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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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تأريخ التقديم2021/1/22 :



تأريخ القبول2021/2/28 :

المستخلص:
للألعا

هدفت الدراسة الحالية إِلى التعرف على مدى ممارسة تالميذ المرحلة االبتدائيَّة
ِ
اإللكترونيَّة ,كون الأافطلا

هم نواة المجتمع وحجر الساس الذي يبنى عليه

المستقب  ,كذلك هدفت إِلى التعرف على العالقة بين الألعا

ِ
اإللكترونيَّة والتحصي

الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائيَّة ,واللروق في هذه العالقة وفقاً لمتغير الجنس (ذكور
– إناث ) ,وقد تكونت عينة البحث من ( )100تلميذ و( )100تلميذة ,اختيروا بصورة

عشوائية من أربع مدارس اختيرت بصورة قصدية بواقع مدرستين للبنين ومدرستين للبنات,
استعملت الباحثة المقياس المعد من (سبتي  )2013 ,لقياس مدى ممارسة الأافطلا

للألعا

ِ
اإللكترونيَّة ,وقامت الباحثة باستخراج الخصائص السايكومترية للمقياس ليصير

جاه اًز للتافطبيق في البيئة العراقية ,واعتمدت الباحثة على معدالت درجات امتحانات نصف
السنة لقياس التحصي الدراسي للتالميذ  ,وأأظهرت النتائج :

 -1ممارسة أفراد العينة للألعا

ِ
اإللكترونيَّة بصورة كبيرة .

 -2وجود عالقة تأثيرية متبادلة بين ممارسة التلميذ للألعا

الدراسي .

ِ
اإللكترونيَّة ودرجة تحصيله

 -3وجود فروق دالة إحصائياً وفقاً لمتغير الجنس (ذكور -إناث) ولصالح الذكور .
الكلمات المفتاحية :أألعا

الليديو ,التحصي الدراسي ,تالميذ المرحلة االبتدائيَّة.

 مدرس مساعد/المديرية العامة لتربيَّة نينوى/وزارة التربيَّة/جمهوريَّة العراق.
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األلع ب اإللكرتونية وعالقته ب لتحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية دراسة ميدانية يف تربية نينوى
عبري حممد حسني

مشكلة البحث :

اجتماعيا
اقتصاديا و
ثقافيا و
إِ َّن للتافطور التكنولوجي المتسارع ًا
ً
ً
أثر على المجتمعات ً
منيا ,عبر تقنيات المعلومات واالتصاالت التي سمحت بانسيا الأفكار والمعلومات بين
وأ ً
مستعملي تلك التقنياتِ ,م َّما يحتم على ك بلد حماية أفراده ومؤسساته ومقدراته وحضارته
من آثار هذا االنلتاح .
وتعد الألعا

ِ
اإللكترونيَّة من أقوى وأوضح المؤثرات على سلوك وعادات المجتمع

فعملية التنشئة االجتماعية تواجه سلسلة من المؤثرات الممنهجة والمبرمجة والمخافطافط لها,

لكي تصير مؤثرة في تشكي القيم وتكوين الهويات الثقافية والحضارية للمجتمعات خاصة
في البلدان النامية ,بد ًءا من العادات والممارسات والسلوك إِلى سلم القيم ونمافط الحياة .
تلقائيا
وفي ظ هذه التغيرات التكنولوجية والمعلوماتية يجد الفراد أنلسهم يتعاملون
ً

مع هذا الكم الهائ من المعلومات ,ويعد الأافطلا من أكثر الشرائح االجتماعية حساسية؛

إِذ تنمو هذه الشريحة في محيافط تقني ثقافي جديد ينافس اآلباء والمربين في التربية والتعليم

وتشكي الهوية واالنتماء؛ لذا صارت هذه اللئة مستهدفة كونهم الكثر تأث اًر بما ينتجه
الغر من أألعا ِإلكترونية تؤثر على نمو الافطل عقلياً وانلعالياً وبدنياً .
وقد نجحت صناعة الألعا

من السه عليهم اللع

ِ
اإللكترونيَّة في جذ

المستهلكين الأافطلا فقد صار

على مختلف أأجهزة الحاسو والهواتف النقالة حتى وِان كان ليس

لديه معرفة بها ,وأخذ يقضي ساعات افطوا معزوال يمارس مختلف الألعا
ولكون أ َّن اللع

الألعا

هو الصلة المميزة للأافطلا

فهم أكثر فئة تأث اًر وانجذاباً لهذه

حتى صاروا أسارى للعالم االفتراضي الذي يتيح لهم فع

محاسبة ,ب وتكافئهم بمنحهم هدايا افتراضية وألقا

دون رقي

.

ما يريدون دون

مميزة كلما استافطاعوا قت أأو ضر

أكبر عدد من الشخاص في اللعبة؛ ليبتعدوا بذلك عن فافطرتهم في ممارسة اللع

من ركض وقلز واكتشاف للبيئة ,وانتزعت من قلوبهم ح

البدني

التعلم ولم تعد المنافسة في

النجاح والتحصي الدراسي تعنيهم بقدر ما يعنيهم االنتصار في اللعبة ِ
اإللكترونيَّة ,حتى
أحاديثهم في المدرسة صارت تدور حو هذه الألعا ؛ إِذ لوحظ ِم َّما ال يخلى على أحد
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التدني الواضح في التحصي الدراسي على كافة المستويات والمراح والسيَّما في المرحلة

انجذابا وممارسة لهذه الألعا
االبتدائيَّة؛ لأَّنهم الشريحة الكثر
ً
تلقائيا ِإلى
فإذا ما أردنا معالجة هذه الظاهرة علينا البدء بالأافطلا فهم سينتقلون
ً
الثانويات ومن ثم إِلى الجامعات ليصيروا رجا الغد وبناة المستقب .
.

أ َّ
همية البحث :

شهد العالم والدة اجيا عديدة من أألعا

الليديو نتيجة للافطلرة المعلوماتية التي

احتلت حياتنا بك تلاصيلها وأثرت بشك واضح على ملهوم اللع
كان لع

عند الأافطلا  ,فبينما

الأافطلا مرتبافط بتعالي صيحاتهم وضحكاتهم الجماعية في منافطقة مكشوفة ,

وحيدا امام شاشة الحاسو
صار من المألوف االن مشاهدة الافطل يجلس في يوم عافطلته
ً

أأو الهاتف النقا متلاعال مع أألعابه الملضلة لساعات افطوا دون حراك
إِذ صارت هذه الألعا

تجذ

()1

.

الأافطلا بالرسوم والألوان والخيا والمغامرة ,لتصير الشغ

الشاغ لأافطلا اليوم فقد استحوذت على عقولهم واهتماماتهم وصارت جزًءا من غرفة الافطل
وعالمه ,ب صار اآلباء يصافطحبونها معهم أينما ذهبوا ليزيدوا الأافطلا إِدمانا على ممارستها (. )2
هذه الحواسي

جعلت الأافطلا أسرى للخيا وحرمتهم من اكتسا

المهارات الرئيسة
()3

بعيدا عن الرقابة .
للتعلم وقلصت من قواهم ودفعتهم للوجود في أماكن خافطرة ً
اللعبة ِ
اإللكترونيَّة ليست بريئة فهي تلرض على الالع تقمص شخصية معينة في
واقع من الحر

اللكرية أأو العسكرية أأو الثقافية؛ ِإذ تكمن الخافطورة في إِمكانية تقري

( )1الشحروري  ,مها حسني ( , )2007أثر اللعا

اإللكترونية على العمليات المعرفية والذكاء

االنلعالي لدى أافطلا مرحلة الافطلولة المتوسافطة في الردن  ,جامعة عمان العربية للدراسات العليا ,

أافطروحة دكتوراه غير منشورة ص. 1

( )2ابراهيم  ,نداء سليم ( , )2016ايجابيات اللعا

اإللكترونية التي يمارسها أافطلا اللئة العمرية (-3

 )6سنوات وسلبياتها من وجهة نظر المهات ومعلمات رياض الافطلا  ,جامعة الشرق الوسافط  ,رسالة
ماجستير غير منشورة ص. 3

( )3قويدر ,مريم ( , )2012أثر اللعا

اإللكترونية على السلوكيات لدى الافطلا دراسة وصلية تحليلية

على عينة من الافطلا المتمدرسين بالجزائر  ,جامعة الجزائر  ,رسالة ماجستير غير منشورة ص. 6
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بين الواقع والخيا ؛ ِإذ يحاو تافطبيق مضامين هذه الألعا

الالع
ِم َّما يعني تنميافط السلوك على النحو الذي يريده صانعوا هذه الألعا

في حياته اليومية,

()1

.

فلي دراسة ميدانية أجرتها (نورة السعد  )2005 ,تابعت فيها مجموعة منوعة من

الألعا

ِ
توصلت من خاللها إِلى أ َّن هذه الألعا
اإللكترونيَّة,
َّ

والسيَّما العنيلة منها تؤدي

إِلى تراكم المشاعر والأفكار العدو َّ
انية والتناقض في السلوك االجتماعي وآثار سلبية على
صحة الأافطلا كالسمنة الملرافطة ,الفتة ِإلى ضرورة اتخاذ موقف منها(.)2

إِذ أأظهرت الدراسات أ َّن الأافطلا من عمر ( )12-6سنة يحبون ويلضلون أألعا

العنف على أألعا

الالعنف

()3

.

وفي دراسة أخرى قام بها الباحثان ( ittny Cerankosky & Boberi Weis

 ),2010تم اختيار مجموعة من التالميذ ال يملكون أأجهزة أألعا
بشك عشوائي حس

الشرافطين اآلتيين :

 -مجموعة تالميذ حصلوا على أأجهزة الألعا

فيديو وتم توزيعهم

ِ
اإللكترونيَّة على اللور .

 -مجموعة تالميذ لم يحصلوا على الأجهزة ِإ َّال بعد أشهر في وقت الحق بعد االنتهاء من

الدراسة .

تتبع الباحثان مستوى أداء الافطال

في المدرسة ووجدوا أ َّن التالميذ الذين حصلوا

على الأجهزة قضوا أق وقت في إِنجاز الواج

المنزلي ,وانخلضت درجاتهم في اختبار

القراءة والكتابة بعد ذلك بأربعة شهور كما أفاد معلموهم بوجود مشكالت مدرسية لدى

( )1مرجع سابق ص. 15

( )2الصوالحة,علي سليمان ( , )2016عالقة اللعا

اإللكترونية العنيلة بالسلوك العدواني والسلوك

االجتماعي لدى أافطلا الروضة  ,مجلة جامعة القدس الملتوحة للبحاث والدراسات التربوية والنلسية ,

مجلد  , 4العدد  , 16دار المنظومة ص. 181
)3(Nobriko , I (2007) , Effects of Video Games on Childrens Agressive Behavior
and Pro-social Behavior , Situated Play , Proceeding of DIGRA Conference . p23

614

آب (2022/8/18م) 1444/هـ

ملحق العدد ()1/89

هؤالء التالميذ ,وأَّنهم قضوا أأق من  %30من الوقت في القراءة وأأق من  %34من
الوقت في الكتابة وأداء الواجبات

()1

.

كما يحذر الباحثون من مخاافطر االنلجار المعرفي على الافطل ؛ لأَّنه يؤمن بشك

علوي بك ما يعرض عليه
ولع من أسبا

()2

انجذا

.

 -1التحدي :إِذ يكون لالع

الأافطلا للألعا

ِ
اإللكترونيَّة هي:

هدف ال يتصف بالسهولة أأو بالصعوبة البالغة حتى

يستافطيع أن يص اليها .

 -2الخيال  :فاللعبة عادة تتسم بالخيا والمتعة والتسلية .
 -3الفضولِ :إذ يتم شحذ فضو الالع

صوتية ومرئية .

 -4التحكم  :لالع

عن افطريق رد الصدى الذي يأخذ شك مؤثرات

القدرة التامة على التحكم في ك تلاصي وعناصر اللعبة بما يدعم

خافطوات إِنجازها والوصو إِلى الغاية أأو الهدف ليحص على تقدير لمستوى أدائه ثم يتم
دعوته لبدء اللعبة من جديد

()3

.

بويا يسهم في نمو الشخصية والصحة النلسية للأافطلا  ,فهو
إِذ يعد اللع وسيافطًا تر ً
وسيلة لتعلم الكثير من الملاهيم العلمية والرياضية واللغوية والدينية(. )4

)1(Hope , M & Vandewater , E (2007) , Relation of Adolescent Video Game
Play to Time Spent in Other Activities , Arch Pediatr Adolesc Med , 161(7):684689 .
)2(Lovely , D . et . al . (1990) , Computer Aided My Electric Tranning System
for Young Upper Limb Anputees , Journal of Micro Computer , Applicatians
Vol . B . PP 245 – 259 .
( )3نمرود  ,بشير ( , )2008العا الليديو وأثرها في الحد من ممارسة النشاافط البدني الرياضي
الجماعي الترفيهي عند المراهقين المتمدرسين ذكو ار ( )16-12دراسة حالة  ,جامعة الجزائر  ,رسالة

ماجستير غير منشورة  .ص. 75

( )4القاسم ,عبدالرزاق ( , )2011العالقة بين ممارسة اللعا

المام محمد بن سعود  ,الجزء الو  ,الافطبعة الولى  .ص. 3
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ويرتبافط ملهوم اللع

بالنشاافط البدني والحركي إِ َّال أ َّن هذا الملهوم سرعان ما تغير

نتيجة التافطور التكنولوجي وظهور الألعا

التعليم ِإلى الترفيه بالدرجة الولى(.)1

ِ
اإللكترونيَّة التي انحرفت بمعنى اللع

هذا التغير في الهدف الأساسي من اللع

التحصي الدراسي للتالميذ .

من

أثر بصورة مباشرة وواضحة على

ذكاء وأأق انصياعاً وافطاعة للكبار ,جع من عملية
إَِّننا نقر أن أأافطلا اليوم أكثر
ً
تعليمهم صيرورة معقدة تسهم في إحداثها الكثير من العناصر المشتركة(. )2
ئيسا يمكن من خالله تقييم العملية التعليمية
ِإذ يعد التحصي الدراسي مح ًكا ر ً
والتربوية ,فهو الوسيلة الوحيدة التي تجسد ما وص إليه المتعلم من معلومات ومهارات
فضال عن تحديد مستقبلهم في الحياة
وقيم واتجاهات وميو ,
ً
وهو أداة لقياس الجدارة وملتاح تلتح بواسافطته أبوا

المجتمع بما توفره مخرجات التعليم بأنواعها(. )4

()3

.

التدرج العلمي الذي قاده أبناء

فغاية اللرد أن يحقق لنلسه مستوى عا من العلم والمعرفة في جميع مراح حياته
المتدرجة والمتسلسلة منذ الافطلولة وحتى المراح المتقدمة من عمره

( )1هما  ,فاافطمة ( , ) 2012اللعا

()5

.

اإللكترونية عبر الوسائافط اإلعالمية الجديدة وتأثيرها في الافطل

الجزائري  ,دراسة ميدانية على عينة من أافطلا ابتدائيات مدينة باتنة  ,جامعة الحاج لخضر ,رسالة

ماجستير غير منشورة  .ص. 114

( )2عافطايا  ,نهى ( , )2009الميو المهنية وعالقتها بمتغيري التحصي الدراسي ومستوى الافطموح ,
جامعة دمشق  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .ص. 138

( )3الحامد  ,محمد بن معج

( , )1996التحصي الدراسي  ,دراسته ونظرياته  ,دوافعه  ,العوام

المؤثرة فيه  ,الرياض  ,دار الصولتية للتربية ص. 19

( )4الجاللي  ,مصافطلى لمعان ( , )2011التحصي الدراسي  ,دار المسيرة للنشر والتوزيع والافطباعة .
ص30

( )5غري
ص.23

 ,رمزية ( , )1985التقييم والقياس النلسي التربوي  ,مكتبة النجلو مصرية  ,القاهرة .
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وال يقتصر هدف التحصي الدراسي على معرفة المستوى التعليمي للتلميذ فقافط,

وِاَّنما يمتد إِلى محاولة رسم صورة نلسية للقدرات العقلية والمعرفية في مختلف المواد

الدراسية(.)1

ويتَّضح ِم َّما سبق أ َّن هناك العديد من العوام التي تؤثر على مستوى التحصي

الدراسي منها ما يتعلق بالتلميذ نلسه وما يملكه من قدرات عقلية وبدنية ونلسية ومنها ما

يتعلق بالمجتمع والبيئة المدرسية ,فِإذا ما ترك هذا التلميذ دون مراقبة وعناية يتجو في

العالم ِ
اإللكتروني يضيع وقته ويستهلك عقله وحواسه وصحته نكون بذلك قد أضعنا
المستقب فالأافطلا وما يملكون من افطاقات وِامكانيات هم ثروتنا وحجر الأساس لبناء
المجتمع يج

احتضانها والمحافظة عليها ,لتأتي من هنا أهمية هذا البحث في معرفة

مدى تأثير الألعا

ِ
اإللكترونيَّة على التحصي الدراسي للتالميذ ؟

أهداف البحث :

 -1التعرف على مدى ممارسة تالميذ المرحلة االبتدائيَّة للألعا
 -2التعرف على العالقة بين الألعا

ِ
اإللكترونيَّة .

ِ
اإللكترونيَّة والتحصي الدراسي لدى تالميذ المرحلة

االبتدائيَّة في مركز محافظة نينوى .

 -3التعرف على اللروق في العالقة بين الألعا

ِ
اإللكترونيَّة والتحصي الدراسي وفقا

لمتغير الجنس (ذكور  ,أناث) .

حدود البحث :

يقتصر البحث الحالي على تالميذ الصف السادس االبتدائي في المدارس االبتدائيَّة
الحكومية ضمن مركز محافظة نينوى للعام الدراسي (. )2020 / 2019

تحديد المصافطلحات :
 -الألعا

ِ
اإللكترونيَّة  Electronic Gamesعرفه ك من :

 -1الشحروري : 2008 ,

( )1الشحروري  ,مها حسني ( , )2008اللعا
المسيرة  ,عمان ص. 31

اإللكترونية في عصر العولمة مالها وما عليها  ,دار
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الليديو) أأو على شاشة الحاسو

وهي الألعا التي تعرض على شاشة التللاز (أألعا
(أألعا الحاسو ) ,الَّتي تزود اللرد بالمتعة من خال تحد استعما اليد مع العين (التآزر
تافطوير البرامج

البصري  /الحركي ) أأو تحد اإلمكانيات العقلية ,وهذا يكون من خال

ِ
اإللكترونيَّة(. )1

 -2سميحة : 2017 ,
هو نوع من أألعا

على الحاس

الليديو إِ َّال أَّنه يتميز عن باقي الألعا

الخرى باعتماده

فضال عن ذلك يمكن ممارستها عن افطريق الشبكات من
في ممارسته,
ً

خال ربافط الحاسبات ببعضها البعض وهو ما يسمى بالشبكة ,وتتميز أألعا

الكمبيوتر

بستة عناصر عندما تشترك مع بعضها البعض فتصبح أكثر جاذبية وهي :القواعد ,

الأهداف والغايات ,التلاع  ,النتائج ورجع الصدى  ,التمثي والمحاكاة

()2

.

 -3ايسبوسيتو : 2005 ,

هي لعبة ت َّ
ؤدى بواسافطة جهاز سمعي بصري وتكون هذه اللعبة مبنية على قصة .
تعرف الباحثة الألعا

ِ
اإللكترونيَّة ب أَّنها :نشاافط منظم على هيئة ِإلكترونية تعرض

على شاشة تللزيون أأو حاسو أأو جهاز نقا  ,يمكن لالع
فيها لتحقيق هدف ما والوصو إِلى نتائج معززة .
التعريف اإلجرائي للألعا

التحكم بمجريات الحداث

ِ
اإللكترونيَّة  :هو الدرجة التي يحص عليها المستجي

(التلميذ أأو التلميذة) على فقرات مقياس الألعا

ِ
اإللكترونيَّة .

 التحصي الدراسي : Academic Achievement -1بن يوسف : 2008 ,

( )1سميحة  ,برتيمة ( , )2017اللعا

اإللكترونية والعنف المدرسي  ,دراسة ميدانية على عينة من

تالميذ متوسافطة الشهيد عروك قويدر  ,جامعة محمد خيضر  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .ص. 20

( )2بن يوسف  ,اما ( , )2008العالقة بين أستراتيجات التعلم والدافعية للتعلم وأثرهما على التحصي
الدراسي  ,جامعة الجزائر  ,رسالة ماجستير غير منشورة  .ص. 68
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هو مستوى اكتسا التلميذ للحقائق والملاهيم والمعلومات المنظمة في وحدة
بناء الكائن الحي عند مستويات االستذكار واللهم التافطبيقي ,الَّذي يقدر بالدرجات التي

يحص عليها التلميذ في االختبار التحصيلي المعد لهذا الغرض

()1

.

 -2جرجس : 2005 ,

هو مجموعة المعلومات والمعافطيات الدراسية والمهارات والكلايات التي يكتسبها

التلميذ من خال عملية التعلم وما يحصله من مكتسبات علمية  ,وتتحدد أهمية هذا
التحصي ومقدار الكمية التي حصلها التلميذ من خال االمتحانات واالختبارات الخافطية

والشلوية التي يخضع لها زمن عالمات التقييم المستمر والنهائي التي تؤكد مستوى
امتالكه لهذا التحصي الدراسي

()2

 -3اللقاني والجم : 2003 ,
وهو مدى استيعا

الافطال

.
لما قاموا به من خبرات معينة من خال المقررات الدراسية

 ,ويقاس بالدرجة التي يحص عليها الافطال في االختبارات التحصيلية المعدة لها(. )3
تعرف الباحثة التحصي

الدراسي ب أَّنه :مقدار ما اكتسبه الافطال

ومعلومات تتمث بالدرجة التي يحص عليها الافطال

في امتحان مقنن .

من خبرات

أ َّما التعريف اإلجرائي للتحصي الدراسي :هو الدرجة التي حص عليها الافطال

امتحانات نصف السنة للعام الدراسي . 2020 – 2019

في

)1(Esposito , N (2005) , Ashort and Simple Definition of What Avideo Game Is
,University of Technology of Compiegne , UMR CNRS 6599 , Centre De
Recher Ches , BP 20.529 .
( )2جرجس  ,ميشا ( , )2005معجم مصافطلحات التربية والتعليم  ,دار النهضة للافطباعة  ,بيروت .
ص. 149

( )3اللقاني  ,أحمد والجم  ,علي ( , )2003معجم المصافطلحات التربوية المعرفة في المناهج وافطرق
التدريس  ,عالم الكت

 ,القاهرة  .ص.11
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ِ
اإلافطار النظري :
النظريات الملسرة للع
يعد اللع

:

ضرورة من ضرورات الحياة عند الأافطلا

حاجاته من التسلية والتعليم والمتعة وح

كالك

والنوم ,فهو يلبي

االستافطالع وتلريغ الافطاقة الزائدة

()1

.

 -1نظرية التحلي النلسي :

وضع فرويد أسس هذه النظرية؛ إِذ أع َّد أ َّن القوى البيولوجية هي التي تحدد وتشك
مستقب ِ
اإلنسان؛ ِإذ يولد الافطل مزود بمجموعة من الدوافع الغريزية الالشعورية تقوم
بتحريك السلوك وتوجيهه ,والسلوك اإلنساني يمي ِإلى السعي وراء الخبرات الباعثة على
السرور واللذة والمتعة ويتجن

ك ما يؤلمه؛ لذا فِإ َّن الافطل يمي إِلى خلق عالم من الوهم

والخيا يمارس فيه خبراته التي تبعث على السرور والمتعة واللذة دون خوف من تدخ
اآلخرين إلفساد متعته وسروره ,ومن أبرز مبادئ اللع التي أ َّكدت عليها نظرية التحلي
النلسي :
 هناك عالقة وثيقة بين ممارسة اللع -يعد اللع

 -يساعد اللع

أبرز وسيلة يعبر فيها الافطل عن رغباته ومشاعره .

على تخليف التوتر النلسي للافطل وح مشكالته .

 -من خال اللع

يمكن فهم وتلسير نلسية الافطل .

 يلجأ الافطل إِلى اللع -يعد اللع

والنشاافط الخيالي اإليهامي للافطل .

كافطريقة يهر فيها من الواقع ِإلى عالم الخيا الحر .

أداة للتواص بين الافطل والمحيافطين به

()2

 -2نظرية ديناميكية الافطلولة :

( )1القاسم ,عبدالرزاق ( , )2011العالقة بين ممارسة اللعا
المام محمد بن سعود  ,الجزء الو  ,الافطبعة الولى  .ص.5

( )2الحيلة  ,محمد محمود ( , )2013اللعا
السابعة  ,دار المسيرة  ,عمان  .ص.70

.

اللكترونية والسلوك العدواني  ,جامعة

التربوية وتقنيات انتاجها سيكولوجيا وعلميا  ,الافطبعة
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يرى (بيوتنديجك) واضع هذه النظرية أ َّن الأافطلا ال يلعبون لأَّنهم مجرد أأافطلا ,
ال يرجع إِلى وظيلة واحدة  ,والأافطلا يندفعون إِلى اللع

وال يتوجهون إِلى أي

نشاافط آخر؛ لأَّنهم في مرحلة الافطلولة يكونون محكومين بخصائص معينة تتميز بها
ميكانزماتهم النلسية ,وقد أوضح (بيوتنديجك) أ َّن هناك خصائص وديناميات لمرحلة

الافطلولة وهي :

 نقص في التوافق الحسي الحركي أأو العقلي . -االندفاع االنلعالي .

 الحاجة ِإلى التلاهم من خال المشاركة الوجدانية . -التردد بين الخج من ناحية واحترام الشياء من ناحية أخرى مما يجع الأافطلا

يشعرون بشيء من القلق أأو التردد بين ِ
اإلقدام على اللع
 -3نظرية بياجيه في اللع

:

حدد ( بياجيه) ستة مراح لميالد اللع
الافطل )  ,فهو ي أعد أن اللع
وهذه المراح هي :

أو ِ
اإلحجام عنه

()1

.

عند الأافطلا في كتابه (تكوين الرمز عند

جزء من فعالية الافطل الكلية وعلى صلة بتافطور ونمو عقله ,

 -مرحلة التكيف مع االنعكاسات الحسية ,كانعكاس حركة اللم أثناء الرضاعة وغير وقت

الرضاعة .

 -مرحلة استيعا

في الشهر الثالث يقوم بتكرار

مثال الافطل
االنعكاسات الحسيةً ,

الصوات بصورة متناسقة بهدف الحصو على اللذة .
 -مرحلة يتافطور فيها الافطل بلارق بسيافط بين اللع

الافطل لمجرد اللذة الوظيلية وِاَّنما؛ لأَّنه مسب
 -يظهر اللع

الثانوية .

واالستيعا

لهذه اللذة .

العقلي ,إِذ ال يلع

بصورة أوضح في هذه المرحلة ,فهي مرحلة الربافط بين المخافطافطات

 -مرحلة االنتقا من المراح السابقة إِلى اللع

( )1صوالحة  ,محمد احمد ( , )2014علم نلس اللع
ص.22
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 -مرحلة اللع

الرمزي؛ ِإذ ينلص فيها الافطل عن الألعا

نتيجة لتافطور التمثي

()1

التك اررية ِإلى شيء من الرمز

.

النظريات الملسرة للتحصي الدراسي :

 -1االتجاه الوراثي  :يلترض هذه االتجاه أ َّن القدرات العقلية لللرد تتحدد بالعوام الوراثية

أكثر مما تتحدد بالعوام البيئية ,وتعد دراسة (هارندون  )1954 ,من أ َّو الدراسات التي
أثبتت أ َّن أثر الوراثة في تحديد مستوى الذكاء يمتد من ِ %50إلى  , %75وأعتمد

أصحا

هذا االتجاه في إِثبات صحة آرائهم على دراسة العالقات القائمة بين التوائم

المتناظرة وغير المتناظرة

()2

.

َّز
عنصر ممي ًا
ًا
 -2االتجاه اللسيولوجي  :يركز هذا االتجاه على الجان البيولوجي بوصله
مثال يؤثر بصورة مباشرة على
في عملية التحصي الدراسي ,فزيادة أأو نقصان الهورمونات ً
تحصي اللرد  ,ويعد هذا االتجاه أ َّن الأذكياء ذوي القدرة اللائقة على التحصي والتلوق
لديهم نشاافط نخاعي أدريناليني أكثر من ذوي التحصي العادي أأو المنخلض(.)3

 -3االتجاه البيئي  :يرى أصحا

هذا االتجاه أ َّن للبيئة آثار تعليمية وتربوية سلبية

أأو إيجابية على اللرد ,ويقوم على أساس أن التلوق في التحصي الدراسي يتأثر بالبيئة
أكثر من الوراثة ,أي بمعنى ِإ َّن العوام الوراثية هي مجرد عوام مساعدة ,والبيئة هي

الساس في جع اللرد متلوقًا أ َّوًال ,ويعني بالبيئة ك ما يحيافط اللرد من ثقافة وتراث ونوع
السكان والمظاهر االجتماعية واالقتصادية والحياتية العامة(. )4

( )1فالق  ,احمد ( , )2009الافطل الجزائري والعا
الجزائر  ,اافطروحة دكتوراه  ,غير منشورة  .ص.8

الليديو  ,دراسة في القيم والمتغيرات  ,جامعة

( )2حمدان  ,محمد زيدان ( , ) 1981الوسائ التعليمية مبادئها وتافطبيقاتها  ,الافطبعة الولى  ,مؤسسة
الرسالة بيروت  .ص.360

( )3صالح  ,مدحت ( , ) 1990الصحة النلسية والتلوق الدراسي  ,الافطبعة الولى  ,دار النهضة ,
القاهرة  .ص.109

( )4مرجع سابق  .ص.362
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 -4االتجاه التكاملي :يجمع هذا االتجاه بين اللرضيات السابقة ويرى أ َّن التلوق في
التحصي الدراسي أأو عدمه هو نتيجة ما يرثه اللرد من قدرات عقلية عامة وعمليات
فسيولوجية ومؤثرات بيئية أسرَّية ومدرسية مجتمعة ,ويعد هذا االتجاه هو الكثر قبوًال؛

لأَّنه يأخذ بك العوام التي لها عالقة مباشرة أأو غير مباشرة بالتحصي الدراسي ,ويقر

بوجود الداف َّ
فضال عن الظروف البيئية المتاحة
عية واللروق اللردية
ً
الدراسات السابقة للألعا ِ
اإللكترونيَّة :

()1

.

 -الدراسات العراقية :

 -1دراسة (حسن )2013 ,
ظاهرة انتشار الألعا

ِ
اإللكترونيَّة في مدينة الموص وتأثيراتها على اللرد .

هدفت الدراسة إِلى التعرف على تأثيرات الألعا

ِ
اإللكترونيَّة اإليجابية والسلبية على اللرد

مقياسا أعد لهذا
ومدى انتشارها في المجتمع الموصلي ,وتحقيقًا لهذا الهدف استعملت الباحثة
ً
فضال عن إِجراء المقابالت مع أفراد العينة البالغ عددهم ( ) 120فرد من أولياء المور,
الغرض ً
وبعد تحلي البيانات بالوسائ المناسبة أأظهرت النتائج انتشار ممارسة الألعا

ِ
اإللكترونيَّة بشك

عام في المجتمع الموصلي ,وتزداد نسبة ممارسته بين الذكور أكثر من ِ
اإلناث ,ولمختلف

العمار(. )2

 -الدراسات العربية :

 -1دراسة (القاسم )2011 ,
العالقة بين ممارسة الألعا

ِ
اإللكترونيَّة والسلوك العدواني لدى افطال

الرياض .

هدفت الدراسة إِلى كشف العالقة بين ممارسة الألعا

المرحلة الثانوية بمدينة

ِ
اإللكترونيَّة ,والسلوك العدواني

فضال عن استعما
بمدينة الرياض ,قام الباحث باستعما استبانة من إِعداده
ً
َّ
السعودية ,افطبقت المقاييس على عينة مقدارها
للسلوك العدواني مترجم ومقنن على البيئة
مقياس

( )1الوافي  ,أحمد ( , ) 1959عوام التربية  ,الافطبعة الولى  ,مكتبة النجلو مصرية  ,مصر .
ص.110

( )2حسن  ,مرح مؤيد ( , ) 2013ظاهرة أنتشار اللعا
اللرد  ,مجلة إضاءات موصلية ,العدد  . 75ص.13
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( )513افطال

في المرحلة الثانوية ,وباستعما الوسائ اإلحصائية المناسبة أأظهرت النتائج

وجود عالقة ارتباافطية موجبة بين ممارسة الألعا

المدارس الأ َّ
هلية أكثر عدائية من افطال

ِ
اإللكترونيَّة والسلوك العدواني ,وافطال

المدارس الحكومية نتيجة لممارسة الألعا

ِ
اإللكترونيَّة(. )1

 الدراسات الأ َّجنبية:

 -1دراسة اليسون ()Alison ,etal. 2013
ه تتنبأ الألعا

التللزيونية و ِ
اإللكترونيَّة بالتكيف النلسي واالجتماعي للأافطلا ؟

دراسة افطولية أللية في المملكة المتحدة .

هدفت الدراسة إِلى معرفة تأثير الوقت المستعم في ممارسة الألعا

ِ
اإللكترونيَّة

على التغير في التكيف النلسي واالجتماعي للأافطلا  ,افطبقت الدراسة على عينة من

للأافطلا بلغ عددهم ( )11014تتراوح اعمارهم بين ( )7-5سنوات؛ ِإذ أجابت أمهات
هؤالء الأافطلا على استبيانات اعدت خصيصا لتحقيق هدف الدراسة ,وقد ابلغت العديد

من أ َّمهات هؤالء الأافطلا عن مشاك في السلوك والعاافطلة ومشاك في العالقات السرية
وفرافط النشاافط وعدم االنتباه ,وقد أأظهرت النتائج أن ممارسة الألعا

ِ
اإللكترونيَّة لمدة 3

يوميا في سن ( )7-5يؤدي إِلى زيادة المشاك السلوكية بنسبة من
ساعات أأو أكثر
ً
( )0,24 – 0,13مقارنة مع الذين يمارسون الألعا ِ
يوميا,
اإللكترونيَّة لمدة ساعة واحدة ً
أَّنه ال يوجد اختالف بين الجنسين في تأثير مدة ممارسة الألعا

ِ
اإللكترونيَّة عليهم

()2

.

 -2دراسة لوبرينزي ):)Loprinzi, etal. 2013
االلتزام بتوجيهات استعما أألعا

اإلعالم ِ
الليديو النشافطة ووسائ ِ
اإللكترونيَّة لدى

أأافطلا الرياض وتأثيرها على الجنس والمستوى التعليمي للوالدين .
( )1مرجع سابق  .ص.3

)2(Alison , etal (2013) , Do Television and Electronic Games Predict Childrens

Psychosocial Adjustment ? Longitudinal Research Using The UK Millennium
Cohort Stady , Medical Research Council CSO Social and Public Health
Sciences Unit , University of Glasgow , UK . p10
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هدفت الدراسة ِإلى الكشف عن مدى التزام أأافطلا الرياض بتعليمات استعما أألعا

الليديو في الواليات المتحدة المريكية ,وما ِإذا كانت هناك فروق احصائية تتعلق بالجنس
والمستوى التعليمي للوالدين ,وقد اشترك بالدراسة ( )164والد ووالدة من خال شبكة ِ
اإلنترنيت

لتقدير أثر هذه الألعا

على سلوك الخمو لدى أأافطلالهم خال السبوع  ,وأأظهرت النتائج أ َّن

 %50من عينة الأافطلا قد تجاوبت مع توجيهات استعما أألعا الليديو النشافط و %90منهم

اإلعالم ِ
تجاو مع توجيهات وسائ ِ
اإللكترونيَّة ,وغالبية الأافطلا الذين التزموا بتوجيهات أألعا

اإلعالم ِ
الليديو وتوجيهات وسائ ِ
اإللكترونيَّة كانوا ينتمون ِإلى عوائ ذات مستوى تعليمي

مرتلع(. )1

الدراسات السابقة للتحصي الدراسي :
 -الدراسات العربية :

 -1دراسة (الحموي )2010 ,
التحصي الدراسي وعالقته بملهوم الذات .

هدفت الدراسة إِلى التعرف على العالقة بين التحصي الدراسي وملهوم الذات لدى
تالميذ الصف الخامس في التعليم االساسي في محافظة دمشق ,واستقصاء أثر الجنس
في هذه العالقة اختيرت عينة مكونة من ( ) 180تلميذ وتلميذة؛ ِإذ تمت المقارنة بين

درجات تالميذ العينة في أدائهم على مقياس ملهوم الذات وعالقته بمتغيري التحصي

الدراسي والجنس ,وأأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إِحصائية بين متوسافطات

درجات أفراد العينة في أدائهم على مقياس ملهوم الذات ودرجاتهم التحصيلية ,وعدم وجود
تبعا لمتغير الجنس
فروق ذات داللة ِإحصائية ً
 -2دراسة (بوخاللة )2015,

()2

.

الصالبة النلسية وعالقتها بالتحصي الدراسي .

)1(loprinzi , P . et . al . (2013 ) , Adherence to Active Play and Electronic Media
Guidelines in Pre School Children Gender and Parental Education Consideration
, Materrnal and Child Health Journal , 17 (1) , 56-61 .
( )2الحموي  ,منى ( , )2010التحصي الدراسي وعالقته بملهوم الذات  ,مجلة جامعة دمشق  ,المجلد

 . 26ص.14
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هدفت الدراسة ِإلى الكشف عن العالقة بين الصالبة النلسية من خال (البعاد ,
والدرجة الكلية) والتحصي الدراسي ,أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )342افطال

وافطالبة في مدارس مدينة تقرت ,وبعد تحلي البيانات أأظهرت النتائج وجود عالقة دالة

إِ
حصائيا بين الصالبة النلسية و(البعاد  ,والدرجة الكلية) والتحصي الدراسي
ً
 -الدراسات الأجنبية :

()1

.

 -1دراسة ماينا (:)Maina , 2010

تأثير النزاعات السرية على الداء الكاديمي والعالقات الشخصية بين التالميذ في

المرحلة االبتدائيَّة العامة في بلدية ناكورو .

هدفت الدراسة إِلى التعرف على أثر النزاعات السرية على الداء الكاديمي

والعالقات الشخصية بين التالميذ في هذه البلدة ,أجريت الدراسة على عينة تكونت من
( )384تلميذ وتلميذة قاموا باإلجابة على استبيانات وضعت لتحقيق هدف الدراسة ,
وأأظهرت نتائج تحلي البيانات أ َّن النزاعات السرية تؤثر بشك مباشر على التحصي
االكاديمي وعلى العالقات الشخصية بين التالميذ

()2

.

 -2دراسة توماسو واخرون ()Tomasw , etal ,2006

اعتقادات الأافطلا حو الضبافط واحترام الذات وعالقتهما بالتحصي الكاديمي .

هدفت الدراسة إِلى الكشف عن العالقة بين اعتقادات الأافطلا حو الضبافط واحترام

الذات والتحصي الكاديمي ,من خال االعتقاد َّ
بأن السيافطرة تتوجه من مكان داخلي بناء
على احترام ذات عا واحترام الذات هذا يكون نتيجة ِإنجاز سابق وناجح ,افطبقت الدراسة
على عينة من المستوى الرابع بلغ عددها ( )113تلميذ وتلميذة  ,أأظهرت النتائج أن من
يضا احترام للذات عا ونالوا درجات عالية
يمتلكون مستوى عا من الضبافط يمتلكون أ ً
( )1بوخاللة  ,سليمة ( , )2015الصالبة النلسية وعالقتها بالتحصي الدراسي لدى عينة من افطلبة التعليم

الثانوي  ,جامعة ورقلة ,رسالة ماجستير غير منشورة  .ص.11
)2(Maina , I ( 2010) , Impact of Family Conflicts on The Academic
Performance and Interpersonal Relation Ships of Pupils in Public Primary
School in Nakurn Municipality Requirements for The Award of Master of
Education Degree in Guidance ,Egerton University , 65-69 .
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في التحصي الكاديمي ,كما أأظهرت تلوق اإلناث في التحصي الدراسي على الذكور

()1

.

مجتمع البحث :
يتحدد مجتمع البحث الحالي بتالميذ الصف السادس االبتدائي في مركز محافظة

نينوى للعام الدراسي  2020-2019والبالغ عددهم ( )40739تلميذ و( ) 29452تلميذة
*.
عينة البحث :

مرت عملية اختيار عينة البحث على وفق مرحلتين هما :

 -1اختيار عينة المدارس :

* حصلة الباحثة على االحصائيات من شعبة االحصاء ف ي المديرية العامة لتربية محافظة نينوى .

اختيرت عينة مؤللة من ( )4مدارس بافطريقة قصدية ,بواقع مدرستين للبنات
ومدرستين للبنين  ,كما مبين في الجدو أدناه :
عدد

ت

اسم المدرسة

الموقع

الجان

1

اسامة بن زيد للبنات

حي العربي

االيسر

50

2

اسامة بن زيد للبنين

حي العربي

االيسر

50

3

القدس للبنات

موص الجديدة االيمن

50

4

القدس للبنين

موص الجديدة االيمن

50

التالميذ

المجموع

200

 -2أختيار عينة التالميذ :
تأللت عينة التالميذ من ( )200تلميذ وتلميذة  ,بواقع ( )100تلميذ و ( )100تلميذة ,

اختيروا بالافطريقة العشوائية من ك مدرسة ( )50تلميذ وتلميذة  ,والبد هنا من اإلشارة بأَّنه ال
توجد قواعد مقننة لتحديد حجم العينة بدرجة مقبولة فلك موقف حالته الخاصة(. )1

)1(Tomasw ,H .et . al . (2006) , Locus of Control at Work : Ameta – Analysis ,
Journal of Organiziational Behavior . p24
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أدوات البحث :
لتحقيق أهداف البحث استعانت الباحثة بالمقياس المعد من قب (سبتي )2013,

لقياس مدى أنتشار ممارسة الألعا

ِ
اإللكترونيَّة بين التالميذ  ,يتكون المقياس من ()10

فقرات لك فقرة ثالث بدائ وهي (نعم  ,أحيانا  ,ال )  ,وتعافطى عند التصحيح لللقرات

اإليجابية من ( )1-3على التوالي ,ولللقرات السلبية من ( ) 3-1على التوالي  ,وافطبقًا
للبدائ التي يختارها المستجي يتم جمع درجة المستجي الكلية على المقياس الذي

تتراوح درجاته بين (  10درجة حدا أدنى _ و 30درجة حدا أعلى ) بوسافط نظري مقداره

( )20درجة .
الخصائص السايكومترية للداة :

يعد ملهوم الصدق أحد أكثر الملاهيم الساسية أهمية في مجا القياس النلسي إِن لم يكن

أهمها على الافطالقِ ,إذ ِإَّنه من المعالم الرئيسية الهامة التي يقوم عليها االختبار النلسي(. )2
 -1الصدق الظاهري :

يشير نيولي إِلى أ َّن صدق الخبراء يعد أهم أنواع الصدق وذلك لهمية ما يملكه

الخبراء من خبرة ودراية

()3

.

وقد عرض المقياس على مجموعة من الخبراء والمحكمين ممن لهم خبرة

ودراية في هذا المجا بلغ عددهم ( )6وقد اعتمدت الب احثة نسبة أتلاق  %80فما

معيارا للداللة على الصدق الظاهري  ,وفي ضوء تقييمهم
فوق من آ راء المحكمين
ً
للمقياس لم تستبعد أيَّ ة فقرة من فقراته؛ لأنَّ ها حظيت بم وافقة أكثر من  %80من

الخبراء  ,وتم تعدي اللقرتين ال ولى والثانية لغويً ا.

 -القوة التمييزية لللقرات :

( )1سعيد  ,أبو افطال
الموص  .ص.12

محمد ( , ) 1990علم مناهج البحث  ,الجزء الو  ,مافطبعة دار الحكمة ,

( )2النصاري  ,بدر محمد ( , )2000قياس الشخصية  ,دار الكتا الحديث  ,عمان .ص. 108
)3(Newlly , J . (1992) , Fundamentals of Assessment , (2) nd , Macmilan
Company , India . p135 .
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وهي قدرة اللقرة على التمييز بين الفراد الحاصلين على درجات مرتلعة وبين
من يحصلون على درجات منخلضة في السمة التي تقيسها فقرات االختبار
()1

جميعها

.

ول غ ر ر رررض إِ جر ر ر رراء التح لير ر ر ر اإلحص ر ر ررائي للقر ر ر ررات المقي ر ر رراس  ,افطب ر ر ررق المقي ر ر رراس

علر ر ررى عينر ر ررة بل غر ر ررت ( ) 50تلمير ر ررذ وتلمير ر ررذة تر ر ررم اختير ر ررارهم بصر ر ررورة عش ر ر ر وائية وب عر ر ررد
التصر ررحيح تر ررم حسر ررا

الدرجر ررة الكلير ررة ل ك ر ر اسر ررتمارة وتر ررم ترتي ر ر

الر رردرجات تنازلير ررا

مر ررن أعلر ررى إِلر ررى أ دنر ررى درجر ررة  ,واخر ررذت نسر رربة ( )% 27مر ررن اسر ررت مارات المجموعر ررة

العلي ر ررا ( )% 27م ر ررن اس ر ررتم ارات المجموع ر ررة ال ر رردنيا  ,ووج ر رردت الق ر رروة التمييزي ر ررة ل كر ر ر

فقر ر ررة ب اس ر ررتعما االختب ر ررار الت ر ررائي لعينت ر ررين مس ر ررتقلتين الختب ر ررار دالل ر ررة الل ر ررروق ب ر ررين
المج مر رروعتين العلير ررا والر رردنيا  ,ومر ررن خر ررال مقارنر ررة القي مر ررة التائير ررة بالقي مر ررة الجدولير ررة

البال غر ررة (  )1,960أأظ ه ر رررت النتر ررائج أن جمي ر ررع اللق ر ررات ممير ر رزة عنر ررد مس ر ررت وى داللر ررة
(  )0,05ودرج ة حرية ( , ) 48كما مبين بالجدو أدناه:
الفقرات
1
2
3
4
5
6

المجموعة
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا

العدد

المتوسط الحسابي

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1,8400
1,0800
1,9600
1,0000
2,4400
1,6800
1,2000
1,0000
1,6000
1,1600
2,1200
1,0800

االنحراف المعياري
0,94340
0,27689
0,88882
0,00000
0,65064
0,74833
0,40825
0,00000
0,64550
0,37417
0,97125
0,27689

ت محسوبة
3,865
5,400
3,832
2,449
2,949
5,149

( )1الظاهر  ,زكريا محمد واخرون ( , )2002مبادئ القياس والتقويم في التربية  ,الافطبعة الولى  ,دار
الثقافة للنشر والتوزيع  ,عمان  .ص.130
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عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا

7
8
9
10

25
25
25
25
25
25
25
25

0,71181
0,00000
0,86603
0,40000
0,93630
0,55377
0,85049
0,00000

1,5600
1,0000
2,0000
1,0800
1,7200
1,1600
2,1600
1,0000

3,934
4,822
2,574
6,820

قيمة ت الجدولية ( )2.012عند ( )0.05و (. )48
 -2الثبات :
وهو اتساق أأو تجانس المقياس أي االتساق في قياس الشيء الذي تقيسه أداة

القياس

()1

.

وللتحقق من ثبات المقياس تم استعما افطريقة إِعادة االختبار؛ إِذ افطبق المقياس

على عينة بلغت ( )30تلمي ًذا اختيروا بصورة عشوائية ,وتم إِعادة تافطبيق المقياس عليهم
مرة ثانية بعد مرور أسبوعين من التافطبيق الأَّو  ,تم حسا

معام ارتباافط بيرسون بين

التافطبيق الو والثاني وقد بلغ ( )0,88وهو مؤشر ثبات جيد .

التحصي الدراسي :

لقياس مستوى التحصي الدراسي للتالميذ تم اعتماد معدالت درجات نصف السنة
للتالميذ .
الوسائ اإلحصائية :

 -1االختبار التائي لعينة واحدة .
 -2االختبار التائي لعينتين مستقلتين .

( )1ملحم  ,سامي محمد ( , )2000القياس والتقويم في التربية وعلم النلس  ,الافطبعة الولى  ,دار
الميسرة ,االردن  .ص.235
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 -3معام ارتباافط بيرسون ِإليجاد الثبات .
 -4معادلة القوة التمييزية .
يتضمن هذا اللص

عرض لنتائج البحث ومناقشتها وفقا لهداف البحث وكما

يأتي :

الهدف األول  :التعرف على مدى ممارسة تالميذ المرحلة االبتدائيَّة للألعا
أأظهرت نتائج البحث أن المتوسافط الحسابي لدرجات مدى ممارسة الألعا

ِ
اإللكترونيَّة .

ِ
اإللكترونيَّة

( ,)25,7375بانحراف معياري قدره ( )8,02548درجة ,وعند مقارنة هذا المتوسافط

بالمتوسافط اللرضي للمقياس البالغ ( )20واختبار اللرق بين المتوسافطين باستعما االختبار
التائي لعينة واحدةَّ ,
تبين أن القيمة التائية المحسوبة كانت ( )10,093وهي أعلى من
القيمة التائية الجدولية البالغة ( )1,960مماً يشير ِإلى أ َّن هناك فرقاً داالً ِإحصائياً عند

مستوى داللة ( )0,05وبدرجة حرية ( ,)199وهذا يد على أ َّن أفراد العينة يمارسون
الألعا
العدد

ِ
اإللكترونيَّة بصورة كبيرة .

المتوسط

المتوسط

االنحراف

الحسابي

االفتراضي

المعياري

25,7375 200

20

القيمة التائية
المحسوبة

10,093 8,02548

الجدولية
1,960
() 199()0,05

ويمكن تلسير هذه النتيجة كون أ َّن الأجهزة التي يمارس فيها الأافطلا

الداللة
يوجد فرق دال

أألعابهم

ِ
فضال عن
اإللكترونيَّة متوافرة في ك مكان والسيَّما في المنز  ,وهي في متناو أيديهم
ً
كونها تلبي رغباتهم وميولهم بافطرائق مشوقة وجذابة تحاكي حواسهم وتحلزهم على

االستمرار باللع
أمام الألعا

دون مل  ,وقد يكون تساه اله نحو قضاء أوالدهم لساعات افطويلة

ِ
اإللكترونيَّة من أبرز السبا

فهي تلهيهم عن المشاغبة والمشاكسة وهذا

يجع الأه يشعرون بنوع من الرضا متناسين ما لهذه الألعا

الافطل في المدى البعيد .
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الهدف الثاني  :التعرف على العالقة بين الألعا

تالميذ المرحلة االبتدائيَّة في مركز محافظة نينوى .
للتحقق من هذا الهدف تم حسا

في أدائهم على مقياس الألعا

ِ
اإللكترونيَّة والتحصي الدراسي لدى

داللة اللروق بين متوسافطات درجات أفراد العينة

ِ
اإللكترونيَّة ودرجاتهم التحصيلية باستعما االختبار التائي

لعينة واحدة؛ ِإذ بلغت قيمة معام االرتباافط المحسو

( )7,554وهي أكبر من قيمة

معام االرتباافط الجدولية والبالغة ( )1,960وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية
بين متوسافطات درجات افراد العينة في ادائهم على مقياس الألعا

ِ
اإللكترونيَّة ودرجاتهم

التحصيلية  ,و بلغت قيمة معام االرتباافط ( , )0,473عند مستوى داللة (. )0,05
العدد
200

القيمة التائية

معامل
االرتباط

المحسوبة

0,473

7,554

مستوى الداللة عند

الجدولية

()0,05

1,960

توجد عالقة دالة

() 199()0,05

احصائيا

وتظهر هذه النتيجة وجود عالقة تأثيرية متبادلة بين ممارسة التلميذ للألعا
ِ
اإللكترونيَّة ودرجة تحصيله الدراسي ,فكلَّما زاد لع التلميذ بهذه الألعا كلما انخلض
مستوى تحصيله الدراسي  ,فهي بيئة جاذبة له على عكس المواد الدراسية التي تعد مواد

جافة ومنلرة للتلميذ في أغل

الأحيان .

الهدف الثالث  :التعرف على اللروق في العالقة بين الألعا
الدراسي وفقاً لمتغير الجنس (ذكور  ,أناث ) .

للتعرف على اللروق في العالقة تم حسا

من الذكور على مقياس الألعا

ِ
اإللكترونيَّة والتحصي

معام االرتباافط بين درجات أفراد العينة

ِ
اإللكترونيَّة ودرجاتهم التحصيلية ووجد أَّنه يساوي

( )0,507والدرجة المعيارية لمعام االرتباافط كانت ( , )0,556بينما بلغ معام االرتباافط
لفراد العينة من اإلناث ( ,)0,134والدرجة المعيارية ( )0,136وعند حسا

القيمة

الزائية لمعرفة داللة اللروق في العالقة ,وجد أ َّن القيمة الزائية المحسوبة تساوي
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(  )2,925وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )1,960عند مستوى داللة (, )0,05
وهذا يعني وجود فروق دالة إحصائياً ولصالح الذكور .
العدد

الجنس

معامل
االرتباط

القيمة الزائية

الدرجة
المعيارية
لمعامل االرتباط

الجدولية

المحسوبة

مستوى الداللة
عند ()0,05

1,960
100

ذكور

0,507

0,556

100

اناث

0,134

0,136

2,925

(199()0,05
)

ويمكن تلسير هذه النتيجة بأن الألعا

ِ
اإللكترونيَّة تعد بيئة خصبة لألعا

يوجد فرق دال
لصالح الذكور
الذكور

من حيث أألعا القتا وسباق السيارات والمافطاردة وغيرها ,بينما نالحظ أ َّن اإلناث يلضلن
اللع بالدمى أكثر ِم َّما يجعلهن يقضين وقت أأق من الذكور في ممارسة الألعا
ِ
اإللكترونيَّة ,ومن ث َّم َّ
فإن اإلناث غالًبا ما يتلوقن على الذكور في التحصي الدراسي .
التوصيات والمقترحات:

إِ َّن الواجبات المدرسية والنشاافطات الصلية وتافطبيق أوامر الوالدين تسمى (عمالً) ,

يسمى (لعباً)
وما يقوم به التلميذ تلقائياً افطلب ًا للتسلية والمتعة َّ

()1

.

ومن هذ المنافطلق وج على اآلباء والمربين أن يعلموا التلميذ كيف يوازن بين العم واللع

ويكم أحدهما اآلخر في ضوء نتائج البحث تضع الباحثة بعض التوصيات والمقترحات منها:

 -التوصيات

 -1تثقيف اآلباء حو مضار الألعا

ِ
اإللكترونيَّة ومراقبة الألعا

التي يمارسها أبناؤهم .

 -2تشجيع االبناء على ممارسة الألعا

البدنية في الهواء الافطلق كالحدائق والمتنزهات .

( )1موثقي  ,هايدة ( , )2004علم نلس اللع

 ,الافطبعة الولى  ,دار الهادي  ,بيروت  .ص.11
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 -3تخصيص أوقات محددة للع
وفي متناو أيديهم .

على الأجهزة ِ
اإللكترونيَّة وعدم تركها في غرف النوم

 -4يكون للمعلمين دور مكم لآلباء في توعية التالميذ من أضرار الألعا
وكيلية استثمار الوقت وتوزيعه بين الدرس واللع

ِ
اإللكترونيَّة ,

.

 -5إِعادة ال نظر بالمناهج الدراسية لتكون مصد ار لمخاافطبة عقو التالميذ واشباع حواسهم
وال تكون منلرة وثقيلة معتمدة على الحلظ والتسميع .

محببا للتالميذ يقضون فيها اوقاتا ممتعة بين التعلم واللع
مكانا
 -6جع المدرسة ً
ً
 المقترحات : -1إِجراء دراسة تتناو الألعا

بالتوحد .

ِ
اإللكترونيَّة وعالقتها بمتغيرات أخرى كتشتت االنتباه واإلصابة

 -2إِجراء دراسة لقياس مدى أفراافط شريحة الشبا

سلوكهم .

المالحق :

.

في ممارسة الألعا

ملحق رقم ()1
أسماء السادة الخبراء حس
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ِ
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ت
1

د .ندى فتاح زيدان
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اللق

الجامعة  /الكلية

العلمي

جامعة الموص  /كلية التربية للعلوم ِ
اإلنسانيَّة

أستاذ

2

د .سمير يونس محمود

أستاذ مساعد

جامعة الموص  /كلية التربية للعلوم ِ
اإلنسانيَّة

3

د .ربيعة مانع زيدان

أستاذ مساعد

مديرية تربية صالح الدين

4

د .اوان كاظم عزيز

أستاذ مساعد

5

د .عالء علي

مدرس

6

د .صالح محمد فتحي

مدرس

ِ
اإللكترونيَّة بصورته النهائي

2

اقضي ساعات افطويلة في ممارسة الألعا

5
6
7
8
9
10

نعم

ِ
اإللكترونيَّة على غيرها من الألعا

1

4

جامعة الموص  /كلية التربية للعلوم ِ
اإلنسانيَّة

اللقرة
افض الألعا

3

جامعة الموص  /كلية التربية للعلوم ِ
اإلنسانيَّة

ملحق ()2

مقياس الألعا
ت

جامعة تكريت  /كلية التربية للعلوم ِ
اإلنسانيَّة

احيان ًا

ال

.

ِ
اإللكترونيَّة .

ينهر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراني والر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررداي عر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن ممارسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة الألعر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا

ِ
اإللكترونيَّة .

اتحدث مع زمالئي في المدرسة عن الألعا
اسرح بذهني وافكر بهذه الألعا

ِ
اإللكترونيَّة .

اثناء وجودي في الصف .

أؤجر ر ر ر ر ر واجب ر ر ر ر رراتي المدرس ر ر ر ر ررية م ر ر ر ر ررن اجر ر ر ر ر ر ممارس ر ر ر ر ررة الألع ر ر ر ر ررا

ِ
اإللكترونيَّة .

على عملية االستذكار .

أفض ممارسة الألعا

أشر ر ررعر ان درجر ر رراتي فر ر رري الم ر ر رواد قر ر ررد انخلضر ر ررت بسر ر ررب
بهذه الألعا
أح

االنشر ر ررغا

.

ممارسة هذه الألعا

بدال من قراءة الكتا

اضافطر ان اخذ دروساً خصوصية بسب
النشغالي بهذه الألعا

المدرسي

انخلراض مسرتواي الد ارسري

.

Electronic Games and Their Relationship to Academic
Achievement Among Primary School Students , Afield Sutdy
in Nineveh Education
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Abstract

The present study aimed to identify the extent to which primary
school pupils practice electronic games ,the fact that children are the
uncleus of society and the cornerstone on which the future is built , it
also aimed to identify the relationship between electronic games and
academic achievement of primary school students , and the
differences in this relationship according to the gender variable
(males – females) , the research sample consisted of (100) males and
(100) female students , who were randomly selected from four
schools that were intentionally chosen by two schools for boys and
two schools for girls , the researcher used the scale prepared by
(Sabte , 2013) to measure the extent to which children play
electronic games , the researcher extracted the psychometric
properties of the scale to become ready for application in the Iraqi
environment , the researcher relied on the averages of mid-year
exams to measure students academic achievement .
The results showed :
1- That members of the sample played electronic games
significantly .
2- The existence of areciprocal influence between the studnt
practice ofelectronic games and the degree of academic
achievement .
3- There are statistically significant differences according to that
(male – female ) gender variable in favor of males.

Key Words :Videogame
Elementary Pupils

,

Academic

Achievement
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