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Abstract 

This study entitled (Effect of electronic games in the behavior of the Sudanese 

child - a survey of a sample of parents in Khartoum State for the year 2018) 

 The objectives of the study are to know the motives of Sudanese children to 

practice electronic games and to discover the negative and positive aspects of these 

games and to identify the impact of these games on the behavior of the Sudanese 

child- The researcher used the descriptive study type, the survey method and the 

questionnaire tool 

One of the most important findings of the study is that it showed that the mobile 

phone is among the most electronic means used by the Sudanese child. The study 

showed that the love of adventure, leisure time and imagination development are 

the most important reasons for children to play electronic games.  
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  خلص امل

ولياء دراسة مسحية على عينة من ا –هذه الدراسة بعنوان )تأثري االلعاب االلكرتونية يف سلوك الطفل السوداين 
عرةة دواة  االطفا  السوداني ن ملاارسة االلعاب ملالدراسة حيث هتدف  م(8332االمور بوالية اخلرطوم للعام 

تأثري هذه  تعرف على التأثريات احملتالة هلذه االلعاب والوقوف علىااللكرتونية والكشف عن سلبياهتا واجيابياهتا وال
من و استخدم الباحث نوع الدراسة الوصفية واملنهج املسحي واداة االستبيان.االلعاب يف سلوك الطفل السوداين، وقد 

وداين ووضحت الساهنا بينت ان اهلاتف احملاو  من اكثر الوسائل االلكرتونية اليت يستخدمها الطفل  نتائجهااهم 
الدراسة ان حب املغامرة وشغل وقت الفراغ وتناية اخليا  هي اكثر االسباب اليت من اجلها ميارس االطفا  االلعاب 

     االلكرتونية واشارت الدراسة انه باإلمكان تصني  العاب الكرتونية جتسد بطوالت القادة املسلا ن
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مقدمة: 0  

متجر من االلعاب االلكرتونية اليت جتذب االطفا  بالرسوم وااللوان واخليا  واملغامرة , وانتشرت  ال يكاد خيلو بيت او 
هذه االلعاب بصورة ملحوظة وقد ادى انتشار الكومبيوتر والعاب الفيديو يف السنوات االخرية واصبح هلا تأثري يف حياة 

كنولوجيا ةلم يعد هناك حقل من حقو  املعرةة اال والتالطفل ,وسامهت يف تشكيل حياة الطفل يف البيت واملدرسة  , 
احلديثة هلا الدور االكرب ةيه , ةقد انتشرت هذه االلعاب يف كاةة اجملتاعات وكذلك يف السودان بوجه خاص حيت 
اصبحت جزءا من غرةة الطفل السوداين بل اصبح االباء يصطحبوهنا معهم ايناا ذهبوا ليزيدوا االطفا  ادمانا على 

 ارستها مم

ةقد اصبح االطفا  يف السودان ويف بقية العامل يفضلون االلعاب االلكرتونية اكثر من االلعاب التقليدية والباحث يف 
 هذه الدراسة يود التعرف عي تأثري هذه االلعاب االلكرتونية على سلوك االطفا  . 

 مشكلة الدراسة :

ية متكن سهولة استخدامها لكوهنا وسيلة ترةيهيف انتشارها عد جنحت االلعاب االلكرتونية يف جذب االطفا  وقد سا
ؤالء على سلوك االطفا  وزادت الساعات اليت يقضيها ه خمتلفااالطفا  من االكتشاف والتجريب وقد اظهرت تأثريا 

اهرة للتعرف ظاالطفا  يف اللعب نتيجة لتعدد االلعاب االلكرتونية وتنوعها .ويف هذه الدراسة يود الباحث دراسة هذه ال
 على اثارها السلوكية والصحية ومعرةة ما خيص سلبياهتا واجيابياهتا وحتديد خماطرها .

  ما تأثري االلعاب االلكرتونية يف سلوك الطفل السوداين؟ -ويتم حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤ  الرئيسي التايل :

 اهداف الدراسة  :
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 هداف امهها :تسعى هذه الدراسة لتحقيق جماوعة من اال

 معرةة دواة  االطفا  السوداني ن لأللعاب االلكرتونية . -3

 الكشف عن اجيابيات ممارسة االلعاب االلكرتونية على االطفا  . -8

 الكشف عن التأثريات احملتالة لأللعاب االلكرتونية على االطفا  . -0

 الوقوف على تأثري االلعاب االلكرتونية يف سلوك االطفا . -4

  سة :اهمية الدرا   

ناو  مثل تفتح الدراسة اةاق جديدة لدراسات تت كاا   الدراسة تتناو  موضوع مهم هو تأثري االلعاب االلكرتونية يف سلوك االطفا    
  هذه الدراسة من جوانب مل يتطرق هلا الباحث

 تساؤالت الدراسة  :

 جتيب هذه الدراسة على جماوعة من التساؤالت امهها :

 االلعاب االلكرتونية ؟ ملاارسةلكرتونية يستخدمها الطفل السوداين ما اهم وسيلة ا-3

 ما الدواة   ملاارسة  االطفا   السوداني ن لأللعاب االلكرتونية ؟-8

 هل اسهات االلعاب االلكرتونية يف رة   مستوى التحصيل الدراسي لألطفا  السوداني ن؟-0

 ؟االطفا  يات العدوان عندونية يف غرس سلوكما مدى مسامهة االلعاب االلكرت -4

 ما االضرار الصحية اليت تسببها االلعاب االلكرتونية لدى االطفا  السوداني ن  ؟-6

 ؟ما اكثر انواع االلعاب االلكرتونية استقطابا الهتاام االطفا  السوداني ن -7
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 نوع الدراسة ومنهجها :

الناس  ة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة او موقف او جماوعة منتأيت هذه الدراسة ضان الدراسات الوصفية اليت تستهدف ) دراس
, او جماوعة من االحداث, او جماوعة من االوضاع وذلك هبدف احلصو  على معلومات كاةية ودقيقة عنها ,دون الدخو  يف اسباهبا 

 راسات املسحية والذي يعترب )جهداً علاياً للحصو . ويف اطار هذا النوع من البحوث استخدم الباحث منهج الد( 1)  (او التحكم ةيها
  ( 2()على بيانات ومعلومات واوصاف عن الظاهرة او جماوعة الظواهر موضوع البحث

  ( 3  () م8332) دال  عبد العزيز ، -الدراسة االوىل : -الدراسات السابقة :

 كويت .لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية بدولة الاثر ممارسة بعض االلعاب االلكرتونية يف السلوك العدواين -بعنوان :

 اهداف الدراسة :

 معرةة االلعاب االلكرتونية اليت يقبل عليها الطالب .-3

 الكشف عن تأثري السلوك العدواين لأللعاب االلكرتونية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية بدولة الكويت.-8

 واق  اثر ممارسة االلعاب االلكرتونية لطالب مرحلة الثانوية  الوقوف على-0

                                                           

   ) 1)مسري حماد حس ن, حبوث االعالم االسس واملبادئ ,القاهرة:- عامل الكتب , ط3   ,3276 م,ص387 
 )2 (ا   887م,ص8338,  8لسيد احمد عمر ,البحث االعالمي مفهومه واجراءاته ,الكويت,  ,مكتبة الفالح للنشر ,  ط

ويت, رسالة  كدال  عبد العزيز احلشاش ,اثر ممارسة بعض االلعاب االلكرتونية يف السلوك العدواين لطلبة مرحلة الثانوية باملدارس احلكومية بال) 3  ) 
 8332ماجستري ,كلية الدراسات العليا جبامعة الكويت , قسم االرشاد النفسي والرتبوي ,
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 من مصفوةة الدراسات الوصفية واستخدمت املنهج املسحي -نوع الدراسة ومنهجها :

 صحيفة االستبيان  -اداة الدراسة :

 نتائج الدراسة :

للادارس احلكومية بدولة الكويت تعزى ال ثر ,( لدرجات طلبة املرحلة الثانوية  3وجود ةروق ذات اللة احصائية عند مستوى )-3
 ممارسة بعض االلعاب االلكرتونية 

  (4م() 8337 كهينة علواش, ):-الثانية الدراسة 

 اهداف الدراسة :

 الكشف على مدى تأثري الطفل مبا يشاهده من مادة عنيفة او ما يعرض عليه يف اية وسيلة اعالمية . -3

 لفيديو يف االحنراةات السلوكية اليت تشهدها وتعاين منها اجملتاعات .معرةة تأثري التلفزيون والعاب ا  -8

 معرةة الكيفية اليت ميكن هبا حتص ن الفرد واجملتا  من هذا العنف خصوصا االلعاب االلكرتونية   -0

 الكشف عن سبب اقبا  االطفا  على االلعاب االلكرتونية  -4

 سة  الوصفية  واملنهج املسحياستخدمت الدراسة نوع الدرا وع الدراسة ومنهجها :ن

 

 االستبيان االداة :

                                                           

         كهينة  علواش , معاجلة العنف من خال  التلفزيون والعاب الفيديو و تأثريه على الطفل , رسالة ماجستري  , جامعة ( 4)

 8337,سم االعالم واالتصا كلية العلوم السياسية واالعالم , ق  اجلزائر ,
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 نتائج الدراسة :

 االطفا  يقبلون على االلعاب االلكرتونية اكثر من االقبا  على مشاهدة التلفزيون.-3

 االلعاب االلكرتونية العنيفة هي اكثر االلعاب اقباال من االةا  عليها .؟-8
 عاب االلكرتونية ال توجد متابعة لألطفا  عند ممارستهم لألل -3

 
 (  5) )م 8332)امحد ةالق ,-:الدراسة الثالثة 

 الطفل اجلزائري والعاب الفيديو , دراسة يف القيم واملتغريات. -العنوان :

 -هدف الدراسة :ا

 معرةة مكانة العاب الفيديو ضان النشاطات الرتةيهية للطفل اجلزائري -3

 دى الطفل اجلزائريحتديد مصدر العاب الفيديو املفضلة ل-8     

 الكشف عن خصائص شكل ومضاون العاب الفيديو املفضلة .-0 

 معرةة القيم احملتواه يف هذه االلعاب.-4

 الكشف عن عادات ممارسة الطفل اجلزائري هلذه االلعاب . -3

 استخدمت الدراسة نوع الدراسة  الوصفية  واملنهج املسحي  : نوع الدراسة ومنهجها  

                                                           

     امحد ةالق ,الطفل اجلزائري والعاب الفيديو , دراسة يف القيم واملتغريات , رسالة دكتوراه , جامعة اجلزائر , كلية العلوم السياسية و االعالم , ( 5)      
          قسم االعالم واالتصا  ,8332م
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 ستبياناال االداة :

 

 اهم النتائج :

 لاللعاب االلكرتونية تأثري مباشر على الطفل اجلزائري .-3

 االلعاب االلكرتونية تؤثر على القيم واملضام ن االخالقية للطفل اجلزائري -8

 الدراسة الرابعة االلعاب االلكرتونية متثل واقعا جديدا يؤثر على ثقاةة اجملتا  اجلزائري -0

 (  6) م ( 8337)مها حسين الشحروري,   بعةالدراسة الرا      

 

 : اثر االلعاب  االلكرتونية على العاليات املعرةية والذكاء االنفعايل لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة يف االردن   لعنوان ا

 اهداف الدراسة :

 املتوسطةمعرةة اثر االلعاب االلكرتونية يف العاليات املعرةية لدى اطفا  مرحلة الطفولة -3

الكشف عن ةروق يف العاليات املعرةية لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة نتيجة استخدامهم لأللعاب -8
 االلكرتونية .

                                                           

االردن , رسالة دكتوراه ,    (6)على العاليات املعرةية والذكاء االنفعايل لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة مها حسين الشحروري , اثر االلعاب االلكرتونية 
  م 8337كلية الدراسات الرتبوية العليا , قسم علم النفس الرتبوي , 
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 االلعاب االلكرتونية على مقياس باراون للذكاء االنفعايل لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة-0

 اسة  الوصفية  واملنهج املسحي استخدمت الدراسة نوع الدر  نوع الدراسة ومنهجها :   

 االستبيان :االداة 

 اهم النتائج :

( ب ن املتوسطات احلسابية البعدية 3,3 3هناك ةروق ذات داللة احصائية على مقياس العاليات املعرةية الكلي عند املستوى )-3
 املعدلة تبعا ملتغري اجملاوعة ولصاحل اجملاوعة غري املوجهة .

,(على اختاذ القرار ب ن متوسطات االداء البعدي املعد  تبعا للتفاعل ب ن  33لة احصائية عند مستوى ) هناك ةروق ذات دال-8
 اجملاوعة واجلندر لصاحل ذكور اجملاوعة غري املوجهة

 التعليق على الدراسات السابقة :

ن تناو  معاجلة خمتلفة ةانها م تناولت الدراسات السابقة االلعاب االلكرتونية وتأثريها على الطفل من زوايا وجوانب 
العنف من خال  التلفزيون والعاب الفيديو , ودراسة تناولت العاب الفيديو دراسة   للقيم واملتغريات ,ومنها تأثري 
االلعاب االلكرتونية يف السلوك العدواين لدى طلبة املرحلة  الثانوية ودراسة تناولت اثر االلعاب االلكرتونية على العاليات  

ملعرةية لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة يف االردن . اما هذه الدراسة ةإهنا تتناو  تأثري االلعاب االلكرتونية على ا
سلوك الطفل السوداين ,أي اهنا ختتلف عن بقية الدراسات يف تناوهلا لسلوك الطفل السوداين وقد استفاد الباحث من 

  تطرق اليها هذه الدراسات .الدراسات السابقة لدراسة جوانب اليت مل ت

نسبة لضخامة جمتا  الدراسة وهم اولياء امور االطفا  بالسوان  ةقد قصر الباحث جمتاعه على اولياء االمور بوالية 
 م للوقوف على اخر تأثريات االلعاب االلكرتونية علي سلوك الطفل السوداين    8332اخلرطوم, ومشلت الفرتة الزمنية العام 
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 :راسةمجتمع الد

ةقد اختار الباحث جزئية من اولياء امور االطفا   السوداني ن بوالية اخلرطوم متثل هذا اجملتا   وحتدد اغراض البحث  
 ةقد اختار الباحث هذه العينة بدال عن دراسة  اجملتا  كله  وذلك لألسباب االتية :

 نتشار يصعب الوصو  ايل كاةة عناصر اجملتا  الن اجملتا  كبري وواس  اال

الية عينة عشوائية بسيطة  من اولياء االمور بو  الكلي  للدراسة لذا مت اختيار يصعب دراسة الظاهرة علي اجملتا  -
مبحوث ومت اختيار هذه العينة نسبة لتجانس اةراد اجملتا  . قام الباحث بأعداد استاارة استبيان 043اخلرطوم وبلغت 

ي  خصائص وتعترب عينة ممثلة غري منحازة وةيها مج رابط وارساهلا ايل اةراد العينة واعادها عن طريق الكابيوتر ووض 
 .اجلاهور االصلي 

 اداة الدراسة  :

 سؤا  مغلق يعطى خيارات ألةراد العينة . (33احث بتصايم استاارة استبيان مشلت )قام الب

 اختبار صدق صحيفة االستبيان :

 مها : اعتاد اختبار الصدق على اسلوب ن

الصدق الظاهري وىف هذا اخلصوص قام الباحث بدراسة صحيفة االستبيان بعد تصاياها ، للتأكد من ان االسئلة -أ
 متصلة مجيعها وحذف االسئلة غري املهاة  



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

033 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 (  7)وللتأكد من الصدق الظاهري مت عرض االستاارة على ثالثة حمكا ن 

اد الباحث يدية ليقيس نفس الشيء بأسلوب ن خمتلف ن ، كاا اعتومت عن طريق وض  أسئلة تأك-الصدق التجرييب :-ب
 .%23,8على االتساق الداخلي ب ن إجابات االسئلة املرتبطة ، وجاءت نسبة الصدق لعامل صدق 

 اختبار الثبات :

تبانة السمن العينة ، ومت ارسا  االستاارة هلم مث بعد اسبوع مت إعادة ارسا  نفس ا %33مت اخذ جماوعة من األةراد 
وهو معامل مرتف  ذو  %2318أن معامل االتساق الداخلي  وجدتوبالتطبيق على البيانات اليت مت احلصو  عليها ، 

  دالله علاية عالية ، ويذيد االطائنان على صالحية االستبانة للدراسة

 النظريات المفسرة للدراسة :

 نظرية االعتااد علي وسائل االعالم:-اوال:

   ت االعتااد علي وسائل االعالم علي ركيزت ن :تقوم عالقا

مها االهداف  ، لأللعاب االلكرتونية السوداين  من خال  استخدامه  الطفلكاا يتم حتديد االهداف اليت يسعى هلا   
واملصادر، ةاألهداف هي اليت يتعرض من اجلها اجلااعات واالةراد لوسائل االعالم اما املصادر , يسعي االةراد 

يت يرى اهنا االلعاب الالسوداين خيتار  الطفلااعات حنو وسائل االعالم املختلفة  من اجل بلوغ اهداةهم ،كاا ان واجل
  . حتقق اهداةه

                                                           
  

 كلية االعالم–(البروفسيور منصور محمد عثمان, استاذ بجامعة  ام درمان االسالمية (7

 كلية االعالم–دكتور بشرى يوسف استاذ بجامعة  ام درمان االسالمية  -8

كلية االعالم–استاذ بجامعة  ام درمان االسالمية ’ دكتور حبيب صالح    -0   
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 مثل احلصو  علي اخلربات ومعرةة الذات الفهم :

 مثل ماذا تقرا؟ ماذا تشرتي ؟ التوجيه : 

 للراحة واالسرتخاء  التسلية : 

  ثانيا :  شباع :نظرية االستخدام واال

وهي من نظريات التأثري احملدود لوسائل االعالم وتري ان أي وسيلة اعالمية او مضاون حيدد باخللفيات الدميغراةية 
واالقتصادية والثقاةية لألةراد ، اما احلاجات والدواة  حتدد بعوامل بيولوجية ونفسية واجتااعية واليت يشبعها االةراد تبعا 

 لظروةهم

ديد االهداف  السوداين  واملتاثلة يف حت الطفللدي   على االلعاب االلكرتونية  ذه الدراسة يتضح مدي االعتاادويف ه
 لطفللوحتديد املصادر اليت يعتاد عليها وكذلك حتديد الدواة  واحلاجات حسب اخللفيات الدميغراةية و النفسية 

 رتنيتحتدد امكانياهتم االقتصادية كامتالكهم شبكة انكرتونية االلعاب االل لنوع السوداين كاا ان حتديدهم الستخدام 
 .االلعابواستعدادهم النفسي الستخدام هذه  والعاب ةيديو وتلفاز  كوسائط متاحة 

 مصطلحات الدراسة : 

 هو ذلك التغيري الذي يطرأ على سلوك املتلقي للرسالة االعالمية ,وقد يتعلم منها  التاثري:-3

ويعرف التأثري اجرائيا بانه التغري الذي حيدث للطفل   (8) قد يغري اجتاهه النفسي ويكون اجتاها جديدا شيئا  او  انه 
 . نتيجة استخدامه لأللعاب االلكرتونية

                                                           
 ابراهيم امام , االعالم االذاعي والتلفزيوني , القاهرة, دار الفكر,    37م , ص3272, 3ط)8   (
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الصغري, الشي الرخص , ةهو ايضا مرحلة عارية من دورة حياة االنسان متتد من امليالد ايل بداية  الطفل لغويا :-8
 (  9) املراهقة

يعين تفاعل الفرد م  بيئته االجتااعية يف وضعية ما من خال  استجابته العضوية واحلركية والوجدانية والعقلية والذي  -السلوك :-0
 حتليل وتفسري البيانات (10به )يكون دائاا بداة  سواء شعر به ام مل يشعر 

 

 تفسري وحتليل البيانات

 (3)رقم جدو  

 ة الدراسةيوضح الفئات العارية ألةراد عين

 

 

 

 

 

 

                                                           
  47م, ص3227, 8, دار الشروق , ط فل , عمانمحمد الريماوي , علم النفس الط)9 (

سعيد بومغيرة , اثر وسائل االعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب , رسالة دكتوراه, جامعة الجزائر, كلية العلوم السياسية واالعالم , قسم  ) 10)

م 8336االعالم واالتصال ,  

 النسبة املئوية التكرار الفئات
 %30.0 43 عام 03 -عام 83

 %06,8 380 عام 43 –عام  03

 %82,3 27 عام 33 –عام  43

 %88 73 ةاكثر عام33

 %333 043 اجملاوع
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 صف بالنضج عام وهى االعاار اليت تت 43 –عام  03ترتاوح ب ن  االمورالعارية من اولياء الحظ أن اكثر الفئات ي
 التأثريات السلبية واالجيابية لأللعاب االلكرتونية يف سلوكيف ةهم مما يساعد 

  اطفاهلم

  

 

 (8جدو  رقم )

 راسةديب ن نوع عينة ال

 

 

 

 

عام30-عام20

عام36–عام 26

عام47–عام 37

فاكثر48

 النسبة املئوية التكرار 
 %30.0 833 ذكر

 %06,8 302 انثى

 %82,3 043 اجملاوع
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اعلي نسبة هي الذكور من العينة  كاا ان مشاركة االناث تعترب معقولة مقارنة باجملتاعات العربية األخرى  بسبب العادات 
 الباحثوالتقاليد اليت  يقل ةيها عدد املشاركات  يف االجابة علي االستبيانات املطروحة من قبل 

 

 (0جدو  رقم )

 يوضح املستوي التعلياي ألةراد العينة

 النسبة املئوية التكرار ئاتالف
 %33,6 30 ثانوي
 %47,2 360 جامعي

 %06,3 384 ةوق اجلامعي
 %333 043 اجملاوع

هم من  ةوق اجلامعي ويوكد ذلك أن  % 06,3هم من اجلامعي ن  و  % 47,2يالحظ من اجلدو  أعاله ان  
اب اسئلة االستبانة واجابتها بكل صدق ووعيمعظم اةراد العينة هم من ةئة املتعلا ن مما ساعد كثرياً على استيع

 
 

ذكر

انثى

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي
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 (4جدو  رقم )

 احلالة االجتااعية ألةراد الدراسة

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %27,2 822 متزوج
 %33 04 مطلق
 %8,3 7 ارمل
   %333  043 اجملاوع

 

ية هبم اعد على تربية االطفا  والعنامن اجلدو  اعاله يتضح ان هناك استقرار اسري للاتزوج ن وهذا مؤشر جيد يس
 ةقط من اةراد العينة %01ويقل مؤشر الطالق اذ يلغ 
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 (5جدو  رقم )

 الوسيلة االلكرتونية اليت يستخدمها  الطفل السواين ملاارسة االلعاب االلكرتونية

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %27,, 77 بالي استشن

 %121 4 اكس بوكس

 %5421 184 او اهلاتف احمل

 %21,, 75 اجهزة العاب الفيديو

 %133 043 اجملاوع

من اجلدو  اعاله اكثر الوسائل االلكرتونية اليت يستخدمها الطفل السوداين ملاارسة االلعاب االلكرتونية هي العاب 
 ينااهلاتف احملاو  ويرج  ذلك لتوةرها وجمانيتها وسهولة لعبها يف أي وقت بالنسبة للطفل السود

متزوج

مطلق

ارمل
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 (6جدول رقم )

 الوقت الذي ميضيه الطفل السوداين امام االلعاب االلكرتونية
 

 

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %37,4 32 ساعة واحدة

 %32,4 66 ساعتان
 %60,8 320 ثالث ساعات

 % 333  083 اجملاوع

بالي استشن

اكس بوكس

الهاتف المحمول

اجهزة العاب الفيديو
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  عاب االلكرتونية  هو ثالث ساعات خالمن اجلدو  اعاله يتضح ان الوقت الذي يقضيه الطفل السوداين امام االل
.ره الطفل ليس بالقليلداليوم ,ويوضح ان الوقت الذي يه

 
 

 

 

 

 (7جدو  رقم )

 يب ن السبب الذي من اجله ميارس الطفل االلعاب االلكرتونية

 النسبة املئوية التكرار  الفئات 
 %36,3 36 حب املغامرة واملتعة
 %38,6 40 شغل اوقات الفراغ

 %83,0 62 ذكاء واخليا تناية ال
 %33,6 378 كل ما سبق ذكره

 %333 043 اجملاوع

ساعة واحدة

ساعتان

ثالث ساعات
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امج  اولياء االمور ان اطفاهلم ميارسون االلعاب االلكرتونية من اجل  حب املغامرة واملتعة وشغل اوقات الفراغ وكذلك 
بة غري صحيحة , وال ختلفة هي لعشروط الناو جبوانبه املويعد الرتبويون اللعبة اليت ال حتقق , تناية الذكاء واخليا  

وحية واخللقية ان حتقق له اللعبة الناو يف مجي  اجلوانب الر  دسلياة الن الطفل كي حيقق جتربة احلياة بكل معانيها ال ب
و احلركية  و والنفسية واالجتااعية 

 
 

 

 

 (2جدو  رقم ) 

 مورمن اكثر االلعاب اليت يفضلها الطفل السوداين من وجهة نظر اولياء اال

 النسبة املئوية التكرارات الفئات 
 %88,6 77 االلعاب القتالية
 %88,3 73 العاب االلغاز

 %36,3 36 االلعاب التعلياية
 %02,2 308 االلعاب الرياضية

 %333 043 اجملاوع 

حب المغامرة والمتعة

شغل اوقات الفراغ

تنمية الذكاء والخيال

كل ما سبق ذكره
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خيتار اما ان يكون  نااللعاب الرياضية يف املرتبة االوىل وتليها االلعاب القتالية , ةاأللعاب الرياضية ميكن للطفل ا
العبا ضان ةريق او ان يكون مدربا يض  اخلطط وايضا االلعاب القتالية ترتكز على نفس املبدأ لكنها موجهة حنو 

 عسكري حقيقي. موضوع خمتلف ألنه جتعل من الالعب الطفل قائد

  
 

 

 

 

 (9جدو  رقم )

 يوضح طبيعة ممارسة الطفل السواين لأللعاب االلكرتونية

 

 النسبة املئوية لتكراراتا الفئات
 %38,3 377 مبفرده

 %86,3 23 م  االصدقاء

االلعاب القتالية

العاب االلغاز

االلعاب التعليمية

االلعاب الرياضية
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 %83,4 70  م  العائلة واالهل
 %333 043 اجملاوع

اكد اولياء االمور ان غالبية اطفاهلم ميارسون االلعاب االلكرتونية مبفردهم وهذا يؤكد املزيد من العزلة وبعد  
 .ومجاعة الرةاق هؤالء االطفا  عن الدور االجتااعي لألسرة

 
 

 

 

 

 (01جدو  رقم )

 يوضح اذ ما كانت االلعاب االلكرتونية متد االطفا  باملعلومات القياة

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %01 071 اواةق

 %0,,5 01 اواةق حلد ما

 %0,,5 01 ال اواةق

بمفرده

مع االصدقاء

مع العائلة واالهل
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 %011 41, اجملاوع

 الطفل مبعلومات قياة ) اللعب توسي  لتفكري الالعب اكد اةراد عينة الدراسة ان االلعاب االلكرتونية متد 
 ( 11)  وخياله وتطل  الالعب ن على اةكار جديدة ومعلومات حديثة (

 

 
 

 

 (11جدو  رقم )

 ينب اذ ما كانت االلعاب االلكرتونية تسهم يف تدين مستوى التحصيل الدراسي لألطفا  

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %,5,2 191 اواةق

 %25,, 93 اواةق حلد ما

 %1720 59 ال اواةق

                                                           
المرشدين التربويين في القضايا التعليمية والنفسية واالجتماعي ) عمان ,دار الثقافة للنشر , جودت عزت عبد الهادي, سعيد حسني  , دليل  االباء و )11

 872م , ص8333, 3ط

 

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق
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 %133 043 اجملاوع

 

االلكرتونية تسهم يف تدين مستوى التحصيل الدراسي  هلم الن  واةق اولياء امور االطفا  على ان االلعاب  
 .سهر االطفا  طيلة الليل يف ممارسة هذه االلعاب يقلل من جمهوداهتم

 

 
 

 

 

 (,1جدو  رقم )

 نت االلعاب االلكرتونية تغرس يف االطفا  سلوكيات العدوان يوضح اذ ما كا

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %520, ,,, اواةق

 %025, 83 اواةق حلد ما

 %,112 08 ال اواةق

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق
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 %133 043 اجملاوع

ا من خال  اوهناكد اةراد عينة الدراسة  ان االلعاب االلكرتونية تغرس يف االطفا  سلوكيات العدوان اليت يتعل  
ممارستهم للعب خصوصا تلك اليت يتفاعل معها الطفل , ةكلاا  كانت تلك      االلعاب عنيفة كلاا كان السلوك 

 .العدواين اكرب لدى هؤالء االطفا 

 
 

 

 

 

 (10جدو  رقم )

 بكثرة استخدامها للطفل  االلعاب االلكرتونية تتسبب يف ضعف حاسيت السا  والبصر

 النسبة املئوية التكرارات  الفئات 
 % 3, 34, اواةق

 %825, 97 اواةق حلد ما

 %1125 09 ال اواةق

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق
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 %133 043 اجملاوع

 

واةق اولياء امور االطفا  على االضرار اليت تسببها ممارسة االلعاب االلكرتونية بكثرة لألطفا  )تؤثر االلعاب 
لنظر نتيجة تعرضه جملاالت االشعة اإللكرتونية سلبا على نظر االطفا   ,اذ قد يصاب الطفل بضعف ا

 ( 12  )الكهرومغناطيسية قصرية الرتدد املنبعثة من شاشات التلفاز او احلاسب اليت جيلس امامها ساعات طويلة (

 
 

 

 

 (14جدو  رقم )

 يب ن اذ ما كان باإلمكان استغال  االلعاب االلكرتونية لغرس قيم العال لدى الطفل 

 ئويةالنسبة امل التكرارات  الفئات 
 % 5520  188 اواةق

 %0320 130 اواةق حلد ما

                                                           

     ابوجراح, طفلك وااللعاب االلكرتونية ,- مزايا واخطار , جملة املتايزة , العدد الثالث والعشرون ,8330م ص , 7) 12)

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق
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 %1424 49 ال اواةق

توجيهها يف سة االلعاب االلكرتونية و ر راسة امكانية االستفادة من الوقت الذي يقضيه اطفاهلم يف مماداكد اةراد عينة ال
 .للطفل غرس  قياة العال الذي يرتبط بقياة الوقت مبا حتتاجه هذه االلعاب من حيوية ونشاط

 

 

 

 

 

 

 ( 15جدو  رقم)

 ميكن تصني  العاب الكرتونية جتسد بطوالت القادة املسلا ن

 النسبة املئوية التكرارات  الفئات 
 % 825,  00, اواةق

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق
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 %0329 135 اواةق حلد ما

 2 %5  , ال اوةق

 %133 043 اجملاوع

 

ة ,الن لا ن يف هذه االلعاب االلكرتونيواةق اولياء امور االطفا  على امكانية جتسيد بطوالت القادة املس  
هبذه العاب بعض املضام ن الضارة )مبا حتاله من سلبيات وطقوس دينية معادية ومسيئة للديانات وبالذات الدين 

 ( 13 )  االسالمي , قد تؤثر سلبا على الطفل (

 

 

 

 النتائج:

 اىل جماوعة من النتائج التالية  توصلت الدراسة

ان اهلاتف احملاو  هو من اكثر الوسائل االلكرتونية  اليت يستخدمها الطفل السوداين ملاارسة  بينت الدراسة-3 
 االلعاب االلكرتونية .

                                                           
 80م,ص 8338, 8مجلة الطفولة والتنمية ,العد السادس , مج بالل عرابي, قضايا في اعالم الطفولة , 13

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوفق
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اشارت الدراسة ان الوقت الذي يقضيه الطفل السوداين امام االلعاب االلكرتونية هي ثالث ساعات خال  -8    
 اليوم.

وشغل وقت الفراغ وتناية الذكاء واخليا  هي االسباب اليت من اجلها  اوضحت الدراسة ان حب املغامرة واملتعة-0  
     ميارس االطفا  االلعاب االلكرتونية .

اظهرت الدراسة ان االلعاب الرياضية  وتليها االلعاب القتالية هي من اكثر االلعاب اليت يفضلها الطفل -  4
 السوداين.

 لعاب االلكرتونية مبفرده.اكدت الدراسة ان الطفل السوداين ميارس اال-3 

 كشفت الدراسة ان االلعاب االلكرتونية متد االطفا  باملعلومات القياة .-6

 

    بينت الدراسة ان االلعاب االلكرتونية تسهم يف تدين مستوى التحصيل الدراسي لألطفا .-7

 اكدت الدراسة ان االلعاب االلكرتونية تغرس يف االطفا  سلوكيات العدوان.-2

 ينت الدراسة ان كثرة استخدام االلعاب االلكرتونية تتسبب يف ضعف حاسيت السا  والبصر لألطفا ب-2

 اشارت الدراسة انه باإلمكان استغال  االلعاب االلكرتونية يف غرس قيم العال لدى الطفل.-33

 اوضحت الدراسة انه باإلمكان تصني  العاب الكرتونية جتسد بطوالت القادة املسلا ن. -33 

 التوصيات:

من الواجب ضرورة تفعيل دور اهليئات الرقابية احلكومية يف مراقبة ما يطرح باألسواق من االلعاب االلكرتونية  -2
 وعدم السااح بدخو  مواد او اشرطة ةيديو واليت قد يكون ةيها ضرر بعقيدة االطفا  وثقاةتهم واخالقهم. 
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ه م لأللعاب االلكرتونية وحتديد وقت مناسب لألطفا  هلذعلى اولياء امور االطفا  مراقبتهم اثناء ممارسته -1
 املاارسة 

على اولياء امور االطفا  مراقبتهم اثناء ممارستهم لأللعاب االلكرتونية وحتديد وقت مناسب لألطفا  هلذه  -3
 املاارسة حيت ال تكون خصاا على حتصيلهم الدراسي.

لطفل ال  اليوم ,وان ال يرتك للعب هبا مبفرده الن اتقليل ساعات استخدام االطفا  لأللعاب االلكرتونية خ -4
 بدون التواصل م  االخرين جيعل منه طفال منطويا .

ضرورة بث برامج اعالمية لتوعية اولياء االمور خبطورة هذه االجهزة وما تسببه من اضرار على االطفا ,  -5
لعاب ه استخدام االطفا  لألوكذلك تعايق دور املدرسة واملسجد بوض  اخلطط الوقائية والعالجية جتا

 . االلكرتونية واختيار املواد املفيدة منها
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