجابات أفراد البحث
 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة4الجدول )

 مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي مرتبة تنازليًا الجانب التعليميمجال  عن فقراتأفراد البحث 

 الفقرة الرقم رتبةال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

7 76 
اإلبداع طن يا  الربوطات  اإللكتروني  األلعابنعزل 

 واليخببات.
 طتوبب  0.21 2.20

7 77 
على نعزاز ذكاء البفل وناوا   اإللكتروني  األلعابنعيل 

 طهارانت العالي .
 طتوبب  0.14 2.19

3 75 
على ناوا  جانل التو ع والتمبؤ  اإللكتروني  لعاباألنعيل 

 والتفكير في وضع نهااات االحداخ.
 طتوبب  2.77 2.16

3 71 
على ناوا  ييا  البفل وحات على  اإللكتروني  األلعابنساعد 

 التخيل والتفكير في حلو  براع  للييكات.
 طتوبب  2.37 2.16

3 77 
نحسين طن طستوا ذكاء فواند على  اإللكتروني  األلعابنعيل 

 البفل ونزاد برع  البداه  لدات
 طتوبب  0.28 2.16

4 73 
لدا البفل اليهارات العالي  طن  اإللكتروني  األلعابنميي 

 نخبيط ونحليل
 طتوبب  0.29 2.10

ً  اإللكتروني  األلعابنعيل  71 5  طتوبب  0.42 2.09 على جعل التعليا طيتعا وطيو ا

 طتوبب  0.28 2.08 .وبعادنها طفا على نسلي  األ إللكتروني ا األلعابنعيل  71 6

6 74 
ويلم الدافعي   طفا على نحفيز األ اإللكتروني  األلعابنعيل 

 .نحو التعلا
 طتوبب  0.58 2.08

 طتوبب  2.73 7.21 اإلجمالي

( نل التعليييجاب  أفراد البحث عن فارات طجا   الجا( أن اليتوببات الحسابي  البت4اظهر طن الجدو  

 األلعاب( "نعزل 76للفارة  بدرج  نايا طتوبب  لجييع الفارات حيث كان أعاها  (7.21-7.72نراوح  بين  

(، 2.77(، وانحراف طعياري 7.72بيتوبط حسابي  اإلبداع طن يا  الربوطات واليخببات" اإللكتروني 

" بيتوبط ويلم الدافعي  نحو التعلا طفا ى نحفيز األعل اإللكتروني  األلعاب"نعيل  (74بيميا كان أدناها للفارة  

 ( بدرج  ناييا طتوبب .7.21اليتوبط الحسابي لليجا  ككل   ( وبلع2.51(، وانحراف طعياري 7.21حسابي 

الروضة وفق  أطفالفي تنمية قدرات  اإللكترونية األلعابهل يختلف دور لنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ا

 وجهة نظر معلمات الروضة تبعاً لمتغير الجنس )ذكور، إناث(؟ متطلبات العصر من

( على االبتبان  ككل نبعًا Independent Samples T-Testلإلجاب  عن هذا السؤا  ابتخدم ايتبار  ت(  

 نوضح ذلك. (5ليتغير الجمس، والجداو   
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 (5الجدول )

 متوسطات استجابات أفراد البحث روق بينلفحص الف (Independent Samples T-Testاختيار )نتائج تطبيق  

 على االستبانة تبعًا لمتغير الجنس

 المتوسط الحسابي الجنس
االنحراف 

 المعياري
T 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.22 2.18 ذكر
2.14 0.01 

 0.18 2.10 أنثى

 األلعابور د ( فيα =2.25الدالل   ( وجود فرو  ذات دالل  إحصاني  عمد طستوا 5اظهر طن الجدو      

الروض  وفم طتبلبات العصر طن وجه  نظر طعليات الروض  نبعاً ليتغير  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني 

( وهي  يي  دال  2.27( وبدالل  إحصاني  بلغ   T  )7.74، حيث بلغ   يي   ت(  الجمس  ذكور، إناخ(

 (.7.72بط الحسابي لإلناخ  (، بيميا بلع اليتو7.71إحصانيًا لصالح الذكور بيتوبط حسابي 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

 
دور التي نهدف إلى التعرف  الدراب  بماًء على أبنل  البحث اتضين هذا الفصل عرًضا ليما ي  نتانج     

، الروض  وفم طتبلبات العصر طن وجه  نظر طعليات الروض  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني  األلعاب

 ها المتانج والتو يات والياترحات التي نو ل  إليها الدراب :كيا اتضين أ

الروضة وفق  أطفالفي تنمية قدرات  اإللكترونية األلعابدور ما  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 الروضة؟ متطلبات العصر من وجهة نظر معلمات

ت الحسابي  البتجاب  أفراد البحث عن فارات بيجا  الجانل اليعرفي أن اليتوببا أظهرت نتانج البحث اليتعلا 

( بدرج  نايا طتوبب  لجييع الفارات حيث كان أعاها 7.12-7.16طجا   الجانل اليعرفي( نراوح  بين  

(، 7.16على التعلا في الجانل اليعرفي" بيتوبط حسابي  طفا األ اإللكتروني  األلعاب( "نساعد 7للفارة  

على نحسين الادرات  اإللكتروني  األلعاب( "نعيل 72كان أدناها للفارة   (، بيميا2.55وانحراف طعياري 

(، 2.45(، وانحراف طعياري 7.12البصرا  طن يا  نتبع االجسام أو الكانمات اليتحرك " بيتوبط حسابي 

 ( بدرج  ناييا طتوبب .7.17وبلع اليتوبط الحسابي لليجا  ككل  

في  اإللكتروني التعلييي   األلعابتغير الكبير في العالا طن حيث نوظي  هذ  المتيج  إلى الو د اعزو الباحث   

 طن يا  جذبها لليعرف  وناداا طا هو طفيد ونافع لها في الحياة. طفا نبوار إطكانات وطعارف األ

 نعيل على نحسين الادرات البصرا  طن يا  نتبع االجسام أو اإللكتروني  األلعابوربيا اكون ببل ذلك أن   

الحا  بها أو نجاول طرحل  طعيم  في اللعل لذلك نجد أنها ابذلون جهد  طفا الكانمات اليتحرك  التي احاو  األ

 كبير في التركيز واليحاول  للفول في اللعب .

أن اليتوببات الحسابي  البتجاب  أفراد البحث  الجانل التعليييأظهرت نتانج البحث اليتعلا  باليجا  الااني: 

( بدرج  نايا طتوبب  لجييع الفارات حيث كان 7.21-7.72طجا   الجانل التعلييي( نراوح  بين   عن فارات

اإلبداع طن يا  الربوطات واليخببات" بيتوبط حسابي  اإللكتروني  األلعاب( "نعزل 76أعاها للفارة  

على نحفيز  إللكتروني ا األلعاب( "نعيل 74(، بيميا كان أدناها للفارة  2.77(، وانحراف طعياري  7.72 

( وبلع اليتوبط الحسابي 2.51(، وانحراف طعياري  7.21ويلم الدافعي  نحو التعلا" بيتوبط حسابي   طفا األ

 ( بدرج  ناييا طتوبب .7.21لليجا  ككل  

 نعزل اإلبداع طن يا  الربوطات واليخببات التي اإللكتروني  األلعابو د اعزو الباحث هذ  المتيج  إلى أن 

وني نكون على ةكل طيكل  امبغي على البفل حلها ونجاولها لكي اصل إلى  األلعابنكون طوجودة في 

اليرحل  الااني  لذلك نجد  ابكر العداد طن الحلو  الماجح  في حلها واحاو  نلوان بعض األجزاء وايتيار األلوان 

 .اإللكتروني  األلعاب   في بعض يابعيل طخببات  ماليمابب  وفم نفكير  وطيولت وفي بعض األحيان ااو
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ويلم الدافعي  نحو التعلا بيا نيتلك  طفا نعيل على نحفيز األ اإللكتروني  األلعابوربيا اكون ببل ذلك إلى أن 

وحاجانت لذلك نجد  طفا طن وبانل جذب ونيوام إذ إنها نكون  ير ناليدا  نتسا بالحداث  وفم طيو  ور بات األ

 بيغ  كبير.اابلون عليها  طفا األ

الروضة  أطفالفي تنمية قدرات  اإللكترونية األلعابائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل يختلف دور مناقشة النت

 وفق متطلبات العصر من وجهة نظر معلمات الروضة تبعاً لمتغير الجنس )ذكور، إناث(؟

الروض   أطفا في نميي   درات  ني اإللكترو األلعابأظهرت المتانج اليتعلا  بالسؤا  الااني هل اختل  دور 

وفم طتبلبات العصر طن وجه  نظر طعليات الروض  نبعاً ليتغير الجمس  ذكور، إناخ( وجود فرو  ذات دالل  

الروض  وفم  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني  األلعاب( في دور α =0.05إحصاني  عمد طستوا الدالل   

 (Tالروض  نبعاً ليتغير الجمس  ذكور، إناخ(، حيث بلغ   يي   ت(  طتبلبات العصر طن وجه  نظر طعليات 

(، بيميا 7.71( وهي  يي  دال  إحصانيًا لصالح الذكور بيتوبط حسابي 2.27( وبدالل  إحصاني  بلغ   2.14)

 (.7.72بلع اليتوبط الحسابي لإلناخ  

في اليجتيع بحسل أن اليجتيع ادعا الذكور  الذكور اكونون أكار دال  طفا األ و د اعزو الباحث هذ  المتيج  أن

بابا الوالد لذلك نجد أنها احضون برعاا  واهتيام كبير طن  بل الوالدان واسيحون لهيا بابتخدام  واكمى األب

 لذا نجدها اجيدون ابتعيالها. اإللكتروني  األلعاب

ناى أكار وداع  ونابل وحمان فهي طبيع  الذكر أنت أكار عماد وإ رار بيميا نكون األوربيا اكون السبل أن 

لذلك جاءت المتيج  لصالح  اإللكتروني  األلعابعلى ابتخدام  اليحاج نابل بكل ةيء وال نحاو  اليبالب  أو 

 الذكور على حساب االناخ.

 

    :الستنتاجاتا

 في ضوء المتانج التـي نو ـل إليهـا الباحـث جرا ابتمتاج طا اأني:

الروض  وفم طتبلبات العصر طةن وجهة  نظةر طعليةات  أطفا في نميي   درات  ني اإللكترو األلعابن دور أ .7

 الروض  جاءت بدرج  طتوبب  في طجا  اليعرفي واليجا  التعلييي.

الروض  وفم طتبلبات العصر طةن وجهة  نظةر طعليةات  أطفا في نميي   درات  اإللكتروني  األلعابدور  إن .7

 الذكور. الروض  نبعاً ليتغير الجمس جاءت لصالح

 

   :التوصيات

 او ي الباحث با ني:البحث في ضوء المتانج 

طهيةة  جةةدا فةةي نكةةوان البفةةل وامبغةةي إعبانهةةا رعااةة  يا ةة  ودور فاعةةل فةةي  طفةةا إن طرحلةة  راةةا  األ .7

 .ابتخدام التاميات والتكمولوجيا الحداا 

 بصورة أكبر.  وني اإللكتر األلعابلتعزاز  طفا ضرورة إ اط  دورات ندرابي  لليعليات راا  األ .7

 

 المصادر
 :العربية أوال: المصادر

(. إاجابيات األلعاب اإللكتروني  التي اياربها أطفا  الفن  العيرا  7276إبراهيا، نداء بليا إبراهيا  .7

( بموات وبلبيانها طن وجه  نظر األطهات وطعليات راا  األطفا ، ربال  طاجستير  ير 6 – 3 

 ، كلي  العلوم التربوا ، عيان: األردن.طميورة، جاطع  الير  األوبط

(. الدور التربوي لراا  األطفا  في  رس  يا اليواطم  في ظل 7271التيييي، راند رطاان حسين   .7

نحداات العصر، اليؤنير التربوي ليركز البحوخ والدرابات التربوا  بعموان راا  األطفا  الوا ع 

 بغداد.، العرا : 7271/ 7/4واليسؤولي  اوم االثمين 

(. فاعلي  األلعاب التعلييي  اإللكتروني  على التحصيل الدرابي وبااء 7272الحربي، عبيد طزعل عبيد  .3

أثر التعلا في الرااضيات، ربال  دكتورا   ير طميور ، جاطع  أم الارا كلي  التربي ، الييلك  العربي  

 السعودا : طك  اليكرط .
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