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           The human culture in any era depends on practicing any kind of play which differs in 

nature , the degree of gravity and the number of players. Still they all agree on one principle 

which is excitement and highlighting individual abilities. The technological development led 

to the popularity of computer games in our present society. Those games had many 

educational benefits but some defects or risks started to appear. This does not reduce the 

importance of their use but motivates searching means for reducing defects or failures like 

health effects on child and also psychological, social and educational effects. The researcher – 

in this study – clarifies the positive aspects of educational games and the negative aspects of 

the electronic entertainment games. The importance of the current study is manifested in 

studying one of the phenomenon of society which has a direct effect on a certain group who 

represent our future generation. Those risks could be limited and the negative reflections on 

child could be reduced. Defining the risks of electronic play and their reflections on 

kindergarten child was also taken into consideration. The study also set a suggested 

prospective for kindergarten teacher role in handling technological play risks. The theoretical 
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guidelines of study emerged from play theories and role- playing theory. The study depended 

on descriptive studies and social survey (both sample – inclusive total survey). A scale form 

was designed to measure electronic play risks and their effects on kindergarten teacher role 

with children. The scale was applied on kindergarten teachers and supervisor interview guide 

(designed by the researcher). The sample consisted of (12) kindergartens in Alexandria 

governorate. The time of application was from 15-2-2012 to 30-3-2012. The study resulted in 

the following: 

 

- There are statistic differences of observation repetitions and expected repetition from 

teachers in defining electronic play risks and their reflections on kindergarten child 

and therefore the first hypothesis of the study was refuted for the consistency of  its 

refused first hypothesis and the correctness of the substitute hypothesis 

- There are statistic differences of observation repetitions and expected repetition from 

teachers in defining the expected role of the teacher in facing the technological games 

dangers therefore the second hypothesis was refused for the consistency of its 

wrongness and the acceptance of the substitute hypothesis. 

 

Through the results of the study, the researcher concluded a suggested perspective of 

kindergarten teacher role as an attempt to reduce the electronic play risks on kindergarten 

child and reducing its reflections.  

 

 :مقدمة تشمل مشكلة الدراسةأوالً : 

ها ودرجةة ثقافة إنسانية أو عصر من العصور من ممارسة نوع من أنواع األلعاب التي تختلف في طبيعتأي ال تخلو 

ة وتسةمي أحيانةاي ألعةاب األلكترونيةومن أكثةر األلعةاب شةيوعاي فةي اةعا العصةر مةا يعةرب  األلعةاب خطورتها وعةدد العبيهةا 

اب الحاسب اآللي وكلها تجتمع في عرض أحداث علةى الااشةة وتمكةين ال عةب مةن الةتحكج فةي مجريةا  اةع  الفيديو أو ألع

جهةاز مستيةيف واةو إمةا  األولوتتكون اع  األلعةاب مةن عنصةرين    Interactiveاألحداث فيما يُعرب  الع قة التفاعلية 

حاسو ية مخزنة في الغالب     رمجيا  الثانييفزيون والعنصر أن يكون حاسباي شخصياي أو جهازاي إلكترونياي مرتبطاي  ااشة تل

" وتّحمةل علةى الجهةاز المستيةيف ليتحةول إلةي لعبةة يحمةل خصافصةها وينفةع األوامةر  C Dمج " سةي دي دعلى قرص مة

 على القرص المدمج وتتغير اللعبة كلما تغير القرص المدمج أو البرمجيا  الخاصة  ها .المخزنة 

ين العنصرين مدمجين فةي جهةاز واحةد فقةص خةاص  لعبةة محةددم واةعا مةا نجةد  فةي مراكةز األلعةاب ونجد أحياناي اع

 [2العامة حيث يكون كل جهاز مخصصاي للعبة الكترونية واحدم . ]

وعلى الرغج من أن للكمبيوتر وألعا ه من فوافد تعليمية إال أن له  عض العيوب والمخةاطر ورغةج حديةة  عيةها   ال 

أو السلبيا  فالجلوس أمام الحاسوب لةه  ث عن وسافل لتقليل أثر اع  العيوبة استخدامه .  ل إنها تدفع إلي البحتقلل من أامي

مخاطر  الصةحية علةى  صةر الطفةل وايكلةه العممةى ممةا يتطلةب االنتبةا  لةعل  والوقايةة منةه   أن كثةرم اسةتخدام الحاسةوب 

عزلةون عةن اآلخةرين نيجعةل الكثيةر مةن األطفةال يةدمنون اسةتخدامه ويواعتماد  في انجاز العديد من األناطة  صورم يومية 

المعلمة أو أقرانهج   و الرغج من األلوان واإل هار في ألعاب الكمبيوتر للطفل إال أن ذل  ال يعوض الطفل علةى أن عن سواء 

   ألعةاب التسةلية  "خ حسين عديد السيام الشيي" دراسةة  : وتشيير الدراسيات السيابقة مثيليحصل علةى الخبةرم المباشةرم   

واةدف  الدراسةة إلةي الكاةف عةن أنمةاط    [1] 1002األلكترونية وانعكاسةاتها علةى إكسةاب الطفةل  عةض أنمةاط السةلو    

جتمةاعي الةعي يمارسةه األطفةال المسةتخدمين أللعةاب التسةلية األلكترونيةة وتوةةيل خطةورم التةبثيرا  السةلبية إالسلو  الة  

والمدرسةةة لمثةةل اةةع  السةةلوكيا  وانعكاسةةاتها   وكانةة  أاةةج النتةةافج أن  ُعةةد الطفةةل عةةن ممارسةةة  الناتجةةة عةةن إامةةال األسةةرم

الرياةة التي تنمي عند  الع قا  االجتماعية وتعود  على التعاون  اإلةافة إلي عدم قيافه وق  فراغةه مةع األسةرم وأنمةا 

  عن تةبثير األلعةاب "منصور بن محمد الغامدي " اسة در  وقد أشار  يقيي أوقا  فراغه مع ألعاب التسلية األلكترونية 

وكةةةان اةةةدب الدراسةةةة التةةةبثير اإليجةةةا ي والسةةةلبي ل لعةةةاب    [2] 1002األلكترونيةةةة بالب يستياةةةينم علةةةى مسةةةتخدميها   

لتعلةةيج األلكترونيةةة علةةى مسةةتخدميها وقةةد توصةةل  الدراسةةة إلةةي أن التةةبثير اإليجةةا ي يتمثةةل فةةي التسةةلية   إعةةادم التبايةةل   ا

التاخيصي   أما اآلثار السةلبية فتتمثةل فةي العنةف والعدوانيةة وتجعةل مسةتخدمها أقةل عنايةة وعطفةاي  ةاآلخرين واةي تاةوش 

 وتيعف من التركيز واالنتبا  .

وانعكاسةةاتها المختلفةةة بالصةةحية   قةةد يكةةون لهةةا مخاطراةةا  االلكترونيةةةولةةعل  فكةةر  الباحثةةة  ةةبن اةةع  األلعةةاب 

ة األلكترونيةتوةةيل أن األلعةاب من خ ل اع  الدراسة تحاول الباحثة  سوب. و تعليمية   النفسية على الطفلماالجتماعية   ال

مفيدم وليس  لها مخاطر مثةل  وألعاب التسلية أما األلعاب التعليمية فهي"  Instructional Gamesمنها األلعاب التعليمية "

ليمي يمتزج فيه التحصيل العلمةي مةع التسةلية  غةرض توليةد اإلثةارم والتاةوي    ألنها تهدب إلي إيجاد مناخ تع ألعاب التسلية
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علةى نتيجتةه  الطفةل عض المهارا  والمعلوما  حيةث يتعةرب  األطفالإلي التعليج ويتج من خ لها تعليج  ألطفالالتي تحبب ا

 [3فوراي وتتحدي قدراته للوصول إلي مستويا  أعلي من إتقان المهارا  والمعلوما .]

حيةث أن اةع  األلعةاب مفيةدم وقةد تفيةد  أو انعكاسةا   النسةبة للطفةلواعا النوع من األلعاب التعليمية ال يمثل مخاطر 

عةن الحيةام االجتماعيةة واتسةامه  العةدوان  الطفةلة فهةي تعمةل علةى عةزل األلكتروني التسليةفي منهجه الدراسي   أما  طفلال

للحةةد مةةن انعكاسةةا  مخةةاطر اللعةةب المحيطةةة . وتبمةةل الباحثةةة إيجةةاد طريقةةة والعنةةف وعةةدم التفاعةةل االجتمةةاعي مةةع البي ةةة 

 . للحيام االجتماعيةأخرى وعودتهج مرم  األطفاللتكون أدام جعب  االلكتروني

 ثانياً : أهمية الدحث

 .التقدم التكنولوجي لما له من آثار على الناحية االجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية وخاصاي األطفال  .2

قلةةة الدراسةةا  فةةي ريةةاض األطفةةال عامةةاي وتكنولوجيةةا التعلةةيج خاصةةاي التةةي تناولةة  المخةةاطر الناتجةةة عةةن اللعةةب  .1

 األلكتروني وانعكاساتها على الطفل .

ااتمام الباحثة  دراسة المواار الجديدم في المجتمع والتي لها تبثير مباشر على ف ة اةج أمةل المسةتقبل وإيمانةاي منهةا  .3

 طر يمكن أن تُحجج أو على األقل الحد من انعكاساتها االجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية . بن اع  المخا

 :الدراسة  فروضثالثاً :  

فةةي تحديةةةد مخةةاطر اللعةةةب  معلمةةة ريةةاض األطفةةةاللال تختلةةف التكةةرارا  الُم حمةةةة والتكةةرارا  الُمتوقعةةةة  .2

 داللة إحصافية . اخت فاي ذا  وانعكاساتها على طفل الروةةاأللكتروني 

 للمعلمةةفةي تحديةد الةدور المتوقةع رياض األطفةال  لمعلمةال تختلف التكرارا  الُم حمة والتكرارا  الُمتوقعة  .1

 التكنولوجية اخت فاي ذا  داللة إحصافية . مخاطرفي مواجهة ال

حةول تفيةيلهج  المدرسةة أطفةال مةا قبةللتكرارا  الُم حمة والتكرارا  الُمتوقعة لعينة الدراسة من اال تختلف  .3

.اللعب مع أقرانهج اخت فاي ذا  داللة إحصافيةللعب األلكتروني عن 
ب*م

 

 :: أهداف الدراسة رابعاً 

 . وانعكاساتها على طفل الروةة األلكترونياللعب  مخاطرتحديد  .2

 . للعب مع أقرانهجوتفييلهج للعب األلكتروني عن انيمامهج  األطفالالتحق  من آراء  .1

 .التكنولوجية  لعابلمواجهة مخاطر األ معلمة رياض األطفالمقترح لدور  وةع تصور .3

 :اً : الموجهات النظرية للدراسةخامس

 نمريا  اللعب   [0]

 " ياجيةه"  فقةد ااةتج  "جةان  ياجيةه"و استقراء النمريا  وجد  الباحثة أن أنسب نمرية تخدم الدراسةة اةي نمريةة 

لعمرية المختلفة ووصف التفاعل العي يتج أثنةاء اللعةب  ةين الطفةل و ي تةه واللعةب  م حمة اللعب عند األطفال في المراحل ا

لةدي الطفةل ويسةير فةي مراحةل باللعةب التةدريبي   اللعةب  "االسكيما  التنميمية"عند  ياجيه او طريقة تستخدم لكي تناسب 

 [2انا  والبي ة . ]الرمزي   اللعب المنمجم وتصور  أن اللعب شئ واقعي يقوم على التوفي   ين اإلمك

و ي تةه والنةاتج إمةا فوافةد  فةلوقد استفاد  الباحثة من نمرية اللعب في وصف التفاعل العي يةتج أثنةاء اللعةب  ةين الط

 تعود عليه  النفع أو مخاطر تهدد شخصيته .

 نمرية الدور   [3]

له مجموعةةة مةةن الحقةةو  أن كةةل فةةرد ياةةغل مركةةز اجتمةةاعي فةةي السةةلج االجتمةةاعي واةةعا المركةةز يحةةتج علةةى الةةعي ياةةغ 

 [5وااللتزاما  التي تنمج تفاعله مع اآلخرين العين ياغلون مراكز اجتماعية أخري. ]

بإقبةةالهج علةةى اللعةةب  فةةالطوقةةد اسةةتفاد  الباحثةةة مةةن اةةع  النمريةةة فةةي معرفةةة المحةةددا  االجتماعيةةة والسةةلوكية ل 

مةوجهين   خبةراء وأدواراةج داخةل اةعا و معلمةا يةة مةن األلكترونيم   وأيياي في التعرب علةى شةاغلي المراكةز االجتماع

المجال   كما أنها ساعد  الباحثة في فهج التفاع   التي تحدث داخل الجماعا  التكنولوجية بجماعا  اللعب األلكترونةيم 

 االلعابمن خ ل التعرب علي آرافهج وتفييلهج لهع  
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 دراسةاً : اإلطار النظري للدسسا

 : طفال في لل التكنولوجيادور معلمة رياض األ .أ

إن الثورم التكنولوجية وعالج الفيافيا  والمعلوما  ونمام التعليج عن  عةد ووجةود الكمبيةوتر   فةرض علةى التعلةيج 

تحديد يتطلب تغيير دور المعلمة من مجرد قافد ومسيطر وملقن وحافمة للنمةام داخةل حجةرم الناةاط   إلةي دور الوسةيص 

بخع  ين الطفل ليتعلج ويستطيع استخدام الكمبيوتر   لعا تبخع  يد الطفةل ليةتعلج ويسةتطيع اسةتخدام والماجع والمحفز التي ت

 [2. ]الكمبيوتر   لعا على المعلمة معرفة كل ما او جديد لمواجهة تحديا  القرن الواحد والعارين 

 : سلوك اللعب .ب

عتبةر  ميةزم مةن مميةزا  مراحةل الطفولةة ألن  ةه   حتةى أن  عةض العلمةاء ا  ترتبص حيام الطفل  اللعب ويتةبثر نمةو

الطفل يقيي معمج وقته  اللعب ويتعلج معمج سلوكه من خ له ومن خ ل الخبرا  التي اكتسبها أثناء ممارسته ل لعةاب 

تتميةز  اإل ةداع والةتعلج وتحمةل الخسةارم والرةةي  منالمتوفرم لديه . وما تستثير  األدوار التي يمارسها في لعبه من كةوا

 الكسب وإشباع الحاجة وةبص انفعاالته   ويمكن القول أن اللعب يتر   صما  واةحة على م مل شخصيه اإلنسةان . 

[7] 

واللعب يختلف عن العمل وك اما يعبر عن نااط يقوم  ه الفرد ولكن الطفل ينغمس في اللعب من أجل متعة النااط 

 [8ذاتها وليس ألي غرض آخر . ]

 :وانعكاساته على طفل الروضة  ونياأللكترمخاطر اللعب  .ج

 : فيوتتمثل 

 إصا ا  مختلفة ألعياء الجسج . -

 إلي العنف والعدوانية . فلميل سلو  الط -

 ةعف النمر ودمع العينين والصداع والدوار . -

 ةعف التحصيل الدراسي . -

 العزلة عن الناس . -

 .المفرطة السمنة  -

 الفزع والخوب الاديد . -

 . فلا  تؤثر على جسج الطإفراز إشعاعا  وذ ع  -

 األح م المفزعة نتيجة الماااد المرعبة . -

 في أمور متناقية. فلإط   عنان الط -

 [9التفك  االجتماعي في األسرم لتباعد الع قا  . ] -

اي حقيقة واقعة   شديدم االنتاار ذافعة الصي  واي أكثر األناطة التي يزاولها األفةراد علةى ة األلكترونيواأللعاب 

اتة  تقةارب ة مةن شةعبية  األلكترونيةت ب أعماراج وأةاعتهج ألوقا  طويلة دون ملل   ولما كان  ما حققته األلعاب اخ

ا  التقليدية مثل كرم القدم على سبيل المثال إن لج تقفون عليها فإنةه كةان مةن الطبيعةي أن يةزود مةا شعبية مااادم الرياة

ل جديةدم السةتغ ل بننمر إلي األمر نمرم أكثر جدية تهدب إلي البحث عن س تناله من ااتمام   وما يهدب إليه انا او أن

 [20ة في أناطة أكثر متعة  النسبة لهج . ]األلكترونياعا االرتباط الجارب لنسبة اافلة من الاباب  اكل خاص  األلعاب 

ويترتةب علةى ذلة  العزلةة ل من انعكاسا  على الطفةة األلكترونيونقصد  المخاطر انا اي التي تسببها اع  األلعاب 

 االجتماعية   العنف   غياب القيج البناءم . 

ة إلةي مرحلةة االاتمةام  نمةو القةدرا  الاخصةية األلكترونية" إذاي فنحن انا أمام تحول من مرحلةة االاتمةام  األلعةاب 

التكنولوجيةة .  لعابدام األ خطورم استخ فالطتوعية األ   وايوالتي تتيمن أنماطاي سلوكية سليمة "  فلواالجتماعية للط

 [22. ]المتمثل في ألعاب التسليةوالتي نقصد  ها في  حثنا اعا اللعب األلكتروني 

)*( ويتشابه الفرض مع التساؤل حيث أن كليهما استفسار أو قضية في ذهن الداحث هذا ويستخدم الفيرض بوجيه 

 [2]عام في الدحوث الوصفية.

 : دراسةمفاهيم ال .د

 . طفولةي   المخاطر   الكمبيوتر   مرحلة الاللعب األلكترون

 :  iskRAtالمخاطر  .0

أكثةر أو  هعرةةكاإلشارم إلي مجموعة أفراد أو  عض جماعا  معينةة ةةمن مجموعةة كبيةرم يمكةن أن يحةددوا "

 [21أقل لخطر يهدداج " . ]
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و  خةاطئ وغيةر م فةج واي أيياي المترتبا  السلبية الناتجة عن عمل غير سوي أو شاذاي أو غير تكيفي واي سةل

 [23ر  العا  أو  اآلخرين أو ك اما معاي . ]يريؤدي إلي إلحا  ال

 : التكنولوجيا وطفل الروضة .3

 تجتةهنأانا  ع قة تبثيرية متبادلة  ين التكنولوجيا والثقافة االجتماعية فالتكنولوجيا اةي أوالي وقبةل كةل شةئ منةتج 

 [22. ] ثقافية اجتماعية

 : طفولةمرحلة ال .2

المرحلة العمرية التي تمتد ما  ين ساعة المي د إلي دخةول الطفةل مرحلةة المرااقةة وتنقسةج اةع  المرحلةة فةي  اي

 [25. ]كثير من األحيان إلي مجموعة مراحل 

 : اللعب األلكتروني .4

يةة واو اللعب الحديث العي  دأ يسةيطر علةى ألعةاب األطفةال والكبةار ومنهةا ألعةاب الكمبيةوتر واألجهةزم االلكترون

[ . وقةد عةرب اللعةب  بنةه عمليةة 22وما  ها من ألعاب تعليمية وأخةري  غةرض الترفيةه وتنميةة المهةارا  والمعلومةا  ]

تمثيل تعمل على تحويل المعلوما  الواردم لت فج الفرد فاللعب والمحاكام جزء ال يتجزأ من عملية النمو العقلي والةعكاء . 

[27] 

 : األلعاب التعليمية .5

يةل الفطةري للعةب عنةد المتعلمةين والمقةرون هعليمية صمم  لتحقي  أاةداب تعليميةة حيةث يةتج توايةف الاأللعاب الت

 [ 28 المتعة في إحداث تعليج فاعل معزز  الرغبة والحماس واالاتمام . ]

 اي   اإلجراءا  المنهجية عساد

 : نوع الدراسة [0]

واي تساعدنا فةي الحصةول علةى معلومةا   (Descriptive Studies)تنتمي اع  الدراسة إلي الدراسا  الوصفية 

 تصور الواقع وتسهج في تحليل المواار  اإلةافة إلي وةع مجموعة من التوصيا  

 : المنهج المستخدم [3]

مةن أنسةةب المنةااج لهةةعا النةوع مةةن أنةةواع ألنةةه الاةةامل  صةرالعينةةة   والح نوعيةهمةةنهج المسةل االجتمةةاعي  اسةتخدم 

 التي تركز على دراسة الواقع الفعلي للماارم المدروسة ث والبح

   أدوا  الدراسة

واةي  األطفةالمةع  معلمة رياض األطفال لةدوراااستمارم قياس عن " مخاطر اللعب األلكتروني على ممارسة  .أ

 .معلما  رياض األطفال في روةة مطبقة على 

اي   مجةاال  ثامنةعةن مخةاطر اللعةب األلكترونةي  ريةاض األطفةالدليل مقا لة للموجهين والخبةراء العةاملين فةي  .ب

 الدراسة

 : المجال الدشري .0

تجريبيةة   الخاصةة  المصةروفا    واللغةا  والمةدارس الماةتركة   وجةاء  روةةة م 32اختير  العينة من عدد ب

 . روةةم 21العينة في ب

ة من الكلية  وقرب عمل الباحثة وقد اختار  الباحثة روةا  إدارم شر  التعليمية وذل  لوجود طالبا  تر ية عملي

 من اع  الروةا  ساعد على إجراء الدراسة وع قة الباحثة عن طري  التر ية العملية  هع  الروةا  .

 :المجال الزمني  .3

 . 1021/  3/  30   1021/  1/  25تج تطبي  الدراسة الميدانية في الفترم من 
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مةن العةام الثةاني ق  أدوا  الدراسة عليهج في نهاية الفصل الدراسي  عد تحديد عينة الدراسة األساسية للدراسة   طُب  

  تمهيةداي لمعالجتهةا لي األدام   ورصةداا فةي كاةوب  تلي ذل  حساب درجا  استجا ة كل فرد ع 1021/  1022الدراسى 

 اإلحصافي   والخروج  نتافج الدراسة وتوصياتها . SPSSإحصافياي  استخدام  رنامج 

 تفسيراا  نتافج الدراسة و

النتائج المتعلقة باستمارة قياس مخاطر اللعب اإللكتروني وانعكاساتها على طفل الروضة ودور المعلمة في الحد  .أ

 : من هذه االنعكاسات

 النتائج المتعلقة بمخاطر اللعب اإللكتروني : -0

قعة لمعلمة رياض ينص الفرض األول للدراسة على أنه " ال تختلف التكرارا  الُم حمة والتكرارا  الُمتَو

 األطفال في تحديد مخاطر اللعب اإللكتروني وانعكاساتها على طفل الروةة اخت فاي ذا  داللة إحصافية" .

 م النتافج التي ُحصل عليها 2ب رقج ويبين الجدول

 

 (0)رقم جدول 

 قيم مربع كا وداللتها لمخاطر اللعب اإللكتروني 

 رقم العدارة
 قيمة 

 مربع كا

لة لـقيمة مستوي الدال

 مربع كا 

رقم 

 العدارة

 قيمة 

 مربع كا

 مستوي الداللة 

 لـقيمة مربع كا

2 
**

 دالة 2 9 دالة  26.923

1 
**

 20 دالة 21.385
*

 دالة 7.385

3 
**

 22 دالة 22.769
**

 دالة 33.692

2 
*

 21 دالة 6
*

 دالة 8

5 
*

 23 دالة 7.538
*

 دالة 2.225

2 
**

 22 دالة 50.913
**

 دالة 26.923

7 
**

 25 دالة 26.462
**

 دالة 29.538

8 
**

 دالة 19.538
 

  

 
*
.     ،  1.15دالة عند مستوي  

 **
 . 1.10دالة عند مستوي  

 . 0...5تساوي  1.15ومستوي داللة  3قيمة مربع كا الجدولية عند درجة حرية  -

 . 30..تساوي  1.10ومستوي داللة  3قيمة مربع كا الجدولية عند درجة حرية  -

معلما  الفرو   ين التكرارا  الُم حمة والتكرارا  الُمتَوقعة لعينة الدراسة من  الجدول السا   أن يتيل من

  0.02دالة إحصافية عند مستوي  وانعكاساتها على طفل الروةةفي تحديد مخاطر اللعب اإللكتروني  رياض األطفال

 :الحد من انعكاسات المخاطر في  المعلمةالنتائج المتعلقة بدور  -3

لمعلمة رياض ينص الفرض الثاني للدراسة على أنه " ال تختلف التكرارا  الُم حمة والتكرارا  الُمتَوقعة 

 اخت فاي ذا  داللة إحصافية " . لمواجهة المخاطر التكنولوجيةالدور المتوقع في تحديد  األطفال

 م النتافج التي ُحصل عليها .1ب رقج ويبين الجدول"    للتح 

 ( 3)رقم جدول 

 مخاطر التكنولوجيةفي مواجهة ال المعلماتلدور قيم مربع كا وداللتها 

 رقم العدارة
 قيمة 

 مربع كا

مستوي الداللة لـقيمة 

 مربع كا 

رقم 

 العدارة

 قيمة 

 مربع كا

 مستوي الداللة 

 لـقيمة مربع كا

22 
**

 32 دالة 19.02
**

 دالة 72.05

27 
**

 31 دالة 37.28
**

 دالة 222.322

28 
**

 33 دالة 22.52
**

 دالة 28.02

29 
**

 32 دالة  89.32
**

 دالة 22.7

10 
**

 35 دالة 221.225
**

 دالة 22. 22

12 
**

 32 دالة 22.53
**

 دالة 25.31
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 رقم العدارة
 قيمة 

 مربع كا

مستوي الداللة لـقيمة 

 مربع كا 

رقم 

 العدارة

 قيمة 

 مربع كا

 مستوي الداللة 

 لـقيمة مربع كا

11 
**

 37 دالة 82.23
**

 دالة 18.012

13 
**

 38 دالة 79.31
*

 دالة 6.246

12 
*

6.32
 

 39 دالة
*

 دالة 2318.

15 
**

 20 دالة 92.28
**

 دالة 97.5

12 
**

 22 دالة 22.7
**

 دالة 29.22

17 
*

7.31
 

 21 دالة
*

 دالة 7188.

18 
*

8.258
 

 23 دالة
**

 دالة 77.912

19 
*

.199
 

 22 دالة
**

 دالة 52.81

30 
**

90.03
 

 25 دالة
**

 دالة 92.32

*
.     ،  1.15دالة عند مستوي  

 **
 . 1.10دالة عند مستوي  

 

ة إحصافياي  ين التكرارا  الُم حمة والتكرارا  الُمتَوقعة نخلص مما سب  إلي التحق  من وجود فرو  دال

اخت فاي ذا  داللة إحصافية ؛ ومن ثج  التكنولوجية خطر األلعابفي مواجهة  للمعلمةالدور المتوقع في تحديد  للمعلما 

 .  وقبول الفرض البديل رفض الفرض الثاني للدراسة لثبا  عدم صحته 

 : رياض األطفالبلة الموجهين والخدراء في مجال النتائج المتعلقة بدليل مقا .ب

 المقا لة    حيث أسفر  إجا اتهج عن ما يلي   تج حصر وتحليل إجا ا  السادم الموجهين والخبراء علي دليل

  و نسبة م وية طفل الروةةتبثير للعب اإللكتروني على أتف  ثمانية وأر عون موجهاي وخبيراي علي تبكيد وجود  -

 .  % 88.88  لغ 

نمراي لما يمتاز  ه من وسافص متعددم من  النااط أثناءعلي ةرورم استخدام الكمبيوتر اجمع الموجهون والخبراء  -

 وزيادم تفاعلهج واندماجهج في النااط . طفالصو  وصورم وحركة   تجعله قادراي علي جعب انتبا  األ

 . األلعاب التقليديةن التكنولوجية ال تغني ع األلعابعلي أن اجمع الموجهون والخبراء  -

  و نسبة م وية  طفل الروةةاللعب اإللكتروني يمثل خطر على أتف  سبعة وأر عون موجهاي وخبيراي علي تبكيد أن  -

 . % 87.03 لغ  

 لمواجهة مخاطر اللعب األلكتروني معلمة رياض األطفالتصور مقترح لدور 

كمحاولةة منهةا  معلمةة ريةاض األطفةالمقتةرح لةدور  من خ ل التوصل لنتافج الدراسة سع  الباحثةة لوةةع تصةور

 . على طفل الروةة والحد من اع  االنعكاسا للحد من مخاطر اللعب االلكتروني 

 أوالً : األسس التي يقوم عليها التصور المقترح

" ERICلكترونيةةةة لجامعةةةة اإلسةةةكندرية والمواقةةةع الموثقةةةة مثةةةل "البحةةةوث والدراسةةةا  السةةةا قة   والمكتبةةةة اال .2

 الدوريا  والمؤتمرا  العلمية من خ ل شبكة االنترن  .و

 . رياض األطفالوالخبراء في مجال  رياض األطفالوموجهي  المعلما المقا    مع  .1

 نتافج الدراسة الحالية . .3

 ثانياً الهدف من التصور المقترح

لمواجهة مخةاطر اللعةب  رياض األطفالفي مجال  لمعلمة رياض األطفاليهدب اعا التصور إلي وةع دور مقترح 

 في مواجهة اع  المخاطر . لمعلمة رياض األطفال  حيث أكد  نتافج البحث ةرورم وجود دور األلكتروني 
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 ثالثاً : االستراتيجيات والتكنيكات

 : االستراتيجيات .أ

للعةب التكنولوجيةة بجماعةا  ا األلعةابتوةةيل مخةاطر في  فالطفي إقناع األ معلمةستخدمها التاإلقناع   حيث  .2

 األلكترونيم .

 المعلمةةحيةث أن الثقةة اةي أول االسةتجا ة لمتطلبةا   روةةةفةي ال المعلمة واألطفةالإستراتيجية  ناء الثقة  ين  .1

 . اوتبثراج  دورا

 : التكنيكات .ب

 . مخاطر األلعاب الجماعية ل طفالعن    حوارالوالمناقشة 

 لمعلمة رياض األطفالرابعاً : األدوار المهنية 

 . األناطة  الروةةعلى تعديل سلوكهج وتنمية قدراتهج من خ ل  طفالمساعدم األ ي  أ اعددور المس .2

 على ممارسة النااط العي يناسبه حسب رغبته وميوله . طفال  أي مساعدم األ دور الممكن .1

تحقية  لوجود نوع من التفاعل  ينهج للتمكن من توفير اإلمكانيةا  و روةةوإدارم ال طفال   ين األ دور الوسيط .3

 . طفالالرغبا  ل 

الناةةاط  الروةةةة حتةةى   عةةن طريةة  إرشةةاداج للمخةةاطر مةةن اللعةةب األلكترونةةي وتةةوجيههج نحةةو  دور الموجييه .2

 . يتحق  األمان لهج

 إلشباع إحتياجاتهج . روةةنحو مصادر الخدمة داخل ال طفال  يرشد األ دور المرشد .5

 خامساً : محتوي التصور

 : طفالاأل [0]

 ج ورغباتهج في اع  المرحلة لوةع أاداب النااط  ما يتماي مع حاجاتهج .التعرب على حاجاته

 برنامج النشاط : [3]

ويعبر عن احتياج حقيقي لهج وأن يحق  المتعة والتسةلية التةي يجةدونها فةي األلعةاب  طفاليجب أن يكون جاذب ل 

 .  طفالاأللكترونية وأن يكون البرنامج متنوع في الخبرا  التي يكتسبها األ

 : معلمةال [2]

وُمعةد إعةداد علمةي ومتطةور فةي أسةلو ه ومتةا ع للتطةورا   ةواعية األطفةالعمةل مةع تي تةال معلمةكون التال د أن 

 التكنولوجية الحديثة .

 : روضةإدارة ال [4]

ريةاض األطفةال واةي تعتبةر مةن معةايير الجةودم فةي مجةال  ريةاض األطفةال رسةالة ورييةة  روةةإيمان إدارم ال

 . ية قدرا  األطفالو دور األناطة في تنم
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 سادساً : عوامل نجاح التصور المقترح

اللعةب  األطفةال للحةد مةن مخةاطرمةع  افي ممارسة دورا لمعلمة رياض األطفالترتبص اع  العوامل  الدور المقترح 

 األلكتروني واي كاآلتي  

 من  داية العام الدراسي .  الروةةةرورم التخطيص ل ناطة  .2

 وأن تكون خططها مابعة الحتياجاتهج .  طفالاسبة لقدرا  واستعدادا  األمن األناطةيجب أن تكون  .1

 ويثير دافعيتهج لممارستها . فالط ما يراعي الفرو  الفردية  ين األ األناطةةرورم التنوع في  .3

  استخدام الحاسب اآللي لإلفادم منه وكيفية التعامل مع االنترن  . نااط يعتنيةرورم العمل علي تبسيس  .2

 . األطفال داخل الروةةلكي يمارسها  الروةةاأللعاب األلكترونية التعليمية  رقا ة من إدارم  إدخال .5
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 المستخدمة في الدحث :المراجع 

 . 1002دراسة منصور  ن محمد الغامدي   تبثير األلعاب االلكترونية ]الب يستيان[ على مستخدميها   [0]

يةةةة وانعكاسةةةاتها علةةى إكسةةةاب الطفةةةل  عةةض أنمةةةاط السةةةلو  حسةةن عبةةةد السةة م الاةةةيا   ألعةةةاب التسةةلية األلكترون [3]

 . 1002ال إجتماعي   المؤتمر العلمي السا ع عار   كلية الخدمة االجتماعية   حلوان   المجلد السادس   

الزكية ] تعليج وتعلج األطفال  استخدام الكمبيوتر [   دار الفكةر العر ةي   القةاارم  زكريا الار يني   رياض األطفال [2]

 . 25  ص  1002  

 . 27  ص  1003على فالل الهنداوى   سيكولوجية اللعب   مكتبة الف ح للنار والتوزيع    [4]

  ص  223  ص 2995سةلمي محمةةود جمعةه   طريقةةة العمةل مةةع الجماعةا    دار الطباعةةة الحةرم   اإلسةةكندرية    [5]

122 . 

يةة   المةؤتمر العلمةي السةادس للجمعيةة المصةرية أحمد حامد منصور   القنوا  الفيافية ودوراا في العمليةة التعليم [6]

لتكنولوجيا التعليج   سلسلة دراسا  و حوث   الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليج   المجلد الثامن   الكتاب الثالث   

 . 39   17  ص ص  2998

 . 35  ص  2997رم   عبد الكريج العفيفي   الخدمة االجتماعية في المجال التعليمي   مكتبة عين شمس   القاا [7]

 وللمزيد . 1002تبثير األلعاب االلكترونية على الطفل    [8]

 22  ص  1000أحمد شفي  السكري   قاموس الخدمة االجتماعية والخةدما  االجتماعيةة   دار المعرفةة الجامعيةة   [.]

 . 27  ص  222  ص 

خةةص قيةةادم ودور الخدمةةة سةةمير حسةةن منصةةور   المخةةاطر الناتجةةة عةةن حصةةول طةة ب المرحلةةة الثانويةةة علةةي ر [01]

  الجةةزء  1002االجتماعيةةة فةةي التعامةةل معهةةا   مجلةةة دراسةةا  فةةي الخدمةةة االجتماعيةةة والعلةةوم اإلنسةةانية   إ ريةةل 

 . 203الثاني   ص 

 . 258  ص  2982عبد الحليج رةا عبد العال   الخدمة االجتماعية المعاصرم   القاارم   دار النهية العر ية    [00]

 . 525  ص  2972  خدمة الفرد في محيص الخدمة االجتماعية   القاارم   مطبعة السعادم   فاطمة الحاروني  [03]

نبيل السمالوطي   ريية اجتماعية حول حدلية الع قة  ين جرافج العنف والتطرب و ةين معطيةا  الواقةع التصةوري  [02]

ج العنةةف والتعةةرب فةةي واالجتمةةاعي    حةةوث المةةؤتمر الةةدولي " العلةةوم االجتماعيةةة ودوراةةا فةةي مكافحةةة جةةراف

 . 219  ص  2992المجتمعا  اإلس مية "   الجزء األول   القاارم   

 57  ص  1008طامي   االتجااا  الحديثة في تر ية الطفل   الاركة العر ية المتحدم للتسةوي    القةاارم  يوسف ق [04]

. 

يةة المتخصصةة   الكوية م   الجمعيةة  در العمر   دراسا  في التنا ة االجتماعية ل طفةال بسلسةلة الدراسةا  العلم [05]

 . 88  ص  2993المصرية لتقدم الطفولة   

نرجس حمدي ولطفي الخطيب وخالد القيا    تكنولوجيا التر ية   الاركة العر يةة المتحةدم للتسةويف والتوريةدا     [06]

 . 315  ص  1008

جامعةةة القةةدس المفتوحةةة   الاةةركة  محمةةد الجةةاري   منتصةةر عبةةد ا   عبةةد الحميةةد فيةةزل   الحاسةةوب فةةي التعلةةيج   [07]

 . 125  ص  1008العر ية المتحدم   القاارم   

 .27  ص  2995فارو  السيد عثمان   سيكولوجية اللعب والتعلج   القاارم   دار المعارب    [08]

 الدراسة إلثراء (31،) (.0) بمرجع الداحثة استعانت ولقد

عا  في التنمية الريفية   مجلة دراسا  فةي  در الدين كمال عبد    دور طريقة العمل مع الجما [.0]

 . 195  ص  1000الخدمة االجتماعية   العدد التاسع   أكتو ر 
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